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A társasházak feladata 
a hó eltakarítása
A köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.) fõ-
városi rendelet szerint, az ingatlanok elõtti
járdaszakaszok, valamint a járda és az út-
test közötti (zöld)területek síkosság és hó-
mentesítése, illetve tisztántartása az érin-
tett társasházak tulajdonosának (kezelõjé-
nek, használójának) feladata. A kötelezett-
ség elmulasztása miatt keletkezõ károkért a
lakóközösség tartozik felelõsséggel, a síkos-
ság-mentesítés elmulasztása szabálysértési
feljelentést von maga után.
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Adventi koncertek 
a Városházán 

A Budavári Önkormányzat 
idén is megrendezi a hagyományos 

adventi koncertsorozatot 
a Városháza aulájában.
December 5. 16.00 óra:

„Égi szent béke jöjj...”
A Brass in the FIVE rézfúvós kvintett 

adventi koncertje
Vendégmûvész: Kováts Kolos

December 12. 16.00 óra:
„Harmonia Caelestis” 

A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar 
adventi koncertje - részletek Esterházy Pál: 
Harmonia Caelestis címû gyûjteményébõl

Vezényel: Vashegyi György

December 19. 16.00 óra: 
,,Harang csendül”

Bognár Szilvia és zenésztársai 
karácsonyi koncertje.

A koncertekre a belépés ingyenes.

Költségvetési segítség az átépítéshez

Sínre kerülhet a Moszkva tér ügye

Vége az évtizedes mellébeszélésnek, miután kor-
mánypárti országgyûlési képviselõknek köszön-
hetõen hárommilliárd forint állami támogatás
jut a következõ évben a Moszkva tér fejlesztésé-
re, környezetének és tömegközlekedési kapcso-
latainak megújítására. A terv része a fonódó vil-
lamoshálózat kiépítése, valamint a fogaskerekû

vasút Moszkva téri kapcsolatának kiépítése.
További egymilliárd forintot az országos fõköz-
lekedési utak fõvárosi szakaszainak karbantar-
tására fordíthatnak. 

Buda legfontosabb közlekedési csomópontjá-
nak költségvetési támogatása kerületünk polgár-
mestere dr. Nagy Gábor Tamás, Tarlós István fõ-

polgármester, Bagdy Gábor és György István fõ-
polgármester-helyettesek, Németh Zoltán a Fi-
desz fõvárosi frakcióvezetõje, valamint Rogán
Antal V. kerületi, és Pokorni Zoltán XII. kerületi
polgármester kezdeményezésére került be a
2011-es állami költségvetésbe.

(Folytatás a  3. oldalon)

Buda legfontosabb közlekedési csomópontja évtizedek óta vár fejlesztésre

Dr. Nagy Gábor Tamás is kezdeményezõje volt annak a jövõ évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványnak, amelyben hét kormánypárti
képviselõ, köztük Tarlós István fõpolgármester és az érintett kerületek elsõ emberei hárommilliárd forint állami támogatást kértek a Moszkva tér
rehabilitációjára. Az állami segítségnek köszönhetõen a fõváros több tízmilliárd forint európai uniós pályázati forráshoz is hozzájuthat.

A Budavári Önkormányzat karácsony elõtt, a sze-
retet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben
gondol a kerület rászoruló családjaira, a nagycsa-
ládosokra és az egyedül élõ idõs polgárokra. A
gondoskodás jegyében ez év novemberében 84
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ család kap egyszeri, 6000 forintos támo-
gatást. A szociálisan rászorult nagycsaládosoknak
és a hátrányos helyzetû családoknak 12 ezer fo-
rint értékû ajándékcsomagot ad az önkormány-
zat átmeneti segélyként, valamint december 23-
án karácsonyi mûsort szervez számukra. Az idõs,
egyedül élõ polgárokat december 22-én várja a
kerület egy karácsonyi ünnepségre. (A progra-
mok pontos helyszíne és idõpontja az önkormány-
zat felhívásában, a 2. oldalon olvasható.) A képvi-
selõ-testület határozata alapján a 80 év feletti ke-
rületi polgárok idén is kapnak egyszeri, szemé-
lyenként 6000 forint összegû támogatást a
Népjóléti Közhasznú Közalapítvány közremûkö-
désével, az összeghez azonban a korábbiaktól elté-
rõen nem étkezési utalvány, hanem készpénz for-
májában jutnak hozzá az érintettek.

Az I. kerületben megvalósítandó karitatív és
szociális programok támogatására szeptember-
ben írt ki pályázatot az önkormányzat. A pálya-
mûveket elbíráló Egészségügyi és Szociális
Bizottság javaslatára hét programot támogatott a
képviselõ-testület. A Budavári Nagyboldogasz-

szony Fõplébánia 2,5 millió forintot fordíthat
idõsek és nagycsaládosok élelmiszer- és gyógyá-
szati ellátására, a Krisztinavárosi Plébánia 2 mil-
lió forintból közösségi szolidaritási programját,
illetve 560 ezer forintos költségvetési támogatás-
sal karácsonyi segélyakcióját valósíthatja meg.
Az Alsó-Vízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet
Plébánia 200 ezer forintból gyógyszertámogatást
nyújthat I. kerületi idõs polgárok részére, a Fel-
sõvízivárosi Szent Anna Plébánia pedig 330 ezer
forintot költhet a hátrányos helyzetû hittanos
gyerekek és családjuk jövõ évi táboroztatására,
valamint húsvéti ajándékcsomag vásárlására,
amit a rászoruló nyugdíjasok, illetve hittanosok
vehetnek majd át. A Budavári Lakosok Szövet-
sége 800 ezer forintból a válság miatt szociálisan
rászoruló kerületi polgárok anyagi támogatását
intézheti, míg a Tabán Társaság Egyesülete közel
90 ezer forintot kapott a Tabáni Karácsony meg-
rendezésére.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpá-
lyázatra, melynek beadási határideje október vé-
gén járt le, összesen 68-an jelentkeztek. A Kul-
turális, Oktatási és Sport Bizottság a 6000 fo-
rint/hó ösztöndíjat valamennyi pályázó részére
megítélte: 59 szociálisan rászoruló felsõoktatási
hallgató részére 10 hónapon keresztül, 9 fõ, érett-
ségi elõtt álló, rászoruló diák részére pedig 4 hó-
napon át jár a támogatás.             (Folytatás a  2. oldalon)

Különleges karácsonyi dekorációval fogadta
a közönséget a Budavári Mûvelõdési Ház
november 26-án: a falakon a fenyõágak kö-
zött kisgyerekek színes arcképei alkották a
legszebb díszeket. A Mûvészeti paletta a böl-
csõdésekért címû jótékonysági gálaesten ke-
rületi szakemberek, neves mûvészek, szülõk
és nagyszülõk fogtak össze annak érdeké-
ben, hogy a kerületi bölcsõdések számára
meglepetésekkel teli lehessen a karácsony. 

A mûsor vendégeit – köztük dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármestert, a rendezvény fõ-
védnökét, Velich Katalint, a Budavári Ön-
kormányzat Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságának elnökét és Judák Barnabásnét, a
Népjóléti Iroda vezetõjét – Pusztainé Beré-
nyi Katalin, az egyesített bölcsõdék intéz-
ményvezetõje köszöntötte.  Schmittné Mak-
ray Katalin, a köztársasági elnök felesége le-
vélben üdvözölte a kerületi kezdeményezést:
„...Édesanyaként, nagymamaként mindig
úgy éreztem, nagyon fontos, hogy [...] a csa-
lád és a gyerekek ‚munkahelye’ (bölcsõde,
óvoda, iskola) ne váljon el olyan élesen egy-
mástól. Ha napközben nem is lehetünk
együtt, a gyerek biztonság-érzetét növeli,
nyugalmát erõsíti, ha az adott intézmény kö-
rül kis közösség alakul ki, ha az egyes családok
jobban megismerik egymást, összetartanak,
együtt szerveznek programokat. Az ilyen helyre
szívesebben jár az ember gyermeke, mert látja:
apa és anya beszélget a másik anyukával, és dél-
után át lehet menni egy kis játékra, és együtt ki-
rándulunk, karácsonykor is együtt ünneplünk.
Tehát kerek a világ. 

Úgy tûnik, a Budavári Önkormányzat Egyesí-
tett Bölcsõdéjében is így kerek: a szülõk a maguk
módján segítik az intézményt, összebeszélnek,
mûvészeket hívnak, koncertet szerveznek. Õszin-
tén gratulálok Önöknek, hogy az ajtón nem csak
beadják gyerekeiket, hanem inkább kitárják azt,
és közösséget építenek a bölcsõde köré. [...]”

(Folytatás az  5. oldalon) 

Mûvészek ajándéka 
a bölcsõdéknek 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Karácsonyi segítség 
a rászorulóknak

Ahogy a korábbi években, ez év végén is karácsonyi támogatásban részesülnek a 80 év feletti ke-
rületi idõsek. A képviselõ-testület november 25-i ülésén a Bursa Hungarica felsõoktatási ösz-
töndíjak kiutalásáról, valamint karitatív és szociális programok támogatásáról is döntött. 



Budapest területén a Fõvárosi Önkormányzat
Közgyûlése gondoskodik a burkolt közutak, és
az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák
tisztán tartásáról, síkosság-mentesítésérõl, vala-
mint a hó eltakarításáról. Az ingatlanok elõtti
járdaszakaszok, illetve a járda és a kocsiút között
kiépített vagy kiépítetlen terület tisztán tartása
ugyanakkor az érintett társasház, épület, vagy te-
lek tulajdonosának (kezelõjének, használójá-
nak) feladata. Ha a járda síkossága miatt valaki
megsérül, vagy anyagi kára keletkezik, a kártala-
nításról az ingatlan tulajdonosának, illetve a la-
kóközösségnek kell gondoskodnia. Az elsõ ke-
rületben különösen fontos, hogy eleget tegyünk
az elõírásoknak, hiszen Budaváron nagyszám-
ban élnek olyan idõs emberek, akik segítség nél-
kül nem mernek nekivágni a csúszós utaknak.
Jó tudni, hogy ez alól nem jelent felmentést az
épület falára kitett „csúszásveszély” feliratú fi-

gyelmeztetõ tábla, ez ugyanis nem helyet-
tesíti a járda takarítását. A letakarított ha-
vat nyolc méternél szélesebb úttesten, an-
nak két szélén, a folyóka szabadon hagyá-
sával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a
járda szélén kell összegyûjteni úgy, hogy a
gyalog közlekedõk számára legalább más-
fél méter széles terület szabadon  marad-
jon. Tilos havat felhalmozni útkeresztezõ-
désben, kapubejárat elõtt annak szélessé-
gében, járdasziget és a járda közé, tömeg-
közlekedési eszköz megállója és a járda kö-
zé, közmû lejáratokra, kijelölt rakodóhe-
lyeken, valamint fák tövében. A rendelet
betartását a Fõvárosi Közterület-felügye-
let ellenõrzi, a szabályokat semmibe ve-
võkkel szemben eljárást indítanak, a ki-
rótt szabálysértési bírság akár a harminc-
ezer forintot is elérheti.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez az önkormányzat közel 4 millió forint ke-
retösszeget különít el jövõ évi költségvetésében.

