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Sok még a nyitott kérdés az önkormányzat jö-
võ évi feladatai és a források vonatkozásában,
ezért a biztonságos mûködés érdekében na-
gyobb mértékû tartalékképzésre lesz szükség –
derült ki a képviselõ-testület által jóváhagyott
2012-es költségvetési koncepcióból. A testület
november végi ülésén szó esett arról is, hogy a
Várbazár rekonstrukciójához kapcsolódóan,
uniós támogatással jelentõs közlekedés-fejlesz-
tési program indulhat el a kerületben.

A jövõ évi gazdálkodás kereteit felvázoló költség-
vetési koncepciót fogadott el az önkormányzat
képviselõ-testülete. A tervezet kapcsán dr. Lu-
kácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató jelezte,
egyelõre még sok a bizonytalanság az állam és az
önkormányzatok közötti nagy volumenû fel-
adat-átcsoportosításokkal és az ezekkel összefüg-
gõ finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban. Az
oktatási és igazgatási feladatok állami átvételével
a források is jelentõs mértékben csökkenni fog-
nak, ennek mértéke azonban egyelõre nem is-
mert. 

A kormány fõ célja az állami egyensúly javítá-
sa, amit elsõsorban a kiadások csökkentésével le-
het elérni, s ez az önkormányzatok költségvetés-
ét is érinti. Jelentõsebb többletbevételre a saját
kézbe vett parkolás-üzemeltetésbõl, valamint az
idegenforgalmi adó 1%-os emelésébõl tehet
szert a kerület. A forráskivonó intézkedések mi-
att takarékosabb mûködésre lesz szükség, nagy
mértékû változások azonban nem várhatók: to-
vábbi kisebb lépések szükségeltetnek ahhoz,
hogy a meglévõ feladatokat szûkebb forrásokból
is el lehessen látni.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi, Tu-
lajdonosi és Jogi Bizottság elnöke szerint a sok bi-
zonytalansági tényezõ miatt a mûködési egyen-
súly fenntartása érdekében szigorú költségvetési
tervezés indokolt, s a továbbiakban is takarékos
gazdálkodást kell fenntartani.

Dávid Klára (MSZP) a koncepcióból kiemelte
a helyiségek besorolásának felülvizsgálatát, amit

jó ötletnek tart – reméli, hogy ennek folyománya-
ként könnyebben ki tudják majd adni az üresen
álló helyiségeket és több bevételük lesz a bérleti
díjakból.

Váradiné Naszályi Márta (LMP) a tervezetbõl
az átfogó, elõremutató elveket, illetve a korábbi
kötvénykibocsátás megtérülési számításait hiá-
nyolta, valamint arra figyelmeztetett, hogy jelen-
leg az egész országban az önkormányzatiság kiüre-
sítése zajlik. Miseje Balázs (Jobbik) szintén az ön-
kormányzatok kivéreztetését célzó kormányzati
politika ellen emelte fel szavát.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester arról szá-
molt be, hogy az elmúlt évek intézkedéseivel, az
átszervezésekkel, párhuzamosságok leépítésével
sikerült megõrizni stabil helyzetüket, ennek kö-
szönhetõen viszonylag jó állapotban nézhetnek a
következõ, bizonytalan idõszak elé. Arra töreked-

nek, hogy amíg nem muszáj, ne váljanak meg az
itt élõket szolgáló, önként vállalt feladataiktól. 

Az ellenzéki kritikákra reagálva a polgármester
elmondta: nagyon rossz állapotban vette át a gaz-
daságot az új kormány, ráadásul a nemzetközi vál-
ság sem enyhül – kemény intézkedések szüksége-
sek ahhoz, hogy talpon tudjon maradni az ország.
Ezek az intézkedések nem az önkormányzatok ki-
véreztetésérõl szólnak: olyan helyzetben vagyunk,
amikor több pénzt nem lehet szétosztani, viszont
számos területen kiadáscsökkentésre van szükség.
Pusztán az államtól elvárni a helyzet javítását nem
lehet – az önkormányzatok is részei az államháztar-
tásnak, nekik is tevékenyen ki kell venniük a ré-
szüket a problémák megoldásából. Nagy Gábor
Tamás úgy vélte, hogy 2012 egy átmeneti év lesz,
ekkor rendezõdhetnek az új feladatmegosztással
kapcsolatos kérdések.                     (Folytatás a  3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

2012 átmeneti év lesz

Az elhasználódott várbuszok cseréjére is módot ad az uniós forrásokból megvalósuló közlekedés-fejlesztési program 

Karácsonyi 
mûsoros est 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
szeretettel meghívja az I. kerület idõs és egyedül-
álló polgárait KKaarrááccssoonnyyii  zzeennééss  mmûûssoorrooss  eesstt--
jjéérree  2011. december 22-én 16.00 órai kezdettel
a TTeelleekkoomm  NNyyrrtt..  sszzéékkhháázzáábbaa (Budapest, I.,
Krisztina krt. 55.).

Jelentkezésüket 2011. december 5. és 2011.
december 9. között (hétfõtõl-csütörtökig: 9.00-
16.00 óráig, pénteken: 9.00-13.00 óráig) várjuk
személyesen a Gondozási Központban (1013
Budapest, Attila út 8.).

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

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Nagycsaládosok
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat szeretettel meg-
hívja az I. kerületi nagycsaládo-

sokat (három, vagy több gyermekesek), rá-
szorulókat és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ családokat 22001111..
ddeecceemmbbeerr  2233--áánn  1155..0000  óórraaii kezdettel a Vá-
rosháza aulájában (Budapest, I., Kapisztrán
tér 1.) megrendezendõ KKaarrááccssoonnyyii  mmûûssoorrooss
ddéélluuttáánnjjáárraa.

Jelentkezésüket 2011. december 05. és
2011. december 9. között (hétfõ: 9.00-17.00-
ig, kedd-szerda: 13.00-17.00-ig, csütörtök:
9.00-17.00-ig; péntek: 9.00-13.00-ig) várjuk
személyesen a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban (1012 Budapest,
Attila út 89.). Érdeklõdni a 356-8363, 356-
9599 telefonszámokon lehet.

Szeretettel várunk minden szülõt és gyer-
meket karácsonyi rendezvényünkre!

Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

2012. január 31-én lejár a 2011. évi lakossági,
egészségügyi és gazdálkodói várakozási engedé-
lyek, valamint a Budai Vár védett övezetére vo-
natkozó behajtási-várakozási hozzájárulások,
vagyis a „parkolási-behajtási engedélyek” érvé-
nyessége.  Azoknak a Váron kívüli lakosoknak,
akik lakásonként egy gépjármûvet használnak,
2011. december 10-tõl 2012. január 15-ig fu-
tárcég kézbesíti az engedélyt. A második autó
esetében várakozási díjat kell fizetni. 

Jövõre is lakásonként legfeljebb két gépjármûre ad-
ható lakossági várakozási engedély vagy lakossági be-
hajtási-várakozási hozzájárulás – a fõvárosi rendelet
értelmében. Az engedélyek eljárási díja 2012-re is
2000.- Ft. 

Az úgynevezett „elsõ autóra” ingyenesen adható ki
a parkolási engedély (a 2000 Ft eljárási díjat itt is ki
kell fizetni), ha az autó tulajdonosa 
l a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik a

várakozási, illetve a védett övezet területén 
lnincs gépjármûadó tartozása 
la kérelmezett gépjármûre nincs 30 napnál régeb-

bi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és
nem vitatott várakozási díj és pótdíj-tartozása. 

A rendelet értelmében engedély kell a személygép-
kocsira, a három- vagy négykerekû motorkerékpár-

ra, a három- vagy négykerekû segédmotoros kerék-
párra, a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.
Ugyancsak engedély kell a munkáltatótól kizáróla-
gos használatba kapott, a munkáltató által üzemben-
tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személy-
gépkocsira, (ha nem rendelkezik saját üzemeltetésé-
ben levõ gépjármûre lakossági várakozási hozzájáru-
lással). (Folytatás a  3. oldalon)

Jövõ év januárjától az I. kerületben is elindul a
különbözõ kedvezményeket biztosító I. Kerület
Kártya program. A kártyát futárszolgálattal
juttatjuk el a Váron kívül lakó kerületi polgá-
roknak, a parkolási engedélyükkel együtt, míg
a 80. életévüket betöltött kerületi polgároknak
a karácsonyi üdvözlõlappal, postán  kézbesít-
jük. Akik így nem jutnak hozzá a kártyához,
az Ügyfélszolgálati irodákon vagy a www.bu-
davar.hu oldalon igényeljék!  A kártya az elsõ
évben ingyenes! 

A Budavári Önkormányzat tovább szeretné
bõvíteni azon lehetõségeket, amelyek egyrészt
erõsítik a közösségi összetartozást, másrészt
segítséget nyújtanak mind a kerületi lakosság-
nak, mind a kerületi vállalkozásoknak, cégek-
nek, szolgáltatóknak. Éppen ezért a képviselõ-
testület úgy határozott, hogy 2012. január 1-
tõl bevezeti az I. Kerület Kártyát. A program
mûködését és annak felügyeletét a Budavári
Önkormányzat biztosítja.

Az I. Kerület Kártya a kerületben állandó
lakóhellyel rendelkezõ, 14 éven felüli termé-
szetes személyeknek sajátos kedvezményeket
biztosít: azokban az üzletekben, amelyek csat-
lakoztak a programhoz, kedvezményesen vá-

sárolhat a kártya elõzetes felmutatásával. A
kedvezmény mértékét a boltok, üzletek, szol-
gáltatók az elõzetesen megkötött szerzõdés-
ben vállalták. 

A programban résztvevõ partnereket az el-
fogadó helyek bejáratánál és pénztárgépénél
elhelyezett matricák alapján ismerhetik fel a
kedves kerületi vásárlók.  

Az elfogadóhelyek listáját a www.buda-
var.hu oldalon is megtalálják. 

Az I. Kerület Kártyát a Váron kívül lakó ke-
rületi polgároknak – takarékossági okokból –
futárszolgálattal, az ingyenes parkolási enge-
délyükkel együtt juttatjuk el, míg a 80. élet-
évüket betöltött kerületi polgároknak levél-
ben, postai úton kézbesítjük. 

Azok a kerületi polgárok, akik postai úton
nem jutnak hozzá Kártyájukhoz, személyesen
a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálata-
in, míg interneten a www.budavar.hu olda-
lon  igényelhetik azt. 

Reméljük, hogy az I. Kerület Kártya-prog-
ram elnyeri tetszésüket és sokan csatlakoznak
a kedvezményeket biztosító kereskedõkhöz,
és felhasználókhoz! 

(Az I. Kerület Kártya elfogadóhelyek listáját a
6. oldalon közöljük)

Igényelje az Ügyfélszolgálatokon vagy interneten! 

Januártól I. Kerület Kártya
Figyelem! Fizetni kell a második autó után

Változik a parkolás !
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Állampolgársági eskü 
Budavár két testvérvárosának, Székelyudvarhelynek
és Zentának ötven fõs delegációja tett állampolgársá-
gi esküt  az I. kerületben november 22-én a Város-
házán. Köztük volt Székelyudvarhely polgármestere,
Bunta Levente és családja is. Köszöntõ beszédében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester az összetartozás
fontosságát emelte ki. Mint ismert, a Magyar Köz-
társaság Országgyûlése 2010. május 26-án fogadta el
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tör-
vény módosítását, amely lehetõvé teszi 2011. január
1-jétõl a határon túli magyarok egyszerûsített, ked-
vezményes honosítását. Az új jogszabály eredménye-
ként az I. kerületben már több mint ötszázan tettek ál-
lampolgársági esküt. 

Tabáni Karácsony
Szeretettel meghívjuk a kerület lakóit az idén már
harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Tabáni
Karácsonyi Délutánra 2011. december 10-én szom-
baton 15-19 óráig a Virág Benedek Házba (1013
Budapest, Apród utca 10. - Döbrentei utca 9.) Kará-
csonyfánk alá ajándékcsomagokat kérünk és vá-
runk: használt játék, könyv, írószer, tanszer vagy bár-
mi, ami hasznos - becsomagolva) az I. kerületi nagy-
családosok részére a Tabán Múzeum elõtti belsõ ud-
varba. Programok: 15.00 - A vendégeket köszönti:
Vecsey András önkormányzati képviselõ. 16.00 - A
Naphegyi Óvoda óvodásainak karácsonyi mûsora,
Huszár Mária vezetésével. Tombolasorsolás. Sze-
retettel várjuk az I. kerületi családokat forró teával,
forralt borral, forró csokival, kaláccsal és sült geszte-
nyével, melyekrõl a Tabáni Terasz Étterem gondos-
kodik. A rendezvény ingyenesen látogatható. A szer-
vezõk: a tabáni angyalok.

