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Januártól 
I. Kerület Kártya
Januártól az I. kerületben is elindul a különbö-
zõ kedvezményeket biztosító I. Kerület Kártya
program. A kártyát futárszolgálattal juttatja el
az önkormányzat a Váron kívül lakó kerületi
polgároknak, a parkolási engedélyükkel
együtt, míg a 80. életévüket betöltött kerületi
polgároknak a karácsonyi üdvözlõlappal, pos-
tán kézbesítik. Akik így nem jutnak hozzá a
kártyához, az Ügyfélszolgálati irodákon vagy a
www.budavar.hu oldalon igényeljék! 

A kártya az elsõ évben ingyenes. Az önkor-
mányzat reméli, hogy az I. Kerület Kártya prog-
ram elnyeri tetszésüket és sokan csatlakoznak
a kedvezményeket biztosító kereskedõkhöz, és
felhasználókhoz! Az elfogadóhelyek listája és a
kedvezmények mértéke a 8. oldalon olvasható. 

Lapunk következõ száma 2012. január 13-án, pénteken jelenik meg!

Karácsonyi köszöntõ
„Lelkünkben gyujts pici gyertyát, sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt .”

(Babits Mihály: Karácsonyi ének)

Advent az élet küzdelmeiben forgolódó – hol fe-
lülkerekedõ, hol pedig alul maradó – ember szá-
mára a remény ünnepe: örömteli üzenete annak,
hogy küzdelmes utunkon nem vagyunk egye-
dül. Erre a tudásra mindannyiunknak nagy
szüksége van, hiszen – mint Böjte Csaba dévai fe-
rences szerzetes mondja – mindannyiunknak meg-
vannak a magunk nagycsütörtökei és nagypéntekei –
mindannyian éreztünk már úgy, hogy erõnk
fogytán fel kell adnunk céljainkat. Mindannyian
éreztünk már úgy, hogy a bennünket ért mél-
tánytalanságok miatt mintha hitünk elillanna,
hétköznapi csalódásainkban mintha bizalmunk
megremegne. Mindannyian éreztük már úgy,
hogy nagy és reménytelen sötétség nehézkedik
ránk, amelybõl nem látjuk a kiutat, és hiába ta-
pogatózunk, kapaszkodók után kutatva kezünk
a semmibe ütközik. Advent válasz a kiúttalanság
érzésére hajlamos ember reményvesztettségére,
ahogy válasz a Világosság üzenete, beteljesülõ
ígérete a Sötétség jelenvaló és tapasztalhatóan
növekvõ hatalmára, befolyására.

A Sötétség alaptermészete évezredek alatt mit
sem változott, félelmetessége leginkább abból fa-
kad, hogy önálló élete van. Élete, amely tõlünk
független, élete, amitõl viszont mi nem vagyunk
függetlenek. Mert a Sötétség természetéhez hoz-
zá tartozik az is, hogy mindig uralomra tör: ahogy
elbizonytalanítja lépteinket, úgy veszi át az irá-
nyítást felettünk. A Sötétség szolgává tesz, meg-
foszt bennünket a szabadságunktól. Kiszolgál-
tatottaivá válunk, és kiszolgáltatottakként kép-
telenek arra, hogy – Kant megfogalmazása sze-
rint –, megfeleljünk a legfõbb dolgunknak, an-
nak, hogy tudjuk, miként fogjuk fel valós helyün-
ket a Teremtésben. Milyennek kell lennünk ah-
hoz, hogy Emberek legyünk.  

Advent azonban mindannyiunk számára az
örök reménység üzenetét hozza magával. Szim-
bolikájával, rítusaival az egyre hosszabbra nyúló
éjszakáival a sötétségtõl szorongatott világunk-
ba bevilágító fény feltartóztathatatlanságának
megtapasztalásával. Ezt élhetjük át mindannyi-
an valahányszor összegyûlünk az adventi koszo-
rú körül, amikor elcsodálkozunk azon, hogy mi-
csoda ereje van egyetlen bátortalanul pislákoló
gyertya lángjának! És a fény feltartóztathatatlan
erejérõl gyõzõdhetünk meg a hajnali rorátékon
is, amikor az elmélkedés, imádság közben a nap
elsõ sugaraival az éjszaka szinte észrevétlenül,
egy szempillantás alatt átadja a helyét a nappal-
nak.  