Új társaság üzemeltetheti a vári beléptetést

Új, az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
gazdasági társaság üzemeltetheti jövõ év elejétõl a
vári beléptetõ-rendszert a képviselõ-testület jóvá-
hagyásával. A képviselõket dr. Lukácsné Gulai
Anna arról tájékoztatta, hogy 2010. június 30-ig a
GAMESZ látta el a Várban az automatikus rend-
számfelismerésen alapuló, övezetekre tagolt gép-
jármû-beléptetõ és parkolási rendszer mûködte-
tésének feladatát, majd e tevékenységgel, fél éves
idõtartamra az önkormányzat saját cégét, az I. ke-
rületi Házgondnoksági Kft-t bízta meg. Mivel a
megbízás ideiglenes jellegû, tehát ez év december
31-én lejár, idõszerûnek látták, hogy egy új, kifeje-
zetten a vári beléptetõ és parkolási rendszer üze-
meltetésével és fejlesztésével foglalkozó önkor-
mányzati céget alapítsanak.

A cégalapítással foglalkozó testületi vitában
Miseje Balázs (Jobbik) szükségtelennek nevezte,
hogy létrehozzák a budavári behajtási rendszert
üzemeltetõ Kft-t, mert az szerinte túl sok pluszki-
adással jár; úgy vélte, hogy a beléptetéssel egy már
mûködõ önkormányzati céget is meg lehetne bíz-
ni. A pénzügyi igazgató válaszában jelezte: az ön-
kormányzat gazdasági társaságként jelenleg csak
az I. kerületi Házgondnoksági Kft-t mûködteti,
amelynek alapfeladata a társasházkezelés, ettõl
pedig idegen a beléptetõ rendszer üzemeltetése.
Az új cég költségtakarékos módon fenntartható,
hiszen például nem kell külön irodát kialakítani:
a polgármesteri hivatalban tud majd mûködni az
önkormányzati társaság.

Létszámcsökkentés a hivatalban

Az igazgatási normatívák csökkennek, ezért lét-
számleépítést kell végrehajtani – dr. Nagy Gábor
Tamás ezzel indokolta, miért kell módosítani a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. A polgármester elmondta: a jelenle-
gi 123,5 státuszból 17 köztisztviselõi álláshely
megszûnik, 2 kerület-gondnokot pedig a GA-
MESZ-tõl átvesznek, így összesen 108,5-re válto-
zik a hivatal státuszainak száma. A szervezetet
érintõ fõ változás, hogy a jelenlegi Beruházási
Referatúra és a Városüzemeltetési Csoport fel-
adatainak összevonásával új Beruházási és Város-
üzemeltetési Iroda jön létre, a Közbeszerzési és
Jogi csoport pedig megszûnik, ugyanis a rendkí-
vül bonyolulttá vált közbeszerzések lebonyolítá-
sára külsõ szakértõ bevonása már most sem nél-
külözhetõ. 

Iványi Tibor (MSZP), a Kulturális, Oktatási és
Sport Bizottság elnöke megjegyezte, hogy miköz-
ben az önkormányzati intézmények többsége ok-
tatással foglalkozik, a korábbi kettõ helyett mind-
össze egy dolgozó foglalkozik majd az oktatási te-
rület felügyeletével, ami szerinte kevés. Dr. Lu-
kácsné Gulai Anna válaszából kiderült, hogy a
Jegyzõi Titkárságon a közoktatási és a közmûvelõ-
dési, valamint a jogi ügyintézõi álláshelyek (3 stá-
tusz) összevonása indokolt az összefüggõ felada-
tok miatt. A pénzügyi igazgató közölte, hogy a hi-
vatali létszámcsökkentés elengedhetetlen a költ-
ségvetés egyensúlyban tartása érdekében: a 17 fõs
leépítés évente 60 millió forint költségmegtakarí-
tással jár. Véleménye szerint a kisebb, de szakma-
ilag felkészült, a változásokhoz jól alkalmazkodó
apparátussal a továbbiakban is el fogják tudni lát-
ni feladataikat.

A törvényi elõírásokhoz igazodva meghatároz-
ta a képviselõ-testület a köztisztviselõi teljesít-
ménykövetelmények alapját képezõ 2011. évi cé-
lokat: a fõ szempontok közé tartozik a gyors, pol-
gárbarát ügyintézés, a szakszerû rendelet-elõkészí-
tés és végrehajtás, a takarékos gazdálkodás, továb-
bá a létszámcsökkentéssel megnövekedett felada-
tok és az új munkaköri leírásokban foglaltak pon-
tos végrehajtása. A testület az önkormányzat jövõ
évi belsõ ellenõrzési tervét is elfogadta.

Változatlan áron látogatható a Halászbástya

A Halászbástya felsõ kilátó szintjére jövõre is 500
forintért lehet teljes árú belépõjegyet váltani, míg
a 14 év alatti gyermekek és a diákigazolvánnyal
rendelkezõ diákok, valamint a magyar és az
Európai Unió tagországaiban élõ nyugdíjasok
250 forintért juthatnak fel a kilátóteraszra – kivé-
ve augusztus 20-án, amikor a belépés mindenki-
nek ingyenes. A jegyárakról folytatott vitában
Miseje Balázs (Jobbik) felvetette, hogy a magyar ál-
lampolgároknak ingyenessé kellene tenni a belé-
pést Halászbástyára, míg Váradiné Naszályi Már-
ta (LMP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ-
örökségi területen található kerületi mûemlékek
fenntartásában a fõvárosnak és az államnak na-
gyobb szerepet kellene vállalnia. Dávid Klára
(MSZP) az õrzést végzõ személyzet számának
csökkentését tartotta aggályosnak. 

Nagy Gábor Tamás polgármester válaszában
rámutatott, korábban már vizsgálták annak lehe-
tõségét, hogy magyar állampolgárok ingyen láto-
gathassák a Halászbástyát, ám kiderült, egy ilyen
döntés diszkriminatív lenne más uniós polgárok-
kal szemben. Terveik között szerepel ugyanakkor
egy „kerületkártya” kibocsátása, amit az itt élõk
igényelhetnének, s ezzel akár a Halászbástyára is
fel lehetne jutni ingyenesen. A belépõjegyes

rendszer teljes eltörlését egyelõre nem tervezi az
önkormányzat, hiszen a mûemlék rekonstrukci-
ójára minden évben igen sok pénzt kell költeni –
többet, mint amennyi a jegyárusításból befolyik.
Amennyiben kapnának fõvárosi vagy állami tá-
mogatást a helyreállításra, belépõdíj-szedésre
sem lenne szükség. Lukácsné dr. Gulai Anna az
õrzéssel kapcsolatos aggodalmakra reagálva el-
mondta: lerövidült a látogatható szakasz, ezért a
költségek csökkentése érdekében indokolt, hogy
a korábbi 4 helyett csak 2 õrt foglalkoztassanak.

Inflációkövetõ építmény- és telekadó

Az infláció mértékéhez igazodva 2011. január 1-
jétõl 1240 helyett 1293 Ft/m2/év lesz az épít-
ményadó maximális összege (garázsok esetében
492 helyett 512 Ft/m2/év), míg a telekadó maxi-
muma 274-rõl 287 Ft/m2/év összegre változik.
A fizetésre kötelezettek köre változatlan, tehát
továbbra is elsõsorban a céges tulajdonú ingatla-
nok után kell adó fizetni, illetve azon magánsze-
mély tulajdonában álló lakások után, melyekbe
cég székhelye vagy telephelye van bejelentve – ez
utóbbi esetben azonban 75%-os adókedvez-
mény jár.

Az önkormányzat jövõre a Dísz tér 3., a For-
tuna u. 3. (Pest-Buda Vendéglõ) és az Úri u. 13.
számú mûemlék épületek felújítására kíván a
Fõvárosi Önkormányzat városrehabilitációs
alapjának támogatására pályázni, ennek érdeké-
ben összesen mintegy 12 millió forintot különít
el, hogy a három ház építési engedélyezési terve
elkészülhessen. Vecsey András (Fidesz-KDNP)
megemlítette, hogy a Döbrentei utcában a 15-ös
számú ház már megszépült az önkormányzat tá-
mogatásával, ugyanakkor felújításra vár a szom-
szédos, 17-es épület, ami igen rossz állapotban
van. Nagy Gábor Tamás polgármester elmondta:
terveik között szerepel a Döbrentei utca 17. szá-
mú ház homlokzatának helyreállítása.

A képviselõ-testület – az elõzõ ciklushoz hason-
lóan – munkacsoportokat állított fel egyes pályá-
zatok elbírálására. Az épület-felújítási pályázato-
kat értékelõ munkacsoport vezetõjének Horváth
Orsolyát (Fidesz-KDNP), tagnak Dávid Klárát
(MSZP), Orczy Antalt (Fidesz-KDNP) és Velich
Katalint (Fidesz-KDNP) választották. A társadal-
mi szervezetek és közcélú feladatok támogatásá-
val foglalkozó munkacsoport vezetõje dr. Patthy
Szabolcs (Fidesz-KDNP), tagja Iványi Tibor
(MSZP), Váradiné Naszályi Márta (LMP), Miseje
Balázs (Jobbik), Vecsey András (Fidesz-KDNP),
Kovács György (Fidesz-KDNP) és dr. Apagyi
Barnabás (Fidesz-KDNP) lett. A kerületi oktatási
intézmények iskolaszékeibe a Fidesz-KDNP öt
képviselõt, az LMP pedig egy fõt delegált.        - d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

Karácsonyi segítség a rászorulóknak

A társasházak feladata a hó eltakarítása

Tilos a sózás - Használjunk jégoldó adalékot!
Szeptember elsején lépett életbe az a még 2008-ban kihirdetett kormányrendelet, amelynek értelmé-
ben belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a
síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használható, mely a közterületen vagy annak közvetlen kör-
nyezetében élõ fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
környezettudatosság szellemében az eddig elfogadott konyhasó, illetve útsó az idei télen már nem
használható síkosság-mentesítésre járdákon. (A rendelet nem tér ki arra az esetre, ha a járda közvet-
len közelében nincsen fás szárú növény. Információink szerint az ellenõrzést végzõ szervek értelmezé-
se szerint a hagyományos só használatának tilalma ennek ellenére minden járdafelületre érvényes.)
Ezekkel szemben a káli-, és kálciumos sófélék, illetve az acetát alapú jégoldók bátran használhatók. A
legjobb választás a kereskedelemben kapható jégoldó adalékkal összekevert zeolit, vagy kvarchomok. 

