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Magyar Örökség díj
a Cseh Tamás- daloknak 
Dr. Nagy Gábor Tamás javaslatára Magyar
Örökség Díjban részesült Cseh Tamás-dalvi-
lága. A díj átadására 2009. december 19-én a
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermé-
ben kjerült sor. 

Hivatásuk a rászorulók 
szolgálata
Az Apor Vilmos Érdemrend ezüst fokozatát
adományozta a Máltai Lovagrend Sebestény
Istvánnak. A Batthyány téri Idõsek Otthoná-
nak korábbi vezetõje, a rászorulók életének
jobbítása érdekében kifejtett évtizedes segítõ
munkája elismeréseként részesült a díjban.

Védett értékek tárlata
Budapest tavaly „felfedezett” vagy restaurált
mûemlékeinek élén az I. kerület áll. A Vízi-
város egykor legfontosabb terén álló „Négy
évszak házat” és a budai fõgyûjtõcsatorna
építése során elõkerült ciszternát is bemutat-
ja a Mustra 2009 kiállítás.

44

22

55

Január a számvetés ideje. 2009 nem volt könnyû év
sem a családok, sem az önkormányzatok számára.
Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a Buda-
vári Önkormányzatnak?

Sajnos, már a 2008-as év végén látszott, hogy a
2009-es év a pénzügyi-gazdasági válság és a kor-
mányzati megszorítások miatt nagyon nehéz lesz.
Éppen ezért, már az év elején megalkottuk és elin-
dítottuk azokat a válságkezelõ - karitatív, szociális
és vállalkozásokat segítõ - programokat, amelyek a
hagyományos szociálpolitikai, állami népjóléti
rendszeren túl próbálnak segítséget nyújtani ott,
ahol arra a legnagyobb szükség van. A vállalkozá-
soknak a bérleti díj fizetési kötelezettségeik köny-
nyítésével, a társasházaknak a hitelelvétel támoga-
tása kapcsán nyújtunk közvetlen segítséget. Sem
2009-ben sem 2010-ben nem emeljük a helyiség-
bérleti díjakat. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy
a kerületben lakók és az itt mûködõ vállalkozások
minél kevesebbet érezzenek a válságból. Az a cé-
lunk, hogy az ide érkezõket ne lehúzott redõnyû
üzletek, koszos utcák és szlömösödõ városkép fo-
gadják. 

Emellett vannak olyan élethelyzetek, amikor a
családok is segítségre szorulnak. Szerencsére ná-
lunk nincsenek nagy számban bedõlt lakáshite-
lek, de már néhányan megkerestek bennünket.
2010. februárjában várhatóan rendeletet foga-
dunk el a hitelválság miatt nehéz helyzetbe került
családok megsegítésére. A rászorulók számára a
karitatív pályázatunkkal, kedvezményes üdülési
lehetõséggel nyújtottunk segítséget.  
s Mire jutott pénz a tavalyi költségvetésben? Mi tör-
tént az önkormányzati intézményekkel? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az állami meg-
szorítások ellenére is meg tudtuk õrizni az intéz-
ményeink mûködõképességét a korábban már
elért magas színvonalon. Nem kellett drasztikus
intézkedéseket hozni ahhoz, hogy mûködõképes

maradjon az intézményrendszer, mert már ko-
rábban elvégeztük a racionalizálást, átszerveztük
a vagyonkezelést, ésszerûsítettük az intézményhá-
lózatot, például összevontuk a Családsegítõ Köz-
pontot és az idõsek ellátását egy integrált intéz-
ménybe, és szervezeti intézkedésekkel elértük,
hogy a Maros utcai rendelõben fele annyi önkor-
mányzati támogatásból magasabb színvonalú el-
látás folyik. Egy mûszaki apparátussal ellátjuk a
lakások, helyiségek és az intézményi épületek ke-
zelését a GAMESZ keretén belül.  A folyamato-
san csökkenõ állami normatívák ellenére is fenn
tudjuk tartani a bölcsõdei és óvodai ellátás szín-
vonalát. Nagyon szomorú, hogy az állami norma-
tíva pont a legkisebbeknél, az óvodai és a bölcsõ-
dei ellátásnál a legkevesebb, vagyis az önkormány-
zatnak ezeknél az ellátási formáknál kell a legna-
gyobb finanszírozást nyújtania. Az általános isko-
láknál és a gimnáziumoknál más jellegû problé-
mák vannak, itt a finanszírozásban már jobbak a
mutatók. Szeretnénk, ha nem kellene szûkíteni
az általános iskolai férõhelyeket, hiszen a kerület
méltán híres jó iskoláiról, a magas színvonalú ok-
tatásról. Örömteli, hogy az ínséges idõk dacára ja-
vultak a Mûvelõdési Ház programjai, ez részben a
lelkes új vezetésnek köszönhetõ. Különösen nép-
szerûek az idõsek számára tartott számítógépes
tanfolyamok. 

A szûkülõ források ellenére azért van egyensúly-
ban a kerület költségvetése, mert takarékosan gaz-
dálkodunk. Ennek köszönhetõ az is, hogy számta-
lan olyan feladatot is felvállalunk, amely a törvény
szerint nem kötelezõ, de segítséget jelent az itt
élõknek, és bennünket köteleznek. Erõfeszíté-
seket teszünk környezetünk szebbé tétele érdeké-
ben, ezek közé tartozik egyebek mellett a rendsze-
res graffiti-mentesítés, és a fokozott járdatakarítás
is, valamint a közbiztonság javításának támogatá-
sa, pályázati alapok fenntartása. Minden évben je-
lentõs összeget fordítunk a Maros utcai szakren-

delõ fenntartására és felújítására, a kerületnek ez
is önként vállalt feladata. Karácsony elõtt aján-
dékutalványt adunk a 80 éven felülieknek és aján-
dékot kapnak a nagycsaládosok is. Nagy figyelmet
fordítunk arra is, hogy ápoljuk a hagyományain-
kat, kulturális örökségünket. 

A válság egy dologra nem ad felmentést: nem fe-
lejthetjük el, hogy egy olyan polgári közösség vá-
lasztott vezetõi vagyunk, amelynek évszázados tra-
díciói vannak. Méltó módon kell megemlékez-
nünk azokról, akik maradandót alkottak a törté-
nelem vagy a kultúra területén. Mert ez köt min-
ket össze a közösséggel, a magyarsággal, a jövõvel.
Ha nincsenek világos értékek és prioritások, ak-
kor könnyen célt téveszt az ember. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Interjú dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel

Év eleji számvetés

Tájékoztató a lakossági
parkolási engedélyekrõl
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 27/2009. (XI. 30.) Kt. rendelete
alapján lakásonként két autóra adható ki ingyenes la-
kossági engedély 2010. január 1-tõl. A Budapest fõvá-
ros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rend-
jének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról
szóló 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet (továbbiak-
ban Fõvárosi Parkolási Rendelet) módosításáról szóló
105/2009. (XII. 23.) Fõv. Kgy. Rendelet - többek között
- módosította a kerületi önkormányzatok által kiadha-
tó hozzájárulások feltételeit. 

2010. január 1. napjától a lakossági várakozási, illetve be-
hajtási-várakozási hozzájárulás - kérelemre -  annak a la-
kosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási
övezet területén van, a lakos által megjelölt egy darab sze-
mélygépkocsira, vagy egy darab motoros triciklire, vagy
egy darab háromkerekû segédmotoros kerékpárra, vagy
egy darab négykerekû segédmotoros kerékpárra, vagy egy
darab oldalkocsis motorkerékpárra, vagy egy darab négy-
kerekû motorkerékpárra, vagy egy darab, 3500 kilo-
gramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzemben
tartója; valamint a munkáltatótól kizárólagos használat-
ba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott
személygépkocsira lakossági várakozási hozzájárulás ké-
relmezhetõ, amennyiben ilyen lakossági hozzájárulással
még nem rendelkezik.

A Váron kívüli városrészekben lakó azon lakosoknak,
akiknek a lakcímén csak egy autó van nyilvántartva, vala-
mint azoknak a lakosoknak, akiknél egy lakásban két sze-
mélygépkocsi van, a 2010. évi várakozási hozzájárulást a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megbízásá-

ból 2010. januárjának második hetétõl futárcég kézbesíti
- amennyiben adategyeztetés végett gépjármûveiket beje-
lentették az ügyfélszolgálati irodákon. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy akik 2010. január 25-ig nem kapják meg a vára-
kozási hozzájárulást, szíveskedjenek jelezni – lakcímük irá-
nyítószáma szerinti bontásban az ügyfélszolgálati irodáin-
kon: 1012, 1013, 1016: II. számú ügyfélszolgálati iroda,
Attila út 12., tel.: 356-9884, 201-33-65; 1011, 1015: III.
számú ügyfélszolgálati iroda, Iskola utca 16. tel.: 225-72-
77, 225-72-76. 

A vári lakosoknak – ahogy a korábbi években is - a hoz-
zájárulás kiadása az I. számú ügyfélszolgálati irodán (Ka-
pisztrán tér 1. fszt. 10., telefonszám: 458-3025, 458-3030)
történik.

2010. január 1-tõl gazdálkodói hozzájárulás kiadását
szintén már nemcsak személygépkocsira, hanem motoros
triciklire, háromkerekû segédmotoros kerékpárra, négy-
kerekû segédmotoros kerékpárra, oldalkocsis motorke-
rékpárra, négykerekû motorkerékpárra, illetve 3500 kilo-
gramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsira is lehet kérelmezni.   

A korábbi évekhez hasonlóan a Várra vonatkozóan a
gazdálkodói és egészségügyi behajtási-várakozási hozzájá-
rulások kiadása az I. számú ügyfélszolgálati irodánkon
(Kapisztrán tér 1.) történik, a Váron kívüli városrészekre
vonatkozóan a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási
hozzájárulások kiadása a II. számú ügyfélszolgálati iro-
dánkon (Attila út 12.) történik. 

A részletes szabályozást a Fõvárosi Parkolási Rendelet
(www.budapest.hu), valamint Budapest I. kerület Buda-
vári Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2009. (XI.
30.) önkormányzati rendelete (www.budavar.hu) tartal-
mazza.

dr. Kertész Veronika igazgatási irodavezetõ

Agárdy Gábor ikonjai
Különleges miliõ fogadta decemberben a Várnegyed Galéria közönségét. A
falakon Agárdy Gábor ikonjai a közelgõ ünnep hangulatát idézik. Sokan ta-
lán azt gondolták, hogy a Nemzet Színészének féltve õrzött házi gyûjtemé-
nyét láthatják, valójában azonban a kiállított tárgyak a saját keze munkáját
dicsérik. (Tudósításunk az  5. oldalon) 

A Szalag utca 20. megszépült homlokzata a Krisztinavárosban

Megemlékezés 
a magyar kultúra napján

A Budavári Önkormányzat  
január 22-én, pénteken 11.30 órakor 

koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tart

Kölcsey Ferenc szobránál 
a Batthyány téren. 

Ünnepi beszédet mond 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.

Közremûködnek 
a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai.

Mindenkit szeretettel várnak.



Egy hét múlva zárul 
a Cseh Tamás-dalok 
ötletpályázat

Egyedi mûalkotással szeretne emléket állítani a
Magyar Örökség díjas Cseh Tamás-daloknak a
Budavári Önkormányzat. A Kossuth-díjas dal-
szerzõ-énekes egykori lakóházán, az Iskola utca
35. számú házon vagy közelében elhelyezendõ
„emlék-mûre” január 21-ig lehet beadni a pá-
lyázatokat.

A Budavári Önkormányzat 2009. augusztusá-
ban ötletpályázatot hirdetett Cseh Tamás és
Bereményi Géza hajdani lakóhelyét megjelö-
lõ egyedi mûalkotás tervezésére az I. kerület
Iskola utca 35. számú házra vagy annak kör-
nyezetébe.

Ez év végén lesz 40 éve, hogy ebben a házban
kezdõdött el az az alkotói folyamat, amely
ezerkétszáz dallal ajándékozta meg a magyar
kultúrát, maradandó lenyomatát adva a múlt
század utolsó évtizedeinek. Ez a közös alkotás,
ez a korszak Cseh Tamás halálával végérvé-
nyesen lezárult.

Az „emlék-mû”, a „jel” mégsem pusztán a
zeneszerzõ-énekesnek és elõadómûvésznek
lenne hivatott emléket állítani; a cél az, hogy a
mûalkotás eredeti módon jelenítse meg a
Cseh Tamás - Bereményi Géza által életre hí-
vott „Cseh Tamás-dalokat”, ezek elsõ születési
helyének állítson méltó emléket.

A pályamûveket zárt, jeligével ellátott cso-
magolásban kell leadni 2010. január 21-én
déli 12.00 óráig a Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Kapisztrán
tér 1.). A pályamû mellett lezárt, jeligével ellá-
tott borítékban kell megadni a pályázó szemé-
lyes adatait (név, lakcím, elérhetõség).

A bontására 2010. január 22-én kerül sor.
A legjobb pályamû díja 500.000 Ft. 
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Dr. Nagy Gábor Tamás javaslatára Magyar Örökség Díjban részesült Cseh
Tamás-dalvilága. A díj átadására 2009. december 19-én a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Dísztermében került sor. 

A Magyar Örökség Díjat évente négy alkalommal ítélik oda azoknak a sze-
mélyeknek, teljesítményeknek, alkotásoknak, intézményeknek, csopor-
toknak, akik, illetve amelyek hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság,
sport, tudomány, egészében a magyar társadalom erkölcsi, szellemi és élet-
minõségének felemeléséhez. 

A megtisztelõ címet Nagy Gábor Tamás javaslata alapján decemberben
ítélték oda a Cseh Tamás-daloknak. 

Közel negyven éve kezdõdött az a páratlan folyamat, amely 1200 dallal
ajándékozta meg a magyar kultúrát, megkerülhetetlen lenyomatát adva a
múlt század utolsó évtizedeinek és az ezredfordulónak. Ezeken a dalokon
nemzedékek nõttek fel – olvasható az ajánlásban. – Ezrek, tízezrek érezték,
hogy végre, valaki, helyettünk is kimondta azt, ami „belénk szorult”.

Nemcsak egy életérzés, hanem az élet tisztelete, történelmi hagyományaink
továbbadása, magyarság szeretete és a nemzetféltés aggodalma sugárzik
ezekbõl a dalokból.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott ünnepségen a
laudációt Cseh Tamás közeli munkatársa és barátja, Hanák Gábor törté-
nész mondta. 

A Magyar Örökség Díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre
javaslatára a „Magyarországért Alapítvány” kuratóriuma 1995-ben hozta
létre. A Bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc volt, 2000-tõl pedig Hámori
József. A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról épít-
kezõ demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon min-
denkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott sze-
mélyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj Bí-
rálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazan-
dókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kultu-
rális mûsor keretében. 

Feladatom a dalvilágról szólni,- a dalok különösségének, létrejöttének tit-
kára rátalálni. Meg kell idéznünk azt a pillanatot, amikor egy vízivárosi al-
bérletben angyalok szálltak át a szobán. Amikor, majd negyven évvel ez-
elõtt visszavonhatatlanul találkozott Bereményi Géza és Cseh Tamás...