Advent valóban mindannyiunk számára az
örök reménység üzenetét hozza magával, mert a
Sötétség hatalmát megtörni vágyó, és azzal
szembeforduló ember számára minden kétséget
kizáró bizonyságot ad. Bizonyságot arra, hogy a
küzdelme nem hiábavaló. Adventban a fény ere-
je a sötétségével együtt növekszik, hiszen annál

több gyertya fénye ragyogja be az otthonunkat,
minél hosszabb éjszakák borulnak ránk. A ne-
gyedik gyertya így nemcsak a Megváltó megér-
kezését jelzi a számunkra, hanem egyben azt is,
hogy annál nagyobb a segítség minél nagyobb a
szükség. 

„Földi létünk talán egyik legfontosabb célja, hogy
ünnepet szervezhessünk magunknak, és egymásnak.
Életünk apróbb gyõzelmeit közösen, együtt meg kell ün-
nepelnünk. Az ünnepek erõsítik hitünket, összetarto-
zásunkat, közösségünket.” – írja Böjte Csaba atya.

Advent és a karácsony bennünket, a szûkebb
és a tágabb közösségeinket egyaránt erõsítõ ere-
je a belõle áradó örök reménységbõl fakad.
Elérhetõvé azonban csak akkor válik mindannyi-
unk számára, ha elhisszük az egyszerûségét.
Elhisszük azt, hogy az élet – minden látszólagos
bonyolultsága ellenére – olyan tiszta és egyszerû
is lehet, mint ahogy Csaba testvér írja: 

„Karácsony estéjén a pásztorok, majd a napkeleti
bölcsek ugyanolyan gyermeket láttak, mint bárki
más, de hitükkel át tudták ölelni az Istent. Isten ter-
mészetébõl nagyon sokat elárul, hogy egészen ki tud-
ta üresíteni önmagát: bízik bennünk, egy tud leni
közülünk. (...)

Mivel indította útra a mennyei Atya Szent Fiát,
mit ajándékozott neki? Ha türelmesen tovább szem-
léljük az édesanyja ölében pihenõ gyermeket, rádöb-
benünk arra, hogy Jézus Krisztust a legnagyobb
ajándékkal bocsátotta útra: a szeretettel. Mint min-
den gyermek, Õ is átöleli az anyukáját, rámosolyog,
elbíbelõdik a nevelõapja szakállával, bízik az em-
berben. Egyetlen dolgot kapott a mennyei Atyától, a
szeretet ajándékát.”

Kívánom, hogy 2011. karácsonyán legyen
erõnk önmagunk ajándékká alakításához és le-
gyen hitünk az élet ajándékainak megtapasztalá-
sához. Reményteli Adventet, Áldott Karácsonyt
és Boldog Újesztendõt kívánok Budavár minden
polgárának!

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Milyen funkciót kap a felújítás elõtt álló Vár-
bazár, hogyan alakul át a Várnegyed közlekedé-
se, mikor lesz látogatható Táncsics egykori bör-
töne – többek között ezekre a kérdésekre vála-
szolt a Várbarátok Köre legutóbbi találkozóján
dr. Nagy Gábor Tamás. Kerületünk polgármes-
tere a konkrétumok mellett a Budai Várral kap-
csolatos távlati tervekrõl és saját elképzeléseirõl
is tájékoztatta a hallgatóságot. 

Mindenekelõtt arra emlékeztetett, hogy a kor-
mány idén már három alkalommal foglalkozott a
Budai Várral kapcsolatos fejlesztési lehetõségek-
kel, novemberben pedig a konkrét feladatok és a
határidõk is elfogadásra kerültek. Jó hír a kerület-
ben élõknek, hogy a rekonstrukció irányai meg-
egyeznek azokkal az elképzelésekkel, amelyek
megvalósítását az önkormányzat már évek óta na-
pirenden tartja. Ezek között a legfontosabb a
Várbazár azonnali helyreállítása, melyet úgy kell
elvégezni, hogy a következõ ötven évben ne legyen
szükség újabb átalakításokra. A polgármestere el-
mondta, hogy a tervezési idõszak a következõ év
közepéig tart, a kivitelezés 2013-ban indulhat
meg, az átadás legkorábbi idõpontja 2014 tavasza. 