Nagycsaládosok 
karácsonya

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat szeretettel meghívja az I. kerüle-
ti nagycsaládosokat (három, vagy több
gyermekesek), rászorulókat és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ családokat 2010. december 23-án
15.00 órai kezdettel a Városháza aulájá-
ban (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) meg-
rendezendõ 

Karácsonyi mûsoros estjére.
Jelentkezésüket 2010. december 6. és
2010. december 10. között (hétfõn 9.00-tõl
17.00 óráig, kedden és szerdán 13.00-tól
17.00 óráig, csütörtökön 9.00-tõl 17.00 órá-
ig, pénteken 9.00-tõl 13.00 óráig) várjuk sze-
mélyesen a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban (1012 Budapest,
Attila út 89.). Érdeklõdni a 356-8363,
356-9599 telefonszámokon lehet.

Szeretettel várunk minden szülõt és gyer-
meket a karácsonyi rendezvényünkre!

Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Karácsonyi 
zenés est

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat szeretettel meghívja az I. kerület
idõs és egyedülálló polgárait 

Karácsonyi zenés mûsoros estjére.
2010. december 22-én 16.00 órai kezdet-
tel a Magyar Telekom székházába (Buda-
pest, I., Krisztina krt. 55.).

Jelentkezésüket 2010. december 6. és
2010. december 10. között (hétfõtõl csütör-
tökig 9.00-tõl 16.00 óráig, pénteken 9.00-tõl
13.00 óráig) várjuk személyesen a Gondo-
zási Központban (1013 Budapest, Attila út
8.).

Érdeklõdni a 356-6584-es telefonszá-
mon (Gondozási Központ) is lehet.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

A köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.) fõvárosi rendelet szerint, az ingatlanok elõt-
ti járdaszakaszok, valamint a járda és az úttest közötti (zöld)területek síkosság és hó-
mentesítése, illetve tisztántartása az érintett társasházak tulajdonosának (kezelõjének,
használójának) feladata. A kötelezettség elmulasztása miatt keletkezõ károkért a lakó-
közösség tartozik felelõsséggel, a síkosság-mentesítés elmulasztása szabálysértési feljelen-
tést von maga után. 

Tájékoztató 
az ingyenes parkolási
matricákról 
Tájékoztatjuk az I. kerületi váron kívüli lako-
sokat, hogy a 2011. évi ingyenes parkolási mat-
ricák 2010. október 15. napját követõen sze-
mélyesen kérelmezhetõk az ügyfélszolgálati
irodákon irányítószám szerinti bontásban:
1012, 1013, 1016: II. sz. Ügyfélszolgálati Iro-
da, Attila út 12. Telefon: 356-9884, 201-33-
65; 1011, 1015: III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda,
Iskola utca 16.Telefon: 225-72-77, 225-72-76.

A személyes kérelmezéshez kérjük, hogy szí-
veskedjenek magukkal hozni a lakcímkártyáju-
kat, valamint a gépjármû forgalmi engedélyét.
Azok az ügyfelek, akik rendelkeznek ügyfélka-
pus hozzáféréssel a www.budavar.hu honlapon
keresztül kérelmezhetik az ingyenes parkolási
matricát on-line ügyintézés keretében. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak azon
lakosoknak áll módunkban futárral kikülde-
ni az ingyenes parkolási matricát, akik legké-
sõbb 2010. december 20-ig kérelmezik azt, és
nincs gépjármûadó-tartozásuk!

A januári hosszas sorban állás elkerülése vé-
gett, kérjük, amennyiben módjukban áll, szí-
veskedjenek felkeresni ügyfélszolgálati irodá-
inkat! Továbbra is csak személyesen kérelmez-
hetik az ingyenes parkolási matricát azok a la-
kosok, akik a munkáltatótól kizárólagos hasz-
nálatba kapott autóra szeretnék igénybe venni
ezt a szolgáltatást.

A vári lakosok – a korábbi évek gyakorlata
szerint – továbbra is személyesen intézhetik az
ingyenes hozzájárulás kiadását az I. sz. Ügyfél-
szolgálati Irodán (Kapisztrán tér 1. fszt. 10., te-
lefonszám: 458-3025, 458-3030) 2011. janu-
árjában. Vadonné dr. Kertész Veronika

igazgatási irodavezetõA havas, jeges utcák fokozottan balesetveszélyesek



3VárnegyedXV. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2010. DECEMBER 3., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
A tér megújítása két évtizede van napirenden, a
fõvárost ciklusokon keresztül vezetõ MSZP-
SZDSZ koalíció azonban a hangzatos kijelentése-
ken kívül nem tett érdemi lépéseket a tervek meg-
valósítása érdekében. 

Maga Demszky Gábor több alkalommal tett
ígéretet a munkálatok elindítására, a 2006-os vá-
lasztási kampányban például azt mondta, hogy a
Moszkva tér visszahódítása mintapéldája lehet a
város újraegyesítésének. Akkor azt ígérte, hogy a
Podmaniczky Program keretében Buda központ-
jának újjáélesztése 2008-ban elkezdõdik.

Horváth Csaba akkori második kerületi
MSZP-s polgármester szintén a négy évvel ezelõtti
választások elõtt arról beszélt, hogy a szükséges
szabályozási terv már elkészült, hamarosan nem-
zetközi tervpályázatot írnak ki a terület átalakítá-
sára, 2007 végére pedig a végleges építési enge-
dély is megszerezhetõ.

Ennél is tovább ment Kóka János elsõ kerületi
egyéni országgyûlési képviselõjelölt, aki egyene-
sen a Moszkva térrel kampányolt. A választáson
dr. Nagy Gábor Tamással szemben vereséget
szenvedõ Kóka miniszterként bejelentette, hogy
személyes erõfeszítéseinek hála, a Moszkva tér
megújítása bekerült a II. Nemzeti Fejlesztési
Tervbe – ez azonban nem történt meg, így a soká-
ig lebegtetett európai uniós pályázati források is
az álmok kategóriájában maradtak, a Moszkva tér
pedig azóta is Buda „szégyenfoltja”.

Dr. Nagy Gábor Tamás az évek során az ország-
gyûlésben és a sajtón keresztül számtalanszor fel-
szólította a várost 20 éven át vezetõ Demszky
Gábort, hogy tegyen lépéseket a Moszkva tér ren-
dezése érdekében. Kerületünk polgármestere
minden alkalommal rámutatott arra, hogy a fel-
adat messze túlmutat az érintett kerületek lehetõ-
ségein, a megoldáshoz a fõváros és az állam
együttmûködésére van szükség. Bár az SZDSZ-es
és MSZP-s politikusok valamennyi választás elõtt
bejelentették a Moszkva tér átépítését Demszky
Gábor és a mögötte álló baloldali kormányok mi-

után hatalomra kerültek, „elfelejtették” beválta-
ni ígéretüket. 

A környezõ kerületek fideszes polgármesterei
legutoljára 2007 májusában egy látványos akció
keretében próbálták meg cselekvésre bírni
Demszky Gábort és Kóka Jánost. Dr. Nagy Gá-
bor Tamás, Láng Zsolt és Pokorni Zoltán miután
ismertették a Moszkva tér lehetetlen helyzetét,
közösen lefestették a Gomba presszó falára má-
zolt graffitit. Mint a sajtó képviselõinek elmond-

ták, ezzel megtették az elsõ lépést a tér rendbeté-
tele érdekében, a többi már a baloldali kormány-
zat és a fõváros feladata. 

Tervek a Moszkva tér rendezésére

A legnagyobb budai közlekedési csomópont át-
építésének ötlete 1964-bõl származik, azonban a
fõváros csak 1999-ben rendelte meg az elsõ meg-
valósíthatósági és szabályozási tanulmányt a Mû-

Hely Zrt.-tõl. Ebben egy többszintes térstruktúrá-
ra kialakítására tettek javaslatot, amelyben a 4-es,
6-os villamos kivételével megszûnne az összes vil-
lamos végállomás, a buszok a tér északi részére ke-
rülnének, az autósok pedig körforgalomban ke-
rülhetnék meg a teret. Az ennek megfelelõ szabá-
lyozási tervet 2006-ban fogadta el a fõváros, a
megvalósítás akkori költségét harmincmilliárd
forintra becsülték. 

Ami várható

Elsõ lépésben a fõváros építészeti tervpályázatot
ír ki, ezt követõen már megbecsülhetõ a kivitele-
zés költsége. 

Vitézy Dávid lapunknak elmondta, hogy a
rendelkezésre álló hárommilliárd forint valószí-
nûleg nem lenne elegendõ a tér teljes átépítésé-
re, azonban az európai uniós pályázatokon ön-
részként felhasználva, akár 30 milliárd forint le-
hívását is lehetõvé teheti. 

Ennyi pénz birtokában már jelentõs fejleszté-
sekre kerülhet sor. A Budapesti Közlekedési
Központ vezetõje hangsúlyozta: a tér felújítása,
a környezõ utak átépítése, a gyalogos és autós-
közlekedés hosszú távú megoldása mellett két
lényeges tömegközlekedési beruházás is össze-
kapcsolható a beruházással. 