Felnõtt emberek voltak, lelkükben gyermeki sérülésekkel, melyek so-
ha meg nem gyógyulhattak. Benne éltek, kiszolgáltatottjai és élvezõi vol-
tak a konszolidációs dago-
nyának. Azoknak a ’60-as
éveknek, amely Bibó szavá-
val élve olyan volt, mint a
méz ... de elõrehaladni nem lehetett benne...Igaz a kor közgazdász csapa-
tai - a Dimitrov-téri fiúk - szívesebben hallgatták a szabad világ vállverege-
tõ megnevezését a legvidámabb barakkról, elfogadva, hogy a láger örök és
alapjaiban megváltoztathatatlan...Be nem vallott sajátossága volt a kor-
nak, hogy egy társaságba járt az udvari értelmiségi és a kontesztáló szuve-
rén Kívülálló...És ma már tudjuk milyen nagy morális árat fizettünk
ezért...

1970-ben egy rendszeretõ rajztanár és egy olasz-magyar szakot végzett fi-
atal író, Bereményi Géza találkozott, aki, éppen szinkrondramaturg a
filmgyárban, zsebében elsõ kötete: A svéd király. A rajztanár és indián
Cseh Tamás már nem kezdõ, dalaival szerepelt játékfilmekben és ebben
az idõben lesz Jancsó Miklós filmjeinek emblematikus dalnoka. Barátja a
képzõmûvész-filmes Erdély Miklós, aki a fennállót soha el nem fogadta
...ekkoriban példaképe a festõ-zenész Baksa-Soós János, a kor kultikus
alakja, és még sokan, akik a szabadság kis köreiben közlekedtek. A dalok
születését, az Iskola utcai albérletben, legendák övezik. A legendák forrá-
sa az emlékezet. Az emlékezet, mely éppoly törékeny és töredezett, mint a
levéltári dokumentumok, már ami fennmaradt a keletkezett nagytöme-
gû irat-együttesbõl. Ez alkalommal a történetek végeredményérõl, a da-
lokról kell szólnunk, a dalok világáról, Bereményi Géza és Cseh Tamás ér-
zékenységérõl,arról, hogy a zene, a szöveg és az elõadás egy új minõséget te-
remtett. Kezdetben Cseh Tamás személyes jelenléte teremthette meg a
dalok világát, meg a kalózfelvételek kalózmásolatai, hiszen majd csak évek
múlva jelenik meg az elsõ album, a Levél nõvéremnek, a zenésztárssal,
Másik Jánossal közösen, majd új lemez egyedül, aztán közösen, ha meg-
szakításokkal is, de a lemezek, CD-k, DVD-k sora követi az elsõket, és re-
méljük nincsen utolsó. A helyszínek sem elsõsorban koncerttermek, ha-
nem a színház. A hetvenes évek elejétõl a Huszonötödik Színház, majd a
Várszínház, és a nagy korszak majd két évtizeden át a Katona József
Színház, végül az utolsó menedék, a Bárka színpada. 

A mintegy negyven év alatt a dalok tárgya a szabadság. Minden szó, min-
den hangsúly, minden akkord önmagán túl valami mást is jelent, és en-
nek megfejtése sok áttétellel, réteggel, ha szimbolikusan is: a szabadságsze-

retõ ember vallomása. A dalok közege a történelem, ahogy azt csak a leg-
nagyobbak értelmezik, a múlt a jelenbe fut és a jelen érthetetlen e szálak
felfejtése nélkül. A históriás énekek, a kuruc dalok, a népdalok, a count-
ry, a nagyvárosi mûdalok. A klasszikusok magabiztosan simulnak az esz-
köztárba. Igen, Balassi Bálinttól a 20. század költõin át Karády Katalinig,
a tegnapelõtt-tõl a tegnapig, minden lehet tárgya, ennek a világnak.

Szíveikben meg nem alku-
vón hordozzák 1956 emlé-
két, és míg a forradalom
elõtt, az ötvenes évek ele-

jén, Illyés Gyula korszakos próféciájában - amelyet akkor az íróasztalnak
fogalmazott -pontos volt, és ismételte annyiszor ahányszor csak lehetett:
„hol zsarnokság van, ott zsarnokság van". 

Az ’56-os forradalom után az elfojtott emlékezet, ha nyilvánosságot
akart, akkor csak szimbolikusan szólhatott, énekelhetett a kiúttalanság-
ról... De a dalok világa nemzedékek számára a szimbólumok nyelvén azt
jelentette „ahol nincs szabadság, ott nincs szabadság". Az igaznak katarti-
kus kimondása mindig felszabadító erejû, még ha tudtuk is akkoriban az
alkalmi helyeken is, az Egyetemi Színpadon is, hogy ez az életérzés csak egy
estére szóló érzete a szabadságnak. Barátságunk 40 éve olyan volt, mint a
búvópatak, nem volt se látványos, se folyamatos, de a válságok idején nagy
erõvel tört elõ.

Amikor nem igen születtek dalok. Volt ilyen fájdalmas idõszak a nyolc-
vanas években, és kevésbé köztudottan a kilencvenes évek második felé-
ben is. Ekkoriban lett õ a Századunk egyik nagyszerû moderátora, egészen
a Századunk haláláig. Csak azért hozakodok elõ ezzel az akár személyes-
nek nevezhetõ mozzanattal, mert tudom, Cseh Tamásnak is kedves volt a
Budai Vár, ahol dolgoztunk az újabb és újabb epizódokon. És e munka a
dalok világának forrásvidékére is fontos adalékkal szolgált. A negyvenes
évekbeli filmhíradók elemzése közben derült ki számomra, hogy a köny-
vespolcomon lapuló testes szociográfia, melynek címe:Tordas, a szövetke-
zeti mintafalu: valójában Cseh Tamás elsõ tizenhárom évének, meghatá-
rozó színtérének dokumentuma. A bevezetõben korábban átfutott mon-
dat - „...A mintafalu intézkedéseinek szálai a mintatelep vezetõjéhez, Cseh
Ferenchez futottak, aki sokszor úttörõ munkájával nagy érdemeket szer-
zett...." - igen, õ a dalnok édesapja, aki a Hangya szövetkezet körzetvezetõ-
je volt. Fiát emiatt csúfolták késõbb körzõnek. 
Erdõszéli szükséglakásba, kerültek ....és a mama, - ahogy gyermekei hívták
„anyuka", '56 nyaráig volt - kitelepített „nagyságos asszony". Sebek, mit
õriztek halálukig.

A vég a dalok világának érvényességén mit sem változtat. Fájdalommal,
méltón viselte sorsát, - családja önfeláldozó segítségével - becsülettel meg-
õrizte a 'csehtamási' dalok tisztaságát. 

Magyar Örökség díj a Cseh Tamás- daloknak 

Hanák Gábor méltató beszéde 

December 22-én délután elegánsan felöltözött hölgyek és urak töltötték
meg a T-Com székház nagytermét: karácsonyi ünnepségre kaptak meg-
hívást. Akadt, akiket hozzátartozójuk, másokat lakótársuk vagy a
gondozási központ munkatársai kísértek a nézõtérre. Többségük azon-
ban magányosan érkezett. Valamennyien az egyedülállók karácsonyi
ünnepségén vettek részt.

Az év végi ünnepet megelõzõen – több éves hagyományt követve
– a Budavári Önkormányzat a Várnegyed újság hasábjain ezúttal
is kedves invitálást tett közzé mindazok számára, akik egyedül
ünneplik a karácsonyt. A felhívásra a kerületbõl több mint há-
romszázötven jelentkeztek. A népjóléti iroda és a gondozási köz-
pont munkatársai – neves mûvészek közremûködésével - mind-
annyiukat mûsorral és ajándékcsomaggal várták. 

A közönséget Kautzky Armand, a Madách Színház mûvésze
köszöntötte, majd Márai Sándor: Négy évszak címû kötetébõl
idézte fel a decemberrõl szóló fejezetet. E rövid lélegzetû, filozo-
fikus hangvételû írás a gyermekkor karácsonyi álmait különleges
hangulatokkal idézi fel. 

Az irodalmi bevezetõt követõen dr. Nagy Gábor Tamás üdvö-
zölte a jelenlévõket. A polgármester felidézte azt az I. kerületi ha-
gyományt, amelynek keretében meglepetésmûsorral és ajándék-
kal lepik meg a „szép korúakat” és az egyedül élõket.

– Az idei ünnepet két nappal a Szenteste elõtt tartjuk, amikor
immár mind a négy gyertya ég az adventi koszorún – mondta dr.
Nagy Gábor Tamás. Közeleg a karácsony, a megváltó születése.
Napjainkban mégis úgy érezzük, hogy a mi életünkbõl már
mindaz hiányzik, amirõl Márai Sándor írt. Hiányzik a várakozás
és a vágyakozás. A Prédikátorok könyvében az olvasható, hogy
„mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden
akaratnak. Ideje a sírásnak, a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és
ideje a szökdelésnek.” És ideje van a kisded megszületésének is,
amely minden évben eljön. A karácsony nem függ az esõtõl, a
hótól, az idõjárástól. A jóisten nem halasztotta el Jézus születé-
sét. A hétköznapokon azt gondoljuk, fontos teendõink vannak,
emiatt nem jut idõ a szeretetre. Az ünnep azért van, hogy kisza-
kadjunk a hétköznapokból. Záró gondolatában dr. Nagy Gábor
Tamás Göran Tunström svéd író Karácsonyi oratórium címû re-

gényét említette példaként. A kötet szereplõi hosszú
ideig készülnek Johann Sebastian Bach mûvének
elõadására. Az író arra int, hogy mindig tartsuk ké-
szenlétben a zenét, ha megrémisztenek az emberi
szavak. A polgármester e jó tanács jegyében kívánt
áldott karácsonyt és jó egészséget a jelenlévõknek.

A karácsonyi mûsort zenei és irodalmi csemegék-
bõl állították össze. Maros Éva Liszt-díjas hárfamû-
vész és Geiger György Kossuth-díjas trombitamû-
vész többek között Vivaldi, Haydn és Bartók örök-
zöld melódiáit játszotta. A zenemûvek között
Kautzky Armand Ady Endre és Juhász Gyula kará-
csonyi költeményeit mondta el. Az estet Schubert
Ave Mariája zárta. 

Az Egyedülállók karácsonyának vendégei a meg-
hitt hangulatú mûsort követõen ajándékot vehettek
át. A csomagokban az ünnep kellékei kaptak helyet:
egy-egy rúd mákos és diós beigli, egy csomag szalon-
cukor, és a járványos idõszakra tekintettel egy üveg
méz.

Ünnepeltek 
a nagycsaládosok

Közösen ünnepelték a karácsonyt a kerületben élõ nagycsaládosok. A Pol-
gármesteri Hivatal aulájában a Madárdal Zenekar, „Micsoda éjszaka”
címû verses-zenés-táncos mûsora szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket. 

Az ország gazdasági helyzete ezúttal is éreztette hatását, hiszen idén
minden eddiginél többen gyûltek össze az önkormányzat hagyomá-
nyos, nagycsaládosoknak szóló karácsonyi ünnepségén. A Bu-
davári Önkormányzat jóvoltából összesen hatvannyolc, kerüle-
tünkben élõ, három vagy több gyermeket nevelõ, illetve a szociáli-
san rászoruló család részesült személyre szóló ajándékokban.
Annak érdekében, hogy mindenki a leginkább vágyott játékot, il-
letve használati eszközt kapja meg, a Polgármesteri Hivatal munka-
társai elõzetesen összegyûjtötték a kívánságokat.

Köszöntõjében dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy Budavár
Önkormányzata minden évben örömmel tesz eleget önként vállalt
kötelezettségének, és ajándékokkal lepi meg a rászorulókat. Ennél
is fontosabb azonban az a szeretet, ami oly annyira jellemzõ a több
gyermeket nevelõ nagycsaládosokra. A tõlünk telhetõ segítség mel-
lett csak azt kívánhatjuk, hogy ez az érzés egész évben megmaradjon
– hangsúlyozta kerületünk polgármestere. 

Ajándék az egyedülállóknak
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Évnyitó Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2010. január 26-án 17
órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Budapest,
I., Úri u. 58.) Elvarázsolt utazók - Élmények, történetek,
vadászkalandok Közép-Ázsiában, Erdélyben, Polinézi-
ában címû estjére. Vendégek: Móser Zoltán fotómûvész,
író, Péczely Lajos a Kelet Kiadó igazgatója, Jandrasics
Gábor a Jackfall Bormanufaktúra általános ügyvezetõje.
Házigazda: Szigethy Gábor.

Budabál
A Budapest-Budai Református Egyházközség február
13-án szombaton 19 órától immár hetedik alkalommal
jótékonysági bált rendez a Szabó Dezsõ Színházban
(1052 Szabadság tér 2.). Jótékonysági cél idén a felvidéki
magyar szórvány támogatása a Tabulatúra együttes felvi-
déki koncertsorozatához kapcsolódva. Az idei program
sok különlegességet ígér, csak ízelítõül: bálnyitó keringõ,

reneszánsz és moldvai táncház, ifi charleston, a Harrach-
Mészáros házaspár koktélbárja, tombola, majd Rajkai
Zoltán, a Katona József Színház tagjának szuperdiszkója.
Díszvendég a Tabulatúra régizene-együttes. A belépõ ára
adomány, vacsorával együtt a felnõtt jegy: 5000 Ft, ifjú-
sági jegy: 2500 Ft. Jegyet a 1011 Szilágyi Dezsõ tér 3.
alatti lelkészi hivatalban lehet vásárolni hétköznapokon,
valamint vasárnap az istentiszteletek után, vagy e-mail-
ben megrendelhetõ az info@gyulekezet.hu címen. Ér-
deklõdni a +3630-488-8254-es és a 457-0109-es szá-
mon lehet. Bõvebb információ: www.gyulekezet.hu.

Tájékoztató a BLSz támogató akciójáról
A Budavári Lakosok Szövetségének kibõvített elnöksége
elhatározta, hogy részt vesz a Budavári Önkormányzat
által kiírt civil pályázaton és ennek segítségével támoga-

tást nyújt a válság által nehéz helyzetbe került I. kerületi
polgároknak. Komoly összeget nyertünk el benyújtott
pályázatunkra. Úgy határoztunk, hogy SODEXO PASS
ajándékutalványokat osztunk szét, mert így maximum
7.150,- Ft-ot tudunk adómentesen (még 2009-ben) jut-
tatni az arra rászorulóknak. Széleskörû felmérés után -
melyben az egyházközségek is segítségünkre voltak -
67 személyt tudtunk támogatni. A szükséges adminiszt-
ráció elvégzése után, munkatársaink még Karácsony
elõtt házhoz tudták vinni az ajándékutalványokat. A szét-
osztásban a vári önkormányzati képviselõk is segítettek.
Mindenütt örömmel és meglepetéssel fogadták az aján-
dékutalványokat, remélhetõen jó helyre kerültek. Kö-
szönjük mindenkinek, aki segítõtársunk volt, az Önkor-
mányzatnak pedig, hogy lehetõséget adott a pályázásra.

Szepesfalvy Rihárd, a BLSz jegyzõje

Köszönet a támogatásért
A Naphegyi Róbert Gida Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik  adójuk 1 százalékéval hozzájárultak
az óvodai alapítványhoz. A 2009-ben befolyt összeg
762.466.-Ft, melyet fejlesztõ eszközök, játékok vásárlá-
sára és programok szervezésére fordítottunk. A jövõben
is várjuk felajánlásaikat. A kuratórium  nevében: 

dr. Bellosevich Balázs és Huszár Mária.

Segítség banki károsultaknak
Ha felmondták a hitelszerzõdését vagy nem tudja fizetni
törlesztõ részleteit, ha végrehajtási eljárás indult  valaki
ellen, ha  ingatlanának elvesztése  reális veszélyt jelent,
ha cége nehéz helyzetbe került, kérjen segítséget. Banki
érdekegyeztetést, konfliktus kezelést, hitelösszevonáso-
kat, kompromisszum-keresést, jogi segítségnyújtást vál-
lal a Banki és végrehajtási károsultak információs irodá-
ja. Információ: 0670-253-2910, valsagkezeles@citro-
mail.hu, www.bankikarosultak.hu.