Jótékonysági koncert 
a református templomban
Nagy szeretettel hívunk minden I. kerületi lakost de-
cember 9-én pénteken 18 órára a Szilágyi Dezsõ téri
templomba. Jóakaratú muzsikusok, énekesek fogtak
össze, hogy adventi koncertjük perselybevételével tá-
mogassanak egy nehéz sorsú elsõ kerületi családot.
Sági Kati, az édesanya 14 éve otthon ápolja kislányát
Szilvit, aki egy tragikus kimenetelû balesetet szenve-
dett 11 évesen. Szilvia ma már 25 éves. A sérülései
olyan súlyosak voltak, hogy azóta is ágyhoz kötött be-
teg, éber kómában van. Kérjük a kerület lakóit, ha te-
hetik jöjjenek el, és adományaikkal fejezzék ki együtt-
érzésüket és szeretetüket e nagyon súlyos terheket
hordozó családdal. A koncert teljes perselybevételét
nekik ajánljuk fel. Muzsikusaink, akik az este folyamán
fellépnek: Szigeti Dávid csellós és barátai, Bíró Zsolt
énekes és barátai, a Tabulatúra régizene együttes
egyik muzsikusának kislánya Bencze Réka énekes, a
Medve utcai iskola tanulója. Köszönjük mindazok se-
gítségét, akik eljönnek és adakoznak a család számá-
ra. További információk és a részletes program a
www.gyulekezet.hu honlapon olvasható.

Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

Szlovák irodalmi délután a Bem6-ban
Irodalmi délután keretében mutatják be az egyik leg-
újabb hazai szlovák verseskötetet, majd terített asztal
melletti beszélgetés szerepel a programok között. Ezt
követõen tartja a Budavári Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat év végi közmeghallgatását. Szeretettel
várják a kerületünkben élõ szlovákokat. Idõpont:
2011. december 15., csütörtök, 16.00 óra. Helyszín:
Budavári Mûvelõdési Ház, Budapest I., Bem rakpart 6.
földszint, Ikonterem.

Megnyílt a Betûvár
Újabb könyvesbolttal gazdagodott a kerület. No-
vember 28-án nyílt meg a Betûvár Könyvesbolt a
Batthyány téri Vásárcsarnok I. emeletén. Kicsiket és
nagyokat egyaránt szeretettel várnak az új könyves-
boltban.

Keltsük életre a betûket!
Civil kezdeményezés indult a gyerekek olvasóvá ne-
veléséért. Gyakorló anyukák egy csoportja a Magyar
Olvasástársaság, valamint a Magyar Gyerekkönyv-
kiadók Egyesülete tagjainak szakmai támogatásával
online felmérést indított a 0-18 éves korosztály olva-
sási és médiafogyasztási szokásainak felmérésére. A
felmérés a www.hegyvidek.imami.hu oldalon tölthetõ
ki. A felmérés és a hozzá kapcsolódó pályázat célja an-
nak kiderítése, hogy miként lehetne a gyerekeket mo-
tiváltabbá tenni az olvasásra, valamint, hogy a gyer-
mekek szabadidõs tevékenységében milyen arányban
oszlik meg az olvasás, a számítógép használat és a te-
levíziózás. A felmérés résztvevõi számára a ,,Mit adjak
a kezébe?” címû letölthetõ kiadvány nyújt segítséget a
minõségi gyermekirodalom kiválasztásához:
http://rkai.info/imami/iranytuelozetes/.

Mozgáskorlátozottak klubnapja
Az I. kerületi Mozgáskorlátozottak Egyesületének kö-
vetkezõ klubnapja 2011. december 6-án, kedden 15-
tõl 19 óráig lesz a Budavári Mûvelõdési Házban.
(Budapest, I., Bem rkp. 6.) Program: karácsonyi ké-
szülõdés, 2012 évi tagdíjak befizetése. 

Új Lelkisegély
Január 1-tõl várjuk a 25 éven felüliek jelentkezését
CHAT-en (www.delutan.hu)vagy e-mailben: delutan-
@delutan.hu. A DélUtán ingyenes telefonján (06-80-
200-866) továbbra is fogadjuk a 45 éven felüliek hívá-
sait támaszadó beszélgetésre, orvosi, jogi tanácsadásra.

RRöövviiddeenn

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettéénneekk  2266//22001111..  ((XXII..  2255..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeellee--
ttee  aazz  ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..  2222..))  KKtt..  rreennddee--
lleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll

1. §
A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

(Az adó alapja és mértéke)
„6. § (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2012. évben

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

mértéke: 2012. évben 594,- Ft./m2.”

2. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatá-

lyát veszti.
Indoklás

aazz  ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  aaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..2222..))  KKtt..
rreennddeelleett    ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássááhhoozz

A rendelet 1. §-ához
Az építményadó évi mértékének 1.293,- Ft./m2-rõl

1.500,- Ft./m2-re, magánszemély tulajdonában lévõ ga-
rázs esetében pedig 512,- Ft./m2-rõl 594,- Ft./m2-re tör-
ténõ emelésérõl rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

**      **      **BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettéénneekk  2277//22001111..  ((XXII..  2255..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeellee--
ttee    aa  tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((aa
ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll

1. §
A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az adó mértéke)
„5. § Az adó évi mértéke 2012. évben: 300,- Ft./m2.”

2. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatá-

lyát veszti.
Indoklás

aa  tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..2299..))  KKtt..  rreennddeelleett  
((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássááhhoozz

A rendelet 1. §-ához
Az építményadó évi mértékének 287,- Ft./m2-rõl

300,- Ft./m2-re történõ emelésérõl rendelkezik.
A rendelet 2. §-ához
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettéénneekk  2288//22001111..  ((XXII..  2255..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeellee--
ttee  aazz  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  aaddóórróóll  sszzóóllóó  2277//22001100..  ((XXIIII..  1177..))  KKtt..
rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll..

1. §
A Rend. 5.§ –a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az adó mértéke)
„5. § Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett

vendégéjszakára esõ adóalap 4 %-a.”

2. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatá-

lyát veszti.
Indoklás

aazz  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  aaddóórróóll  sszzóóllóó  2277//22001100..  ((XXIIII..1177..))  KKtt..
rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássááhhoozz

A rendelet 1. §-ához
Az idegenforgalmi adó mértékének 3 %-ról 4 %-ra tör-
ténõ emelésérõl rendelkezik.
A rendelet 2. §-ához
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

dr. Nagy Gábor Tamás            Tánczosné dr. Pósa Ibolya
polgármester                                                  mb. jegyzõ

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

A Budavári Mûvelõdési Ház negyvenöt évének
legendás programjait elevenítették fel az elmúlt
hetekben. A legemlékezetesebb pillanatokat egy
kiállítással, valamint az ide kötõdõ mûvészek kü-
lönleges produkcióival idézte fel az intézmény.

„Az életünk, sõt, az egész magyar kultúra részévé vált
ez a hely” – mondta a sokak számára nosztalgiát éb-
resztõ Budavári Mûvelõdési Házról a kerület polgár-
mestere abból az alkalomból, hogy megnyitotta az in-
tézmény 45 éves múltját felelevenítõ kiállítást. Nagy
Gábor Tamás szerint az intézmény lelke, mozgatóru-
gója évtizedeken át Kuhajda Istvánné igazgató volt,
aki nem csak eltûrte a fergeteges rock-bulikat, hanem
lehetõséget adott a szereplésre olyan muzsikusoknak,
akiket a rendszer nem igazán szeretett – ilyen volt töb-
bek között Török Ádám, akit a Toldy Ferenc
Gimnáziumból tanácsoltak el.

Az igazgatónõ tevékenységérõl a jelenlegi intéz-
ményvezetõ is elismerõen szólt. Marsi Lászlótól meg-
tudhattuk: a „45 éve a Bem rakparton” címmel nyílt
kiállítás dokumentumanyagának túlnyomó részét
Margó néni hatalmas archívumából válogatták ki, de
Török Ádám is elhozta néhány régi plakátját.

Az elmúlt négy és fél évtized történetét bemutató
tárlaton korabeli fotókat, cikkeket, hirdetéseket, mûsorfüzeteket és egyéb
relikviákat láthatunk a mûvelõdési ház által szervezett legendás tabáni fesz-
tiválokról, illetve a házban történt programokról. Az emlékezetes rock-kon-

certekrõl, népzenei fesztiválokról, képzõmûvészeti eseményekrõl mesélõ
tablókon a hosszú hajú Török Ádámmal éppúgy találkozhatunk, mint
Presser Gábor, Wahorn András, Sebestyén Márta, Sebõ Ferenc vagy épp
Tolcsvay Béla fiatalkori fotóival. Az intézmény nem csak a múltjára, a jele-
nére is büszke, amire a mai klubok, körök életét, illetve a legújabb felnõtt-
képzéseket elénk táró képek utalnak.

A Bem6 jubileuma alkalmából nem csak a kiállítással, hanem egy komp-
lett programsorozattal készültek a rendezvényszervezõk: a programok fõ-
szereplõi természetesen azok a személyek, együttesek, akik tevékenységük-
kel nagyban hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez. A dél-
elõtti, kora délutáni idõpontokban Levente Péter, a Bartók Néptánc-
együttes, valamint a Kolompos együttes tartott gyerekfoglalkozásokat, míg
az esti idõpontokban nagy múltú zenészek léptek fel. 

A sorozat keretében elsõként Török Ádám adott koncertet az õs-
Minivel. Majd másodszor is – a nagy érdeklõdésre és a teltházra való tekin-
tettel ugyanis a következõ nap megismételték mûsorukat. A Regejáró
Misztrál Mûvészeti Klub szintén az ünnepi repertoár része volt; ezen a prog-
ramon a Misztrál Együttes a Tolcsvay Trióval zenélt együtt. 

Lapunk megjelenésével egy idõben, december 2-án, pénteken este a
Szájharmonika Klubban Pribojszki Mátyás és zenekara muzsikál Gál Csaba
,,Boogie” vendégszereplésével, másnap, szombaton pedig a Sebõ Klub várja
tánctanítással és koncerttel a látogatókat – ezúttal Dresch Mihály közremû-
ködésével. A rendezvénysorozat záró programja december 4-én, vasárnap a
Blues Café, melynek vendégmûvésze Fekete Jenõ gitáros lesz.                     - d - 

45 éve a Bem rakparton

A Fõvárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelõszülõi háló-
zata olyan budapesti és a fõváros agglomerációjában élõ családokat keres,
akik vállalkoznának a nevelõszülõség igen nehéz, ugyanakkor nemes fel-
adatára. Sajnos az utóbbi években a fõvárosban egyre kevesebben érdeklõd-
nek a nevelõszülõség felõl, nyilván összefüggésben van ez a nehezedõ élet-
körülményekkel.

Fontos tudni, hogy a nevelõszülõség nem jelent munkaviszonyt, s olyan
családok jelentkezését várják, akik megfelelõ lakhatással, stabil egzisztenci-
ával bírnak. Természetesen a gyermekek ellátására havonta rendszeresen
nevelési díjat és ellátmányt folyósítanak, s a nevelõszülõket tevékenységü-
kért tiszteletdíj illeti meg.

Nagyon fontos lenne a hálózatot bõvíteni olyan nevelõszülõi családok-
kal, akik –akár saját gyermekeik mellé – kisgyermekeket tudnának befo-
gadni, különösen a 3 év alatti gyermekeknek lenne elsõdleges, hogy ne in-
tézményi ellátásban, hanem családi környezetben kapják meg a szükséges
gondoskodást. A nevelt gyermekek után is igénybe vehetõek az anyasági el-
látások, a gyes, a gyed, s a családi pótlék is. Nehezen találnak nevelõszülõket

nagyobb testvérpároknak, hármas-négyes testvéreknek, és szükség lenne
vállalkozó szellemû roma családokra is, hogy a gyermekek identitásuknak
megfelelõ nevelésben részesülhessenek.

A nevelõszülõség nem azonos az örökbefogadással. A nevelõszülõk átme-
neti idõre kell, hogy biztonságos otthont és szeretetet nyújtsanak egy olyan
gyermek számára, aki valamilyen oknál fogva átmenetileg nem nevelked-
het saját családjában. Erre a hivatásra 60 órás képzéssel készítik fel a neve-
lõszülõket, s munkájukat tanácsadók rendszeres látogatásaival, és pszicho-
lógusi segítségnyújtás biztosításával segítik.

Az intézmény honlapján (www.tegyesz.hu) bõvebb információkat talál-
hatnak a nevelõszülõvé válás menetérõl, az alkalmasság kritériumairól, a je-
lentkezés módjáról, lehetõségérõl. Kérjük, gondolják végig, s családjukkal
egyetértésben nyújtsanak szeretõ otthont átmenetileg a családjukat nélkü-
lözni kénytelen gyermekek számára. 

Várják jelentkezésüket a 1081 Budapest Alföldi u. 9-13. címen, vagy az
alábbi telefonszámon: 06-1-3232-900. Keressék Nagyné Erdély Ildikó képzé-
si felelõst, vagy Vida Zsuzsannát, a Nevelõszülõi Szolgálat osztályvezetõjét.