Az egyik a budai fonódó villamoshálózat kap-
csolatainak kiépítése, a másik a fogaskerekû pá-
lyájának Moszkva térig való meghosszabbítása.
Utóbbit a 12. kerületi önkormányzat és a VEKE
is régóta szorgalmazza. Az elképzelések szerint a
fogaskerekû jelenlegi szerelvényeit olyan kocsik-
ra cserélnék, amelyek képesek a meglévõ villa-
mos pályán is közlekedni.                                    - pp -

Minta illemhely 
a Déli aluljáróban
Megnyílt Budapest elsõ teljesen akadálymentes, zuhanyzóval és pelenká-
zóval ellátott, részben automatizált illemhelye. A Déli pályaudvart a
Vérmezõvel összekötõ aluljáróban kialakított vandálbiztos nyilvános
WC-t a kerekesszékesek a nap huszonnégy órájában használhatják.

Ígéretéhez híven, az európai nagyvárosokban megszokott színvonalra
fejleszti Budapest illemhelyhálózatát a Fõvárosi Csatornázási Mûvek
(FCSM) újonnan kinevezett vezetõsége. Elsõ lépésben harminc illemhe-
lyen végeztek el kisebb felújításokat, tizenhármat pedig újra megnyitot-
tak, így az idei nyáron már ötvenhárom nyilvános toalett üzemel a fõvá-
rosban. A látványosabb rész õsszel kezdõdött, ennek elsõ kézzelfogható
jele a „WC Világnapja” alkalmából átadott elsõ teljesen felújított és mo-
dernizált illemhely. 

A Déli pályaudvar aluljárójában évtizedek óta meglévõ nyilvános
WC-t teljesen átalakították, a környezettudatosság jegyében víz- és ener-
giatakarékos vandálbiztos szaniterekkel, többek között speciális vízöblí-
tés nélküli piszoárokkal látták el. Újdonság a zuhanyzó, valamint a kis-
gyermekesek számára kialakított, a Vérmezõ közelsége miatt különösen
fontos pelenkázó. Külön automata bejárattal ellátott, teljesen akadály-
mentes és speciális szaniterekkel felszerelt, a nap 24 órájában nyitva tar-
tó illemhelyet alakítottak ki a kerekesszékkel közlekedõknek.

Az ünnepélyes átadáson Palkó György a FCSM vezérigazgatója el-
mondta, hogy éppen 140 évvel ezelõtt, a Deák téren adták át a fõváros el-
sõ közvécéjét. 

Akkoriban tehát Budapest még nem volt lemaradva Európától, azon-
ban az utóbbi évtizedekben sajnos ez megváltozott. Ezért döntött úgy az
FCSM, hogy nem csupán megújítja, hanem a fõvároshoz méltóvá teszi a
nyilvános illemhelyeket. Mivel a Vár és környéke kiemelt turisztikai cél-
pont, a kerület polgármestere Nagy Gábor Tamás is többször szóvá tette
és szorgalmazta a nyilvános illemhelyek rendbetételét. 

Bárdi Gábor a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének irodavezetõje
az akadálymentesítést, valamint a kifejezetten a kerekesszékesek számára
átépített helyiséget emelte ki. Mint hangsúlyozta, a város valamennyi köz-
lekedési csomópontján szükség lenne olyan vécékre, amelyeket segítség
nélkül használhatnak a mozgásukban korlátozottak. Reményei szerint er-
re már nem kell sokat várni, hiszen az FCSM felújítási programjában ki-
emelt helyet kap az ilyen típusú nyilvános illemhelyek kiépítése. 

Eredményes volt a midibuszok beszerzésére, valamint
üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás. A többek között
a budai Várban, és a 39-es vonalán közlekedõ környezet-
barát, alacsonypadlós, klimatizált magyar gyártmányú
jármûveket jövõ nyáron állítják forgalomba.

Magyar gyártmányú, EURO V. környezetvédelmi besorolású
motorral szerelt, modern jármûvek váltják fel a BKV elörege-
dett midibuszait. Az októberben kiírt közbeszerzési eljáráson
gyõztes legalacsonyabb üzemeltetési költséget ajánló Orange-
ways Autóbuszos Közúti Zrt. jövõ júniustól kezdve 2011. végé-
ig fokozatosan állítja forgalomba a magyar gyártmányú
Webasto S91 típusú buszokat. A kényelmes utazást biztosító
alacsonypadlós, légkondicionáló berendezéssel felszerelt au-
tóbuszokkal többek között a Várban és a 39-es vonalán talál-
kozhat majd a kerületi utazóközönség. 

Bár a midiket az Orangeways Zrt. szállítja és üzemelteti, ez az
utazási feltételek tekintetében az eddigiekhez képest nem je-
lent változást. A BKV arculatához illeszkedõ, kékre festett jár-
mûveken kizárólag a BKV jegyei és bérletei érvényesek. 

A midibuszok cseréjének oka, hogy a vári desztinációban is
járó Ikarus 405-ösök a szakemberek szerint gyakorlatilag alkal-
matlanok a tömegközlekedésben való részvételre. A jármûvek
régen túl vannak a megengedhetõ futásteljesítményen, nem
véletlen, hogy üzemeltetésük költsége a magas fogyasztás és a
mindennapos meghibásodások miatt vetekszik a legrosszabb
állapotú csuklós buszokéval. Közlekedtetésük biztonsági aggá-
lyokat is felvet, amit a Nemzeti Közlekedési Hatóság szúrópró-
baszerû ellenõrzései is megerõsítettek: a nyár folyamán tizenöt
midibusz forgalmi engedélyét vonta be az NKH. Jellemzõ adat,
hogy az ideálistól csak kis mértékben eltérõ idõjárási viszonyok
mellett – esõben, fagyban vagy a nyári melegben – a régi midi

Ikarusok alig kétszáz kilométert képesek nagyobb hiba nélkül
megtenni, ami állandó járatkimaradásokhoz vezet. 

Budapest új vezetésének kezdeményezésére a közlekedési
vállalat októberben ismét kiírta azt a korszerû, EURO 5-ös
motorral szerelt midibuszokra indított közbeszerzési eljárást,
amit a BKV eredetileg 2009-ben indított el, azonban egy esz-
tendõ alatt sem sikerült eredményesen lezárnia.  

Most azonban kevesebb mint két hónap is elegendõnek bi-
zonyult a tender elbírálására, ami a BKV-nál végbement szem-
léletváltás eredménye. 

A BKV közleménye szerint az Orangeways bevonása a válla-
lat számára egy év alatt akár több százmillió forintos megtaka-
rítást jelenthet a mostani üzemeltetési költségekhez képest.
Jelenleg a midibuszok közlekedtetése kilométerenként 541 fo-
rintba kerül, ami az új konstrukcióban 379 forintra csökken.
Tavaly az Ikarus 450 típusú midibuszok menetkimaradási
mutatója 6,39 százalék volt, ami az elsõ negyedévi adatok sze-
rint 10,30 százalékra nõtt. A tenderben éppen ezért kikötöt-
ték, hogy amennyiben az új midibuszok tárgyhavi futásteljesít-
ménye 97 százalék alá esik, a szerzõdés harminc napos felmon-
dással megszüntethetõ.

A közbeszerzésen nyertes céggel, illetõleg annak visszalépé-
se esetén a második legjobb ajánlatot tevõ VT Transman Kft-
vel hatéves, évi 2.3 millió kilométer futásteljesítményrõl szóló
szerzõdést kötnek. 

A negyven darabból álló midi flotta a vári 16, 16A, 116 és a
részben az elsõ kerületben közlekedõ 39-es mellett a gellérthe-
gyi 27-es, a békásmegyeri 143, 186, 243, a budai hegyvidék
191-es, 237-es, 251-es, valamint a 100-as, 117-es, 183-as és a
203-203A vonalakon áll forgalomba. Hétvégén ezen kívül a
118-as, 121-es, 137-es, 141-es, 165-ös és 175-ös járatokon utaz-
hatnak az új midibuszokkal a budapestiek.                                - á -

Költségvetési segítség az átépítéshez

Sínre kerülhet a Moszkva tér ügye 

Lezárult a midibusz tender

Nyáron érkeznek az új várbuszok
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Régiekre emlékezve

Gróf Batthyány Gyula, festõ
(1887. május 10. - 1959. január 20.)

A festõ halálának 50. évfordulója alkalmából
készült emléktábla a Hunyadi János u. 23/a
szám alatti épület homlokzatán található. Fe-
lesége Károlyi Zsuzsanna grófnõ 1930-ban be-
következett halálát követõen költözött a Bu-
dai Vár oldalában található, a fent említett
Hunyadi utcai ház mûterem lakásába, a Má-
tyás templom és a Halászbástya tõszomszédsá-
gában.  

A Batthyányak nemességüket a honfoglalás
korára vezették vissza. A grófi címet 1630-ban
kapták meg. A hazának oly sok kiválóságot
adott család európai mércével mérve is megha-
tározó. Ismert tagjai között épp úgy található
tudós, kancellár, nádor, érsek, mint nemze-
tünk elsõ felelõs miniszterelnöke Batthyány
Lajos személyében.