Fontos tudnivaló, hogy a Várbazár felújítása
egyelõre nem érinti az Öntõház utcai épületet,
erre a pénzügyi források biztosítása után – a Vár-
bazárt teljes egészében uniós támogatásból újít-
ják fel – várhatóan a következõ ütemben kerül-
het sor. (Folytatás a 3. oldalon)

Terítéken a közeljövõ fejlesztései

Várbarátok a Várról 

A kormány 1,4 millárd forintot biztosít a Mátyás-templom
belsõ tereinek felújítására 

Élt közöttünk egy különös férfi. Szálkás versek
költõje, és még annyi más: író, drámaíró, szer-
kesztõ, színész, pszichológus, képgyûjtõ, bohóc,
nõk kedvence... De mindenekelõtt Gyurkovics
Tibor! A magyar irodalom legsokoldalúbb alko-
tója. Regényhõs és –figura, aki fáradhatatlanul
meg is örökítette magát. Fél évszázadon át kímé-
letlen, vitriolos nyelvvel bírált és buzdított, toll-
hegyre szúrta ellenfeleit. Olykor barátait is, akik
együtt, a legcsodálatosabb társaságot alkották. A
halál nagyon megtizedelte õket. Már csak ketten
élnek a hatok közül, õket kerestem meg, s kér-
tem: emlékezzenek az elmúlt évtizedek örömeire
és fájdalmaira.

Kiss Dénes költõ, író maga is születésnapos, el-
jött a Magyarok Házába a hóillatú délelõttben,
ahol sokat találkoztak. A folyosó csendes homá-
lyában idéztük az ünnepeltet.

–Több mint 50 éves barátság volt a mienk
Gyurkovics Tiborral. Egy szobrász, Andrássy
Kurta János mûtermében találkoztunk. Ott volt
Szakonyi Károly, késõbb megismerkedtem Bert-
ha Bulcsuval is. Feltûnt a semmibõl négy kezdõ
író, akik az évek folyamán észrevétlenül közel ke-
rültek egymáshoz. Nemsokára Pestre került Lázár
Ervin is, így egy tüneményes emberrel lett telje-
sebb kis csapatunk.

Gyurkovics Tibornak négy lánya van, és egy fo-
gadott, meg tizenhét unokája. Elképzelheted, mi-
kor együtt felköszöntötték születésnapján. Tibor
rendkívüli egyéniség volt, s ennek köszönhetõen
„rokoni” kapcsolat szövõdött közöttünk. Amikor

lehetett, összejöttünk, béreltünk egy villát Szár-
szón, és érkeztek a feleségek, a gyerekek. Gyur-
kovics magával ragadó férfi volt, mindig a társa-
ság központja. Nemcsak íróként, de emberként is
szerettem, mert bárkiért bármit megtett, segített,
ahogyan tudott. Még most sem vagyok képes tu-
domásul venni, hogy nincs közöttünk, többet so-
se beszélgetünk. De látom, amint jön, integet, in-
dulatosan mond valamit. Sajátos Gyurkovics-i
verseket írt, és szép lassan áttörte a gáncsoskodók
falát. És írt remek színdarabokat, némelyiket
nagy sikerrel játszották.                 (Folytatás az  5. oldalon) 

Gyurkovics Tibor 80

Megváltozik 
a gyermekügyelet
helyszíne!
A kerületben a gyermekügyelet helyszíne
2012. február 1-jével megváltozik.

Az új cím: Fõvárosi Önkormányzat Szent
János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kór-
házai, 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 24. szá-
mú épület. További tájékoztatás a 458-3051
telefonszámon kérhetõ. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet
a Budapest I. kerület, Iskola u. 28. 

alatti felépítményes ingatlan 
bérbeadására,

A pályázatok beadási határideje:
2012. január 26-án 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit 
tartalmazó kiírások megtekinthetõk a

www.budavar.hu internet címen, a
Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda 

hivatkozása alatt, valamint 
a Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján:
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Tel: (1) 458-3000, 458-3030.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonát képezõ ingatlan 
hasznosítására, amelyek címe:
Budapest I. kerület, Budai Vár

Halászbástya, Schulek lépcsõ alatti
Ivócsarnokból megközelíthetõ északi és

déli helyiség, helyrajzi száma: 14217.
A pályázatok beadási határideje:
2012. január 26-án 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírások
megtekinthetõk a www.budavar.hu internet 

címen, a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda 
hivatkozása alatt, valamint a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján:
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Tel: (1) 458-3000, 458-3030.