Nevelõszülõket keresnek

Török Ádám az õs-Minivel adott teltházas koncertet
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A biztonság érdekében, a váratlan helyzetekre felkészülve nagyobb
mértékû tartalékképzésre lesz szükség, illetve csak a legszükségesebb
intézményi felújításokat végezhetik el jövõre. Az alapvetõ cél, hogy
a pénzügyi biztonságot megõrizve garantálni tudják az önkormány-
zat zavartalan mûködését.

Változás a helyi adóknál

Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat idei, I-III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Dr. Lukácsné Gulai Anna
pénzügyi igazgató összefoglalójából kiderült: a bevételek fedezték a
kiadásokat, a pénzmaradvány pedig nem csökkent; várhatóan
mintegy hárommilliárd forint pénzmaradvánnyal zárhatják az
évet. Az idei évre tervezett bevételek vonatkozásában két ponton, a
Pálya utcai 2/b szám alatti ingatlan értékesítése, illetve a Centrum
Parkoló Kft-tõl peres úton követelt, parkolási díjakból származó
összegek kapcsán van még bizonytalanság. Az intézményi elõirány-
zatok megfelelõnek bizonyultak, a beruházási, felújítási feladatok
végrehajtása is jobban alakult a korábbi évekhez képest. Tímár
Gyula, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnöke felszólalá-
sában megerõsítette, hogy rendkívüli helyzetek, esetek nem voltak
az elmúlt egy év gazdálkodásában, a stabil mûködést megfelelõ tar-
talékok biztosították.

A jövõ évtõl változnak a helyi adók. Az építményadó évi mérté-
ke 2012. január 1-jétõl 1293 Ft/m2-rõl 1500 Ft/m2-re, a magánsze-
mély tulajdonában lévõ garázs esetében pedig 512 Ft/m2-rõl 594
Ft/m2-re emelkedik. A telekadó összege 287 Ft/m2-rõl 300 Ft/m2-
re változik, míg az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett ven-
dégéjszakára esõ alap 4%-a lesz az eddigi 3% helyett.

Jövõre is jár a Bursa Hungarica-ösztöndíj

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság október elején hirdette ki
a kerületben a 2012. évi fordulóra érvényes Bursa Hungarica
Felsõsoktatási Ösztöndíjpályázatot, a november 14-i határidõig ösz-
szesen 79 pályázat érkezett. Hatvanhat szociálisan rászoruló felsõok-
tatási hallgató tíz hónapon keresztül, tizenhárom érettségi elõtt ál-
ló, felvételire készülõ tanuló pedig négy hónapon át kaphat havi
hatezer forint ösztöndíjat, ami az önkormányzat számára 4,2 millió
forint összkiadást jelent. A Nemzeti Erõforrás Minisztériuma az ön-
kormányzat által biztosított ösztöndíjjal meggyezõ mértékben tá-
mogatja a Bursa Hungarica-programban résztvevõ diákokat.

Jegyzõvé választották az aljegyzõt

Elfogadta a képviselõ-testület a köztisztviselõi teljesítménykövetel-
mények alapját képezõ 2012. évi célokat, emellett pedig kihirdette
a jegyzõi álláspályázat eredményét. A megüresedett jegyzõi állás-
helyre tizenegyen nyújtottak be érvényes pályázatot, amelyek alap-
ján öt pályázót hívtak be a hivatalba személyes meghallgatásra. A
polgármester végül Tánczosné dr. Pósa Ibolya kinevezésére tett ja-
vaslatot, amit az önkormányzat képviselõ-testülete egyöntetûen tá-
mogatott. Tánczosné dr. Pósa Ibolya több mint harminc éves köz-
igazgatási gyakorlattal rendelkezik, a kerületi polgármesteri hiva-
talban 1994 óta köztisztviselõ. 1996-ban a szervezései igazgatóság
vezetõje lett, majd 2001-ben a hivatal aljegyzõjének nevezték ki.
Jegyzõként ez év december 1-tõl folytatja munkáját.

Átmeneti otthon a veszélyeztetett gyermekeknek

Miután a Farkas Ferenc Zeneiskola a Dezsõ utcából az átalakított
Lisznyai utcai Általános Iskolába költözött, módosították a képvi-
selõk az érintett intézmények alapító okiratait. A XI. kerülettel ko-
rábban létrehozott Intézményfenntartó Társulás esetében a meg-

szûntetésrõl határoztak, az érintett Ménesi úti Habilitációs
Fejlesztõ Központ szolgáltatásait ugyanis már évek óta nem vette
igénye I. kerületi gyermek.

A gyermekek átmeneti otthonának mûködtetésére ellátási szer-
zõdést kötött a Budavári Önkormányzat a III. kerülettel, a koráb-
bi szerzõdést ugyanis a Krízis Alapítvány felmondta. A törvény sze-
rint a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élõ gyermek
helyezhetõ el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad,
vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A
gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt a gyermekjóléti szol-
gálattal együttmûködve a családba történõ visszatéréshez.

Közlekedés-fejlesztés a Budai Várban és környékén

A kormány döntése értelmében hamarosan megkezdõdhet a
Várbazár rekonstrukciója – ehhez kapcsolódóan, az uniós forrá-
sokra épülõ Közlekedési Operatív Program keretében az önkor-
mányzat pályázatot nyújthat be a közlekedési problémák megol-
dására. A képviselõ-testület most arról szavazott, hogy készíttes-
sen az önkormányzat egy elõzetes megvalósítási tanulmányt, ami-
re a pályázati tartalék terhére 30 millió forint keretösszeget külö-
nítettek el.

A polgármester elmondta, hogy nem csak a Várbazár közvetlen
környezetével – a dunai kikötõkkel való összeköttetéssel vagy a
Vár-teraszra történõ feljutással – foglalkoznának a pályázat kereté-
ben, hanem ebbe körbe tartozhatna például a vári, elhasználódott
midibuszpark korszerûsítése, a behajtási rend szigorítása, a
Szentháromság tér felújítása és forgalmi rendjének átalakítása, a
fõváros legszebb barokk terén, a Batthyány téren található buszvég-
állomások esetleges megszûntetése, vagy a gellérthegyi sikló építé-
sének elõmozdítása. Nagy Gábor Tamás arra hívta fel a figyelmet,
hogy támogatás aránya 100% lehet – érdemes tehát az önkor-
mányzatnak áldoznia a pályázat elõkészítésére.

Megegyezés a vételárcsökkentésrõl

Az ingatlanokkal kapcsolatos napirendi témák között szerepelt a
Pálya utca 2/b szám alatti telek értékesítése. A vevõ, a B&L Estates
Kft. jelezte: nincs elegendõ forrása a vételár hátralévõ részének ki-
egyenlítéséhez, így ha nem járul hozzá az önkormányzat az ár csök-
kentéséhez, eláll a vásárlástól. Az önkormányzat megkereste a ko-
rábbi pályázaton induló cégeket, s jelezte feléjük: amennyiben va-
lamelyikük a 325 millió forintra csökkentett új vételárnál maga-
sabb árat kínálna, annak adnák oda az ingatlant – ilyen ajánlat
azonban nem érkezett. Ezért a képviselõ-testület úgy döntött: jóvá-
hagyja a B&L Estates vételár-csökkentési kérelmét. A döntést
Nagy Gábor Tamás azzal indokolta, hogy a mai nyomott piaci
árakhoz képest a csökkentett összeg is magasnak számít.
Kompromisszum hiányában valószínûleg az önkormányzat nya-
kán maradna az ingatlan, amit az elhúzódó ingatlanpiaci válság
miatt még évekig nem tudnának értékesíteni. A megegyezést ami-
att is szükségesnek tartotta a polgármester, mert a Pálya utcai ingat-
lan esetében nem pusztán adásvételrõl, hanem városfejlesztésrõl
van szó: az önkormányzat épp azért tartotta fenn a három évvel ez-
elõtti értékesítés során a tulajdonjog egy részét, hogy befolyásolhas-
sa, mi épüljön ezen a helyen.

Karácsonyi támogatás az idõseknek

A kerületben közel két és fél ezer 80 év feletti idõs polgár él, akik-
nek segítését kiemelt feladatának tekinti az önkormányzat: kará-
csony alkalmából idén is támogatást nyújtanak nekik a Népjóléti
Közhasznú Közalapítványon keresztül, személyenként 6000 forint
összegben. (Az idõseket külön értesítik arról, hogyan juthatnak hoz-
zá a pénzhez.)

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola jótékonysági koncertet
szervezett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. A testület úgy
döntött, hogy a polgármesteri keretbõl 150 ezer forint támogatást
biztosítanak a nehéz sorsú erdélyi magyar gyerekek oktatását, neve-
lését, ellátását felvállaló alapítvány számára.

Kérdés a benzinkutak területhasználatáról

Váradiné Naszályi Márta (LMP) kérdést nyújtott be a polgármes-
terhez azzal kapcsolatban, hogy a korábbi képviselõ-testületi ülé-
sen milyen alátámasztott érvek alapján döntöttek a benzinkutak
közterület-használati díjának csökkentésérõl. Az ellenzéki képvise-
lõ szerint a döntést csak az üzemeltetõk kérésére alapozták. Úgy
vélte, a benzinkutak fennmaradásának támogatásával nem segítik
elõ az autóforgalom csökkentését, pedig erre nagy szükség lenne a
rossz levegõminõség miatt.

Nagy Gábor Tamás indoklása szerint fél évvel ezelõtt a benzinku-
tak területhasználatára vonatkozóan drasztikus díjemelést fogadtak
el, ezt mérsékelték legutóbb – ám az I. kerületben alkalmazott díjak
még így is a legmagasabbak közé tartoznak. A polgármester jelezte,
hogy a kerület elkötelezett a közösségi közlekedés fejlesztése mellett
– erre példa a budai Várat és környékét érintõ közlekedés-fejleszté-
si pályázat –, Budapest közlekedési problémáit azonban nem tud-
ják megoldani. Szerinte attól, hogy bezárásra kényszerítenék kerüle-
ti benzinkutakat, még nem csökkenne az autóforgalom, a károsa-
nyag-kibocsátás ugyanakkor növekedne, hiszen az itt élõ autósok-
nak nagyobb távolságot kellene megtenniük a tankoláshoz.         - d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

2012 átmeneti év lesz

Parkolás: fizetni kell a második autó után
(Folytatás az 1. oldalról)

Változás a parkolásban
Változás az úgynevezett második autó esetében lesz a jövõ évtõl.
Lakásonként a második autóra a 2012-ben érvényes várakozási en-
gedély - amennyiben használója az idei évre érvényes engedéllyel
rendelkezik – 2011. december 10-tõl kérelmezhetõ. A második
autó esetében a 2000 forintos eljárási díjon felül meg kell fizetni a
várakozási díjat is. Ennek mértéke a következõ:

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár várfalakkal hatá-
rolt területe, a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház utca, vala-
mint a Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana kivételével. A várakozási
díj mértéke: 120.000.- Ft.

2. díjtételû területek: Csalogány utca, Bem rakpart, Clark
Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Várkert rakpart,
Döbrentei tér, Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által ha-
tárolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a vé-
dett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és
Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti
szakasza) a Szent György utca és a Színház utca. A várakozási díj
mértéke: 100.000.- Ft.

3. díjtételû területek: Krisztina körút, Döbrentei tér, Hegyalja
út, Alsóhegy utca, Avar utca, Gyõri út, Márvány utca, Alkotás
utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
A várakozási díj mértéke: 80.000.- Ft.

A fenti díjakból a gépjármû környezetvédelmi besorolásától füg-
gõen (forgalmi engedélyben V9. pont) a Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete az alábbi kedvezményeket biztosítja: 

– 30%-os kedvezmény, ha a kérelemben megjelölt gépjármû az
EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, 

– 50%-os kedvezmény, ha a kérelemben megjelölt az EURO 4
környezetvédelmi kategóriának megfelel, 

– 70%-os kedvezmény, ha a kérelemben megjelölt gépjármû

hibrid üzemû, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának
megfelel, 

– 100%-os kedvezmény, ha a kérelmezett gépjármû teljesen gáz
vagy elektromos üzemû.

(A saját tulajdonú illetve egyénileg üzemben tartott és a munkál-
tatótól kizárólagos használatba kapott gépjármû azonos elbírálás
alá esik.)

A várakozási díj az ügyfélszolgálati irodákon kapható csekken
vagy helyben bankkártyával illetve átutalással fizethetõ.

A parkolási engedélyek kézbesítése, átvétele

Váron kívüli lakosoknak:
Ahogyan már megszokhatták, azoknak a Váron kívüli lakosok-
nak, akik egy gépjármûvet használnak - gépjármûvük 2011. no-
vember 21-én az I. kerület adónyilvántartásában szerepel és nincs
gépjármûadó-tartozásuk -, a 2012. évi lakossági várakozási enge-
délyt a Budavári Önkormányzat megbízásából futárcég kézbesíti.
(A cég dolgozói a Budavári Önkormányzat által kiadott igazolással
rendelkeznek.) A kézbesítés elõreláthatólag 2011. december 10-
tõl 2012. január 15-ig tart.