„Batthyány Gyula gyermekéveinek és fiatal
férfivá érésének szinte csupán azokat az epi-
zódjait ismerjük, melyek az Andrássyak - a csa-
lád anyai ága - teremtette díszletek között zaj-
lottak. Festõvé válásáról a következõket vallot-
ta: „nem ment nehezen, mert amióta három
éves koromban elõször elkövettem az elsõ raj-
zot, családom, minden hagyomány ellenére
csak segítette ambíciómat”. Mentorának Va-
szary Jánost tekintette. Vaszary és Batthyány
Gyula – mester és tanítványa - kapcsolatáról
alig van konkrét ismeretünk. Batthyány korai,
1906 és 1914 között készült mûvein végigte-
kintve, jól látható az a kikerülhetetlen hatás,
amelyet a müncheni szecesszió, a Jugendstil
gyakorolt a fiatal festõre. 1907-ben, Mün-
chenben, Angelo Janknál végezte tanulmánya-
it. Késõbb követve a több évtizedes mûvészet-
hagyományt Párizsba utazott és a Julian Aka-
démián tanult. 1920 után született mûvein
már a festõ összetéveszthetetlenül egyéni ízû,
mindenki másétól különbözõ modora domi-
nál. 1914-ben az Ernst Múzeumban nagy kiál-
lítása volt Beck Ö. Fülöppel közösen. 1921-
38-ig rendszeresen láthatók mûvei a Mûcsar-
nokban és a Nemzeti Szalonban. Az 1920-as
évektõl Gyagilev díszlettervezõjének, Leonyid
Baksztnak a hatására kezdett jelmezeket és
színházi dekorációkat tervezni

Batthyány Gyula a 20. századi magyar festé-
szet egyik legkülönösebb alakja, képi világa
egyedi, összetéveszthetetlen, nehezen definiál-
ható. A magyar festészet történetében nincs
mûvész, irányzat, stílustörekvés, amellyel ro-
koníthatnánk, európai analógiát találni is
csak nehezen lehetne, utódja, követõje nem
akad. Ha csak az excentrikus mûvészi vízióval
hívta volna fel magára a figyelmet – és nem a
mûvészi zsenialitás vitathatatlan tényével – ak-
kor is a modern kori magyar festészet egyik leg-
figyelemreméltóbb jelensége lenne. Batthy-
ány Gyula több ennél: személyében a késõ sze-
cesszió egyik legjelentõsebb, a magyar art deco
irányzat kiemelkedõ mesterét tisztelhetjük.
Legnagyobb sikereit mûvészi indulásakor, el-
sõ nagy gyûjteményes kiállítása idején (1914)
aratta. A két világháború között bizarr mûvé-
szi attitûdje tette nehezen érthetõvé: kevesen
ábrázolták vitriolosabb szatírával a Horthy-
Magyarország arisztokráciájának és nagypol-
gárságának panoptikummá torzult társadalmi
valóságát. A második világháborút követõen
budai lakását és kastélyát is elvette tõle a kom-
munista rezsim. Gróf Batthyány Lajos déd-
unokája életében, valamint mûvészetében is
megjárta az eget és a földi poklot egyaránt. Az
ünnepelt és megvetett mûvész sorsa valóságos
kordokumentum, historikus tragikomédia. A
hatvan éves mûvész az 50-es években az arisz-
tokráciával együtt hullott a porba. Különleges
életmûve azonban mégsem veszett el.         K. G.

(Felhasznált forrás: Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula
Az elveszett Magyarország festõje.)

Felhívás tehetséges tízéveseknek
A Kosztolányi Gimnázium (1012 Budapest, Attila út 135.)
felvételt hirdet negyedikes tanulók részére nyolcosztá-
lyos gimnáziumi osztályaiba. Jelentkezés: 2011. február
15-ig. Szülõi tájékoztató értekezlet: 2010. november 29.
17.00 óra és 2011. január 17. 17.00 óra. Ingyenes elõké-
szítõ foglalkozások idõpontja: 2010. dec. 4., 18., 2011.
jan.8., 15., 22., 29., febr. 5., 12., 19., 26. 9.00-11.00 órá-
ig, telefon: 375-2282.

Karácsonyi jótékonysági vásár
2010. december 12-én 15.00 órától a Gundel Étterem
Borvendéglõjében immár harmadik alkalommal rendezi
meg Karácsonyi jótékonysági vásárát a Szilágyi Erzsébet
Nõegylet. Mint az elmúlt években, a teljes bevételt most
is jótékony célra, a rászorulóknak adandó karácsonyi tar-
tósélelmiszer-csomagok összeállítására fordítják. A nõ-

egylet tagjai saját kézmûves munkáikkal, kedvezõ árú,
maguk készítette különleges karácsonyi finomságokkal
várják a vásárlókat. Nagylelkû szponzoraiknak köszön-
hetõen értékes tombola nyereményekkel lepik meg a
szerencsés nyerteseket. Szeretettel várják kedves ven-
dégeiket, hogy együtt még több családnak segíthesse-
nek! www.szen.org.

Segítsük egymást a gondokban!
Több ezren vagyunk, akikkel együtt él a családjukban a
felnõtt, idõsödõ értelmi, illetve halmozottan fogyatékos
hozzátartozója. A lelki egészségvédelemre nekünk is
szükségünk van, melyet az elszigetelõdés megakadályo-
zása, a hasznos elfoglaltság biztosítása foglal magában.
A Méltóságteljes  Életért Alapítvány azért jött létre, hogy
ezen családok tagjaival együtt gondolkodjon. Kíváncsian
várjuk: Milyen megoldhatatlannak vélt probléma foglal-

koztatja? Van-e konkrét elgondolása, javaslata, mellyel
jobb lehetne életük? Bátran fejtsék ki elképzelésüket,
mert az így összegyûjtött tapasztalatok alapján tudunk
és fogunk tovább lépni. Leveleiket az alábbi címre kérjük
küldeni: Méltóságteljes Életért Alapítvány, 1476 Buda-
pest 100, Postafiók 104.

Zenészeket keresnek
Az Elvinus Kamarazenekar új zenekari tagok jelentkezé-
sét várja a második hegedû és a brácsa szólamba.
Szólójátékra is van lehetõség. Jelentkezni lehet a 06-1-
403-8364-es üzenetrögzítõs telefonszámon.

Segítség drogfüggõ fiataloknak
Budapesttõl 35 km-re bentlakásos drogterápiás otthon
mûködik azok számára, akik szabadulni szeretnének
drogfüggõségükbõl, www.drogterapia.hu.

RRöövviiddeenn

Amikor a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban
megkezdtem tanulmányaimat még csak tizenegy
éves voltam. Akkoriban a legnagyobb gondot az
új iskola, az új gyerekek, és az új tanárok jelentet-
ték. Nem tudtam még mi vár rám, mennyire tu-
dok majd beilleszkedni a társaim közé, kedvelni
fognak-e, meg tudok-e felelni tanáraim elvárásai-
nak, egyszóval minden egy hatalmas kérdõjel
volt. Az évek teltével a kételyek elmúltak, új barát-
ságok szövõdtek, és a szüleim is megbizonyosod-
tak arról, hogy a gyerekük jó helyen van.

Évekig a lépcsõ aljáról figyeltük és csodáltuk az
akkori tizenkettedikeseket. Vártuk, hogy szá-
munkra is elérkezzen a nevezetes nap.

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium hagyomá-
nyosan november közepén a Thália Színházban
rendezi meg a szalagavatót. A tradíció szerint a
rendezvény menetében mindig szerepel a szalag-
tûzés, osztálytánc, keringõ és a palotás. Persze az
ünnepség színesedik a képvetítéssel, tanárpro-
dukcióval, és különféle búcsúbeszéddel, énekkel,
na meg persze a tizenegyedikes évfolyam elõadá-
sával, hogy míg az ünnepeltek öltözködnek, ad-
dig se unatkozzon a közönség. Ezáltal tavaly a mi
osztályunk is belekóstolhatott, milyen is lesz a jö-
võ év nekünk, amit azóta izgatottan vártunk,
mostanáig. 

A szalagavatás vagy Valétálás hosszú múltra te-
kint vissza, körülbelül az 1830-as évekre tehetõ.
Azóta persze az ünnepély formája, neve, és tartal-
ma is változott, de jellegében sok hasonlóság fe-
dezhetõ fel. Ezért ébreszt fel minden emberben a
szalagavató régi emlékeket, hiszen ezen minden-
ki átesett. Idõsebb ismerõseimtõl, s a nagypapám-
tól tudom, hogy az õ idejükben még nem volt di-
vat a nagy felhajtás. Ez alatt a limuzinbérlés, a kü-
lönbözõ sminkek, hajak, körmök, táncok, ruhák
értendõk. Tíz-húsz évvel ezelõtt egy matrózblúz,
egy szép zakó, szolid haj és smink volt a módi. Mi
talán bele se tudunk gondolni, mi lenne ha ma is
ez lenne a divat, de talán a jövõ gyerekei ránk is
ugyanígy fognak gondolni.  

2010. november 18-án délután 5 órakor idén
sem maradt betöltetlen a Thália Színház nézõte-
re. Rokonok, szülõk, barátok, tanárok, ismerõ-
sök, gyerekek végig figyelemmel kísérték az egész
mûsort. Stelzerné Szabó Erzsébet a Gimnázium
igazgatónõje nyitotta meg az elõadást. Jelenlété-
vel megtisztelt minket Nagy Borbála Ildikó a
Kosztolányi hagyaték jogutódja is. 

Prokob Zsófia (12.a) elõadásában hallhattuk
Ákos: Gyilkos Ezüstgolyó címû számát, melyet
osztálytársa Folk Barnabás kísért, majd Papp
Viktória (12.b) musicalrészletében gyönyörköd-
hettünk.

Az osztálytánc évfolyamonként más zenékre és
stílusra épült, míg a 12.a diákjai Grease, Man in
Black, Ponyvaregény címû nótákkal idézték fel a
régebbi idõk hangulatát, addig a 12.b-sek Mi-
cheal Jackson, Fergie - Labels or love, Strwars pör-

gõsebb lendülettel robbantak be a színpadra.
Végül a mûsort a palotás és a gyönyörû fehér ru-
hákban elõadott keringõ zárta.

A szalagavató nem pusztán egy nap a többi kö-
zött, mögötte kemény hónapok munkája áll.
Nem csak a diákságot fogja össze, hanem a szerve-
zõ, produkcióval készülõ tanárokat is. Ez úton is
köszönjük a remek orosz táncos, énekes produk-
ciót pedagógusainknak, a 11.-es évfolyam perfor-
manszát, és persze családtagjainknak, akik lehe-
tõvé tették, hogy ezen a napon ott állhassunk a
reflektorfényben. 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.”

(Szabó Pál)
Varga Kata 12. a

Szalagavató a Kosztolányiban

Névadójára emlékezett a zeneiskola
Tíz évvel ezelõtt hunyt el Farkas Ferenc
zeneszerzõ – életmûvét a róla elneve-
zett kerületi zeneiskola egy nagyszabá-
sú koncerttel idézte fel. A Hagyomá-
nyok Házában rendezett programon
felléptek az iskola növendékei, akik el-
sõsorban Farkas Ferenc mûveibõl válo-
gattak, de felcsendültek kortársainak –
Bartók Béla, Dohnányi Ernõ, Sugár
Rezsõ, Járdányi Pál, Arányi György,
Kósa György, Szelényi István – szerze-
ményei is. A mûsort Liszt Ferenc Krisz-
tus-oratóriumának egy részlete, a Pater
Noster zárta az Anima kórus elõadásá-
ban.