www.varnegyedonline.hu •

Figyelem! Tilos a járdák sózása!
Tavaly lépett életbe az a rendelet, amelynek értelmé-
ben a járdákon nem lehet olyan anyaggal téli síkosság
mentesítést végezni, ami kárt okoz a környezetben.
Vagyis tilos a sózás. Az ingatlan elõtti közterület tisz-
tántartása, hó- és síkosság mentesítése az ingatlan tu-
lajdonosának a feladata, amit a közterület-felügyelet
ellenõrizhet-, ezt rendelet írja elõ. Szabálysértést kö-
vet el az, aki nem tartja be a rendelet elõírásait, így el-
lene a szabálysértési hatóság eljárást indíthat és bírsá-
got szabhat ki. A fás szárú növények védelmérõl szóló
rendelet értelmében 2010. szeptember 1-jétõl a bel-
területi közterületen - az úttest kivételével - síkosság-
mentesítésre olyan anyag használható, amely a közte-
rületen vagy annak közvetlen környezetében lévõ fás
szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Az eddig
használt útszóró sót olyan alternatív síkosság mente-
sítõ anyagokkal kell helyettesíteni, amelyek nem káro-
sítják a környezetet. Ilyen anyag például a zeolit és a
fenyõkéreg, amelyek teljesen kloridmentesek, kör-
nyezet- és háziállatbarát anyagok. A már letaposott,
nagyon eljegesedett járdákon a homok, valamint a fa-
forgács kiszórása a célravezetõ- természetesen a kézi
jégtörés mellett.

Felhívás tehetséges tízéveseknek
A Kosztolányi Gimnázium (1012 Budapest, Attila út
135.) felvételt hirdet negyedikes tanulók részére nyolc-
osztályos gimnáziumi osztályaiba. Jelentkezés: 2012.
február 17-ig. Szülõi tájékoztató értekezlet: 2012. janu-
ár 16-án 17 órakor. Ingyenes elõkészítõ foglalkozások
idõpontja: 2011. dec. 17., 2012. jan. 7., 14., 21., 28.,
febr. 4., 11., 18., 25., 9.00 órától -11.00 óráig. Telefon:
375-2282. E-mail: titkar@kosztolanyi-bp.sulinet.hu.

Fogadóórák a Széchényi könyvtárban
Fogadóórák az OSZK-ban - Vendég-szaktájékoztatók
az olvasótermekben címmel programsorozat indult az
Országos Széchényi Könyvtárban, melynek keretében
heti rendszerességgel jeles egyetemi oktatókat, szak-
embereket kérnek fel egy-két órás irodalomtudomá-
nyi, történettudományi, nyelvészeti, társadalomtudo-
mányi, néprajzi és mûvészettörténeti szaktájékozta-
tásra. Nem titkolt céljuk, hogy ezzel a sorozattal is a
könyvtár látogatottságát, népszerûségét szeretnék
növelni, egyaránt számítva a hallgatók és az olvasókö-
zönség érdeklõdésére. Az esemény idõpontját és té-
makörét különbözõ fórumokon hirdetik meg: a könyv-
tár honlapján, az egyetemeken, a fõiskolákon, a Fa-
cebookon és a közszolgálati csatornák kulturális mû-
sorajánlóiban.A fogadóórákra ingyenes napijeggyel
történõ belépést biztosítanak az érdeklõdõknek.

Követendõ példa a táncház módszer
A táncház módszer bekerült az UNESCO szellemi kul-
turális örökség „legjobb gyakorlatok” regiszterébe.
Idén összesen 12 felterjesztés érkezett az egész világ-
ról ebbe a regiszterbe, közülük a bizottság ötöt tartott
alkalmasnak a felvételre. Ez azért jelentõs esemény,
mert a felvett tevékenységet, programot,  jelen eset-
ben a táncház módszert az UNESCO mint a szellemi
kulturális örökség megõrzésének modell-értékû mód-
szerét terjeszteni fogja világszerte. Ehhez a párizsi
szellemi kulturális örökség titkárság módszertani kézi-
könyv összeállítását kéri majd Magyarországtól. 

A János Kórházban járt a lappföldi Mikulás
Különleges vendégnek örülhettek a Szent János Kór-
ház gyermekosztályán lábadozó kis betegek. A Piros
Orr Bohócdoktorok Alapítvány és a Finnagora közös
szervezésében ugyanis dr. Bim-Bam és dr. Bigyó bo-
hócdoktorokat ezúttal Joulupukki a lappföldi Mikulás is
elkísérte gyógyító körútjukon. A nevetés gyógyít –
tartja a mondás, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
pedig gondoskodik arról, hogy a kórházakban fekvõ
betegeknek mindig legyen okuk a jókedvre. Külö-
nösen igaz ez a karácsonyi várakozás idõszakára, ami-
kor a család hiányát még nehezebben viselik az ágyhoz
kötött gyerekek. Hogy egy kicsit felvidítsák õket,
Mikulás táján a két bohócdoktor egy ritkán látható
vendéggel lepte meg a János Kórház Gyermekosz-
tályának lakóit. Velük volt ugyanis az egyenesen Finn-
országból érkezett Mikulás, a hosszú eredeti fehér
szakállt viselõ Joulupukki, aki a „bohóckodások” köze-
pette ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek. 