A 2000.-Ft eljárási díjat a futárcég képviselõje veszi át. A címzet-
tek aláírásukkal igazolják az engedély átvételét és azt a tényt is, hogy
a várakozási hozzájárulások átvételekor nincs a kérelmezett gépjár-
mûre 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt ki-
szabott, és nem vitatott várakozási díj és pótdíj-tartozás.

Amennyiben 2012. január 15-ig nem kapják meg a várakozási
hozzájárulást, szíveskedjenek ezt jelezni – és a hozzájárulást kiválta-
ni - a lakcímük irányítószáma szerint illetékes ügyfélszolgálati iro-
dánkon.

Az irányítószám szerinti felosztás az alábbi:
– 1014: I. számú Ügyfélszolgálati Iroda, Kapisztrán tér 1. fszt.

10., telefon: 458-3025, 458-3030
– 1012, 1013, 1016: II. számú. Ügyfélszolgálati Iroda, Attila út

12., telefon: 356-9884, 201-3365
– 1011, 1015: III. számú Ügyfélszolgálati Iroda, Iskola utca 16.,

telefon: 225-7277, 225-7276

A Várban élõ lakosoknak:
A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a lakossági, gazdálko-

dói és egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az
I. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon történik; Kapisztrán tér 1. fszt.
10., tel.: 458-3025, 458-3030

A kerületen kívül adózó gazdálkodói és az egészségügyi várakozá-
si engedélyek kiadása a II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon történik
(Attila út. 12.). Azokat a gazdálkodói hozzájárulásokat, amelyek
használói a kerületünkben kötelezettek a gépjármûadó megfizetés-
re, a lakossági engedélyekhez hasonlóan a futárcég kézbesíti.

Akik 2011-ben nem az I. kerületben adóztak gépjármûvük
után, valamint akik a munkáltatótól kizárólagos használatba ka-
pott gépjármûre kérik az engedélyt, személyesen - lakcímük irányí-
tószáma szerinti bontásban – január 2-ától ügyfélszolgálati irodáin-
kon igényelhetik azt.

A személyes ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal: 
saját gépjármûre kért engedélyhez

– a személyazonosító iratokat és 
– a gépjármû forgalmi engedélyét, 
– igazolás arról, hogy nincs gépjármûadó-tartozása
– ha nem személyesen történik az ügyintézés, két tanú által alá-

írt meghatalmazás is szükséges.
munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsira
kért engedélyhez az alábbi iratok is szükségesek

– cégkivonat
– a munkáltató aláírási címpéldánya
– a cégautó kizárólagos használatát igazoló okirat
– igazolás arról, hogy a munkáltatónak (vagy a flottakezelõ/lí-

zingbeadó/bérbeadó cégnek) nincs gépjármûadó-tartozása vagy
adómentes

A Budai Vár védett övezetén kívül lakóknak az elsõ autóra
vonatkozó 2012. évi ingyenes lakossági várakozási enge-
déllyel együtt kézbesítjük a névre szóló I. Kerületi Kártyát is.
(A Kerület Kártyáért nem kell fizetni.)

Egyeztetés 
a fõpolgármesterrel
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) legutóbbi
közgyûlésén részt vett Tarlós István fõpolgármester is, aki a bu-
dapesti fejlesztésekrõl, a troli- és villamosbeszerzési tenderekrõl
és a BKV helyzetérõl egyeztetett a szervezettel. A mintegy két
órás tanácskozást követõen a BÖSZ megköszönte Tarlós
István tájékoztatóját és úgy foglalt állást, hogy támogatja, hogy a
Fõvárosi Önkormányzat a közlekedés fejlesztéséhez igénybe ve-
hetõ uniós források reális mértékét megkapja. 

A BÖSZ egyetért a Fõvárosi Önkormányzat azon szándéká-
val is, hogy a BKV mûködési költségeinek csökkentése érdeké-
ben a kollektív szerzõdéseket felmondja. Elutasítja ugyanakkor
azt a javaslatot, hogy változtassanak az iparûzési adó megosztá-
sának jelenlegi rendjén, és ezzel a kerületek - a forrásmegosztás-
ból biztosított finanszírozáson túl - újabb forrásokkal támogas-
sák a BKV-t. 
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Ingyenes programok és adomány-
gyûjtés a Nemzeti Táncszínházban 

10 év-10 nap
December 1-jén ünnepli 10. születésnapját a
Nemzeti Táncszínház. Az eseményt a teátrum
nem csupán saját körben ünnepli, megajándé-
kozza a közönségét, a kultúrát kedvelõket is. 
A színház a hónap elején a tízes szám bûvöleté-
ben él: 10 napos ingyenes programsorozatot, és
tíz szervezet részére szóló adománygyûjtést indí-
tanak.  

A Nemzeti Táncszínház 2001. december 1-jén
nyitotta meg kapuit a Budai Várban az egyko-
ri Várszínház épületében. A színház az évek fo-
lyamán a magyar táncmûvészet fellegvárává
nõtte ki magát, ahol a néptánctól kezdve, a ba-
letten és a társastáncokon át, a modernig min-
dent megtalálnak a táncmûvészet szerelmesei. 

Az egy évtizedes évfordulót szeretnék, ha a

színházzal ünnepelné a közönség is, hiszen nél-
külük ez a tíz év nem telhetett volna el. Ezért
ingyenes programsorozatot indítanak, ame-
lyek – egy kivételével – mindenki számára nyil-
vánosak. A programban szerepel pódiumbe-
szélgetés Marozsán Erikával és Bozsik Yvette-
tel, tánctanítás 10 tánctanárral 10 különbözõ
stílusban, olyan mûvészek vezetésével, mint
Zsuráfszky Zoltán a Honvéd Táncszínház mû-
vészeti vezetõje, Román Sándor az Expe-
riDance vezetõje, Somi Panni, valamint Finta
Gábor a Szegedi Kortárs Balett tagja. 

A 10 nap programja alatt bárki megtalálhat-
ja a kedvére valót, hiszen lesz családi nap krea-
tív foglalkozással, táncfotó kiállítás, kulisszajá-
rás betekintéssel a Szegedi Kortárs Balett új
elõadásának elõkészületeibe, képzõmûvészeti
kiállítás és táncfilm-vetítés is, amelyen termé-
szetesen 10 alkotás lesz látható. 
December 5-én a program zártkörû lesz: ekkor
hátrányos helyzetû gyerekek érkeznek a szín-
házba elõadást nézni. A kicsiket az igazi lapp-
földi Mikulás is meglátogatja. 

A Nemzeti Táncszínház az örömét szeretné
megosztani azokkal is, akiknek segítségre van
szükségük: december 1-jén 10 napos jótékony-
sági adománygyûjtést indítanak 10 különbö-
zõ szervezet számára. Az alapítványok, intéz-
mények között van gyerekkórház, anyaott-
hon, hajléktalanokat segítõ szervezet, állat-
menhely is. Az adományokat a Nemzeti
Táncszínház épületében (I. ker., Színház u.1-
3.) lehet leadni december 10-én estig, az épü-
let nyitva tartási ideje alatt a recepción, nyitva
tartási idõn kívül a mûvészbejárónál lévõ por-
tánál.

A szervezetek jelzése alapján a következõkre
van a legnagyobb szükség: játékok, könyvek,
babaápolási termékek, tisztálkodási szerek, ru-
hák, tartós élelmiszerek, tisztító szerek, állat-
eledel, háztartási kisgépek. 

A programról és az adománygyûjtésrõl bõ-
vebben a www.tancszinhaz.hu honlapon ol-
vashatnak.

A Nemzeti Táncszínházat a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma alapította a
Táncfórum 20 éves eredményes mûködésének
jogutódjaként, engedve a táncmûvész szakma
több évtizedes kérésének. Az elmúlt tíz évben a
Budai Várnegyedben található színház a ma-
gyar táncmûvészet otthona lett. 

A teátrum mûfaji kötöttségek nélkül bizto-
sít fellépési lehetõséget a hivatásos magyar
táncmûvészet képviselõinek. A programban a
folklórtól, a klasszikus baletten és a kortárs
táncszínházon át a tangóig minden megtalál-
ható. A Nemzeti Táncszínház Galériája ma-
gyar képzõmûvészek idõszakos kiállításainak
ad otthont, míg a Kerengõ Galériában rend-
szeresen fotókiállításokat szerveznek. 

Jankovics Marcell volt az Országos Széchényi
Könyvtár vendége, ahol a rajzfilmrendezõ premi-
er elõtt bemutatta a 23 év után végre elkészült
filmjének, Az ember tragédiájának néhány rész-
letét. A mozikban december 8-ától látható a
Madách-mû adaptációja.

Jankovics Marcell eredetileg kül-
földi megrendelésre a Bibliából ké-
szített volna animációs filmet
Teremtés címmel, ám a munka
végleg megrekedt. Ekkor keresett,
ahogyan õ fogalmaz, egy másik

„nagy falatot”, így ju-
tott eszébe Madách
Imre mûve, az Ember
tragédiája. Ma már
úgy gondolja, ez volt a
szerencsésebb válasz-
tás. 28 évvel ezelõtt
egész estés mozifilmet
szeretett volna készíte-
ni a mûbõl, de pénzhi-
ányra hivatkozva elutasították, vé-
gül néhány évvel késõbb, 1988-ban
kapott a munka megkezdéséhez ele-
gendõ anyagi támogatást. Hosszú
hányattatások után csupán nemré-
giben ért véget a film készítése. 

A rendezõ, aki október 21-én ün-
nepelte 70. születésnapját, az Or-

szágos Széchényi Könyvtárban pre-
mier elõtt mutatott be részleteket a
befejezett rajzfilmbõl. Jankovics
Marcell a közönségnek elmondta:
csodálja Madách látnoki képessé-
gét, hiszen drámai költeményében
jó néhány olyan dolgot írt le, ame-
lyek megvalósultak, sõt a helyzet a
valóságban még rosszabb is lett az el-
képzeltnél. Példaképp a globalizáci-
ót és a föld kincseinek mértéktelen
kiaknázását említette. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy senki ne lepõd-
jön meg, mert a londoni színben el-
jutunk egészen a máig: a filmben
feltûnik Hitler, Lenin, a Beatles,

Marilyn Monroe, Che Guevara és Miki egér is. 
Az alkotás érdekessége, hogy Jankovics mind a

15 színt más-más stílusban készítette el. Az egyes
színekbõl már kaphattunk ízelítõt az elmúlt évek
során a különbözõ fesztiválokon és a Duna
Televízióban, azonban a teljes mû most elõször
kerül a közönség elé: a 160 perces rajzfilmet de-
cember 8-ától vetítik a mozikban.                         - d - 

Hamarosan a mozikban Az ember tragédiája

November 8-án Szilasi Alex, a Budavári Zenei
Szalon házigazdája a 19. századi zenei variációk
szerepérõl mesélt a közönségnek. Volt idõ, ami-
kor a lapok címlapjára került a kérdés, hogy aznap
este „Vajon Beethoven úr hogy fogja kezdeni leg-
újabb szonátáját?”. Egy egész város próbálta meg-
tippelni, hogy a zeneszerzõ éppen virtuóz, vagy in-
kább lírai változatban játssza majd a mûvet. 

Egy rövid kitérõ erejéig a hallgatóság megtud-
hatta, hogy a zenei variációk hagyománya a tru-
badúrok idejébõl való, és az improvizációk a ba-
rokkban burjánzottak igazán. A klasszikus idõ-
szakban a variáció azt jelentette, hogy a mûvész
egy általa kiválasztott kortárs darab dallamát fel-
használva, más karaktereket hozott létre. Szilasi
Alex Paganinit említette példaként, aki – bár va-
lójában nem volt „az ördög hegedûse”, de szá-

mos legenda fûzõdik alakjához – az 1800-as évek
elején született zeneszerzõ-generációra (Schu-
mann, Chopin, Liszt) jelentõs hatást gyakorolt.
A házigazda ezúttal Liszt a-moll Paganini-variáci-
óját játszotta el, amelyben a szerzõ az összes hege-
dûre írt hangot a zongorán is megtartotta.

Abban az idõben ritkaságszámba ment, ha egy
szerzõ a saját témájával lépett elõ, de Chopin e
kevesek közé tartozott. Ezt várta tõle a közönség,
hiszen kiemelkedõ egyénisége egészen eltért a
többi zongoristáétól. Chopin már 11–12 évesen
variációkkal lépett fel. Késõbb, nyaranként élet-
társa, Georges Sand Nohant-i birtoka nyújtott
számára ihletet, mert az a vidék a lengyel táj han-
gulatára emlékeztette. Ott született a Berceuse
(Bölcsõdal) címû mazurka is, amelynek eredeti
címe így hangzott: Téma variációkkal.