Balogh Anikó, a zeneiskola igazgató-
ja az eseményen elmondta: Farkas Fe-
renc szellemisége irányadó zenepeda-
gógiai munkájukban, melynek egyik
kiemelt célja a magyar zenetörténet ha-
gyományainak ápolása, különösen a
XX. század zeneszerzõinek megismer-
tetése. Az igazgató arra is emlékezte-
tett, hogy idén 100 éves az államilag szervezett alapfokú zeneoktatás. Budapesten 1910-ben
25 polgári iskolában kezdõdött meg a zeneoktatás hegedû és zongora szakokon; a mai I. ke-
rület területén hat helyen indult meg a képzés. Balogh Anikó örömmel jelentette be, hogy az
idei tanévben 556 növendék iratkozott be intézményükbe, ami tíz éve a legmagasabb lét-
szám. Az intézményvezetõ idézetet olvasott fel dr. Nagy Gábor Tamás levelébõl, aki hivatali
elfoglaltsága miatt írásban köszöntötte a megjelenteket: a kerület polgármestere szerint
Farkas Ferenc életmûve, embersége és mûveltsége inspiráló erõt ad mindnyájunknak.

A koncert elõtt felszólalt Batta András, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektora is,
aki Farkas Ferenc szerteágazó, rendkívül nagy tudással megalapozott életmûvérõl beszélt a
közönségnek. Felidézett egy régi, a zeneszerzõvel készített interjút, melyben az alkotó Weöres
Sándor szavaival élve így vallott ars poeticájáról: „Mit bánom én, hogy versed mért s kinek
szól, / csak hátgerincem borzongjon bele. /...Csak szép legyen, csak olyan szép legyen, / hogy
a könny összefusson szememben.” - d -

Tanulmányi verseny 
uniós támogatással
Szeptembertõl az Európai Unió támogatásával ver-
senyek és szakkörök valósulhatnak meg a Batthyány
Lajos Általános Iskolában. A projektet vezetõ Kult-
index Nonprofit Kft. a 2010/2011-es tanév során
országosan öt iskola diákjai és egy óvoda kisgyerme-
kei számára szervez programokat, ebbõl az egyik a
kerület idén 138 éves intézménye. A változatos té-
májú fejlesztõ tevékenységeken, szabadidõs foglal-
kozásokon négyszáznál is több gyermek vesz részt. A
Batthyány iskolában a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program segítségével egy egész éves kézmûves
szakkör, egy színházi nevelés szakkör, két sportver-
seny, egy szépkiejtés verseny és egy versmondó ver-
seny valósulhat meg.

November 15-én délután nagy izgalommal várta
az iskola közel 40 tanulója a versmondó verseny kez-
detét. Az egyik osztályterem erre az alkalomra szín-
házzá változott. A színpad kialakítása után elfoglal-
ta helyét a zsûri és a szép számban megjelent lelkes
közönség. A tanulók szabadon választhattak a felké-
szülés során kedvenc írójuk, költõjük alkotásaiból.
A versenyt két korcsoportban hirdették meg: az 1-2.
és a 3-4. osztályos tanulók számára.

A zsûritagok egy elõzetesen kidolgozott pontozási
rendszer alapján állították fel a helyezési sorrendet.
Az 1-2. osztályos korcsoport elsõ helyezettje Gu-
tierrez-Sarabia Nicolas, második Rácz Lea, harma-
dik helyezett Fockt Lili lett. A 3-4. osztályos korcso-
portban elsõ helyezést ért el Reuter Krisztina, máso-
dik helyezett Békési Roland, harmadik Isza Csonor
lett. A nyertesek könyvjutalomban részesültek. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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Decemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és szeretettel vár minden
érdeklõdõt 2010. december 14-én 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ
Teremben (Budapest, I., Úri u. 58.). Magyar költõk, magyar angyalok címû
irodalmi estjére. Vendégeink: Szina Kinga színmûvész, Maszlay István szín-
mûvész, Sárközi József színmûvész, Vida Péter borász. Házigazda: Szigethy
Gábor. Vetítés: Régi karácsonyi híradófilmek.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
A Karácsonyi Tárlat keretében Szyksznian Wanda és Lencsés Ida alkotásai
láthatók. A tárlat december 21-ig tekinthetõ meg keddtõl péntekig 13-18
óráig, szombaton 10-14 óráig.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
December 14. (kedd) 18.00 óra:  Messzire szakadt magyarok karácsonya
(VI.). Széchenyi-emlékek nyomában. (VI.) A Széchenyiek karácsonya…
Széchényi Ferenc, Széchenyi István és fiai, valamint Széchenyi Zsigmond ka-
rácsonyi és újévi úti jegyzetei alapján az  egyesületi tagok közös vetített elõ-
adása a „ Széchenyi-emlékek nyomában  itthon és a nagyvilágban” címû

könyv bemutatása alkalmából (szerk. Messik M.). Közremûködik: Bánffy
György Kossuth- és Jászai-díjas színmûvész (Corvin-terem).  

Litea Könyvszalon
(Budapest, I. Hess András tér 4.)
Fenyvesi Félix Lajos Egy régi templomra címû kötetét mutatják be 2010. de-
cember 14-én, kedden 18 órakor. Bevezetõt mond: Szabados György zene-
szerzõ. Közremûködik: Havas Judit elõadómûvész.

Jótékonysági koncert 
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Momento Kamarakórusa Jótékonysági
koncertet ad a kárpátaljai Szolyva községi magyar óvoda és iskola javára
december 10-én, pénteken 18 órakor a budai Szilágyi Dezsõ téri református
templomban. Vezényel: Sziklás Tünde. A hangverseny után szeretetvendég-
ség és adventi jótékonysági vásár a gyülekezeti teremben.

Karácsonyi délután a Tabánban
Szeretettel meghívjuk a kerület lakóit az idén már második alkalommal meg-
rendezésre kerülõ tabáni karácsonyi délutánra a Virág Benedek Házba. (I.
ker., Apród utca 10. - Döbrentei utca 9.) 2010. december 11-én, szombaton
idén is ajándékcsomagokat várunk a karácsonyfánk alá (használt játék,

könyv, írószer, tanszer, stb. becsomagolva) az I. kerületi nagycsaládosok ré-
szére 14 -17 óra között a Tabán Múzeum elõtti belsõ udvarba.

14.30: A vendégeket köszönti Vecsey András a Budavári Önkormányzat
képviselõje. „Az 1810. évi tabáni tûzvész” – a Tabáni Füzetek sorozat legújabb
számát bemutatja Jankóné Pajor Ildikó a Tabán Társaság elnöke. 

15.00: A naphegyi óvodások karácsonyi mûsora Huszár Mária vezetésével.
15.30-16.30 óráig: Karácsonyi kézmûves foglalkozás a kerületi gyerekek-

nek a Tabán Múzeumban. A foglalkozást vezeti: Gonda Márta. (karácsonyi dí-
szek, kopogtató és kirigami karácsonyi képeslap)

16.30: Tombola. A tombolasorsolást vezeti Vecsey András.
17.00: Békesség-óhajtás - A Farkas Ferenc Zeneiskola Anima kórusának

adventi hangversenye Balogh Anikó karnagy vezetésével. 
Szeretettel várjuk az I. kerületi polgárokat forró teával, forralt borral, forró

csokival, kaláccsal és sült gesztenyével. 
Tabán Társaság

Karácsonyi koncert
Dicséretes ez gyermök - Magyar és közép-európai muzsika a karácsonyi
ünnepkörbõl (XV-XVIII. század). A Musica Hugarica együttes koncertje
2010. december 12-én (vasárnap), 18 órakor kezdõdik a Budavári evangé-
likus templomban (I., Bécsi kapu tér 9.) Zenés áhítat, igét hirdet: Bence
Imre.

PPrrooggrraammookk

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Nagy Gábor Tamás köszöntõjében a felnõt-
tek közös élményének nevezte a gyerekek önfe-
ledt játékára való rácsodálkozást. – A táplálék és
a szeretet iránti kiszolgáltatottság a legkisebbek
meghatározó tulajdonsága, késõbb ezek határoz-
zák meg, hogy milyenné formálja az embert az
élet – mondta a polgármester. A bölcsõdékért va-
ló összefogás, az egymásra utaltság közel hozza
egymáshoz mindazokat, akik adni akarnak. Ez a
rendezvény kiváló bizonyítéka annak, hogy miért
nagyobb dolog adni, mint kapni. A bölcsõdékhez
kötõdõ mûvészek mûsort adnak a családoknak,
hogy késõbb a bölcsõde is adni tudjon a gyerekek-
nek. Lehet, hogy egyszerûbb lenne pénzt kérni a
szülõktõl, mégis sokkal nemesebb kezdeménye-
zés pénz helyett idõt adni egymásnak, hogy ki-ki
megmutathassa azt, amiben a legjobb. Ez a közös-
ségi élmény példaként kerül majd a gyerekek elé. 

– Az ember gyakran gondolkodik arról, hogy a
világ megváltoztathatatlan. Szerencsére akadnak
olyan intézmények, amelyek ebbe nem törõdnek
bele – zárta gondolatait dr. Nagy Gábor Tamás,
majd megköszönte valamennyi szervezõ és közre-
mûködõ munkáját.  

A program korhatár nélkül, 9-tõl 99 éves korig
mindenkinek felhõtlen szórakozást nyújtott. Az
ismert mûvészek és elõadók szívesen vállalták,
hogy a megszokottnál ezúttal sokkal személye-
sebb hangon szólnak a közönséghez, illetve a kü-
lönbözõ mûfajokban tehetségüket egy apró szín-
padon, „családi körben” is felvillantsák. A mû-
sorvezetõ szerepkörét Forgács Kristóf webdesig-
ner, rendezõ vállalta magára, aki – mint elmond-
ta – egykor abba a kerületi bölcsõdébe járt, amely
jelenlegi cégének, a T-Comnak helyén állt. Az est

folyamán fellépõk többségérõl megtudtuk, hogy
melyik bölcsõdét „képviseli”, azaz gyermeke, vagy
kis barátja a Tigris, az Iskola utcai vagy a Lovas úti
gyerekcsapat tagja-e. A színvonalas mûsoros esten
a táncdalok, versek, hangszeres számok mind-
egyike egyedi és különleges produkciónak számí-
tott, amelyek közül nehezen lehet kiemelni bár-
melyiket is. A jó hangulat megalapozása az elsõ-
ként színpadra lépõ Csonka Andrásnak jutott,
míg a legmeghatóbb mûsorszámot egy édesapá-

tól, Lerch Péter néptáncostól láthatta a közön-
ség, aki nagyobbik lányával, Annával ropta a me-
zõségi táncokat kisebbik lánya, Nóri bölcsõdéjét
támogatva.