RRöövviiddeenn

(Folytatás az 1. oldalról)
Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. év-
fordulójára emlékévvel készültünk, amit egy éve,
januárban családias, reneszánsz jelmezbállal zár-
tuk. Ez ugyan nem nagyon szerepelt a médiában,
de nagy élmény volt mindazok számára, akik ré-
szesei voltak. Ugyancsak fontos volt számunkra
méltó módon megünnepelni Babits születésé-
nek 125. évfordulóját - szobrot állítottunk a köl-
tõ egyik krisztinavárosi lakása közelében és neves
színmûvészek elõadásában kiadtuk a verseit CD-
n. 2009 Haydn Emlékév volt, halálának 200. év-
fordulójára emlékezett a világ. Kevesen tudják,
hogy A teremtés címû oratóriumát 1800-ban sze-
mélyesen vezényelte a királyi várban, ennek em-
lékére az Orfeo kamarazenekar és a Purcell kórus
adta elõ ezt a remekmûvet Pünkösd hétfõn a
Krisztinavárosi Plébániatemplomban. Fontos-
nak tartottuk, hogy a Budai Vár történetérõl szó-
ló, a Várnegyed Galériában megrendezett nagy
sikerû kiállítás filmanyagát összeállítsuk és DVD-
n kiadjuk, a Századunk – a Budai Vár XX. száza-
di története címmel.
s Mit terveznek az idei évre?

Szeretnénk közismertté tenni, - hogy az
itt élõk is büszkék lehessenek rá -, hogy
Beethoven egyik külföldi koncertjét
1800-ban itt adta Budán, a ma is mû-
ködõ Várszínházban. Ennek tiszteleté-
re minden év május 7-én emlékkoncer-
tet szervezünk. Idén Kocsis Zoltán zon-
goramûvész fog fellépni az emlékesten.
Az idei év még egy Beethoven ünnep-
pel is kiegészül, ezen a hétvégén elhang-
zik többek között a C-dúr mise és a IX.
szimfónia egy különleges elõadásban. 

Hagyományaink közé tartozik még
egyebek mellett a díszpolgári cím átadá-
sa május 21-én, a kerület napján vagy a
Budavárért Emlékérem átadása és a
Magyar Nyelv és Könyv ünnepe. Idén
novemberben lesz 200 éve, hogy meg-
született Erkel Ferenc, a Himusz szerzõje. Nem
annyira közismert, hogy évekig élt az Úri utcában,
ezidõ tájban született meg a Bánk bán. Erre is sze-
retnénk emlékeztetni minden érdeklõdõt.  

Tudjuk, hogy ilyen témákkal nem könnyû be-
kerülni az országos nyilvánosságba, de a mûködé-
sünk eredményességét nem is ezen mérjük le. A
hagyományok, a kerület szolgálata számunkra
többet jelentenek üzleti vállalkozásnál, ezek kö-
zösségi szolgálatok. Sokan megkérdezhetik, a vál-
ság idején miért van szükség ilyen programokra.
Éppen azért, hogy felül tudjunk emelkedni a ne-
hézségeken. Ady szép kifejezésével ezek a „delej-
tû-emberek” mutatnak nekünk irányt, adnak
mértéket. Ha mi magyarok akarunk maradni,
elemi érdekünk hagyományaink õrzése, a ma-
gyar kultúra ápolása, mert ezt senki nem fogja raj-
tunk kívül megtenni. És tudjuk, a magyar törté-
nelemben és mûveltségben Budának kitüntetett
szerepe van.
s Nemcsak az élénk kulturális élet figyelemreméltó,
hanem az is, hogy a szûkülõ források ellenére évrõl-év-
re szépül a kerület. Ezt hogyan érik el? 

Eddig többnyire önérõbõl kellett helytállnunk, és
ez nagyon nehéz. Pedig sok teendõ lenne! A legna-
gyobb változások  a kerület elhanyagoltabb része-
in történtek, így a Vízivárosban a Szalag utcában
és az Iskola utcában. Tovább folytatódott az ön-
kormányzati tulajdonú mûemlékházak felújítása.
Az elmúlt két évben öt mûemlék ház teljes felújí-
tását végeztük el, közel egy milliárd forint érték-
ben, és ezt még tovább folytatjuk.. A Várban nem-
csak az épületek homlokzatai, hanem a lépcsõhá-
zak és a kapuk is megszépültek. A Batthyány tér re-
konstrukciójának nagyja még hátravan, de az épü-
letek felújítása már megtörtént, a Batthyány szo-
bor felállítása után elkészült a Kölcsey szobor kör-
nyékének rendbetétele is. Felújítottuk a Petz
Samu kutat a Szilágyi Dezsõ téren. 

Számos pályázaton indul az Önkormányzat, de
sajnos nem sok sikerrel. Ennek két oka van.
Egyrészt ezek az uniós pályázatok elsõsorban fel-
zárkózatási célúak, és a Budapestre kiírt pályáza-
tok jó részét a nagy fõvárosi beruházások nyerik el.
Kis rész marad a kerületeknek, s ezen belül a fejlet-
lenebb városrészeknek van inkább esélye pályáza-
ti források megszerzésére. Így számos feladatot,
mint például a Toldy Gimnázium felújítását, ön-
erõbõl kell megoldanunk. Remélem, a Duna-
Ipoly Nemzeti Parkkal közösen beadott uniós pá-
lyázatunkkal elnyerjük a szükséges forrást a
Várbarlang megerõsítésének legsürgõsebb mun-
káira. Nem tûr halasztást a Batthyány tér és a
Moszkva tér rendezése sem. 

Úgy tûnik, hogy az elmúlt években a kormány
és a Fõvárosi Önkormányzat a kerület vonatkozá-
sában nem, vagy csak alig látta el feladatait. A fõ-
város például 10 éve járhatatlan utakat hagy az or-
szág kirakatában, a Várban, az itt közlekedõ bu-
szok pedig a mûködõképességük határán vannak.
A Fõvárosi Önkormányzat többszöri megkeresé-
sünk ellenére jottányit sem hajlandó tenni a hely-

zet javításáért. Amit pedig felújítanak, az is sok kí-
vánnivalót hagy maga után. Nyáron, a rakparti
csatornafektetés után számos hibát nem javítot-
tak ki. Egyszerûn otthagyták az útjelzõ táblákat, a
villanyszekrényekre nem került vissza a tetõ, az út-
padkát nem fejezték be. Hiába az elvégzett mun-
ka, nem volt az az érzése az embernek, hogy itt va-
lami megszépült. Arról már nem is beszélve, hogy
a rakparti sétány továbbra is balesetveszélyes a bi-
ciklisták miatt. A kormány hagyta megfenekleni a
Várbazár és Várgarázs ügyét, a Palotanegyed fej-
lesztését pedig végiggondolatlanul, társadalmi
konszenzus nélkül akarták ránk erõltetni. 

Nehézségeink legfõbb oka tehát az, hogy ma-
gunkra vagyunk hagyva, sem a fõváros, sem a kor-
mány nem vesz bennünket partnerszámba, nem
biztosítja az I. kerület fejlesztéséhez szükséges for-
rásokat. Holott ezeket a feladatokat az Önkor-
mányzat nem oldhatja meg mások helyett. Bízom
benne, hogy ez a helyzet változni fog, 2010-tõl a ke-
rület - már csak történelmi és városszerkezeti okok
miatt is - megkapja az õt megilletõ figyelmet.
s Említette, hogy sok tennivaló van még. Mit emelne
ki az idei fejlesztési tervek közül?

Örülök annak, hogy nem kellett leállítani a kerü-
letben folyó beruházásokat. A Czakó utcai szabad-
idõközpontban a tervek szerint nyárra elkészül a
fittnes-wellness bõvítés. Elkészült a Halászbástya
északi tornyának mûemléki felújítása, és tavaszra
az étterem is megnyílik. A graffitimentesítés har-
madik üteme nemrég fejezõdött be a kerületben,
a Tabánban, remélhetõleg idén meg tudjuk csi-
nálni a negyedik szakaszt is, a Batthyány tér és a
Lánchíd közötti Duna-parton. Ezen a téren látvá-
nyos sikert értünk el, egyre kevesebb az összefir-
kált épület a kerületben. Sajnos a fõváros ebben
sem volt partnerünk, leszámítva elszórt kampány-
szerû akciókat. Folytatódott a Tóth Árpád sétány
felújítása: tavaly a Móra Ferenc utca és a Dísz tér

közötti rész készült el. Terveink kö-
zött szerepel egy új játszótér kialakí-
tása is a Gellérthegyen. Errefelé
egyáltalán nincs játszótér, ugyanis a
fõváros évekkel ezelõtt leszereltet-
te, és hiába sürgettük, készítettünk
terveket, azóta sem pótolta.  Ezt fog-
juk most saját erõbõl megoldani
egy önkormányzati telken, a Szirtes
utca és a Bérc utca sarkán. 
s Az I. kerületben a lakosság több mint fele idõskorú.
A nyugdíjasokat még keményebben érintik az állami
megszorítások, a folyamatos áremelkedések. Hogyan
tudnak nekik segíteni?

Kerületünkben a szociális rendszer széleskörû
szakmai felmérésre épülõ szociális koncepción
alapul. A gyakran változó törvényi szabályozáson
belül minden lehetõséget kihasználunk a segítség-
nyújtásra. Ilyen egyebek mellett a megszüntetett
13. havi nyugdíj részleges pótlása. A legrászorul-
tabbaknak, akiknek minden fillér számít, az ön-
kormányzat kifizette ezt az összeget. A fûtéskom-
penzáció, és a házi gondozás is sok idõs ember szá-
mára jelent segítséget.

Mára a kerület 3 különbözõ pontján mûködik
idõsek klubja, amelyek nappali foglalkoztatást és
étkezést biztosítanak a környékbelieknek: a Szi-
lágyi Dezsõ téren, a Hattyú utcában és a Krisz-
tinaváros közepén. Fejlesztésükre is fordítani tud-
tunk, legutóbb decemberben a Roham utcai klub
bõvült és szépült meg. Fejlesztjük a zamárdi üdü-
lõt is, ahol a nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak
biztosítunk nyaralási lehetõséget. A Mûvelõdési
Ház is úgy állítja össze a programjait, hogy az idõs
emberek számára is kikapcsolódást, szórakozást
nyújtson. A munkánkat segíti a Szociálpolitikai
Kerekasztal és a Budavári Idõsügyi Tanács is.  
s Mennyire sodorhatja súlyos helyzetbe az idei állami
költségvetés az önkormányzatot? Lesznek olyan beru-
házások, programok, amelyeket el kell halasztani az
elvonások miatt?

Borzasztó nehéz lesz az idei normatívából kijönni.
Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy az in-
tézmények mûködõképességét idén is biztosít-
suk. Nincsenek illúzióink, az Állami Számvevõ-
szék jelentésébõl kiderül: 20 százalékos jövede-
lem-elvonásra lehet számítani az önkormányzati
szférában. Ez azt jelenti, hogy már a tavalyi támo-
gatásnál is kevesebbet kapunk, ami pedig reálér-
tékben sokkal nagyobb visszaesést jelent. A fõvá-
rosi forrásmegosztás évrõl évre hátrányos szá-
munkra, onnan sem remélhetünk tehát plusz for-
rásokat. Hogy elmarad-e valamilyen program,
vagy beruházás, az majd február végén, a költség-
vetés tárgyalásakor derül ki.  Prioritásokat kell fel-
állítanunk az általunk elkezdett vagy tervezett be-
ruházásoknál. Még jó, hogy vannak tartalékaink,
de így is csak gondosan megtervezett és jól elõké-
szített beruházásokkal indulhatunk el. 

A terveink között szerepel többek között a fel-
nõtt fogászat átköltöztetése a Roham utcába, ezzel
egyidõben szeretnénk rendezni a felújított orvosi
rendelõ környezetét is. Tervezzük a Horváth-kert
megújítását, a háborúban elpusztult Déryné szo-
bor visszaállítását, a mûemlékházak rekonstrukci-
ójának folytatását. 

A korábban felvett svájci frank alapú kötvény-
pénznek eddig jó kamathozadéka volt, ehhez le-
hetne még nyúlni, de csak akkor kezdjük meg a
felhasználását, amikor garantált lesz a visszafizetés
kitermelése. Persze, jól jönne a külsõ segítség a
Szentháromság tér, a Batthyány tér rendezéséhez,
a tabáni forgalomcsillapításhoz, vagy az idegenfor-
galmi infrastruktúra fejlesztéséhez. 
s 2010-ben országgyûlési és helyhatósági választá-
sok lesznek. A Fidesz ismét Önt indítja képviselõjelölt-
ként az I. számú választókerületben. Milyen kam-
pányra számít?

A Fidesz-KDNP pártszövetség döntött az egyéni
választókörzetben induló jelöltekrõl. Én is meg-
kaptam a felkérést és igyekszem helytállni.

Amennyiben a választók megtisztelnek bizalmuk-
kal, szívesen folytatnám a képviselõi munkát. Azt
szeretném, ha kormány és az önkormányzat élén
is hasonló értékrendû vezetés állna, és az állam
közremûködne olyan fontos kérdések megoldá-
sában, mint például a Palotanegyed fejlesztése, a
Várbazár sorsának a rendezése, a Moszkva tér fej-
lesztésének megkezdése. Ha a fõváros és a kor-
mányzat partner lesz a tervek megvalósításában, a
kerület még jobban felvirágozhat. De csodát ten-
ni nem lehet. A következõ ciklusban a kormány-
nak valódi válságkezelést, országépítést kell végez-
nie: morális gazdasági és pénzügyi válságon kell
úrrá lennie. Biztos, hogy 2010-ben még szûk lesz a
mozgástér, évekbe telik, míg a pozitív változások-
nak társadalmi következményei lesznek.

A kampány kapcsán nyolc év szocialista kor-
mányzás után arra számítok, hogy újabb ígéretek-
kel árasztják el a választókat, illetve azzal foglalkoz-
nak majd, hogy mit nem csinál jól a Fidesz. A kor-
mányzó erõk számára a negatív kampány az egyet-
len eszköz arra, hogy a sikertelenségüket elfedjék.
Várhatóan másokban keresik majd a hibát, a
problémákat a gazdasági válsággal magyarázzák,
nálunk a kormány hosszú idõk óta semmiért sem
felelõs. Most sem arról fog szólni a kormányzati
kampány, hogy nézzük meg az eredményeket, te-
gyük le a programokat. Bízom benne, hogy har-
madszor már nem lehet ugyanabba a folyóba lép-
ni. A hazugságokat, az õszödi szindrómát, az ’56-
os forradalom évfordulójának rendõrterrorral va-
ló elfojtását nem lehet elfelejteni, és nem lehet a
választókkal elfogadtatni.
s Megméretteti magát az õszi önkormányzati válasz-
tásokon is? 