A szalonban Chopin egyik kedvenc zeneszer-
zõjeként került szóba Mozart, akit akkoriban ki-
zárólag operaszerzõként ismertek. A Varázsfuvo-
lából Papageno népszerû áriájára („Ein Mäd-
chen oder Weibchen” azaz „Egy tûzrõl pattant
lányka” témájára, amelyet a bécsiek az utcán fü-
työrésztek, mert azt hitték, hogy népdal) Beet-
hoven 12 variációs zongoraátiratot készített,
Szilasi Alex pedig eljátszotta a jelenlévõknek. A
vidám mûsorszámot a finálé követte, amelyben
a szalon fiatal vendégmûvésze, Maróth Bálint
gordonkamûvész Szilasi Alexszel Beethoven
egyik cselló-zongora szonátáját adta elõ. 

A Budavári Zenei Szalon legközelebb decem-
ber 13-án 17 órakor várja az érdeklõdõket az
MTA zenetudományi Intézetének Bartók ter-
mében. Téma: a szimfóniák.                                r. a.

Variációk egy témára

Ünnepelt a Szilágyi
A Buda szívében lévõ Szilágyi Erzsébet Gimnázium idén 130 éves. Az elsõsorban
nyelvi képzésérõl híres kerületi intézmény több ünnepi programmal készült a jeles év-
fordulóra.

Krisztinaváros legpatinásabb iskolája, a nyolcosztályos Szilágyi Erzsébet Gim-
názium idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Az 1881-ben alapított in-
tézmény egy másik jubileumra is emlékezik: 1936-ban, 75 éve költözött jelenlegi
otthonába, a Mészáros utcában található jellegzetes téglaépületbe.

A Bauhaus-stílusú épület akkor modernnek és újító szemléletûnek számított,
ma már klasszikusnak. Az iskola is leírható ezekkel a jellemzõkkel: klasszikus gim-
názium, amely kitüntetett figyelmet szentel a hagyományos értékeknek, s  ugyan-
akkor friss szemlélettel és korszerû infrastruktúrával rendelkezik.

Az ünnepi események középpontja hagyományosan Erzsébet napjához kötõ-
dik, idén is ehhez kapcsolódtak a „születésnapi” programok. November 17-én az
iskola jelenlegi diákjai, tanárai és a szülõk fáklyás felvonulással járták be az 1936-
os költözés útvonalát a Várból – a mai Hilton szállótól, ahol valaha az iskola állt
– a mostani épületig. Másnap este a mostani diákság lépett fel osztályonként egy-
egy produkcióval a MOM Kulturális Központban tartott mûsoros esten.
Eljöttek az erdélyi és heiligenhausi testvériskolák képviselõi is, hogy együtt ünne-
peljenek a „szilágyisokkal.”

November 19-én iskolatalálkozó színhelye volt az épület: az iskola nyitva állt va-
lamennyi régi diák és tanár elõtt, akiket egyebek mellett nosztalgiaórákkal, film-
vetítéssel és a Tablók könyvének bemutatójával vártak. A Tablók könyve egy kü-
lönleges gyûjtemény az iskola tablóképeibõl 1951-tõl napjainkig, de helyet kap-
tak benne ennél évtizedekkel régebbi tablóképek is.

A kerület polgármestere, dr. Nagy Gábor Tamás is ellátogatott a gimnáziumba,
hogy köszöntse az iskola egykori diákjait és tanárait. 

Ahogy mindannyian visszazökkenünk egy jeles esemény után a hétköznapok-
ba, úgy az iskolában is – e különleges napok után – folyik tovább a munka, a ver-
senyeztetéstõl, a diákcsereprogramokon és januári-februári felvételin át az érett-
ségiig, hogy aztán újra legyen mit ünnepelni egy újabb kerek évfordulón.

Szalagavató 2011
Az idei szalagavató bált hagyományainkhoz híven a Thália Színház-
ban rendeztük meg - a kerületben legkorábban- november 18-án.

Délután öt órakor az izgatott szülõk, barátok, rokonok és ismerõ-
sök helyet foglaltak a nézõtéren, majd felcsendült a zene, és a 43 vég-
zõs diák bevonult a nézõtérre.

Az est megnyitásaként Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató asszony,
majd Dr. Jeney Jánosné alpolgármester asszony, iskolaszékünk tagja
bíztató szavait hallhattuk, melyek útmutatást adtak nekünk a jövõre.
Az elsõ részben a nézõk szórakoztatására és saját örömünkre vetítés is
szerepelt a programban.  Jót nevetett mindenki, mikor visszanéztük
közös emlékeinket, gyermekkori fotóinkat. A szünet elõtt diákzene-
karunk, a Holnap Majd, és a tanári karral kiegészült TanáRock együt-
tes meglepetés mûsorszámokkal örvendeztetett meg minket. A taná-
rokat állva tapsoltuk meg, hisz felejthetetlen produkciót adtak elõ,
gitározva, hegedülve, kongázva, énekelve, csörgõt rázva – kicsit más
szerepben, mint az órákon. 

A rövid szünetet nyitótáncunk, a palotás követte. Ezután az osztály-
táncokat láthatták vendégeink: az „A” osztály kán-kánját és a „B” osz-
tály rockyját, valamint a 11. évfolyam vicces balett-elõadását és mat-
róztáncát. Majd eljött az est fénypontja: a keringõ. Gyönyörû fehér
ruhákba öltözött lányok és elegáns frakkos fiúk léptek a színpadra, és
táncolták el kétszer a bécsi keringõt. 

A mûsor befejezéseként az egész évfolyam a színpadon állt, ahol a
szülõk, barátok, rokonok megtáncoltathatták a végzõsöket. Ez a bál
felejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára!

Major Petra, Berta Krisztina 12.a

Jankovics Marcell

Részlet a filmbõl
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Szinte hagyománynak számít, hogy karácsony kö-
zeledtével a Városháza aulája koncertteremmé
változik. Sok-sok budavári család készül e rendez-
vénysorozatra, ezért nem csoda, hogy november
27-én, advent elsõ vasárnapján pótszékekkel teli
nézõtér fogadta Kertesi Ingrid Liszt-díjas opera-
énekesnõt és zongorakísérõjét, Dallos Erikát, az
Állami Operaház korrepetitorát. 

A közönséget dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester Pilinszky János Hitünk titkai címû írásá-
nak részletével köszöntötte: „Advent: a várakozás
megszentelése. Rokona annak a gyönyörû gon-
dolatnak, hogy ’meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk’...”

A hangverseny házigazdája örömének adott
hangot, hogy a jelenlévõkben még él advent kö-
zös ünneplésének igénye, majd arról tájékoztatta
a jelenlévõket, hogy a közelmúltban a képviselõ-
testület a Kodály Zoltán Kórusiskola kezdemé-
nyezéséhez csatlakozva, támogatást biztosított
Böjte Csaba dévai árvaháza számára. Csaba test-

vér levelében elsõsorban az egymáshoz tartozás
imáját kérte. Imát, amely erõt ad. A szerzetes má-
sodik ajándékként az adományozók idejét kérte.
Idõt a gyerekekkel való játékra. A pénzbeli támo-
gatás – amely az árvaház mûködését segíti – csak
a harmadik helyen szerepelt levelében. –Amikor
meggyújtják az elsõ gyertyát, gondoljanak az ár-
vákra, a dévai gyerekekre! – szólt a hallgatósághoz
dr. Nagy Gábor Tamás, majd Böjte Csaba gondo-
latait elevenítette fel arról, hogy miként lehet
meglelni Betlehemet a 21. században.

Köszöntõje zárásaként a polgármester a Máriát
megszólító angyal hangjára utalva, Kertesi Ingrid
mûvészi hitvallását idézte. A mûvésznõ így vall
pályájáról: „Nekem a sorsom nem ecsetet, nem
vésõt, nem költõi vénát adott, hanem a hango-
mat. Ezzel szolgálom mindazokat, akik meghall-

ják és értik ezt a kottafejekbe kódolt üzenetet!
Eljárnak operába, koncertre, templomba azért,
hogy zenét hallgassanak. Zenét, amely megnyug-
tat, felkavar, boldoggá tesz közönséget, énekest és
muzsikust egyaránt. Szolgálom, mert ez boldoggá
tesz engem is, nem csak Önöket. Ezt a boldogsá-
got szeretném Önöknek megmutatni.”

Advent elsõ vasárnapján Szontágh Szabolcs, a
Budai Református Egyházközség lelkésze „Áldás,
békesség!” köszöntéssel üdvözölte az egybegyûlte-
ket. A fiatal lelkipásztor Pál apostol Titushoz írt
levelébõl idézte a II. fejezet 11. versét: „Mert meg-
jelent az Isten üdvözítõ kegyelme minden ember-
nek.” – Ez az üzenet, a karácsony üzenete napja-
inkban is azt jelenti – hangsúlyozta a lelkész –,
hogy Isten, amit ígért elvégezte. Nem kell fél-
nünk, hogy hogyan fogunk ünnepelni, mert a
gyermek születése jelzi, hogy Jézus megérkezett. A
hír az örömöt, a megnyugvást, a biztonságot tárja
elénk. Ebben a biztonságban keressük a meg-
nyugvást – zárta szavait Szontágh Szabolcs, majd
meggyújtotta a koszorú elsõ gyertyáját.

Ave Maria címû koncertjével Kertesi Ingrid el-
varázsolta a közönséget. Elegánsan és derûsen,
mikrofon nélkül énekelt; hangja a Városháza au-
lájának kitûnõ akusztikájában kiválóan érvénye-
sült. A tematikusan felépített mûsorban elõször
Purcell, Saint-Saëns, Caccini bibliai vonatkozású
dalaiból, majd Vivaldi és César Franck hasonló
mûfajú mûveibõl válogatott. Ezt követõen Hän-
del Xerxes címû operájából Romilda áriája követ-
kezett, jelezve egyben a mûfajváltást. A második
rész elõtt Dallos Erika Mozart Variációk egy fran-
cia gyermekdalra címû zongoradarabját játszotta.
A közönség örömmel ismerte fel a mûben a ná-
lunk „Hull a pelyhesként” ismert dalocskát.

Mûsorának második felében Kertesi Ingrid
olyan operaáriákból válogatott, amelyek a dal-
színház színpadán is a kedvencei közé tartoztak.
A közönség „kikövetelte” a ráadást, és a mûvész-
nõ örömmel vállalta, hogy magyar népdalokkal
koronázza meg mûsorát.                                  Rojkó A.

Adventi koncertek
a Városházán

December 4., 16.00 óra: Lengyel kará-
csonyi énekek. Elõadó: Magyarországi len-
gyel katolikusok Szent Kinga Kórusa. Vezé-
nyel: Rostetter Szilveszter. Közremûködik:
Kohán Nikolett ének.

December 11., 16.00 óra: Karácsonynak
Éjszakáján. A Téka együttes koncertje. 

December 18. 16.00 óra: A Purcell Kórus
és az Orfeo Zenekar koncertje. Mûsoron: Jo-
hann Sebastian Bach mûvei. 

A program ingyenes, a helyek elfoglalása
érkezési sorrendben történik.

Az elsõ gyertya fényében 

Az elsõ adventi koncert vendégmûvészének énekesi
pályája számos rendhagyó fordulattal indult. Kertesi
Ingrid két kiváló kardvívó (Marvalics Éva egykori vá-
logatott és többszörös magyar bajnok és dr. Kertesi
Károly szakgyógyszerész, ugyancsak elsõ osztályú
kardvívó) gyermekeként maga is hosszú idõn keresz-
tül sportolt. 

Nyolcévnyi zeneiskolai csellótanulás után vették fel
a Zeneakadémiára, ahol ének, majd opera tanszakon
végzett. Fõiskolásként ment férjhez, és kislányának is
operaénekesi pályája elõtt adott életet.

Zenei tanulmányainak befejezése után az Operaház
magánénekesi szerzõdéssel várta. 1987-ben ösztöndíj-
jal került Stuttgartba, majd operaházi tagságának
megtartásával a düsseldorfi és bonni operaház tagja-
ként is rendszeresen fõszerepeket kapott. 

Kertesi Ingridrõl köztudott, hogy operai fellépésein
túl gyakran és örömmel énekel dalokat, oratóriumo-
kat, különösen kedveli a barokk kor mûveit. Az ének-
lés mellett több éve tanít. Korábban Szombathelyen a
Nyugat Magyarországi Egyetemen oktatott, 2011-tõl a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Tanszékének ad-
junktusa. 

A különbözõ nemzetközi énekversenyeken elért
rangos elismerések után többek között a Bartók-
Pásztory-díj és a Liszt Ferenc-díj tulajdonosa, a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze.