A mûsor további közremûködõi voltak: Av-
vakumovits Györgyi, Balla Eszter, Dreiszker Ág-
nes, Holman Brigitta, Szorcsik Krisztina és Seress
Zoltán, Papp Viktória, Pribojszki Mátyás és Kar-
dos István, Szabó Csaba, Szalontai Tünde, vala-
mint Varga Klári.

Mûvészek ajándéka a bölcsõdéknek 

Krumplibúcsú
a Tabánban

Hagyományteremtõ szándékkal, elsõ alkalom-
mal rendezett Krumplibúcsút a Tabán Társaság
és a Tabán Múzeum. A Virág Benedek Házban
kiállítással, ismeretterjesztõ elõadásokkal emlé-
keztek az 1838-as nagy dunai árvizet követõ
összefogásra. Az érdeklõdõket krumplis finomsá-
gokkal várták, míg a rászorulók számára a
Családsegítõ Szolgálat közremûködésével ked-
vezményes burgonyavásárt tartottak. 

1838-ban a nagy árvíz után, a Tabán környé-
ken élõ sváb termelõk és a Margit körúti feren-
ces barátok libazsíros sült krumplival táplálták
a túlélõket. Ezt az önzetlen cselekedetet, és
Fischer Árpád helytörténész évtizedeken át
megtartott sramlizenés krumpli mulatságát
elevenítette fel november végén a Tabán Tár-
saság és a Tabán Múzeum közös rendezvénye.
Az elsõ – de a remények szerint korántsem
utolsó – tabáni krumplibúcsún az Országos
Burgonya Terméktanács, az Integrál Kft., a
Bedalin Kft. és a Keszthelyi Georgikon egye-
tem jóvoltából a legjobb hazai burgonyákkal is-
merkedhettek meg a rendezvény vendégei.
Elõadások hangoztak el többek között a
krumpli termesztésérõl, a keszthelyi burgonya-
fajtákról és a Natúrháló mûködésérõl. Kama-

rakiállításon mutatkoztak be a különleges ma-
gyar és kifejezetten Keszthely körül termesztett
fajták, a hópehely, a somogyi kifli, a White
Lady, a katica, a rioja, a góliát és a balatoni ró-
zsa, míg a Tabáni Terasz étterem héjában sü-
tött krumplival, libazsírral, forralt borral és
meleg teával kedveskedett az érdeklõdõknek.
Sokaknak jelentett segítséget a kedvezményes
krumplivásár, amelyen a kerületi nyugdíjasok
és rászoruló nagycsaládosok kilónként hatvan
forintért jutottak a legjobb magyar krumplifaj-
tákhoz. Sikeres volt a kezdeményezés, hiszen az
öt és tízkilós csomagokban árusított másfél
tonna burgonya néhány óra alatt elfogyott.
Míg tartott a vásár, a gyerekek sem unatkoz-
tak, a kézmûves foglalkozásokon a kicsik meg-
tanulhatták a krumpli nyomda készítés és a ne-
mezelés fortélyait.

Az elõadások végeztével került sor az elsõ ta-
báni krumplis sütemény receptverseny ered-
ményhirdetésére. Nehéz dolga volt a zsûrinek:
Thán Emõke, Bédai Katalin és Saly Noémi so-
káig kóstolgatták a finomságokat mielõtt kö-
zös nevezõre jutottak. Az elsõ díjat megosztva
Bakos Zsuzsának (süteménye: Tabáni álom) és
Jármy Miklósnak (süteménye: krumpli torta,
Magyar Elek receptje) ítélték oda, így õk lettek
az elsõ tabáni krumplibúcsú királynõje és kirá-
lya. A Budavári Német Kisebbségi Önkor-
mányzat által felajánlott ajándékokat Vecsey
András önkormányzati képviselõ adta át. 

Advent elsõ vasárnapjának délutánján még a
pótszékek is kevésnek bizonyultak a Városháza
aulájában. Természetesen ott volt a kerületi törzs-
közönség, de több olyan házaspár is akadt, akik
vidékrõl érkeztek, mert hírét vették a különleges
hangulatú koncertnek.  Míg odakint a téli sötét-
ségben esni kezdett a hó, odabent mindannyian
a közös várakozás jegyében töltötték a koraestét.

A közönséget dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester üdvözölte, majd utalt arra az évtizedes he-
lyi hagyományra, amely az adventi gyertyagyúj-
tást egy-egy hangversennyel fûzi egybe. - A hagyo-
mányt önök éltetik! – mondta a polgármester,
majd hozzátetette: a rendezvénysorozat nemcsak
azért népszerû, mert a városháza akusztikája kivá-
ló, hanem azért is, mert az ünneplés sokaknak je-
lent közösségi hívójelet.

Az est házigazdája ezt követõen ismertette az
elkövetkezõ hetek adventi hangversenyeinek
programját. Az adventi koncertek szép hagyo-
mánya szerint a szervezõk nem csupán a felcsen-
dülõ zene hangjaival készülnek az ünnepre.
Minden alkalommal meghívnak egy lelkészt,
hogy adventi gondolatait ossza meg a közönség-
gel. Ez alkalommal a Tabáni Alexandriai Szent
Katalin templom plébánosa, Hegyi Balázs szólt a
megjelentekhez.  

A plébános úr különleges hangvételû felvetés-
sel szólította meg a hallgatóságot. Gondolat-
menete arról szólt, hogy szükség van-e bármilyen
eszközre, változásra, illetve a szentírás tanulmá-
nyozására ahhoz, hogy az ember egész lényével
Istenhez forduljon. Szavaival arra utalt, hogy
nem a tudatos változtatás, hanem a lassan formá-
lódó belsõ párbeszéd az a „titok”, amely megnyit-
ja az igazi utat. 

Az ünnepi gondolatokat követõen Hegyi
Balázs meggyújtotta az adventi koszorú elsõ gyer-
tyáját. 

A gregorián hangverseny megkezdése elõtt dr.
Dobszay László, a Schola Hungarica egyik alapí-
tója és vezetõ karnagya, Erkel- és Széchenyi-díjas
zenetörténész rövid bevezetõben szólt a felhang-
szó mûvek eredetérõl. A koncert elsõ ciklusa
Szent István király, a második a középkori adven-
ti énekek, a harmadik a vízkereszti szokások köré
szervezõdött.

A hangversenyen fellépõ Schola Hungarica
énekkar 1969-ben alakult, elsõsorban a gregori-
án zene és hozzá közelálló polifon mûvek hangfel-
vételére. A Zenetudományi Intézetben létrehí-
vott kórus – ellentétben a gregoriánt mûvelõ
énekkarok többségével – nem modern gyakorla-
ti (egyházi) kiadványokból énekel, hanem a kö-
zépkori források anyagából válogat, nagyrészt a
kórus vezetõinek kódexátirataiból (olykor a kó-
dexek fakszimiléit tartva kezében.) 

R. A.

Adventi koncert a Városházán 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket

Advent elsõ vasárnapján a Schola Hungarica énekkar adott ünnepi koncertet a Városházán
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Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics Mihály u. 5.) 
Éjszakám, nappalom címmel tematikus, csoportos kiál-
lítás nyílt a Koller Galériában. A kiállítás 2010. decem-
ber 3-tól december 23-ig tekinthetõ meg a hét minden
napján. 

Ciszterci Szt. Imre templom 
(Budapest, XI. Villányi u. 25.)
December 12-én, vasárnap, 19.00 órakor A. Lotti: C-dúr
mise. Esterházy Pál: Harmónia Caelestis – részletek.
Közremûködik: Szemkeõ-Martin Orsolya (szoprán), a
templom énekkara, barokk hangszeres együttes.

December 24-én, Szenteste, 23.30 órakor Esterházy
Pál: Harmónia Caelestis – részletek. Közremûködik:
Szemkeõ-Martin Orsolya (szoprán), a templom énekka-
ra, barokk hangszeres együttes, vezényel Csányi Tamás.

Ünnepváró kiadvány- és kézmûves vásár
Idén decemberben már negyedik alkalommal rendezik
meg a Hagyományok Háza egész napos ünnepváró vá-
sárát december 3-án, 10-19  óráig. Ezen a napon kiad-
ványaikat (népzenei CD-k, táncos DVD-k, módszertani
és ismeretterjesztõ kiadványok, szakkönyvek) nagy
kedvezménnyel – akár féláron – kínálják. Idén is meg le-
het csodálni – és természetesen vásárolni – a meghívott
népi iparmûvészek, kézmûvesek szemet gyönyörköd-
tetõ portékáit.  A vásár alkalmából egyes elõadásokra
20 százalékos kedvezménnyel kaphatók belépõjegyek.
A gyermekeket és kísérõiket délután 5 órától aprók tán-
cába várják. A Hagyományok Háza könyvei, CD-i, DVD-i
mellett a vásár alkalmából kapható lesz többek között
gyékény-, szalma- és csuhédísz, bõrtárgy, gyöngyék-
szer, kerámia, de az érdeklõdõk megvásárolhatják az
Etnofon Zenemûboltban kapható kiadványokat is.

PPrrooggrraammookk

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma: 

06-80-204-275 

SZÉNA TÉR PATIKA

AAKKCCIIÓÓSS  AAJJÁÁNNLLAATTAAIINNKK::
LLaaccuullaatt  AAkkttiivv  ffooggkkéémm  7755  mmll  

885 Ft é669900  FFtt
MMeerriiddooll  ffooggkkeeffee  1115 Ft é881100  FFtt

MMeerriiddooll  ffooggkkrréémm  1200 Ft é887700  FFtt
MMeerriiddooll  sszzáájjvvíízz  440000  mmll  

1790 Ft é11332266  FFtt
DDrr..  TThheeiissss  tteerrmméékkeekk  
aakkcciióójjaa  ffoollyyttaattóóddiikk!!
Elmex fogkrémek 

akciós áron kaphatók!
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  88..0000--2200..0000  óórrááiigg,,

sszzoommbbaattoonn  88..0000--1144..0000  óórrááiigg..  
11001155  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéénnaa  ttéérr  11//aa..  