Kezdetektõl fogva hosszú távra tervezek. Polgár-
mesterként az elsõ ciklus a betanulás és a félmilliár-
dos bankhitel örökségével való megbirkózás ideje
volt számomra, a második ciklus az intézmények
átalakításának idõszaka volt, amikor megalapoz-
tuk a hosszú távú gazdasági mûködést. Azért nincs
vagyonfelélés a Budavári Önkormányzatnál, mert
szem elõtt tartom, hogy a kerületnek évtizedek
múlva is mûködnie kell. Visszatekintve, most ér-
tek be a hosszú távú stratégiai tervezés eredményei.
Így ha a Fidesz ismét, immár a negyedik ciklusban
is jelölni fog, akkor indulok a polgármesteri válasz-
tásokon is, hiszen sok feladatot szeretnék még elvé-
gezni. Nem tagadom, szívesen lennék olyan ciklus-
ban polgármester, amikor a Fidesz kormányoz,
amikor érdemi befolyásunk van a költségvetés ala-
kulására és nem azt kell elszenvednünk, hogy állan-
dóan leszavazzák a javaslatainkat. 
s 12 éve áll a kerület élén polgármesterként. Három
cikluson át elnyerni az emberek bizalmát és vezetni
egy kerületet, még az ellenfelei szerint sem kis teljesít-
mény. Sikeresnek érzi magát? 

Sikernek érzem, hogy a kerület vezetése meg tu-
dott maradni az emberek pártján. Felelõsséget ér-
zünk az itt lakók iránt, hogy rendezett környezet-
ben és biztonságban éljenek. Ezért támogatjuk a
rendõrséget, a polgárõrséget, ezért telepítettünk
térfigyelõ kamerákat, és ezért igyekeztünk a kispos-
tákat megmenteni a felszámolástól. Jó érzéssel tölt
el, hogy az utcaképbõl már nem a felújított ház lóg
ki, hanem az elhanyagolt épület. Sok visszajelzést
kapok az itt élõktõl, sokan mondtak köszönetet,
legutóbb például a karácsonyi programjainkért.
Ez jó érzéssel tölt el. Az emberek észreveszik ered-
ményeinket, és értékelik, hogy figyelünk rájuk.

S. P. G.

Interjú dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel

Év eleji számvetés

Az önkormányzat nagy gondot fordít az épületek graffiti-mentesítésére
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Angyalbõrök 
albuma
A Tabánban élõ Tóth László – e reprezentatív album
szerzõje-szerkesztõje – maga sem gondolta volna, hogy
különleges témájú könyvével kiemelkedõ szakmai és
közönségsikert arat. A Magyar Királyi Honvédség
1926 és 1945 közötti ruházatát bemutató színes kötet
a kerület lakói számára bónusz meglepetést is tartogat,
hiszen egyes egyenruhákat a Tabán és a Várnegyed is-
mert alakjai öltöttek magukra, és az album kiadását a
Budavári Önkormányzat is támogatta.

s A könyv közelmúltban megjelent második kiadása mi-
ben különbözik az elõzõ változattól?

Az alkotók számára a legnagyobb elismerés, ha egy
könyv megéri a második kiadást. Ez a lehetõség
ugyanakkor esélyt adott számunkra, hogy – éppen az
úttörõ jelleg miatt – elõfordult hibákat, hiányosságo-
kat kijavítva és az elsõ kiadás megjelenése óta feltárt
új információkat, kutatási eredményeket is felhasz-
nálva egy küllemében és tartalmában egyaránt meg-
újult albumot adhassunk az olvasó kezébe. Mind a
korabeli fekete-fehér, mind a színes képanyag jelentõ-
sen kibõvült. Az egyes felvételeken jómagam és a ba-
ráti köröm tagjai – többek között Séllyei Gábor, a ke-
rületi Polgárõrség parancsnoka és Vecsey András kép-
viselõ – vállaltuk az „élõ modellkedést”. A könyv kie-
gészült egy újabb fejezettel, amelyben archív fotókon
láthatóak a királyi honvédség különbözõ rangú kato-
nái. Ezeken a képeken egyenruhájukat büszkén, mél-
tósággal viselõ férfiak idéznek meg a mai szemlélõnek
egy letûnt korszakot, apáink, nagyapáink katona- és
ifjúkorát. A korábbi kiadás megjelenése után sokan
segítettek a könyvben szereplõ képek beazonosításá-
ban. Az elsõ kiadás kapcsán beszéltem olyan veterán-
nal (önálló huszár század parancsnok volt 1944-ben),
aki végre hitelesen beszámolt a huszár mente és le-
génységi kardbojt viselési módjáról…
s Mennyire tekinthetõ tudományos munkának az al-
bum?

A kötet hadtörténeti és viselettörténeti szempontból
is komoly kiadvány. A könyv elsõ részében olvasható
tanulmány – Baczoni Tamás fõmúzeológus (Hadtör-
téneti Múzeum) tollából ered, aki a korszak elismert
szakértõje - áttekinti a vizsgált idõszak fõbb egyenru-
házati változásait, betekintést enged a viseleti rendsze-
rekbe, bemutatja az egyes fegyver- és csapatnemek jel-
legzetes öltözeteit. Ezt követõen több, mint 500 szí-
nes felvételen, mai modelleken mutatjuk be, miként
viselték egykor ezeket az egyenruhákat elõdeink, mi-
lyen volt egy tábornok, egy honvédtiszt, vagy éppen
egy baka megjelenése. Igyekeztünk a korra leginkább
jellemzõ rendszeresített ruhadarabokat bemutatni,
lehetõleg eredeti mûtárgyak segítségével. A fotók
mintegy 40%-a az elõzõ kiadáshoz képest újonnan ké-
szült felvétel. 
s A teljességre törekedtek az anyag összeállításakor?

Bármennyire is igyekeztünk, akadnak apróbb hiá-
nyosságok. Az egyenruhák és kiegészítõk többsége a
saját gyûjteményembõl való, de szívesen csatlakozott
a munkához az ország hat-nyolc legjelentõsebb ma-
gángyûjtõje, és több közgyûjtemény is. Az Országos
Mûszaki Múzeumban rövid idõre még az állandó ki-
állítást is megbontották, hogy albumunkban a hadi-
tudósító viseletéhez kiegészítõként, egy korabeli ka-
merát is be tudjunk mutatni. Külön köszönet illeti
dr. Holló József altábornagy urat, a Hadtörténeti Mú-
zeum fõigazgatóját, aki az elsõ perctõl segítette a mun-
kánkat. 
s Az érdeklõdõk hol vásárolhatják meg az albumot?

A kerület lakói számára a Krisztina körúti Püski
Könyvesbolt a legközelebbi helyszín, de a www.hun-
iform.com honlapon a kötet kedvezményesen kap-
ható. r. a.

Az Apor Vilmos Érdemrend ezüst fokozatát adományozta a Máltai
Lovagrend Sebestény Istvánnak. A Batthyány téri Idõsek Otthonának
korábbi vezetõje, a rászorulók életének jobbítása érdekében kifejtett év-
tizedes segítõ munkája elismeréseként részesült a díjban. 
s Hogyan épül fel a Máltai Szeretetszolgálat?

A Máltai Szeretetszolgálat alulról építkezõ szervezet. Önkéntes csoport-
jaink az ország százötven pontján végeznek segítõ szolgálatot. Õk azok,
akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül próbálnak tenni a helyi közösségek

érdekében. A Szeretetszolgálat a mûködésükhöz szükséges hátteret biz-
tosítja, illetve a nagyobb városokban és régiós szinten saját intézmény-
hálózatot tart fenn.
s Mióta vesz részt a szolgálat munkájában? 

1992-ben önkéntesként kerültem kapcsolatba a Máltai Szeretet-
szolgálattal. A kezdetektõl a hajléktalan ellátásban dolgozom, az évek
során vezettem hajléktalanszállót, és családok átmeneti szállását, majd
a központba hívtak, ahol szervezési feladatokat láttam el. Két évvel ez-
elõtt kaptam a felkérést, hogy ideiglenesen vegyem át a Batthyány téri
Idõsek Otthona irányítását. Maga az épület a Szent Erzsébet Beteg-
ápoló szerzetesrend tulajdona, az üzemeltetését azonban társfenntartó-
ként a Máltai Szeretetszolgálat látja el. Eredetileg csak néhány hónapról
volt szó, végül mégis másfél évig, az új igazgató kinevezéséig maradtam.
Számos tanulsággal szolgált az itt eltöltött idõ, sok mindent tanultam,
hiszen az idõsekkel való foglalkozás számomra új terület volt. 
s Kik lakják az otthont?

Az idõsek otthonába az Országos Rehabilitációs Intézeten keresztül le-
het bekerülni, a térítési díj a nyugdíj nyolcvan százaléka, ami az esetek
többségében a szociális nyugdíjminimumot sem éri el. Csak olyanokat
vehetünk fel, akik ugyan gondozásra szorulnak, de nincs szükségük kór-
házi kezelésre, vagy állandó orvosi felügyeletre. Ez nem jelenti azt, hogy
a betegeket elküldjük, de huzamosabb egészségügyi ellátást nem tu-
dunk nyújtani. 
s A gondozási tevékenységen kívül, milyen funkciókat lát a Batthyány téri
épületegyüttes?

Az épületben mûködik a Máltai Szeretetszolgálat mentõszolgálata, az
utcai gondozó szolgálat, és a 24 órás hajléktalan centrum, amihez egy
lábadozó is tartozik. Itt kapott helyet a kerületi jelzõrendszeres házi
betegápolás diszpécserközpontja és innen indul a TBC busz is. Ez any-
nyit jelent, hogy tartózkodási helyükön (szállók, melegedõk) szûrjük a
hajléktalanokat. Azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években emelkedett
a TBC fertõzöttek száma, ezért mindenképpen folytatjuk a progra-
mot. A felsõ két szint egyelõre kihasználatlan, ennek az az oka, hogy
nincs pénzünk „belakni”, hiszen az állami normatívából a jelenleg

használt épületrészek fenntartását is csak nagy nehézségek árán tud-
juk kigazdálkodni. 
s Ilyen sanyarú finanszírozási viszonyok között gondolnak fejlesztésekre?

Annyi bizonyos, hogy az épületet nem adja el a rend, és a jelenlegi funk-
ciót is megtartja. A célunk az, hogy a lehetõségeket figyelembe véve mi-
nél magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk. Jó lenne felújíta-
ni az épületet, azonban a mûemléki védettség miatt ez is lassan halad.
Jelenleg annak is örülünk, ha az állagmegóvást biztosítani tudjuk.
Kisebb munkákra azért jut pénz, nemrégiben készült el pályázati támo-
gatásból az akadálymentesítés, ami nagy könnyebbséget jelent az ott-
hon lakóinak. Tervben van egy lift beépítése is, erre szintén pályázni
szeretnénk. 
s Mindennek tükrében sikerült megvalósítani azokat a célokat, amiket az in-
tézmény vezetõjeként idekerülésekor megfogalmazott?

A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy sikerült beilleszkednem a
közösségbe, a gondozottak és a munkatársaim is elfogadtak. Nagyon
sok szeretetet kaptam ittlétem alatt, azért is volt nehéz itt hagyni az ott-
hont. Nagyobb változtatásokra nem volt módom, inkább arra töreked-
tem, hogy otthonosabbá tegyem a környezetet. Arra is figyeltem, hogy
minél több közös programmal, játékokkal örvendeztessem meg az itt
élõket. Mindemellett hangsúlyosabb szerepet kapott a hitélet, ami a lel-
ki gondozás területén jelentett elõrelépést. 

s Hogyan élte meg, hogy másfél év után új feladatot kapott? 
Természetesnek veszem, hogy oda küldenek, ahol szükség van rám.
Ráadásul ezúttal oda megyek vissza ahonnan érkeztem, hiszen a Miklós
utcai központban kaptam feladatot. Tulajdonképpen azt a munkát
folytatom, amit intézményvezetõként sem hagytam abba. Csupán any-
nyi változik, hogy ettõl kezdve több idõt szentelhetek az önkéntesekkel
kapcsolatos munkára. E mellett tanítok a szolgálat szakiskolájában, se-
gítem a Pest megyei régió munkáját, a Közép-Magyarországi Régió lelki
vezetõjeként pedig hitéleti tevékenységet folytatok. 
s Említette, hogy fõ szakterülete a hajléktalan ellátás. Hogyan látja az utcán
élõk helyzetét?

Ma már ott tartunk, hogy ha a hajléktalan ember együttmûködik a segí-
tõ szervezetekkel, biztosan nem hal éhen és nem fagy meg az utcán. Van
azonban valami, amiben még mindig óriási a lemaradás. A társadalom-
ból kivetett emberek lelki vigaszával kevesen törõdnek, pedig nekik ta-
lán mindenkinél nagyobb szükségük lenne a jó szóra, emberi hangra.
El kell menni ezekhez az emberekhez, leülni közéjük és beszélgetni,
hagyni, hogy kimondják magukból mindazt, ami a szívüket nyomja.
Ezen a téren mindenképpen szükség lenne az elõrelépésre.               K. Á.

1999. decemberétõl a Szombathelyi Képtár intéz-
ményeként mûködik a Szántó Piroska Emlék-
lakás az I. kerületben, a Várkert rakparton. A
kiállítás ott kapott helyet, ahol a festõmûvész és
férje, Vas István költõ életük utolsó évtizedeit töl-
tötték. Az emléklakás kivételes életmûvüket idézi
meg, fõleg Szántó Piroska mûvészetének legfonto-
sabb állomásait. Az irodalmi esteken túl tudomá-
nyos, zenei rendezvények szerepelnek a program-
ban, és ez a vasi származású budapestiek találko-
zóhelye is.

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 fáj-
dalom, mint göcsörtös faág, szorítja a hajló
nádszálakat. Ráncoktól barázdált sovány
és fáradt arcán mintha a közelgõ búcsúzás
sejlene föl. A többit már tudjuk: még né-
hány munkás év, lázas kapkodás, hogy min-
dent befejezzen. A saját festõvilág hiányzó
darabjait, és a kivételes társ, az örök szere-
lem férfija, Vas István sugárzó hagyatékát.

Mert azok voltak, Philemon és Baucis ké-
sei utódai, a szeretet lámpásai. Tíz év óta,
újra együtt Vas Istvánnal (aki kicsit hama-
rabb ment el), akivel nemcsak az élete, de a
teremtõ életük értelmébe vetett hite is egy
volt. Elaljasuló korokban korán rádöbben-
tek, hogy a „boldogság lopott jószág”, meg-
fogták egymás kezét, jó erõsen, és nem is
engedték el. A költõtárs bottal botladozva
ment a messzi Nagy Úrhoz. „Meghalt!” -
mondták a barátok, de Szántó Piroska
nem hitte el, hogy nem látja többé, és élõ
modellként festette meg. Bátor lovagnak,
vágtató lovasnak, fehér bohócnak, örök-
kék szerelemben feltámadónak.

Rajzolt, festett halálos betegséggel meg-

jelölve, és folytatta önéletírását, azt, amit a
másik nem tudott már befejezni. Élt néma
fájdalommal, fél szárnnyal, versenyt futva az
évekkel. Mert nem fogytak, inkább szaporod-
tak a feladatok: a két gazdag életmû jó kezek-
be helyezése! Vas István hatalmas könyvtárát
a pécsi egyetemnek adományozta, saját festõ-
örökét a szombathelyi képtárnak; külön egy
kedves ajándék-sorozatot szülõvárosa múzeu-
mának...

Tíz éve hunyt el, s költözött ki a Farkasok rét-
je 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 szer-
kesztett olajképek és pasztellek. Jobbára egyet-
len - bravúros - lendülettel megoldva. A te-
remtés könnyedsége, frissessége mindenütt.
Dráma és játék. Új és új kísérletezés, szinte
minden évben. Legyen az ember vagy állat, vi-
rág vagy táncoló kukorica, mindegyik legyõz-
hetetlenül áll. 