Angyalok a Várnegyed Galériában
A kerületben kevesen tudják, hogy a
Lovas út egyik otthonában négy és fél év-
tizede él Csikai Márta. A Munkácsy-díjas
szobrászmûvésznek december 8-án, 18
órakor nyílik kiállítása a Várnegyed
Galériában, Angyali üdvüzlet címmel.
Amint a címbõl sejthetõ, a kamara-kiál-
lítás elsõsorban bibliai és szakrális témá-
jú mûvek válogatását mutatja be a mû-
vész életmûvébõl, a karácsonyi ünnep-
körhöz illeszkedve. Bár több egyéni kiál-
lítása volt eddig, és az országban sok köz-
téri szobra áll, a Várnegyedben ez a mû-
vész elsõ bemutatkozása. 

A képzõmûvészeti fõiskolán több ne-
ves tanára is volt, de a mûvész igazi mes-
terének a „Kisképzõben” oktató elsõ
szobrász-tanárát, Somogyi Józsefet tartja. 

Szobrainak anyaga a kõ és a bronz.
„Szakmai életem elsõ felében sokat fa-
ragtam kõbõl – mondja Csikai Márta –,
a második periódus a bronzé. Egy õsi
technika, a viaszveszejtéses bronzöntés

újrafelfedezése tette lehetõvé ,lebegõ’ fi-
guráim megszületését. A módszert a
Nyíregyháza-sóstói mûvésztelepen Gyõr-
fi Sándor szobrászmûvésztõl sajátítot-
tam el.

A bronz-anyag lehetõségeibõl fakad az
a testetlen lebegés, amely a közelmúlt-
ban felavatott három fõangyal szobrát
jellemzi. Az ég és föld határán, egy oszlop
tetején a gonoszt letaszító Szent Mihály a
Pálvölgyi cseppkõbarlang elõtt; Rafael, a
gyógyító angyal a budakeszi tüdõkórház
parkjában; Gábriel pedig Pesthidegkú-
ton, a Don Bosco nõvérek rendházának
kertjében látható.” 

A Várnegyed Galériában megtekint-
hetõ lesz számos kisplasztika, köztéri al-
kotások fotói, természeti témájú érme,
és emlékplakett – köztük Márai Sándor
dombormûvû portréja. A mûvész ezzel
a tárlattal szeretne áldott karácsonyi ün-
nepeket kívánni az érdeklõdõ közönség-
nek.

Szontágh Szabolcs református lelkész gyújtotta meg az el-
sõ gyertyát az adventi koszorún

Advent elsõ vasárnapján Kertesi Ingrid operaénekes adott nagy sikerû koncertet a Városházán

Kedvencei a barokk mûvek

Decemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2011. december
13-án 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Úri u. 58.). Téma: „Végül is ketten maradnak Isten és
a bor”- Hamvas Béla). Vendégeink: Kubik Anna szí-
nésznõ, Gáspár Adalbert bencés szerzetes, Szentesi
Zöldi László a Magyar Hírlap fõszerkesztõ-helyettese,
Bakos István kereskedelmi és marketing igazgató,
Koch Csaba szõlész-borász szakmérnök, Koch Bo-
rászat. Házigazda: Szigethy Gábor.

Sebestyén Márta koncertje 
a Tabán múzeumban
A Budavári Mûvelõdési Ház Tabán Múzeuma, a buda-
pesti Török Nagykövetség és a Tabán Társaság Egye-
sület tisztelettel meghívja a kerület lakóit 2011. de-
cember 3-án szombaton 17 órára a Tabán Múzeumba
(I., Döbrentei utca 9.) Békesség- óhajtás címû hagyo-
mányos adventi rendezvényére. Program: Jankóné
Pajor Ildikó bemutatja a Tabáni Füzetek 8. számát:
„Világok vándora voltam…”- a török utazó, Evlia
Cselebi születésének 400. évfordulója emlékére.
18.30 órakor: Ünnepi adventi mûsor - Sebestyén
Márta koncertje. Közremûködik: Andrejszki Judit
csemballómûvész. A belépés ingyenes.

Tabán Teázó
Kocsis András Sándor: Hangulatok Délkelet-Ázsiában
címû fotókiállítását 2011. december 28-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Tabán Teázóban (I., Attila út 27.).
Nyitva: hétfõtõl-péntekig 12.00-tõl 24.00 óráig.

Széll Kálmán és a Moszkva tér 
November végén jelent meg Verrasztó Gábor Budai
históriák címû helytörténeti sorozatának negyedik kö-
tete Széll Kálmán és a Moszkva tér címmel. A könyv
bemutatója december 7-én 17 órakor lesz a Város-
háza aulájában (I., Kapisztrán tér 1.). „Buda egy és
oszthatatlan – írja a könyv elõszavában Buzinkay
Géza sajtótörténész. A hegyek karéjának díszletei kö-
zé egy-egy õsi útvonal fúródik, hol nekivágva a he-
gyeknek és átfurakodva közöttük, hol a Duna mentén,
lapályosan. Ha megállunk a Várban a Tóth Árpád sétá-
nyon, a hatalmas zászló alatt az Esztergomi bástyán,
és elnézünk észak-nyugat felé, alattunk van az össze-
futó utakat és e kötet témáját egybefogó terület, a há-
rom oldalával három kerületet képviselõ Széll Kálmán,
alias Moszkva tér.” A harmincegy történetet és közel
száz fényképet tartalmazó könyv a helyszínen ked-
vezményes áron megvásárolható.

Szilágyi Dezsõ téri hírek
Jótékonysági börze lesz december 2-tõl 4-ig a Budai
Református Egyházközség szervezésében. Mindenkit
várnak, aki jó társaságban, tea és beszélgetés közben
vásárolna baba-mama holmikat, nõi-, férfi- és gyer-
mekruhákat, játékokat stb. A börze nyitva tartása: de-
cember 2. péntek 14-17.30; december 3. szombat
10-14; december 4. vasárnap a 10 órai Istentisztelet
után 14 óráig. A befolyt összeget jótékonysági célra
fordítják. A Tabulatúra régizene együttes ünnepi kará-
csonyi koncertje december 21-én, szerdán 18 órakor
lesz a templomban. Januártól családi napközi indul
hétköznap 8 és 13 óra között a Budai Református
Egyházközségben a Szilágyi Dezsõ téren, ahova vár-
nak minden gyermeket, aki nem jár bölcsõdébe, óvo-
dába és szülei biztosak szeretnének lenni abban, hogy
gyermeküket jó helyen tudják. A tervek szerint Hor-
váth-Mózes Ingrid óvoda- és Fördõs Kata óvoda- és
fejlesztõpedagógusok foglalkoznak a kicsinyekkel,
akiknek sok szeretetben lesz részük, és szép környe-
zetben, biztonságban tölthetik majd napjaikat. Érdek-
lõdés, további információ: Fördõs Kata 06 30 488-
8254, www.gyulekezet.hu.

Az idén utoljára! 
Megnyitotta kapuit a MoM Színház, s az idén még egy-
szer megtekinthetjük  Karinthy Ferenc két egyfelvo-
násos darabját, a Bõsendorfert és a Dunakanyart. Az
eddigi két teltházas elõadást követõen még egy ízben,
december 13-án (kedden) játszanak a MoM Színház
színészei: Zöld Csaba, Tímár Éva, Fehér Anna és
Márton András.  Az elõadás 19 órakor kezdõdik. MOM
Színház: 1124 Budapest, Csörsz u. 18. www.mom-
kult.hu Jegyeket válthatnak a MOM jegypénztárában,
a www.mom.jegy.hu és a www.jegymester.hu oldalon.
Jegyárak: 1800 Ft., 2500 Ft., és 2800 Ft.    

Lánchíd Kör
December 14. (szerda) 16 óra: Adventi délután. Mû-
sort adnak a Budavári Általános Iskola tanulói. Köz-
remûködik: Vitay Ildikó énekes. Helyszín: Sissy étte-
rem (Budai Vár, Dísz tér 8.).

Könyvbemutató és elõadás a könyvtárban
Dr. Apor Péter címzetes egyetemi tanár, sportorvos
Aporizmák címû könyvének bemutatójára és az
egészséges életmódról szóló, vetítéssel egybekötött
elõadására várják az érdeklõdõket 2011. december
8-án, csütörtökön 16 órakor a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Márai Sándor Könyvtárában I.kerület, Krisz-
tina krt. 87-91.

Vízivárosi Galéria
Karácsonyi tárlat. Szimbólumok- textilek és kerámiák
címmel Kubinyi Anna és Kun Éva kiállítása december
20-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl péntekig:
13-18 óráig, szombaton: 10-14 óráig (II. Kapás u. 55.).

PPrrooggrraammookk

Szent Mihály 
arkangyal
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I. Kerület Kártya elfogadóhelyek
4 line Consulting
(1011 Budapest, Ponty u. 3.)
Weboldal:www.4line.hu 
Kedvezmény: 10%.

Alabárdos Étterem 
(1014 Budapest, Országház u. 2.)
Weboldal: www.alabardos.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Alagút Cafe és Grill
(1011 Budapest, Alagút u. 4.)
Weboldal: www.alagutcafe.hu
Kedvezmény: 10%.  

Anna Beauty Szalon 
Weboldal: www.annasalon.hu
Kedvezmény: 20%.

Arany Hordó Étterem
(1014 Budapest, Tárnok u. 16.) 
Weboldal: www.aranyvendeglo.hu 
Kedvezmény: 15%.

Atmopress Bt.
(1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.) 
Kedvezmény: 5%.

Baldaszti Kft. 
(1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9.) 
Weboldal: www.baldasztis.com 
Kedvezmény: 10%. 

Banhof Bisztró és Sörözõ 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 37.) 
Weboldal: www.bahnhofsorozo.hu 
Kedvezmény: 5% 

Baráti Kávéház 
(1012 Budapest, Pálya u. 9.)
Weboldal:www.cafecream.hu
Kedvezmény: 15%  

BeautyFleur Virágszalon 
(1122 Budapest, Városmajor u. 36.) 
Weboldal: www.e-virag.hu
Kedvezmény: 10%.

Boglárvirág Kft.
(1016 Budapest, Mészáros u. 3.) 
Kedvezmény: 10%. 

Buborék Bolt 
(1015 Budapest, Batthyány u. 48.)
Weboldal:www.buborekbolt.hu
Kedvezmény 15%.

Budapest Gyógyfürdõi 
és Hévízei Zrt. – Rudas Fürdõ,
Király Fürdõ, Szent Lukács
Gyógyfürdõ
Weboldal: 
www.budapestgyogyfurdoi.hu
Kedvezmény: 10%.

Budapesti Történeti Múzeum 
(1014 Budapest, Szent György tér 2.) 
Weboldal: www.btm.hu. 

Budavári Rétesvár 
(1014. Budapest, Balta köz 4.)
Weboldal: www.budavaritretesvar.hu
Kedvezmény: 10%.

Budavári Sisi Étterem 
(1014 Budapest, Dísz tér 8.) 
Weboldal: www.sisirestaurant.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Burg Hotel Kft. 
(1014 Bp., Szentháromság tér 7-8.)
www.burghotelbudapest.com 
Kedvezmény: 10%. 

Burg Kkt. 
(1014 Budapest, Tárnok u. 10.)
Kedvezmény: 10%. 

Burger King 
(1015 Budapest, Széna tér 7.) 
Weboldal: www.burgerking.hu 
Kedvezmény: 10%,
(kerületi étteremben).

Captain Cook
Rendezvényszervezés 
Weboldal: www.captaincook.hu
Kedvezmény: 5%.

Carne di Hall 
(1011 Budapest, Bem rakpart 20.) 
Weboldal: www.carnedihall.eu 
Kedvezmény: 10%. 

Corvin Kávézó 
(1011 Budapest, Corvin tér 6.) 
Kedvezmény: 5%. 

CBA 
(1014 Budapest, Tárnok u. 26., 
1013 Alagút utca 5.)
Kedvezmény: 1000 Ft feletti vásárlás
esetén dupla ajándékpont. 

Déri Gravitas Kft. 
(1015 Budapest, Batthyány u. 2.) 
Kedvezmény: 10%. 

Dioné Kft. - HABA mintabolt 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) 
Weboldal: www.dione.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Dividenda Kft.- számítástechnikai 
tanácsadás, szoftverfejlesztés
(1015 Budapest, Batthyány u. 1.)
Weboldal: www.dividenda.hu
Kedvezmény: 10%, 
(2000 Ft feletti vásárláskor).

Dóczi és Társa 
(1014 Budapest, Országház u. 16.) 
Kedvezmény: 5%, (kivétel: dohány-
termék és alkohol tartalmú italok)

Don Francesco Pizza 
(1016 Budapest, Mészáros u. 12.) 
Weboldal: www.donfrancesco.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Ékszerszínház 
(1014 B. Szentháromság tér 6. 
- Fortuna udvar)
Werboldal:www.ekszerszinhaz.hu
Kedvezmény: 8%.

Eurotextil Kft. 
(1015 Budapest, Hattyú u. 18.) 
Weboldal: www.eurotextil.hu 
Kedvezmény: 5%. 