TTeelleeffoonn::  222255--77883300;;  tteelleeffaaxx::    222255--77883322
wwwwww..sszzeennaatteerrppaattiikkaa..hhuu

PATIKA 
FITOTÉKA

HOMEOPÁTIA

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 22/2010. (XII. 1.) Kt.
rendelete az építményadóról szóló 22/1998.
(XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.)
módosításáról.

1. §

A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:
(Az adó alapja és mértéke)

„6. § (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2011. év-
ben 1.293,- Ft./m2.

b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az
adó mértéke: 2011. évben 512,- Ft./m2.”

2. §
Hatályba lépés

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

*   *   *
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 23/2010. (XII. 1.) Kt.
rendelete a telekadóról szóló 29/1995. (XII.
29.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) mó-
dosításáról.

1. §

A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)

„5. § Az adó évi mértéke 2011. évben: 287,-
Ft./m2.”

2. §

Hatályba lépés
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2010. november 26.

dr. Nagy Gábor Tamás                    dr. Deák Ferenc
polgármester                                                          jegyzõ

RReennddeelleetteekk

Öt budavári étterem kapott helyet a 2011-es
Gault Millau étteremkalauz régiós kiadásában. A
Magyarországgal második éve foglalkozó nagyte-
kintélyû francia szaklap a Michelin
Guide-hoz hasonló módon, szakácssap-
kák odaítélésével értékeli a legkiválóbb
éttermeket. 

Második alkalommal kerültek be
magyarországi éttermek a Gault Millau
gasztronómiai kalauzába. A neves fran-
cia szaklap régiós rangsorában a Ráday
utcai Costes tizenhét ponttal, azaz há-
rom szakácssapkával (ez két Michlen
csillagot jelent) végzett az élen. Kivá-
lóan szerepeltek a budavári éttermek is,
a szakácssapka minõsítést elnyerõ ti-
zenhárom hazai étterembõl öt az elsõ
kerületben található.

A legtöbb, 15 pontot a Fortuna utcai
Pierrot érdemelte ki, ami két szakács-
sapkának, egyúttal egy Michelin csillag-
nak felel meg. 14-14 pontot, egy-egy sza-
kácssapkát kapott, a Csalogány, a Déryné és az
Ostrom utcai Arany Kaviár, míg a szintén a
Fortuna utcában mûködõ „21” étterem 13 pont-
tal, egy szakácssapkával büszkélkedhet. 

A Michelin fõ konkurensének számító Gault
Millau-t, 1965-ben alapította Henri Gault fran-
cia étteremkritikus és Christian Millau író. Szi-

gorú bírálati rendszert dolgoztak ki, a megszerez-
hetõ húszból legkevesebb tíz pont kell a jó étte-
rem minõsítéshez, a legmagasabb szint 17-18
ponttól kezdõdik. 

Internet: www.budavar.hu

A régió legjobbjai között 
a budavári éttermek
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75
nm-es (2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal,
mely állandó lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron
értékesítjük, ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas.
Irányár: 16 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 0620-971-7297.

II..  kkeerrüülleett Aladár utcában (Zsolt udvar) reprezentatív he-
lyen, utcai bejáratú két szintes 156 négyzetméteres iroda
kiadó. Bemutatóteremnek is alkalmas. Telefon: 0670-
320-2789.

II..  TToollddyy Ferenc utcában garázs kiadó hosszú távra.
Telefon: 0620-943-8063.

II..  kkeerrüülleett Fiáth János utcában 85 négyzetméteres, 3,5
szobás emeleti, erkélyes, felújítandó, házközponti fûtéses
lakás 26,5M forintért eladó. 0620-943-8063.

BBuuddaaii Várnál, a Halászbástyánál - 6 lakásos, kertes pa-
lotaépületben lévõ I. emeleti 30 m2-es, polgári jellegû, vi-
lágos, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti joga
átadó. Csereirányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddáánn – a Naphegy alján – karbantartott épület I.
emeletén lévõ jó állapotú, 57 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
egyedi gázfûtéses, világos, polgári jellegû önkormányzati
lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrésszel kialakított 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Budai Vár közelé-
ben a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii lehetõség! I. Naphegy alján a Róka utcában I.
emeleti 80 m2-es, 3 szobás, felújítandó, polgári belméretû,
csendes, egyedi gázfûtéses azonnal beköltözhetõ örökla-
kás eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában egyedi kiala-
kítású, hangulatos, 215 m2-es, 3 szintes, tetõtéri, 3+4 fél-
szobás, 3 fürdõszobás, világos, csendes önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 70 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065. 

II..  NNaapphheeggyy  alján kertes társasházban, egy teljes lakószin-
ten lévõ 191 m2-es 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65
m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  BBuuddáánn a Vérmezõnél a Pauler utcában jó állapotú,
karbantartott, hívóliftes, polgári belméretû társasházban
lévõ 59 m2-es, 2 szobás, egyedi gázfûtéses, 2 WC -vel ki-
alakított, csendes öröklakás eladó. Irányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján kertes társasházban lévõ 45
m2-es, 1 nappali + 1 hálószobás, igényesen, teljeskörûen
felújított, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 11,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban - az Úri utcában - legfelsõ (II.) emeleti,
73 m2-es, 2 szobás, udvari fekvésû, egyedi gázfûtéses, fel-
újítandó önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy
kisebbre cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn - a MOM Park és a Sport kórház közelében - az
Avar utcában 12 lakásos társasház legfelsõ (II.) emeletén
lévõ 40 m2-es, 1,5 szobás, egyedi gázfûtéses, vízórás, vilá-
gos, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 9,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javí-
tása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés;
gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét min-
den napján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
SSZZAAKKKKÉÉPPEESSÍÍTTÉÉSSSSEELL,,  RREEFFEERREENNCCIIÁÁVVAALL,,  NNAAGGYY

GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL  VVÁÁLLLLAALLJJUUKK..  
TTEELLEEFFOONN::  00663300--997777--66661122..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gya-
korlattal, teljes mûszaki-jogi- és gazdasági háttérrel.
Díjjazás épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki
János, telefon: 213-6613, 0620-931-1832.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--338800--22773366..  oo

KKõõmmûûvveess, burkoló, villanyszerelõ, víz-, fûtésszerelési
munkákat, teljeskörû lakásfelújítást, lakásszervízt, minõ-
ségi kivitelben vállal építõipari cég. Telefon: 0630-280-
7257. 

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

LLééppccssõõ, kapu, korlát, rács, elõtetõ, egyéb szerkezetek,
gipszkarton, víz- villanyszerelés. Redõny, rovarháló, rolet-
ta, reluxa javítás is. Telefon: 0670-278-1818.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

VViillllaannyysszzeerreelléésstt vállalok: hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Gyengeáram, erõsáram és ELMÛ-ügyintézés vil-
lanyszerelõ mestertõl. ELMÛ által minõsített vállalkozás.
Telefon: 0620-921-4114, 789-3111.

FFeellúújjííttuunnkk--ééppííttüünnkk! Házat, lakást, irodát, konyhát, für-
dõszobát! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, parkettásmunkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre,
garanciával! www.mindentegykezben.hu. Telefon: 0630-
960-4525.

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott  vváállllaall,,  II..  kkeerrüülleettii,,
sszzáámmllaakkééppeess,,  rreeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzõõ,,  ccssaallááddooss  ffiiaa--
ttaalleemmbbeerr,,  ccoommffoorrttiinnggkkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeelleeffoonn::  00663300--
667700--00225588..

VViillllaannyysszzeerreellééss. Fürdõkádbeli áramütés megakadályo-
zónak szerelése, továbbá minden lakás villany-hiba javítá-
sa, villanyfûtés, bojlerfûtés stb. felújítása. Telefon: 0670-
259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni!

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.oo

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..  

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fû-
tési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden
nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800,
321-8082, 0630-269-0001.oo

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû, emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-
2808.

MMaatteemmaattiikkaa oktatás kezdõknek szigorlatig Pesten és
Budán, több évtizedes referenciákkal. Telefon: 250-2003,
0620-934-4456.

KKeeddvveess, nyitott, középkorú magyar szakos tanárnõ csü-
törtök reggeltõl hétfõ délig gyermekfelügyeletet vállal, kí-
vánságra korrepetálással. Számlaképes vagyok. Telefon:
061-360-0036 este.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-ré-
giségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfize-
tés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-
18 óráig, szombaton 10-13 óráig.oo

TTöörrtt arany-ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron
készpénzért. Margit krt. 51-53. (Louis Galéria). Telefon:
316-3651.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,
hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..  HHééttffõõ
ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  II..  kkeerrüü--
lleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--44665577..oo

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr, kozmetika (szempilla-, szemöldõkfes-
tés, arcmasszázs, gyantázás, fogyasztó-, méregtelenítõ
masszázs ultrahanggal) manikûr akár az Ön otthonában is.
Telefon: 0630-206-4801. 

ÉÉrrsszzûûkküülleett,,  éérreellmmeesszzeesseeddééss  ggyyóóggyyííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss
vveezzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerraappiiaa..  VVIIIIII..  kkeerrüülleett  JJóózzsseeff  kkrrtt..  22..
((BBllaahhaa  LLuujjzzaa  ttéérr))..  TTeelleeffoonn::  006611--221100--11000000,,  00662200--
334499--44227777..  

RReehhaabbiilliittáácciióóss torna idõseknek és lábadozóknak szak-
emberrel az Ön otthonában. Angol és francia nyelven is.
Telefon: 3630-432-2164.

VVeeggyyeess

EEllvváálltt??  Özvegy? Megbízható, igényes társkeresõ várja a
XII. kerületben! R. Zsuzsanna, www.nemaradjonegye-
dul.hu. Telefon: 0630-602-0094.

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  
II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás
Társkeresõ

Szolgáltatás

Adás-vétel

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

Egészség

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

FFOOGGLLAALLJJAA  LLEE  MMÁÁRR  MMOOSSTT  CCÉÉGGEESS,,  BBAARRÁÁTTII  
VVAAGGYY  CCSSAALLÁÁDDII  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYÉÉTT  KKAARRÁÁCCSSOONNYYRRAA!!

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit
AAJJÁÁNNDDÉÉKKOOZZZZOONN  DDOOLLGGOOZZÓÓIINNAAKK,,  SSZZEERREETTTTEEIINNEEKK  TTRRÓÓFFEEAA  GGRRIILLLL  VVEENNDDÉÉGGKKÁÁRRTTYYÁÁTT!!
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