A családias hangulatú ünnepségen a vendé-
geket Kovács Ferenc, a megyei önkormányzat
elnöke köszöntötte. Salamon Nándor nyugal-
mazott képtárigazgató, a múzeum megálmo-
dója a régi találkozásokat idézte, és méltatta
Szántó Piroska meg-megújuló, gazdag festé-
szetét. Dr. Sütõ Kálmán a baráti kör elnöke
szép és nemes tettnek nevezte, hogy Szom-
bathely fölvállalta Szántó Piroska hatalmas
életmûvét! A felújított lakás-mûterem az el-
múlt 10 év alatt kinõtte magát, meghatározó
lett Budapest kulturális életében.

Szucsics Anikó értõ versmondása, Nagy-
váradi Erzsébet prózai felolvasása, Vitai Ildikó
gitáros éneklése nagyban emelte az emlékest
színvonalát. Végezetül szólnunk kell a legmeg-
hatóbb gesztusról: Szombathely városa a leg-
magasabb kitüntetéssel ismerte el Szucsicsné
Földi Anikó gondnok és programfelelõs
munkáját, aki nélkül nem lenne sokak kedves
helye az emléklakás.

Szántó Piroska Emléklakás. Nyitva tartás:
keddtõl szombatig 12-18 óráig, Budapest, Vár-
kert rkp. 17. Fenyvesi

Hivatásuk a rászorulók szolgálata 

Az élet diadala
Tíz éves a Szántó Piroska Emléklakás

Az idõsek otthonába az Országos Rehabilitációs Intézeten keresztül lehet bekerülni

Sokak számára nyújtanak szeretetteljes gondoskodást a Máltai Szeretetszolgálat Batt-
hyány téri épületében
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Pályázati felhívás 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ ingatlan bér-
beadására, amelynek címe: Budapest I. kerület, Kos-
ciuszkó Tádé u. 3. szám alatti iskolaépület, helyrajzi
száma: 7591. A pályázatok beadási határideje: 2010.
február 15., 10.00 óra. 

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás
megtekinthetõ a www.budavar.hu internet címen, va-
lamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Ka-
pisztrán tér 1. Tel.: (1)458-3000, 458-3030.

Budai Egyházközségek Farsangi Bálja
Lassan hagyománnyá válik, hogy a Budai Egyházköz-
ségek Farsangi Bálján a jelenlegi országhatárokon kí-
vül élõ magyarok anyanyelvi oktatásügyének támoga-
tására gyûjtünk adományokat. 2008-ban a kárpátal-
jai oktatási intézményeket segítettük akciónkkal, ta-
valy pedig a felvidéki magyar oktatásügyet segítettük
kezdeményezésünkkel. Dél-Szlovákiában ma is több
mint félmillió magyar él, akik ebben az országrészben
a lakosság többségét alkotják. A bálon meghívásunk-
ra Felvidékrõl a révkomáromi Marianum Egyházi Alap-
iskola és Gimnázium diákjai vettek részt. Sajnos a ma-
gyar nagycsaládosok a kormányzati döntések ered-
ményeként nagyon nehéz körülmények közé kerültek.
Ezért 2010-ben a Budai Egyházközségek Bálján
Magyarország nagycsaládosait szeretnénk támogatni
és segíteni. 

A bál idõpontja: 2010. február 13., szombat, 19.00-
2.00 óráig. Helyszín a Móricz Zsigmond Gimnázium
(1025 Budapest, Törökvész út 48.) Jegyek a Szent
Anna Plébániatemplomban, a Városmajori Jézus Szíve
Plébánián és a Szent Imre Ciszterci Egyházközségben
kaphatók. Díszvendégnek a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületét (NOE) hívtuk meg, részükre ado-
mányokat gyûjtünk. Az adományokra elkülönített
bankszámla száma a következõ: OTP 11705008-
20477639.

dr. Boldvai József, a bál világi szervezõje

Köszönet az ajándékokért
Köszönjük a kedves ajándékokat és a figyelmet, ame-
lyet azoktól az emberektõl kaptunk, akik a Tabán Tár-
saság karácsonyi felhívására válaszolva juttatták el
csomagjaikat a kerületi nagycsaládosok gyermekei
részére. NOE, I. kerületi szervezete

Szakkörök az Uránia Csillagvizsgálóban
Az Uránia Csillagvizsgáló ingyenes, csillagászati te-
hetséggondozó programjai, szakkörei újra indulnak a
tanév II. félévében is az iskolás gyermekek számára.
Várják az érdeklõdõ gyerekek, iskolák jelentkezését.
A szakkörökön résztvevõk lehetõséget kapnak a
Planetárium és az Uránia Csillagvizsgáló mûszerei-
nek megismerésére, planetáriumi mûsorok megte-
kintésére. A programok során a gyerekek betekin-
tést nyernek a csillagászati alapokba, megismerked-
nek Naprendszerünkkel, az égbolton látható jelensé-
gekkel - kiegészítve ezzel az iskolai földrajz és fizika
oktatást. 

A programokat heti egy alkalommal, délutáni idõ-
pontban tartják. Iskolai csoportok jelentkezése ese-
tén a lebonyolítás idõpontját és helyszínét rugalma-
san kezelik, lehetõség van az elõadások egy részének
kihelyezett megtartására is. Információ: Uránia
Csillagvizsgáló, telefon: 386-9233, tehetseggondo-
zas@urania-budapest.hu.

Kosztolányi évforduló

Márciusban lesz Kosztolányi Dezsõ születésének 125.
évfordulója. A kerületünkben mûködõ Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium - a fenntartó Budavári Önkormány-
zattal együttmûködve – már készül a jubileum meg-
ünneplésére. Névadójuk mûvészete elõtt tisztelegve
szép kiállítású naptárt adtak ki, melynek illusztrációit
az iskola tanulói készítették Kosztolányi verseihez. A
tavaszi jubileumi ünnepség tervei között egyebek
mellett koszorúzás, diákversenyek és pályázatok is
szerepelnek.                                      

RRöövviiddeenn

Különleges miliõ fogadta decemberben a Várnegyed
Galéria közönségét. A falakon Agárdy Gábor ikon-
jai idézték a közelgõ ünnep hangulatát. Sokan ta-
lán azt gondolták, hogy a Nemzet Színészének féltve
õrzött házi gyûjteményét láthatják, valójában
azonban a kiállított tárgyak a saját keze munkáját
dicsérik.

Mintha egy pravoszláv templom falai között jár-
nánk, ahol az aranyozott képeken egymás mellett
sorjáznak az egyház szentjei és attribútumaik.
Szent György, Szent István, Szent Simon és Szent
Miklós között feltûnik a bibliai Veronika, vala-
mint a római mitológiából a három grácia is, akik

a kegyesség és szépség istennõi voltak. Az alkotó
saját önarcképét a Vándor, feleségét a Bolero cí-
mû képen ábrázolta.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében felidézte a három éve elhunyt színmû-
vész képzõmûvészeti érdeklõdésének történetét.
Agárdy Gábor maga írta meg visszaemlékezésé-
ben, hogy „a festészettel” hat éves korában, Sze-
geden találkozott elõször, amikor egy labdával
berúgta Erdélyi Mihály festõ ablakát. Az ikonok
világa 1968-ban Szófiában, az Egri Csillagok cí-

mû film forgatásán ejtette rabul. Amikor az esõ
elõl bemenekült egy templomba, megérezte,
hogy az ikonfestés a küldetése. Az aranyozás tech-
nikáját Szász Endrétõl tanulta. A színész mûvészi
színvonalon hódolt hobbijának, ezt bizonyítja,
hogy Göncz Árpád köztársasági elnök a korona
általa készített másolatát ajándékozta a Vatikán-
nak. A polgármester egy orosz teológust idézett,
aki szerint „az ikonban szellemi otthonunk rég el-
feledett, de titkon dédelgetett képe elevenedik
meg.” Az idõszerûség érzete elsõsorban nem is a
témában keresendõ, hanem a formában. Abban
ahogy az ikon a lényeget megragadja, megfogal-
mazza és láthatóvá teszi számunkra. És ahogy az
advent célja és értelme is a megtérés: megtérés ön-
magunkhoz, hitünkhöz, úgy az ikon lényege is ez:
a megtérés, a hazatérés közös szellemi otthonunk-
ba. Ezért van az, hogy bárhonnan is jöttünk, az
ikonokra pillantva varázslatosan meleg és ottho-
nos érzés kerít bennünket hatalmába. 

Dr. Nagy Gábor Tamás végezetül köszönetet
mondott a színész özvegyének, Rácz Boriskának
a képek közreadásáért, valamint Hambuch Ger-
dának, a MOM igazgatójának, a technikai segít-
ségért.

Kubik Anna Jászai Mari-díjas, Érdemes mû-
vész Agárdy Gábor pályatársaként emlékezett „a
lánglelkû bohócra, a varázsos emberre”, akit
Babarczy László „a Nemzeti Színház örök álmat-

lan virrasztójának” nevezett. Az idõs mûvész lá-
nyaként szerette õt, és mindvégig odafigyelt a pá-
lyájára. A mûvésznõ elmondta, hogy az 1. számú
öltözõ ajtaján ma is Sinkovits Imre és Agárdy
Gábor neve olvasható, és ez elõtt az ajtó elõtt a
társulat tagjai fejet hajtva mennek el. A régi közös
karácsonyokra Kubik Anna Bubik Istvánnal ké-
szült, együtt lepték meg az akkori Nemzeti két ve-
zetõ színészét. 

Személyes hangú visszaemlékezése után a mû-
vésznõ Juhász Gyula: Ma este én is köztetek leszek

címû versét mondta el, majd Puskás Eszter egy
örmény karácsonyi himnuszból énekelt.

Verecki András görög katolikus lelkész, a mû-
vész jó barátja, megnyitó beszédében a vallási
tárgyú képek, az ikonok történetérõl és szere-
pérõl beszélt, majd a színésszel való találkozá-
sát idézte fel. Agárdy Gábor 1980-ban kereste
fel a Rózsák terén található templomban. A
lelkész úgy vélte, hogy barátja csodálatos képes-
ségeket kapott: képekké tudta varázsolni a
gondolatait. Technikailag és teológiailag egy-
aránt felkészülten alkotott. Mûveit száz-százöt-
ven éves deszkadarabokra készítette, és ikon-
festõ színekkel festette. Õsi minták alapján
dolgozott. Agárdy Gábor egyik ikonja aján-
dékként került II. Alekszijhez, minden oro-
szok pátriárkájához; Krisztust ábrázoló képét
pedig a Rózsák terén álló templomnak adomá-
nyozta. 

A Várnegyed Galériában Agárdy Gábor szí-
nészi alakításainak jelentõs pillanatai is látha-
tók. A Színháztörténeti Múzeumtól kölcsön-
zött fotók Kállai Ferenc, Gobbi Hilda,
Sinkovits Imre, Domján Edit, Moór Mariann,
Mezey Mária, Bajor Gizi és Tyll Attila partnere-
ként örökítették meg. 

A kiállítás január 23-ig tekinthetõ meg a
Batthyány u. 67. szám alatt. ó. a.

Agárdy Gábor ikonjai

Mustra 2009 címmel az elmúlt évben megóvott
mûemlékekbõl, mûtárgyakból, illetve régészeti
emlékekbõl nyílt kiállítás a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal galériájában. A hatalmas tablók
betûrendben – Alsóbagáttól Zebegényig – veszik
sorra a különbözõ településeken végzett feltárá-
sokat és helyreállításokat. A színes felvételekkel il-
lusztrált, nem ritkán rendkívül érdekes történe-
tek kastélyok, templomok, lakó- és iskolaépüle-
tek megmentésérõl tudósítanak.

Budapest tavaly „felfedezett” vagy restaurált
mûemlékeinek élén az I. kerület áll. A Víziváros
egykor legfontosabb terén álló „Négy évszak há-
zat” és a budai fõgyûjtõcsatorna építése során elõ-
került ciszternát is bemutatja a kiállítás. 

Az egykori Felsõ piac (a mai Batthyány) tér va-
laha országos vásárok helyszíne volt. „A szép és
sûrûn lakott Fõ utca minden háza áruraktár és a
legtöbb utcai helyiség a földszinten vagy üzlet,
vagy vendéglõ” – jegyezte fel Schams Ferenc
1822-ben. Könyve megjelenésének idején a tér 3.
számú háza már negyedszázada felépült. A copf-
stílusú, kétemeletes épületet tulajdonosa: Hi-
kisch Kristóf építõmester maga tervezte ottho-
nát. Õ volt a krisztinavárosi katolikus templom
építõje, és nevéhez fûzõdik a budavári karmelita
kolostor színházzá alakítása is. A mester 1809-
ben bekövetkezett haláláig ebben a belsõ udva-
rokkal tagolt épületben lakott. 

A ház azokról a dombormûvekrõl kapta a Négy
évszak nevet, amelyekkel 1820 körül díszítették.
A reliefekre angyalkák varázsolnak idillt: a tavasz
madarat fogó, virágot cipelõ alak, a nyár sarlós,
kaszás, kosaras puttók pillanatképe, az õszi táblán
szüret látható, míg a téli képrõl egy kályhánál áll-
dogáló, és egy favágó fiúcska varázsol meleget a já-
rókelõk szívébe.

A Batthyány tér 3. számú ház több, mint hat-
van éve mûemlék. Homlokzatának és tetõzeté-
nek helyreállítására – a Budavári Önkormányzat
beruházása nyomán – 2008 õszén került sor.

A kerület másik „örökségét” a budai fõgyûjtõ-

csatorna építése közben, az Ybl Miklós tér alatt ta-
lálták. 2009 tavaszán hat földalatti helyiséget, hat
ciszternát fedeztek fel a kioszk épületétõl északra.
Hamarosan arra is fény derült, hogy mellettük, a
Duna felé, kicsit mélyebben egy vízgyûjtõ alagút
húzódik, amelynek valamennyi teremmel kap-
csolata van. A „rejtélyes” együttes alaprajzát és
metszeteit végül Ybl Miklós tervei között is meg-

találták. A ciszterna-rendszer a Várbazár és a
Várkert kioszk építésével egy idõben, 1874 és
1879 között készült. A Duna vizét a hermetiku-
san zárt, csak az alagúttal kapcsolatban lévõ cisz-

ternákban elhelyezett kavicsréteg segítségével
tisztították meg, majd a kioszk épületébõl vezeté-
ken nyomták fel a királyi palotához, hogy a vár
ivóvíz-szükségletét biztosítsák. Késõbb, amikor a
fõvárosban kiépültek a közmûvek, a ciszternák
elvesztették szerepüket, így legalább nyolcvan-
száz éve ember sem nagyon járt bennük.

A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága, a Nem-
zeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar
Építészeti Múzeum, valamint az ICOMOS Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága közremûködésével meg-
rendezett kiállítás február 20-ig látogatható hétfõ-
tõl péntekig 9.00 és 17.00 óra között az Örökség
Galériában (I. Táncsics Mihály u. 1.). Az épület
Pincegalériájában ez idõ alatt a www.muemle-
kem.hu örökségvédelmi portál fotópályázatának
legszebb képeit bemutató tárlattal találkozhat a
közönség.                        