Falánk Faló Vendéglõ 
(1016 Budapest, Gellérthegy u. 1.) 
Kedvezmény: 10%.

Fekete Holló Étterem 
(1014 Budapest, Tárnok u. 14.) 
Weboldal:
www.feketehollovendeglo.hu 
Kedvezmény: 15%. 

FirstMed Centers 
(1015 Budapest, Hattyú u. 14.) 
Weboldal: www.firstmedcenters.com 
Kedvezmény: speciális. 

Fogtechnika 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1.) 
Kedvezmény: 5%.

Gong Étterem 
(1011 Budapest, Hunyadi J. út 9.) 
Weboldal: www.gong-restaurant.hu 
Kedvezmény: 15%. 

Go 4 Travel 
(1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.) 
Weboldal: www.go4.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Gyuris Ferenc üveges 
(1012 Budapest, Várfok u. 11.)
Kedvezmény: 10%. 

HAAG Kft. – Könyvesbolt 
(1015 Budapest, Batthyány téri aluljáró) 
Kedvezmény: 10%. 

Hagyományok Háza 
(1011 Budapest, Corvin tér 8.) 
Weboldal: www.hagyomanyokhaza.hu 
Kedvezmény: 25%. 

Halászó Fiú Étterem és Kávézó 
(1014 Budapest, Szent György tér) 
Weboldal: www.halaszofiu.hu. 

Halmos Kft.  
Weboldal: www.halmos.hu 
Kedvezmény: 2-10% 
(terméktõl függõen). 

Henk Antiquitás 
(1016 Budapest, Mészáros u. 8. mf. 1.) 
Weboldal: www.henk.hu 
Kedvezmény: 10%.

Hermit Enterieur 
(1014 Budapest, Országház u. 2.) 
Kedvezmény: 20%. 

Horgásztanya Étterem 
(1011 Budapest, Fõ u.27.) 
www.horgasztanyavendeglo.hu 
Kedvezmény: 5%. 

Ikotex Kft. 
(1016 Budapest, Mészáros u. 6. fszt. 3.) 
Kedvezmény: 5%. 

Il Passo Cipõbolt 
(1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 6.) 
Kedvezmény: 5%.

Izabella Szépségszalon 
(1011 Budapest, Iskola u. 5.) 
www.izabella-szepsegszalon.hu
Kedvezmény: 15%.

Király Étterem 
(1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 25.) 
Weboldal: www.kiralyrestaurant.hu 
Kedvezmény: 20%. 

Királyi Borok Kft. 
(1014 Budapest, Színház u. 5-7.)
Weboldal: www.kiralyiborok.com
Kedvezmény: 10% (belépõjegyekbõl 
és borkóstoló csomagokból).

Kiss és Ábrahám Kárpitos 
(1013 Budapest, Feszty Á. u. 2.)
Kedvezmény: 25%.

Krisztina Papír 
(1016 Budapest, Krisztina krt. 77.) 
Kedvezmény: 10%. 

Lado Kft. 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 51.) 
Kedvezmény: 5%

Lawox Kft. 
(1013 Budapest, Döbrentei út 13.)
Weboldal: www.lawox.hu
Kedvezmény: 10%. 

Litea Könyvszalon 
(1014 Budapest, Hess András tér 4.) 
Weboldal:www.litea.hu
Kedvezmény: 10-15%.

Lobby 21 
(1014 Budapest, Hess András tér 1-3.
Hilton Hotel) 
Kedvezmény: 10%. 

Magyar Halászbástya Étterem
(Halászbástya) 
Weboldal: www.halaszbastya.eu 
Kedvezmény: 15%. 

Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum Öntödei Múzeuma
Weboldal:www.omm.hu
Kedvezmény: 20%.

Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus 
(1011 Budapest, Corvin tér 8.) 
Weboldal: www.mmikl.hu 
Kedvezmény: 50%. 

Marina-Sylvia Bt. Biobor 
(1011 Budapest, Fõ utca 24.) 
Weboldal: www.biobor.hu
Kedvezmény: 10%.

Márványfiancée 
Vendéglátóipari Kft.
(1012 Budapest, Márvány u. 6.)
Kedvezmény 10%.

Medveczky Könyvkötészet 
(1011 Budapest, Fõ u. 4. fszt. 4.) 
Weboldal: www.konyvmuhely.com 
Kedvezmény: 10%. 

Mester Porta Kézmûves Galéria 
(1011 Budapest, Szilágyi D. tér 6. 
Corvin tér 7.), www.mesterporta.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Milán Szolgáltató Bt. 
(1015 Budapest, Batthyány u. 15.) 
Kedvezmény: 10%. 

Mini-Souvenir 
(Hotel Mercure Buda, 
1013 Budapest,, Krisztina krt. 41-43.) 
Kedvezmény: 15%. 

Mini ABC 
(1016 Budapest, Csap utca 7.) 
Kedvezmény: 5%.

Mentira Teaház 
(1011 Budapest,,Iskola u.34.) 
Kedvezmény: 20%

Natura Bolt 
(1011 Budapest, Iskola u. 35/b.) 
Kedvezmény: 5%. 

Naphegy Optika Kft. 
(1016 Budapest, Tigris u. 28. as. 7.)
Weboldal: www.naphegyoptika.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Nemzeti Táncszínház 
(1014 Budapest, Színház u. 1-3.) 
Weboldal: www.tancszinhaz.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Németi Lajos fogtechnikus 
(1013 Budapest, Attila út. 27.)
Kedvezmény: 10%.

Optimplant Kft. 
- Adin implantátumok 
(1012 Budapest, Várfok u. 10.) 
Weboldal: www.adin.hu 
Kedvezmény: 5%. 

Országos Széchenyi Könyvtár 
(Budavári Palota F. épület) 
Weboldal: www.oszk.hu 
Kedvezmény: 20%. 

Palantic ékszer 
(1015 Budapest, Hajadon u. 2.) 
Weboldal: www.palantic.hu 
Kedvezmény: 12%. 

Palisander Kkt. 
(1013 Budapest, Attila út 2.) 
Kedvezmény: 10%.

Pater Marcus Belga 
Apátsági Sörözõ 
(1011 Budapest, Apor Péter u. 1.) 
Weboldal: www.belgasorozo.hu
Kedvezmény: 5%.

Belgian Brasserie 
Henri Belga Sörözõ és Étterem 
(1011 Budapest, Bem rakpart 12.)
Weboldal: www.belgasorozo.hu
Kedvezmény: 5%.

Pap Sándor látszerész
(1015 Budapest, Oszrom u. 6.)
Kedvezmény: 5%.

Pesti Magyar Színház 
(1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.)
Weboldal: www.magyarszínhaz.hu
Kedvezmény 20 % színházjegyek 
árából, 50% bérletek árából. 

Pizza Marzano
(1011 Budapest, Batthyány tér 6.) 
Weboldal: www.pizzzamarzano.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Protokoll Event
Rendezvényszervezõ
(1014 Budapest,Dísz tér 17.) 
Weboldal: www.piknikhuszar.com 
Kedvezmény: 10%. 

Régi Idõk Boltja 
(1016 Budapest, Tigris u.17.) 
Kedvezmény: 20%. 

Róz Kristály 
(1014 Budapest, Hess András tér 1-3.) 
Kedvezmény: 10 % 

Róza Porta virág 
(1013 Budapest,,Krisztina krt.37. 
- Metrószint 907/a) 
Kedvezmény: 10% 

Ruszwurm és Korona Cukrászda 
(1014 Budapest, Szentháromság u. 7). 
Kedvezmény: 10%. 

Sláger Cukrászat 
(1016 Budapest, Mészáros u. 14.) 
Kedvezmény: 15%. 

Sophia Étterem 
(1011 Budapest, Bem rakpart 15.)
Weboldal: www.sophiaettem.hu
Kedvezmény: 10%. 

Stone Auto Kft 
(1012 Budapest, Márvány u. 16.)
Weboldal:www.krasznaigumi.hu
Kedvezmény: 15%.

Szamóca Baba és
Gyermekruházat Fényfestõ
Fotóstúdió 
(1013 Budapest, Pauler u. 7. fsz. 2.) 
Kedvezmény: 5%. 

Szekeresné Szabó Gabriella 
(1013 Budapest, Döbrentei tér 9.) 
Kedvezmény: 10%. 

Szecessziós Bolt 
(1014 Budapest, Tárnok u. 6.)

Szekeresné Szabó Gabriella 
(1013 Budapest, Döbrentei tér 9.) 
Kedvezmény: 10%. 

Szicíliai Ételbár 
(1011 Budapest, Fõ u. 40.) 
Kedvezmény: 10 % 
(akciós és zóna ételek kivételével).

Sziklakórház 
(1012 Budapest, Lovas út 4/c.)
Weboldal: www.sziklakorhaz.hu
Kedvezmény: 10%.

Szilerik Kft. 
(1011 Budapest, Iskola u. 35/a) 
Kedvezmény: 10%. 

Szkítia 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 79 -81.)
Weboldal: www.szkitia.hu
Kedvezmény: 5%.

Tabán Mozi 
(1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89.) 
Weboldal: www.tabanmozi.hu 
Kedvezmény: 10%.

Telefónia Múzeum 
(1014 Budapest, Úri u. 49.) 
Weboldal: www.postamuzeum.hu 
Kedvezmény: 15%. 

Uránia Csillagvizsgáló 
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b.) 
Weboldal: www.urania-budapest.hu 
Kedvezmény: 20%. 

Újvilági Borház 
(1013 Budapest, Döbrentei u. 22.)
Weboldal:www.ujvilagibor.hu
Kedvezmény: 10%.

Vagon Étterem 
(1013 Budapest, Vérmezõ) 
Kedvezmény: 15 % 

Vasuta Kazán- Hõ
– Klímatechnika Zrt. 
Weboldal: www.vasuta.hu 
Kedvezmény: 10 % - gázüzemû fûtés-
technikai berendezések javítása, cseréje

Vár: A SPEIZ Étterem
(1014 Budapest, Hess András tér 6.) 
Weboldal: www.speiz.hu 
Kedvezmény: 10%.

Várnegyed Cipõbolt.hu 
(1016 Budapest, Mészáros u. 2.) 
Weboldal: www.varnegyedcipobolt.hu 

Victoria Hotel 
(1011 Budapest, Bem rakpart 11.)
Weboldal:www.victoria.hu
Kedvezmény: 10% (a hotel 
weboldalán történõ foglaláskor).

Vince Kiadó Kft. 
(1024 Budapest, Krisztina krt. 34.) 
Weboldal: www.vincekiado.hu 
Kedvezmény: 20%.
(saját kiadványaikból).

Vinosus Bt. 
(1014 Budapest, Országház u. 2.) 
Kedvezmény: 15% .

Virágláda Virágbolt 
(1015 Budapest, Hattyú u. 7. fszt. 3.) 
Weboldal: www.viraglada.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Walzer Cafe 
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 12.) 
Weboldal: www.walzercafe.hu 
Kedvezmény: 10%. 

Wipark - www.wipark.hu
Kedvezmény: 5%.  

Zenetörténeti Múzeum 
- MTA Zenetudományi Intézet 
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.) 
Weboldal: www.zti.hu 
Kedvezmény: 50%. 

Zero Gravity Kft.  
Weboldal: www.naturafrica.net 
Kedvezmény: 10%. 

ZIZI Butik 
(1011 Budapest, Fõ u. 54.) 
Kedvezmény: 5%. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió Ft. Telefon:
0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, utcai la-
kásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon: 0630-
251-3800.oo

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

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását, ápo-
lását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Özvegy em-
ber vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok. Telefon: 06-20-
971-7297.

LLaakkáássccsseerree!!  Tóth Á. Sétányra nézõ, felújított mûemlék épü-
letben lévõ, 3 szoba hallos, 100 m2-es, jó állapotú földszinti la-
kást cserélnék vári kisebbre. Csereirányár: 35 M. Telefon: 375
5633.

VVáárrbbaann I. emeleti, 48 m2-es igényesen felújított utcai, cirkós
öröklakás 29.800.000 Ft-ért eladó.

BBéérreellnnéékk garázst, vagy teremgarázsban beállóhelyet a
Pauler utca környékén. Telefon: 06-20-9390-791.

II..  KKrriisszzttiinnaa krt.-Feszty Á. u. sarkon (hotel mellett) IV. eme-
leti hívóliftes, 85 m2-es, panorámás jó állapotú polgári lakás
tulajdonostól eladó. Telefon: 06-20-562-5687.

NNaapphheeggyy  aljában, igényesen, igényesen felújított, 2 és fél
szobás világos lakás tulajdonostól! Szépen karbantartott ház
II. emeletén franciaerkélyes, cirkófûtéses, alacsony rezsivel. A
konyha gépekkel teljesen felszerelt. Azonnal költözhetõ!
Irányár: 22,9 M ft. Telefon: 06-30-973-8484.

BBuuddaaii Vár környezetében, Logodi utcában, 26 m2-es, I.
emeleti, zöld utcára nézõ, szép öröklakásom áron alul,
9.800.000-. irányáron eladó. Telefon: 06-20-345-46-77.

II..  ker. Donáti utcában tulajdonostól eladó egy felújítandó
108 m2-es tágas, világos II. emeleti szép, polgári lakás. Ár: 34,2
MFt. Telefon: 316-9822, 16.00 órától, 06-70-520-9361.

11 szoba kiadó az I. kerület Hunyadi János úton hosszútávra.
Berendezett, napfényes, Várra panorámás, buszmegálló, kö-
zért a közelben. Rezsivel 40.000 Ft/hó, kaució: 1 hó. Ugyanitt
24 órás háztartásvezetõt (gondozót) keresünk, idõs hölgy
mellé. Telefon: 06-30-9648-541.

BBeellbbuuddaaii, tömegközlekedéssel is jól megközelíthetõ, fszt-i
kertkapcsolatos 40 m2-es öröklakásom nagyobb vári örök-
bérleti lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Érdeklõdni:
+36-30-2318-309, +36-1-375-0466.

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-es, 2,5
szobás, panorámás lakás (elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel)
(22,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás, felújított (33
M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

IIII.. Hûvösvölgyi úton 2 lakásos patinás villaépület I. emele-
tén lévõ 125 m2-es, 3,5 szoba hallos, teraszos villalakás (elvi
tetõtérbeépítési lehetõséggel) díszes oszlopokkal, stukkókkal
eladó. Irányár: 45.9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

NNaapphheeggyy alján 80 m2-es 3 szobás, igényesen felújított (új
nyílászárók, gépesített konyha) egyedi megoldású, 3 szobás,
cirkófûtéses, polgári belmagasságú, légkondícionálóval, riasz-
tóval felszerelt, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár:29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203. 

LLoovvaass úton reprezentatív épületben egymás fölötti emele-
ten lévõ (összenyitható) 2 öröklakás együtt vagy külön is el-
adó. 72 m2-es + 25 m2 terasszal (39 M Ft) és 40 m2-es kert-
kapcsolatos lakás + 90 m2 terasszal (29 M Ft). Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

TTóótthh Árpád sétány felé nyíló önkormányzati lakások örö-
kölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásokra elcserélhetõ:
97 m2-es 2 fürdõszobás lakás (34 M Ft) és 138 m2-es 3+2 fél-
szoba hallos, 2 fürdõszobás lakás (39,5 M Ft). Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel a Naphegy alján! Kertes társasház teljes lakó-
szintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65
m2) egybe is nyitható, reprezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás többgeneráció vagy iroda számá-
ra eladó. Vételár: 40 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  Naphegyen önkormányzati kislakások bérleti joga átadó:
Csap u. II. emeleti 37 m2-es (5,2 M Ft), Derék utca kertkapcso-
latos, felújítandó 42 m2-es (5 M Ft). Krisztina krt.-on V. em-i,
28 m2-es, panorámás, felújított lakás (7,5 M Ft). Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

II.. Logodi utcában panorámás 102 m2-es 1 nappali + 3 külön
bejáratú szobás, összkomfortos, 2 WC-vel, 2 garderobe résszel
kialakított, modern, jó állapotú öröklakás + 8 m2 tárolóval és 1
teremgarázshellyel (+3 M Ft) eladó. Irányár: 44,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203.

BBuuddaaii Vár közelében a Fiáth János utcában bauhaus-épü-
letben lévõ 80 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, panorámás,
egyedi gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

LLoovvaass úton 6 lakásos hangulatos reprezentatív belsõ kertes
mûemléképületben 50 m2-es, közvetlen kertkapcsolatos, 2
szoba összkomfortos, cirkófûtéses önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 11 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

TTeerreemmggaarráázzssbbaann beállóhely kiadó. Logodi u. Mikó u. sarkon.
Ár: 25.000 Ft/hó. Telefon: +36-20-935-1636.

AAddááss--vvéétteell

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.Tel.:
06-20-3-707-221.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS vváássáárrooll  rrééggii  kkeellee--
ttii  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTee--
lleeffoonn::  00663300--445566--33993388..oooo

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, köny-
veket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16. Telefon:
266-4154.

SSzzoollggáállttaattááss

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mérnök.
0630-863-7680.

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaazzáánn
ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell
eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuu--
ttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizzttoonnssáággoossaann
üüzzeemmeell..oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújítá-
sig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-9344-
664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást vállalok.
Hívjon bizalommal. Telefon: 06-20-961-5098.

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk!!  Vállaljuk konyhák, beépített bútorok, be-
járati ajtók, elõtetõk és kocsibeállók készítését. Régi bútorok
restaurálását, kópiák készítését illetve fafaragást. Telefon-
szám: +36-30-401-1633.

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, szerel-
vény cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.

FFiiggyyeelleemm  mmeerrtt  mmeeggéérrii  aakkcciióónnkk!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzeemmûû  ffûûttõõkkéé--
sszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kkööllttsséégg--
ggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..  TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

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

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oooo

LLaakkaattooss..  Ajtózár, ablakzár szerelés. Rácsok, vasajtók, ka-
puk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók hõszi-
getelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.00

AAuuttoommaattaa kapu, rács, lépcsõ, korlát, elõtetõ, redõny, rovar-
háló, könyökkaros napellenzõ, gipszkartonozás, víz és villany-
szerelés. Telefon: 06-70-278-1818. Kamill Kft.

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

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..  

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--3300--997777--66661122..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKET-
TALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,

GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 
VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUN-

KÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. OO

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûszaki-
jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõemn. meg-
egyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613, 0620-931-
0832.

ÜGYVÉDI IRODA A VÁRBAN
KKeeddvveess  rrééggii  ééss  úújj  üüggyyffeelleeiimmeett  ttáájjéékkoozzttaattoomm,,  hhooggyy  TTóótthhnnéé
EErrzzsséébbeett  üüggyyvvééddii  iirrooddáájjaa  aazz  II..  kkeerrüülleettbbee,,  aazz  ÚÚrrii  uuttccáábbaa  kkööllttöö--
zzöötttt..  JJooggii  ttaannááccssaaddááss,,  mmeeggbbíízzhhaattóó,,  ggyyoorrss  üüggyyiinnttéézzééss,,  kkeerrüü--
lleettii  llaakkoossookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--99664488--554411..

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés ügyin-
tézéssel! Telefon: 06-20-961-6153. www.mesterur.hu.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL helyszínen garanciával! Telefon:
06-30-712-2024.oo

OOkkttaattááss

AAnnggoollttaannáárr  25 éves tapasztalattal általános és szakvizs-
gákra egyénileg felkészít. Origo, BME, EURO, CAMBRIGE.
Telefon: 06-30-3438-351.

KKiissiisskkoollááss rendszeres vagy esetenkénti felügyeletét, isko-
lából hazakísérését, házi feladat elkészítésében, angol nyelv
gyakorlásában segítséget vállal középkorú, megbízható, vi-
dám alaptermészetû hölgy. E-mail: levelek.balla@gmail.com,
telefon: 06-70-310-0036.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös
Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

JJóóggaa a mindennapi életben. Az egészség megõrzésében se-
gít a rendszeres mozgás, szabályos nyugodt légzés és a stressz
oldásában a lazítás. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-
19.30-ig. Budavári Ált Isk., Tárnok u. 9-11. Telefon: 06-30-
402-4657.oo

SSvvééddmmaasssszzááss, teljes testmasszás, frissítõ köpöly, moxa, fül-
és testgyertya, reiki kezelések igényesen kialakított környe-
zetben az I. kerületben (Pálya utca). Idõpont-egyeztetés tele-
fonon: 0630-815-3465, 0630-815-3431, www.gyogy-
relax.hu, info@gyogyrelax.hu.

ÍÍnnyy-- fogágybetegségek gyógyítása és fogszabályozás: Attila
u. 22. 5/17. Telefon: 06-20-9-28-99-64, 06-1-322-57-07.

SSzzaakkááppoollóókkéénntt  több éve az I. kerületben dolgozom és itt
élek. Idõsek és betegek otthoni szakápolásával foglalkozom:
injekciózás, felfekvések kezelése, kötözés, fürdetés, orvoshoz,
kórházba kísérés. (Autó van). Telefon: 06-20-365-2455.

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

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

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

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

FOGLALJA LE MÁR MOST CÉGES, BARÁTI
VAGY CSALÁDI RENDEZVÉNYÉT KARÁCSONYRA! 

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit
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s

s

Szolgáltatás



8 Várnegyed XVI. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2011. DECEMBER 2., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az év vége a számvetés ideje, ilyen-
kor érdemes több idõt szakítani a
hosszabb távú pénzügyi döntése-
inkre is: forrásaink racionalizálá-
sával, hosszú távú megtakarítása-
ink újragondolásával akár jelentõ-
sen növelhetjük a befektetéseinkkel
elérhetõ nyereséget – véli Nagy
József, az MKB Bank Budai
Retail Régiójának igazgatója.

Manapság egyre jobban odafigye-
lünk arra, mit hozhatunk ki megta-
karításainkból, befektetéseinkbõl.
A testre szabott, elképzeléseinkhez
és lehetõségeinkhez igazodó meg-
oldás megtalálása azonban nem
egyszerû – ebben segíthetnek az
MKB Bank személyes pénzügyi ta-
nácsadói.

Az MKB Alapkezelõ legújabb, de-
cember 15-ig jegyezhetõ befekteté-
si alapja hosszú távon kínál bizton-
ságos befektetési alternatívát. Az
MKB FIX Hozamú Tõke- és Ho-
zamvédett Származtatott Befek-
tetési Alap meghatározó globális
jelenléttel bíró, tõkeerõs vállalatok
részvényteljesítményébõl nyújt ré-
szesedést, lejáratkori tõkevédelem,
illetve az ötéves futamidõre járó
20%-os (éves szinten 3,99%;
EHM: 3,71%) védett hozam mel-
lett. Az alap alacsony kockázatú

befektetési forma, a lejáratkori tõ-
ke- és hozamvédelmet annak befek-
tetési politikája biztosítja. 
A kecsegtetõ hozamon túl, ha ügy-
felünk az alapot nyugdíj-elõtakaré-
kossági (nyesz) számlán helyezi el,
az elért hozam adómentességet is
élvezhet, míg a számlára befizetett
összeg után adó-visszatérítés vehe-
tõ igénybe.

Egy egyszerû példa arra, hogyan le-
het 500 ezer forint befektetésével
az MKB FIX Hozamú Tõke- és
Hozamvédett Származtatott
Alapba akár 116 ezer forinttal több
bevételt elérni MKB nyesz szám-
lán:
Az alap lehetõ legalacsonyabb ho-
zamfizetésével kalkulálva, standard
értékpapírszámlán az ügyfél 84
ezer forint adózott hozamot érne el

az ötéves futamidõ végén. Ha ezzel
szemben nyesz számlán helyezi el
ugyanezt az összeget, összesen 200
ezer forint bevételt érhet el. Ennek
oka egyszerû: a nyesz számlára be-
fizetett 500 ezer forint után adó-
visszatérítés vehetõ igénybe, ami
jelenleg az évente befizetett összeg
20 százaléka, jelen kalkulációban
100 ezer forint. A 20 százalékos
(éves szinten 3,99%; EHM:
3,71%) védett hozam, azaz 100
ezer forint pedig mentesülhet a 16
százalékos kamatadó – esetünkben
16 ezer forint – megfizetésétõl.

Fontos figyelembe venni, hogy
nyugdíjcélú megtakarítási formáról
van szó, így a nyesz számlán elért
jövedelem adómentességének, és az
adó-visszatérítés igénybevételének
feltétele a számla nyugdíjszolgálta-
tásként történõ megszüntetése.
Erre legkorábban a számlanyitás
adóévét követõ harmadik adóévben
kerülhet sor, a számla tulajdonosá-
nak pedig igazolnia kell nyugdíjjo-
gosultságát. A számlán az adóév-
ben befizetett összeg 20 százaléka
után vehetõ igénybe adó-visszatérí-
tés, maximum 100 ezer forint. Ha
a számlatulajdonos 2020 elõtt éri el
a nyugdíjkorhatárt, az adókedvez-
mény összege legfeljebb 130 ezer
forint lehet évente.

Az MKB FIX Hozamú Tõkevédett
Származtatott Befektetési Alapról
és a nyugdíj-elõtakarékossági
számlával kapcsolatos tudnivalók-
ról, feltételekrõl a bank személyes
pénzügyi tanácsadói testre szabott
információkkal szolgálnak az MKB
Bank I. kerület, Alagút utca 5.
szám alatti fiókjában, vagy az
MKB Telebankár 06-40-333-666
számán. További részletek a
www.mkb.hu oldalon.

Év végi leltár – a pénztárcánkban is

Nagy József, 
MKB Bank Budai Retail Régióigazgató
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