Védett értékek tárlata 

Ciszternarendszer az Ybl Miklós tér alatt

I. kerületi mûemlékek a Mustra 2009 kiállításon



Ahol a mesék végzõdnek
„A legkisebb királyfi sok küzde-
lem és próbatétel után elnyerte
a királylány kezét, hetedhét or-
szágra szóló lakodalmat csap-
tak, s még ma is boldogan élnek,
ha meg nem haltak.” Milyen
szép is volna, ha minden emberi
kapcsolat így válna valósággá!
Mert mi is történik valójában? Ha
két ember, aki összekerül, elõ-
relátó és okos, a jövendõ hibáik
elkerülése érdekében a követ-
kezõ kérdéseket teszi fel önma-
gának: Miért szimpatikus ne-
kem õ?  Mi a vonzó benne? Kül-
seje, intellektusa? El tudom kép-
zelni a kapcsolatot vele hosszabb távon, ahogy megis-
mertem? Szeretném valamelyik tulajdonságát meg-
változtatni?

Tudni kell, hogy az ember 23-25 éves korában bio-
lógiai fejlõdése csúcsát elérve, már igen nehezen vál-
tozik meg. Megváltoztatni tehát sokszor kudarcra ítélt
feladat. Ennek ellenére sokan próbálják ráerõszakol-
ni a másikra saját vágyaikat, igényeiket. Ha megvál-
tozni nem is, módosulni lehet, és ez a lehetõség – sok
apró módosulás – a kapcsolatokat egy irányba, a jó
irányába terelheti.

Van egy pszichológiai technika, amelyet az élet
minden területén érdemes alkalmazni, a munkában, a
magánéletben egyaránt. Ez az ún. autoszuggesztív
önmeggyõzési módszer. Nagyon sokszor, naponta
többször is meg kell ismételni azokat a gondolatokat,
amelyek elõreviszik életünket.

A mûvészvilágban, a telekommunikációban, sok
színész, mûvész, úgy lép ki a nyilvánosság elé, hogy
többször is hangosan elmondja: „én ma nagyon jó le-
szek.” Ez olyan tudatsegítõ, és módosító önszuggerá-
lás, hogy valóban segíti a munkáját, sikeressé teszi
akár a színpadon, akár a kamerák elõtt.

Ugyanez érvényes a párkapcsolatokra is. Ismételni
és ismételni: ilyennek fogadtam el õt. Ilyennek szere-
tem, és jól érzem magam vele. Természetesen ez az
autoszuggesztív technika kölcsönös kell, hogy legyen,
amely már átvezet az alkalmazkodás és az egymás
segítése felé is.

Felvetõdik egy másik kérdés is a sok közül: mara-
déktalanul elégedett vagyok a kapcsolatommal?

A különbözõségek vonzzák egymást. Sokan azért
büszkék a társukra, mert annak olyan ellentétes tu-
lajdonsága van, amilyennel õ maga is szeretne ren-
delkezni. Rengeteg tudattalan emberi érzés is munkál
bennünk, hiszen a párkapcsolat egy olyan kölcsönös
szükségletkielégítõ laboratórium, ahol az önszerve-

zõdés, az önfejlõdés, a kapcsolat
fejõdése segíti megtalálni a tole-
ranciát, az összhangot.

Fontos még, hogy hogyan küz-
dünk meg a nehézségekkel. Ezt
rejtetten a kielégítetlen szük-
ségletek, feszültségek táplálják.
A tudattalan összejátszás folya-
mata nem csak egymás kóros,
pszichés mûködését erõsítheti,
pl. neurotikus folyamatokat, ha-
nem sok esetben a kapcsolatok
továbbfejlõdését, a konfliktusok
megoldását és a kölcsönös al-
kalmazkodást segítik.

Nem kis szerepe van ebben az
önfejlõdés lehetõségének. Min-

den egyes elhangzott szónak nagyon mély pszicholó-
giai jelentõsége lehet. Ennek fontos szerepe van a
párkapcsolatok alakulásában. Vegyünk egy sokak ál-
tal ismert példát, mondjuk a férfinek azt mondja a
párja: ne hallgass anyádra, mert õ rád telepszik. Mi
történik akkor, ha betartja ezt az utasítást? Anyjára
ugyan nem hallgat, de az anya helyett, a párja uralko-
dik rajta. Ha nem teljesíti párja kérését, akkor sem az
õ akarata érvényesül, hanem az anyjáé. 

A kapcsolatokban vannak ún. komplementer, egy-
mást kiegészítõ elemek. Például ha én adok valamit,
akkor a másik kap, és ez fordítva is igaz. Vannak szim-
metrikus elemek, amiben mind a ketten egyformán
részt veszünk, például adunk egymásnak  szeretetet,
megbecsülést. Ezek az elemek minden kapcsolatban
együttesen ott vannak, és ha jól bánnak velük, jó pár-
kapcsolatot eredményez.

Nem beszéltünk még az ösztönös, (génjeinkben
adott) tulajdonságok meghatározó szerepérõl. Miért
õt választjuk? Hasonlít, emlékeztet valakire, apára,
anyára? Ezek nem tudatos elemek, de mégis megha-
tározói lehetnek a kapcsolatok boldogságának.

Meg kell említeni még, hogy a párkapcsolatokban
játszmák sorozata zajlik, a veszekedéstõl egészen az
elcsattanó pofonig, illetve a konfliktusos szakítás-vá-
lástól az öngyilkosságig terjedõ fokozatokban.

A viták sem egyszerûek, több szintûek, sokszor el-
lentmondásosak, de annak tudatában, hogy érdemes
ebben a nehéz világban egymásra támaszkodva, biz-
tonságban, szeretetben együtt élni, így lesz a mesé-
nek valóban boldog folytatása. Mert a valós élet ott
kezdõdik, ahol a mesék véget érnek.                  

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

LLéélleekkggyyóóggyyáásszz
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Nem történtek rendkívüli események az óév utolsó és az
újév elsõ felében a kerületben. A folyamatos járõrtevé-
kenységnek köszönhetõen a bûncselekmények száma
továbbra sem emelkedett – tájékoztatta a Várnegyedet
dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kerületi kapitányság ve-
zetõje elmondta, hogy rendõrségi szempontból a szil-
veszter is békésen telt, hiszen nem történt visszaélés
petárdával, vagy más pirotechnikai eszközzel.

Figyeljünk a besurranókra
Sajnos az utóbbi hetekben elszaporodtak a besurraná-
sos lopások. Az elkövetési mód minden esetben azo-
nos: a három elkövetõ az otthoniak óvatlanságát ki-
használva jut be az idõs áldozatok lakásába, ahol ösz-
szeszedik a mozdítható értékeket. A tettenérés sem
zavarja õket, ilyenkor ugyanis azt mondják, hogy a
rendõrség betörési csoportjától jönnek és éppen forró
nyomon nyomoznak. Miközben egyikük szóval tartja a
háziakat, társai folytatják a „munkát” és kirabolják a la-
kást. Dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri a polgárokat, hogy
lakásuk ajtaját és az utca vagy az udvar felõl elérhetõ
ablakokat mindig tartsák zárva. Figyeljenek a házba
betérõ idegenekre, ha gyanúsnak találják õket hívják a
rendõrséget.

Meghiúsult szilveszteri rablás
Az alkalmazott lélekjelenlétének köszönhetõen zsák-
mány nélkül távozott az a bûnözõ, aki egy vár környéki
pénzváltót próbált meg kirabolni december 31-én. Az
arca elé feltehetõen sebészmaszkot húzó férfi robban-
tással fenyegetõzött, azonban a pénzváltó munkatár-
sának sikerült az üzlet hátsó részébe húzódnia, ahon-

nan felhívta a rendõrséget. A botcsinálta rabló nem vár-
ta meg a kerületi járõrt, inkább dolga végezetlenül siet-
ve távozott. 

Ékszertolvajt fogtak
A régiós együttmûködés keretében a XI. kerület terüle-
tén történt ékszerlopás ügyében nyomoznak az elsõ
kerületi rendõrök. A bûnözõ december 29-én fényes
nappal, puszta kézzel betörte egy ékszerbolt kirakatát,
ahonnan nyakláncokat és karkötõket emelt el több
százezer forint értékben. A lopásnak azonban szemta-
núja volt egy polgárõr, aki a rendõrség kiérkezéséig fel-
tartóztatta a tolvajt. 

A vízesés felett függeszkedett 
– A tûzoltók mentették ki
Január 10-én a reggeli órákban a Gellérthegyi vízesés-
hez riasztották a rendõröket. Az idõközben kiérkezõ
tûzoltók segítségével a kerületi járõrnek sikerült biz-
tonságban lehoznia egy ittas férfit, aki eddig tisztázat-
lan okokból a meredek sziklafalon függeszkedett. 

Változott a Szabálysértési Törvény
Az új szabályozás szerint a tulajdon elleni szabálysértés
esetén, ha a feljelentést a rendõrségnél teszik meg és a
késedelem az elkövetõ kilétének megállapítását veszé-
lyezteti, vagy a bizonyítékok eltûnésével járhat, illetve
ha az az eredményes felderítés érdekében szükséges, a
rendõrség megindítja a nyomozást. Az eljárás során ké-
szült jegyzõkönyvet a hatáskörrel rendelkezõ szabály-
sértési hatóságnak a rendõrség haladéktalanul meg-
küldi.   

KKéékk  hhíírreekk

Kötelezõ a járdák síkosság-mentesítése
A lakóházak elõtti járdaszakaszok tisztán tartása továbbra is a tulajdonosok feladata. Az idei a ta-
pasztalatok szerint ennek a kötelezettségnek majdnem minden esetben eleget tettek a kerületiek.

A köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.) fõvárosi rendelet értelmében Budapest Fõváros Ön-
kormányzat Közgyûlése gondoskodik a fõvárosban a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz
nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) tisztántartásáról, síkosság-mentesítésérõl és a hó eltaka-
rításáról. A gyalogosok biztonságos közlekedésének érdekében a lakóingatlanok elõtti járdának,
valamint a járda és a kocsiút közötti kiépített, vagy kiépítetlen területnek tisztántartásáról az ingat-
lanok tulajdonosa vagy a házkezelõ köteles gondoskodni. A járdák síkosság-mentességét a
Közterület-felügyelet ellenõrzi, hanyagság esetén elsõ alkalommal figyelmeztetéssel élnek, ha ez
után sem történik meg a járda letisztítása, akár tízezer forintig terjedõ helyszíni bírságot is kiróhat-
nak. Amennyiben a pénzbírság sem vezet eredményre, a közterület-felügyelõk szabálysértési felje-
lentést tehetnek.

A síkosság-mentesítés elmulasztása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért a társasház közös-
sége felel. A síkosság-mentesítéshez szükséges anyagokat és a hóeltakarítási eszközöket az FKF Zrt.
lakossági hulladékgyûjtõ udvaraiban, valamint a közönségszolgálati irodákban is megvásárolhat-
ják az ingatlanok tulajdonosai, illetve kezelõi. 

Távfûtés olcsóbban az Attila úton

Mary Poppins szerint az újszülöttek még mindent
tudnak a világ dolgairól, és valamennyi nyelven ér-
tenek; egy éves korukra azonban elfelejtik tudásu-
kat. Ez persze csak mese, a Hattyú házban megnyílt
Babakutató Laboratóriumban mégis éppen ezeknek
a kezdeti, „rejtélyes hónapoknak” a titkát próbálják
megfejteni. A kutatóközpontban Volein Ágnes la-
borvezetõvel és Schröck Andrea koordinátorral be-
szélgettünk.

s Mióta kutatják a csecsemõk fejlõdési folyamatait?
Világszerte számos helyen léteznek ilyen irányú
alapkutatások; Magyarországon az MTA Pszicho-
lógiai Intézetében tíz éve indult a program, dr.
Gergely György professzor vezetésével. Dr. Csib-
ra Gergely Londonban ugyancsak ebben a témá-
ban végzett tudományos munkát. Magam is a
londoni team munkatársaként tértem haza a
Közép-európai Egyetem (CEU) hívására – vála-
szolja Volein Ágnes. Az egyetem – rektori döntés
nyomán – 2008. szeptember 1-jétõl karolta föl az
alapkutatást, és létrehozta a Kognitív Fejlõdéslé-
lektani Kutatóközpont. Rendkívül magas techni-
kai színvonalú laboratóriumot alakítottunk ki, és
lehetõvé vált, hogy a két neves professzor a CEU
külföldi ösztöndíjasainak bevonásával közösen
dolgozzon Budapesten.
s Miért esett a választás éppen az I. kerületi Hattyú-
házra?

A város számos pontján körülnéztünk, mielõtt
kiválasztottuk a helyszínt. A mamák és a babák
számára egyaránt ideális ez a hely – mondja
Schröck Andrea. Babakocsival és autóval is
könnyen megközelíthetõ, és az épület mélygará-
zsában a parkolás is megoldható. Májusban köl-
töztünk ide és hosszú távra rendezkedtünk be. A
Babakutató Laboratórium hangszigetelt kialakí-
tására és felszerelésére több tízmillió forintot köl-
tött az egyetem. Az itteni körülmények ma már
versenyképesek a londoni helyszínnel. 
s Mi a kutatások fõ témája?

A korai gyerekkor fejlõdési folyamataival: a gon-
dolkodással, az érzelmekkel, a tudatra ébredéssel,
a tanulási készségekkel és a szülõ-gyermek kapcso-
lattal foglalkozunk – feleli Volein Ágnes. Azt a fo-
lyamatot vizsgáljuk, hogy a születés után sem be-
szélni, sem jól mozogni nem tudó csecsemõbõl
hogyan válik érzésekkel és gondolatokkal teli, be-

szélni és kommunikálni tudó lény. Régen azt
gondolták, hogy a gyermek csak akkor kezd el
gondolkodni, ha beszélni tud. Ma már tudjuk,
hogy ez nem így van. A babák nagyon gazdag bio-
lógiai evolúciós felkészültséggel, elõismeretekkel,
irányított tanulási mechanizmusokkal jönnek a
világra.
s Milyen módszerekkel vizsgálják a kicsiket?

Közvetlenül a vizsgálat elõtt részletesen elmagya-
rázzuk a szülõknek, mire irányul a megfigyelés, a
késõbbiekben pedig tájékoztatjuk az anyukát
vagy apukát, hogy gyermeke vizsgálat közbeni vi-
selkedése mit is jelent. Fontos tudni, hogy nem
IQ vizsgálatról van szó. 30-50 azonos korú babá-
val végzett kísérlet kell ahhoz, hogy az alapkutatás-
hoz következtetéseket lehessen levonni. A vizsgá-
latok rövid ideig tartanak, mert a gyermekek nem
tudnak hosszabb ideig koncentrálni. Korosztály-
tól függõen 10-20 percig tart egy kísérlet. A cse-
csemõ mindig az anyával együtt vesz részt a vizsgá-
latokban, és csak addig, amíg kedve van hozzá.
Elõfordul, hogy a baba nem üli végig a vizsgálatot,
ilyenkor természetesen leállunk. A megfigyelé-
sek játékos keretek között zajlanak. A feladatok
olyan felfedezõ gyakorlatok, melyeknek segítsé-
gével a gyermekek korai képességeire lehet fényt
deríteni. Több típusú vizsgálat létezik. Ezek egyi-
ke, amikor különféle utánzásos helyzeteket ho-
zunk létre, ahol a gyermeknek új, általuk ismeret-
len tárgyakat és az azok használatát mutatjuk be,
és utána megfigyeljük, spontán hogyan emlékez-
nek ezekre, mit utánoznak belõle, hogyan adják
tovább az ismereteket maguk között. Egy másik
vizsgálatban a 10 hónapos babákat szemkövetõ
monitorral figyeljük. Azok az adatok, hogy a gye-
rek hova, és milyen hosszú ideig figyel, rendkívül
fontos információkat hordoznak magukban.
s Milyen korú babák vesznek részt a kísérletekben?

A különbözõ vizsgálatokra 4-5 hónapos kortól 3
éves korig várjuk a jelentkezõket – veszi át a szót
Schröck Andrea. Jelenleg 6-24 hónapos kor kö-
zötti gyermekeket vizsgálunk, és ilyen korú gyer-
mekek szüleivel keressük az együttmûködést. A
kísérletben való részvétel önkéntes, anonim és
díjmentes. Jelentkezni a 0630-462-5942-es tele-
fonszámon lehet. A kutatócsoport tagjai készség-
gel válaszolnak minden kérdésre. 

V. A.

Babák a laborban 

Budán az elsõk között kapcsolódott be a távfûtéses
lakások energia-megtakarítását célzó ÖkoPlusz
programba az Attila út 25. alatti társasház. A fel-
szerelt egyedi mérõberendezéseknek köszönhetõen, kö-
zel húsz százalékkal alacsonyabb fûtésszámlával
kalkulálhatnak a lakók. 

Bár környezetbarát és rendkívül kényelmes,
magas ára és szabályozhatatlansága miatt a táv-
fûtés a leginkább elutasított fûtési forma. A la-
kókat terhelõ költségek csökkentése érdekében
januártól a legalacsonyabb, ötszázalékos áfa ter-
heli a távfûtést, míg az ÖkoPlusz program kere-
tében egyéni mérõk telepítésére pályázhatnak a
társasházak. Az állam ötven százalékos vissza
nem térítendõ támogatással járul hozzá az átál-
lással járó kiadások fedezésére. Amennyiben az
elvárt ötvenszázalékos önrészt a társasház hitel-
bõl kívánja fedezni, kamattámogatást is igénybe
vehet. 

Kevesen tudják, hogy Budán - a lakótelepe-
ken kívül - hagyományos technológiával, azaz
téglából épült házakba is bevezették a távfûtést.
Az elsõ kerületben a Várban, illetve az Attila
úton találhatók nagy számban ilyen épületek.

Novemberben építették ki az új rendszert az
Attila út 25. alatti társasházban, melynek közös-
képviselõje, Schwáb Éva a Várnegyednek el-
mondta, hogy az egyedi mérõk felszerelést a la-
kóközösség kezdeményezte. A pályázati anyag
összeállítását, az engedélyek beszerzését, a kivi-
teli és költségterv elkészítését, illetve az elõzetes
felmérés díját a FÕTÁV magára vállalta. A szol-
gáltató a kivitelezés ellenõrzésében is részt vett,
szakemberei a kezdetektõl nyomon követték az
alvállalkozó munkáját. Maga a szerelés alig há-
rom hetet vett igénybe, a pályázat elkészítése, il-
letve az elbírálás közel fél évig tartott.  

– A beruházás gyakorlati kivitelezésében a tár-
sasháznak tulajdonképpen nem volt feladata –
emlékezik vissza Schwáb Éva, aki kiemelte: a si-
keres pályázat elõfeltétele, hogy a szükséges do-
kumentumokat idõben és hiánytalanul megsze-
rezze a társasház. Sokat segített, hogy a FÕTÁV
munkatársai egy lakógyûlés keretében szemé-

lyesen tájékoztatták a tulajdonosokat a várható
elõnyökrõl, az esetleges hátrányokról, valamint
a fejlesztés technikai lebonyolításáról. Fontos,
hogy a lakóközösség a lehetõ legnagyobb arány-
ban támogassa a fejlesztést. A pályázat értelmé-
ben ugyan elegendõ a kétharmados közgyûlési
határozat, azonban a program zökkenõmentes
végigvitele érdekében jobb, ha a közösség leg-
alább háromnegyede az ügy mellé áll, ahogyan
ez az Attila úti társasházban megtörtént.

A pályázat kiírása szerint a társasház vagyoná-
ból felhasznált önrészt mindenképpen vissza
kell pótolni, ezért a közösség államilag támoga-
tott, 4,5 százalékos kamatozású bankhitelt vett
fel. Mivel az elsõ öt évben hetven százalékos tá-
mogatás a következõ három évre 35 százalékra
csökken, a ház a rövidebb futamidõ mellett
döntött.

– Az elõzetes kalkulációk szerint a befektetett
három millió forint és kamatait az alacsonyabb
fûtésszámla ellensúlyozza, így a fejlesztés gyakor-
latilag nem jelent plusz anyagi megterhelést a
ház számára. Az elsõ öt év letelte után már érvé-
nyesül az egyedi mérõkkel elérhetõ mintegy 15-
20 százalékos költségcsökkenés. Ez nem jelenti
azt, hogy a lakásokban hidegebb lesz, csupán
azt, hogy már nem légköbméter, hanem a fel-
használt hõmennyiség szerint számláz a szolgál-
tató - mondja a közös képviselõ. 

További elõnyt jelent, hogy a FÕTÁV 2008
január elsejéig visszamenõleg tíz évig a min-
denkori alapdíj tíz százalékát visszatéríti. Ez azt
jelenti, hogy az Attila úti közösség a mérõk fel-
szerelését követõen kétévnyi díjkompenzációt
kap egy összegben, ami több mint félmillió fo-
rintot jelent. Ettõl kezdve nyolc éven át évi
mintegy 250 ezer forintos visszatérítés jár az
alapdíjból. Összességében az alapdíjcsökken-
tés, a januártól érvényes öt százalékos ÁFA és
az egyedi mérõk felszerelésének köszönhetõen
várhatóan átlagosan harminc százalékkal ala-
csonyabb fûtésszámlát kapnak majd a lakók.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a
fejlesztést követõen a lakások értéke jelentõ-
sen megnõ. 



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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-
251-3800.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: 21 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre
és utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06/30-
9923-136.°°

AAnnddrráássssyy út környéki, harmadik emeleti, parkra nézõ
napfényes öröklakásomat értékegyeztetéssel Budavári
örökbérleti jogra cserélem. A lakás 99 nm, igényesen és
teljeskörûen felújított liftes házban. Telefon: 06-20/421-
4274.

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon
öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást
kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvárium, telefon:
0620-971-7297.

II..  NNaapphheeggyy utcában eladó 53 m2-es 2 szobás, erkélyes, jó
beosztású, csendes, kertre nézõ, felújított lakás. 22,5 MFt.
Telefon: 0620-3939-689.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély,
pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

AAnnddrráássssyy út környéki, harmadik emeleti, parkra nézõ
napfényes öröklakásomat értékegyeztetéssel budavári
örökbérleti jogra cserélném. A lakás 99 m2, igényesen fel-
újított, teljeskörûen felújított liftes házban. Telefon: 0620-
421-4274.

II..  KKaappuucciinnuuss utcai, fûtött teremgarázsban 20 m2-es ga-
rázsrészt egy gépkocsi részére bérbe adok. Érdeklõdni le-
het a 0620-944-2592 telefonszámon, a délutáni és esti
órákban.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában– felújított,
patinás épületben lévõ 119 m2-es, 3,5 szobás, klasszikus
polgári elosztású, a Budai Várra panorámás, összkom-
fortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Cse-
reirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

RReemmeekk ajánlat! I. Krisztina térnél 7 lakásos belsõ ker-
tes társasházban 126 m2-es, cirkófûtéses, vízórás, felújí-
tandó, klasszikus polgári öröklakás reprezentatív belte-
rekkel, 2 erkéllyel eladó.  Irányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - I. emeleti 59 m2-es, dongaboltozatos,
cirkófûtéses, 1,5 szobás önkormányzati lakás örökbérleti jo-
ga II. kerületi (Hûvösvölgy, Hidegkút, Solymár) öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  TToollddyy Ferenc utcában felújított, 1 szoba 2 félszobás,
cirkó fûtéses lakás eladó. Érdeklõdni lehet a 06-20/336-
9969-es telefonszámon.°°

II..  BBuuddáánn a Batthyány téren felújított, reprezentatív 6
lakásos épületben  lévõ 47 m2-es Dunai-panorámás,
egyedi gázfûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 11,8 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  VVéérrmmeezzõõnnééll legfelsõ IV. emeleti, panorámás, 2 erké-
lyes, 99 m2-es, liftes, klasszikus Bauhaus-épületben lévõ,
összkomfortos, 2,5 szoba hallos, kiváló elosztású öröklakás
tárolóval eladó. Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban egyedülálló kilátással a Duna felé 93 m2-
es, 2,5 szoba hallos, klasszikus dongaboltozatú, cirkófûtéses
önkormányzati lakás örökbérleti joga + 16 m2 terasszal áta-
dó. Csereirányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXII..  BBuuddáánn a Gellérthegyen - a Ménesi úton - kertes
társasház II. (legfelsõ) emeletén lévõ 40 m2-es, felújított,
erkélyes, napfényes, összkomfortos öröklakás új nyílás-
zárókkal, új cirkóval és klímával eladó. Irányár: 17 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es
1 nappali+5 hálószobás, 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes, 2
erkélyes, átriumos, összkomfortos öröklakás teremga-
rázzsal eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

IIII..  KKuurruucclleessii részén panorámás 116 m2-es, 4,5 szobás,
dupla komfortos, frissen felújított öröklakás 2 nagy te-
rasszal, garázzsal (+3,5 M Ft) azonnal beköltözhetõen el-
adó. Irányár: 56,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban - a Dísz téren - reprezentatív, felújított
mûemléképület I. emeletén lévõ, 75 m2-es, 2 szoba +
hallos, világos, felújítandó, nagypolgári jellegû önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 21
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó egy földszinti, kertkapcsolatos, egyedi gázfûtéses
57 m2-es, kétszobás, nagyon hangulatos öröklakás a Gel-
lérthegy I. kerületi részén, a hegytetõn. A lakáshoz lodzsa,
szinte kizárolagos kerthasználat, külön saját kijárattal a
kertre és közös tetõterasz tartozik. Ára: 24 millió Ft.
Telefon: 0630-258-7363.

GGeelllléérrtthheeggyy utcában 1,5 szobás gázkonvektoros, erké-
lyes lakás eladó! Telefon: 0620-401-6038, 0620-401-
6035.

SSzzoollggáállttaattááss

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!! Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással,
fûtési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig min-
den nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-
2800, 321-8082, 0620-269-0001.

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.oo

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

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

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

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

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

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  oo

MMeeggbbíízzhhaattóó munkaerõ, nagy gyakorlattal szombaton-
ként kis- és nagytakarítást vállal. Telefon: 0620-321-
7328.

BBeejjáárróónnõõii munkát vállalok, heti 2-3 alkalommal, nagy gya-
korlattal, referenciával, angol nyelvtudással, 50-es budapesti
hölgy. Telefon: 210-2563, 0620-591-4116.

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhi-
tel, biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben:
1013 Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon:
www.budaipolgarok.hu.

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû ja-
vítása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszere-
lés; gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét
minden napján. Telefon: 321-8082, 0620-334-3437.

OOkkttaattááss

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés: www.bel-
budatanoda.hu.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtára-
kat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes leve-
lezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régisé-
geket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Te-
lefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 órá-
ig, szombaton 10-13 óráig.oo

SSzzíínnhháázzaakk részére vásárolok mindennemû régiséget (író-
gépet, varrógépet, könyveket, hanglemezeket, kerámia és
porcelán tárgyakat, festményt és papír régiséget. Díjtalan ki-
szállás és értékbecslés. Hagyatékot is! Telefon: 0620-964-
0310.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képes-
lapokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Telefon: 332-
0243, 06-20/9220-001.°°

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30/222-3016.oo

IInnggyyeenneess fogászati szûréssel és szaktanácsadással vár-
juk az új évben is pácienseinket. Implantátum, fogsor, por-
celánok. Újévi fogfehérítési akció: 49.000.- HUF. Telefon:
201-1436, I. ker. Hattyú utca 16. fszt 1.

TTáárrsskkeerreessééss

CCRROONNOOSS-belbudai társkeresõ klub. Megbízható, diszk-
rét, teljeskörû szolgáltatások. Segítünk társat találni!
Telefon: 78-78-387, 0620-291-3739. 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  hhóósszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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VÁRNEGYED
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Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

Társkeresõ

Egészség

Szolgáltatás

Adás-vétel

Oktatás

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

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben az ebek
mikrochippel történõ ellátását és regisztrációját

önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Tel.: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rakpart 6.)
GGyyeerreekkeekknneekk

JJaannuuáárr  2233..  sszzoommbbaatt,,  1100..0000--1122..0000  óórraa:: Az Európai Mai
Mûvészeti Alapítvány ( EMMA) mûvészeti mûhelye 5-10
éves gyerekek részére. Kéthetente szombaton lesznek a
foglalkozások: fél óra zene, fél óra tánc és egy óra festés,
rajz, fotózás. 

A foglalkozásokat mûvésztanárok vezetik. Jelentkezés:
Molnár Kata, 0670-239-2506 katalinamolnar@gma-
il.com Belépõ: 500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

JJaannuuáárr  2266..  kkeedddd,,  1100..0000  óórraa::  Kerekítõ ölbeli játék klub
0-3 éves korig.Mondókák, közös éneklés, beszélgetés
kisgyermekes családokat érintõ témákról. Vezeti: Jaka-
bosné Kovács Judit drámapedagógus. Ingyenes!

JJaannuuáárr  3300..  sszzoommbbaatt,,  1177..0000  óórraa:: TÉKA Klub gyerekek-
nek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza - népi kéz-
mûves foglalkozás. Belépõ: gyerek 500 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk

MMuussiiccaall  mmûûhheellyy.. Mindenkinek minden pénteken
17.00-20.15 óráig. Tanítanak: Sárközy Ágnes - táncmû-
vész, táncpedagógus, Mohácsi Attila - színmûvész. Tag-
sági díj: 10.000 Ft /hó.

FFaabbrriikkaa  mmûûhheellyy minden kedden 17.00 órakor. Bábos
kézmûves foglalkozás kicsiknek. Vezetik: Németh Luca
bábszínész és Fráter Anna óvodapedagógus. Belépõ:
900 Ft.

NNééppttáánncc--ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk.. Óvodás csoport: hét-
fõ, csütörtök 16.00-16.45 óra. Gyermek csoport: hétfõ,
csütörtök 16.45-18.30 óra. Vezetik: Acsai Katka, Marosi
Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a Bartók Tánc-
együttes táncosai. Információ: http:// bartoktancegyut-
tes.hu Tanfolyami díj: 4.000 Ft/hó.

BBaabbaammuuzzssiikkaa minden csütörtökön 10.00 órakor. Éne-
kes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves korú gyerme-
keknek és szüleiknek folyamatos csatlakozási lehetõség-
gel. Vezeti: Haraszti Rita. Belépõ: 650 Ft/alkalom, bérlet:
5.000Ft.

TTééllii  jjááttsszzóóttéérr minden csütörtökön 10.30 órakor kötet-
len játék 6 hónapostól 4 éves korig.

SSuullii  jjóóggaa minden kedden 16.30-17.15 óráig. 7-12 éves
korosztálynak (ászanák, légzõ gyakorlatok, koncentrá-
ciófejlesztõ gyakorlatok, páros gyakorlatok, lazítás, játék)
Vezeti: Horváth Beáta. Belépõ: 800 Ft / alkalom, bérlet 3
200 Ft.

BBuuzzaasszzeemmeekk  SSzzíínnjjááttsszzóó  KKöörr minden pénteken 16.00-
17.30 óráig. A Buzaszemek Mûvészeti Iskola felvételt hir-
det a Buza Tímea Noémi színmûvész vezetésével induló
drámajátékos színjátszó mûhelyébe. Információ: Buza
Tímea: 0630-928-9473, e-mail: buzaszemek@gmai-
l.com www.atw.buzaszemek.hu. Vezeti: Buza Tímea
Noémi színmûvész. Tagdíj: 10.000 Ft/hó.

FFeellnnõõtttteekknneekk
JJaannuuáárr  1177..  vvaassáárrnnaapp,,  1177..0000  óórraa:: Újévi koncert, a Bu-

davári Operaegyüttes ünnepi koncertje. Belépõ: 500 Ft.
JJaannuuáárr  1199..  kkeedddd,,  1100..3300  óórraa:: Dr. Sibalszky Zoltán:

Morvaországi kastélyok és sziklalabirintus - vetítettképes
ismeretterjesztõ elõadás.

JJaannuuáárr  2200..  sszzeerrddaa,,  1155..0000  óórraa:: A Budapesti Városvédõ
Egyesület I. kerületi csoportja. Látogatás a felújított Rác
Fürdõben. Idõpontváltozás lehetséges, elõzetes bejelent-
kezés szükséges! Jelentkezés: Dávid Klára 375-9783,
0620-991-3228.

JJaannuuáárr  2211..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  óórraa:: „Ima Székelyföldért”
80 éves Kányádi Sándor - az Irka Kör ünnepi mûsora a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.Ingyenes!

JJaannuuáárr  2211..  ccssüüttöörrttöökk,,1177..0000  óórraa:: Tabán Sportkör. Mexi-
kói mozaikok - DVD vetítés. Elõadó: Katona István. Klub-
vezetõ: Kormos Vera.

JJaannuuáárr  2222..  ppéénntteekk,,  1144..0000  óórraa:: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Julie & Julia - Két nõ, egy recept - színes,
feliratos, amerikai filmdráma. Helyszín: I. kerület Kriszti-
na krt. 87-89.

JJaannuuáárr  2222..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa:: Gerendás Klub. Házigaz-
da: Gerendás Péter. Belépõ: 1000 Ft.

JJaannuuáárr  2233..  sszzoommbbaatt,,  1100..0000  óórraa:: Rajz felvételi elõkészí-
tõ tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás a
Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85.000 Ft.
Információ: http://www.rajzelokeszito.hu.

JJaannuuáárr  2233..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: M.É.Z. Akusztikus Klub.
Skót és ír népzene magyar módra. Belépõ: 1000 Ft.

JJaannuuáárr  2266..  kkeedddd,,  1100..3300  óórraa:: Kiss Imre Károly: A balti fõ-
városok (Riga, Tallin, Vilnius)vetítettképes ismeretter-
jesztõ elõadás.

JJaannuuáárr  2288..  ccssüüttöörrttöökk,,  1144..0000  óórraa:: Klubnap.Tájak, Korok,
Múzeumok Egyesület Chemolimpex Nyugdíjas Csoport-
ja. Klubvezetõ: Cser Jánosné.

JJaannuuáárr  2299..  ppéénntteekk,,  1144..0000  óórraa:: Klubnap. Baross Gábor
Turista Klub. Klubvezetõ: Malomhegyi Imre.

JJaannuuáárr  3300..  sszzoommbbaatt,,  1155..0000  óórraa::  Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Poligamy - színes, magyar romantikus
vígjáték. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

JJaannuuáárr  3300..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa::  TÉKA Klub. Tánc-
tanítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ: gyerek
500 Ft, felnõtt 700 Ft.

JJaannuuáárr  3311..  vvaassáárrnnaapp,,  1199..0000  óórraa:: Regejáró Misztrál
Mûvészeti Klub. Belépõ: 600 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy.. Hétfõtõl péntekig
17.30-20.30 óra. Tanárok: Elekes Károly Munkácsy-dí-
jas képzõmûvész, Wechter Ákos Barcsay-díjas festõmû-
vész. Portré, aktmodell utáni rajz, mintázás, festés, kroki,
anatómiai ismeretek, felkészítés mûvészeti egyetemek-

re a négy évtizede mûködõ rajziskolában. Helyszín: Fõ ut-
ca 3. Információ: Tulok Péter, 212-9239. Tandíj: napijegy
2.000 Ft, egy hét 6.000 Ft, két hét 9.500 Ft, egy hónap
14.000 Ft.

ZZoonnggoorraa  KKlluubb minden hétfõn 12.00-18.00 óra és csü-
törtökön 13.00-16.30 óra. Tanít: Plutzer Gábor. Tandíj:
2.200 Ft/óra.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária. A
díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei elõkép-
zettségtõl függetlenül folyik. A fiatal, képzett zenetanár-
ok számos stílust tanítanak: klasszikus gitárt, jazzt, blu-
est, rockot és egyéb könnyû mûfajokat. 

Megfelelõ számú jelentkezõ esetén új szakok indulnak
az iskolában: basszusgitár, ének, jazz/klasszikus fuvola és
szaxofon. Információ: 0630-4976-776 info@budaigitar-
iskola.hu, www.budaigitariskola.hu Tandíj: 12.000 Ft/hó,
50.000 Ft/félév.

TTáárrssaassttáánncc  ttaannffoollyyaamm minden kedden 19.30-21.00
óráig. Kezdõ Társastánc tanfolyamunkon mindenki elsa-
játithatja a Latin-amerikai és a Standard táncok alapjait a
Cha-cha-cha-tól a Rock'n roll-ig. Korhatár nincs, és lehet
pár nélkül is jelentkezni! Információ: Romvári Anna:
0630-521-0270 info@antretanciskola.hu, www.antre-
tanciskola.hu. Tandíj: 4.500ft/fõ/hó.

CCaappooeeiirraa  ttaannffoollyyaamm minden szerdán és pénteken
16.00-17.30 óráig. Brazil harcmûvészet, brazil edzõvel
Professor Duendevel, aki 2009. májusában érkezett
Magyarországra. Januártól új csoporttal, bárki jelentkez-
het, bármikor be lehet kapcsolódni. Bõvebb információ:
http://legiaohungria.webs.com/ zoehernadi@gmail.com,
0630-620-0564. Tandíj: 8.000 Ft/hó vagy 2.000 Ft/al-
kalom.

VOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett::  hétfõ, szerda
18.00-20.00 óra. Karnagy: Döbrössy János.

A Dunánál-kezdés február 2-án. Minden kedden
18.00-19.00 óra. Klub népdalokkal. Vezeti: Lovász Irén
népdalénekes. Belépõ: 900 Ft, bérlet: 3.200 Ft.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess.. Jelentkezés és meghallga-
tás: minden pénteken 17.00 óra. Egyéni korrepetáció,
szereptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési le-
hetõségek. Az együttes olyan résztvevõket vár, akik ko-
molyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, dal-
irodalom).

SSzzáámmííttóóggééppeess  kklluubb  iiddõõsseekknneekk..  Kedd, csütörtök 9.00-
13.00 óra. Jelentkezés: telefonon a 201-1780-as telefon-
számon vagy személyesen a Budavári Mûvelõdési Ház-
ban (Bem rakpart 6.). Részvételi díj: 3.500 Ft.

PPrreevveenncciióóss  MMûûhheellyy  --  FFééllúúttoonn  AAllaappííttvváánnyy:: minden szer-
dán 10.00-12.00 óra.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb minden hétfõn
10.00-13.00 óra.

AArrggeennttiinn  TTaannggóó minden szerdán 18.00 óra. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András. Információ: www.milon-
ga.hu Belépõ: 1.000 Ft. Milonga Tango Y Alma minden
szerdán 19.30-22.45 óra. 

Hazánk legrégebbi milongája. A zene szinte kizárólag
klasszikusokat tartalmaz, általában 3-4 számból álló
tangó, vals, milonga és canyuengue tandákban, corti-
nákkal elválasztva. Belépõ: 1.000 Ft.

HHaatthhaa  JJóóggaa  TTaannffoollyyaammminden hétfõn 18.00 óra. Veze-
ti: Bakos Tímea. Részvételi díj: 5.000 Ft/hó (Az elsõ alka-
lom ingyenes). Alakformáló konditorna: kedd, csütörtök
15.30-16.30 és 16.30-17.30 óra, szerda, péntek 7.30-
8.30 és 8.30-9.30 óra. Vezeti: Tóth Ildikó táncos. Részvé-
teli díj: 700 Ft, nyugdíjasoknak 600 Ft.

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb minden
kedden 18.00-22.00 óra. Klubvezetõ: Halász Pál. A klub
elsõsorban a kínai mahjong játék, annak is hivatalos
nemzetközi versenyszabály szerinti verziójának népsze-
rûsítésére jött létre, de bármely egyéb társasjátékot ját-
szani kívánó érdeklõdõt is szívesen látnak összejövete-
leiken. A csatlakozási lehetõség folyamatos, várják csa-
ládok, baráti társaságok jelentkezését is. Információ:
www.zoldsarkany.hu; info@zoldsarkany.hu Tagsági díj:
1.000 Ft/félév.

TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözz--
ppoonntt.. Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óra,
péntek csoportoknak elõzetes egyeztetés után  14.00-
18.00 óra,vasárnap 11.00-18.00 óra. Vezeti: Jankóné
Pajor Ildikó.

IIrrkkaa  KKöörr minden csütörtökön 10.00 óra. Irodalomked-
velõk klubja. Klubvezetõ: Dr. Nyitrai Xavér Pálné

„„FFiiaattaallííttóó  jjóóggaa”” 50 éven felülieknek: szerda 10.00-
11.30 óra, csütörtök 17.30-19.00 óra. A jóga olyan testi-
szellemi gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon
segít az 50 éven felüli korosztály számára az általános
egészségi állapot fenntartásában, az egész test kiegyen-
súlyozottságában úgy fizikailag, mint pszichikailag. Az
egyes speciális gyakorlatsorok rendszeres végzése segít
a mozgásszervi, emésztési panaszok, és az energia blok-
kok feloldása esetén.

A testgyakorlás, helyes légzés, relaxáció, helyes táplál-
kozás és a pozitív gondolkodás elindít a jóga útján: mely-
nek lényege a szellemisége, a belsõ béke, a harmónia
megvalósítása. Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj:
1.000 Ft/alkalom, bérlet: 3.200 Ft/hó. 

PPrrooggrraammookk

A Várnegyed újság 2010. évi megjelenése
Lapzárta
Január 6.
Január 20.
Február 3.
Február 17.
Március 3.
Március 17. 

Április 1.
Április 14.
Április 28.
Május 12.
Június 2.
Június 16.
Július 1.
SSzzüünneett
SSzzüünneett

Augusztus 11.
Augusztus 25.
Szeptember 8.

Szeptember 22.
Október 6.
Október 27.

November 10.
November 24.
December 8.

Megjelenés
Január 15.
Január 29.

Február 12.
Február 26.
Március 12.
Március 26.

Április 9.
Április 23.
Május 7.

Május 21.
Június 11.
Június 25.
Július 9.
JJúúlliiuuss

AAuugguusszzttuuss
Augusztus 21. 
Szeptember 3.

Szeptember 17.
Október 1.

Október 15.
November 5.

November 19.
December 3.

December 17.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

JJaannuuáárr  2233..,,  1155  óórraakkoorr:: Háromszék Táncegyüttes -
Mátyás király ajándéka. A Háromszék Táncegyüttes
mûsora elsõsorban a gyermekek számára készült,
azonban tartalmas kikapcsolódást ígér az egész család
számára. A darab hat, Mátyás királyról szóló mesére
épül. Zenei szerkesztõ: Fazakas Levente. Rendezõ-kore-
ográfus: Ivácson László. Jegyinformáció: 225-6056,
jegy@hagyomanyokhaza.hu.

JJaannuuáárr  2222--éénn Kecskésbál, jjaannuuáárr  2299--éénn Rongyosbál.
Szeretettel várjuk azokat a játszani, táncolni, énekelni,
kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik
szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó ünne-
peink és jeles napjaink szokásaival! Minden héten más
hangszerbõl (duda, tekerõ, furulya, hegedû, kontra, bõ-
gõ, koboz, gardon) szól a talpalávaló. A táncházak pén-
tekenként 17 órától 18.30-ig tartanak a Hagyományok
Háza közösségi termében. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves
kor alatt a belépés díjtalan). Kapcsolat: Várkonyi Tekla,
225-6067, varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu

RRiinnggaattóó::  csütörtök délelõttönként. Az óvodát meg-
elõzõ korosztály zenei neveléséhez kapnak mintát a szü-
lõk a kodályi elvek alapján. Szeretettel várnak már né-
hány hónapos gyerekeket is és minden olyan anyukát,
apukát, nagyszülõt, aki szívesen énekel, játszik együtt a
kicsinyekkel oldott, szeretetteli légkörben. A Ringató
program vezetõje: dr. Grállné Gróh Ilona, Forrai Katalin-
díjas énektanár. Foglalkozásvezetõ: Márczi Anna népze-

nész, ének-zene tanár. Belépõdíj: 700 Ft/család. Kap-
csolat: 06-70/282-5094, marczianna@gmail.com,
www.ringato.hu

JJaannuuáárr  2211--éénn  1199  óórraakkoorr:: „Ahol a madár se jár…” –
Mesemondó baráti kör felnõtteknek. Havonta egy alka-
lommal mesemondóestet szervezünk népmesetanfo-
lyamunk hallgatóinak önkéntes közremûködésével. A
belépés díjtalan. Kapcsolat: Várkonyi Tekla, 225-6067,
varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu.

JJaannuuáárr  1199--éénn  1188  óórraakkoorr:: HHBK klubest. A Ha-
gyományok Háza Baráti Köre Egyesület klubestjein elõ-
adásokat, filmvetítéseket, vitaesteket szervez. Az es-
tekre olyan elõadókat hívunk meg, akik a népi kultúra
vagy a társtudományok kiemelt szakemberei. Tálas Ág-
nes tart elõadást Léleksimogató hagyományaink cím-
mel.

JJaannuuáárr  2233--áánn  1100  óórraakkoorr:: Bõrmûves elõadássorozat-
Torma László és Horváth Andrea elõadása.

Hangverseny a Szent Anna templomban
A Szent Anna templomban (Budapest, 1011 Batt-

hyány tér 7.) 2010. január 24-én (vasárnap) az esti 6
órás szentmise keretében Tomás Luis de Victoria
(1548/50-1611) mûvei hangzanak fel. O Magnum mys-
terium mise, valamint O regem caeli; O magnum mys-
terium; O sacrum convivium és Gaude Maria Virgo
motetták. Elõadja az Arrido Kamarakórus. Vezényel:
Darázsdi Zita, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
doktoriskolájának hallgatója.

Várfok Galéria – Várfok terem 
(Budapest, I., Várfok u.14.)

Paradogma – Fátyol Viola, Hangay Enikõ, Komlov-
szky-Szvet Tamás, Molnár Ágnes Éva, Tóth Szilvi fotó-
mûvészek kiállítása.

Várfok Galéria – XO terem 
(Budapest, I., Várfok u. 11.)

Paradogma – aatoth franyo, Csiszér Zsuzsi, feLugossy
László, Gyõrffy László, Herman Levente, Rácmolnár
Sándor, Szirtes János, Ujházi Péter, Várady Róbert kiállí-
tása. Mindkét kiállítás február 13-ig tekinthetõ meg.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

JJaannuuáárr  2266..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa:: Bolyai János emlékek
Marosvásárhelytõl a londoni Science Múzeumig – dr.
Szabó Péter Gábor, a  Szegedi Tudományegyetem ad-
junktusa, matematika-történész vetített elõadása, a  ta-
gok képeivel, az abszolút geometria megalkotója halálá-
nak 150. évfordulóján.

PPrrooggrraammookk
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