Helyesbítés
A Várnegyed újság XVI. évfolyam 21. számában a 6. ol-
dalon az I. Kerület Kártya elfogadó helyek között – a
lapunkhoz eljuttatott téves tájékoztatás miatt – sajná-
latos módon helytelen információt közöltünk. A Régi
idõk boltja kártya elfogadó hely címe: 1014 Fortuna ut-
ca 5. Az érintettektõl elnézést kérünk.  

Országos szépíró verseny
A Sajátos Nevelési Igényû Tehetségeket Segítõ Tanács
országos szépíró versenyt szervez a közoktatási intéz-
mények sajátos nevelési igényû tanulói számára.
Kategóriák: I. Általános iskola 1-2 osztály, II. Általános
iskola 3-4 osztály, III. Általános iskola 5-8 osztály, IV.
Gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák. Jelentkezési
határidõ: 2012. január 15. Az országos döntõ 2012. áp-
rilis 21-én lesz. Kapcsolat: Nagy Magdolna verseny-
@sni-tst.eu 06-30-45678-61, www.sni-tst.eu.

RRöövviiddeenn

Hírek, információk az I. kerületrõl 

Harmadik alkalommal szervezett mûsoros jótékonysági délutánt a Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék közössége. A mûvelõdési házban megtartott
programon a szülõk mellett egykori kerületi bölcsõdések is felléptek, a bevételt az
intézmények karácsonyi játékvásárlására használják fel.

A „Mûvészeti paletta a bölcsõdésekért” gála közönségét köszöntõ Pusztainé
Berényi Katalin mindenekelõtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a jótékony-
sági délután elsõsorban a Lovas úti, az Iskola utcai és a Tigris utcai bölcsõ-
déket összefonó közösségi szálak erõsítésérõl, az emberi kapcsolatok építé-
sérõl szól. Ennek szellemében a mûsort a családokkal közösen állították
össze, a szülõk nem csupán a szervezésben segítettek, hanem – a dolgozók
hozzátartozóihoz hasonlóan - elõadóként a színpadra is felálltak. A zenés,
énekes, táncos produkciókban ráadásul egykori elsõ kerületi bölcsõdések
is helyet kaptak, így aztán valódi „házi mûsor” szórakoztatta a közönséget.
Ahogyan a Budavári Egyesített Bölcsõdék vezetõje fogalmazott, ismét bebi-
zonyosodott, hogy a bölcsõdei élmények, az összetartozás érzése felnõttként
sem múlik el. A jótékonysági délután bevételébõl különbözõ fejlesztõ esz-
közöket, játékokat vásárolnak, az ajándékokat az intézmények karácsonyi
ünnepségein próbálhatják ki elõször a gyerekek –hívta fel a figyelmet
Pusztainé Berényi Katalin, aki külön kiemelte a Budavári Önkormányzat,
a helyszínt biztosító Budavári Mûvelõdési Ház és dr. Nagy Gábor Tamás
személyes támogatását, amelyek nélkül nem valósulhatott volna meg a
program.   knp

Jótékonysági gála bölcsõdésekért 

Zenés délután idõseknek 
Zenés délutánon látta vendégül az elsõ kerület nyugdíjas polgárait a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ. A mûvelõdési házban megtartott rendezvényen ope-
rák, operettek közkedvelt dallamai csendültek fel. 

A Budavári Népjóléti Közalapítvány támogatásával megvalósuló program nem ismeretlen
a kerületi idõsek körében, hiszen tavaly már részesei lehettek egy hasonló koncertnek – tud-
tuk meg Bokodi Ferencnétõl. A szervezõ Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ munkatársa elmondta, hogy szándékaik szerint advent idején ezentúl minden év-
ben jelentkezik majd a karácsonyváró zenés délután. „Egy olyan, mindenki számára ingyenes
rendezvényben gondolkodtunk, amely egy bõ óra erejéig gondtalan szórakozást biztosít a
nyugdíjas korú polgárok számára. Ez fõleg karácsony közeledtével fontos, hiszen az emberek
ilyenkor a szokásosnál is jobban igénylik az együttlétet, a közösségi programokat. Különösen
igaz ez az idõsekre, akik közül sokakat súlyt az elmagányosodás”. A Zenés délután éppen ezért
a gondtalan szórakozásról szólt, a Beöthy-Kiss László és Fers Márta operaénekes, valamint
Tóth Ágnes zongoramûvész tolmácsolásában felcsendülõ opera és operett slágerek percek
alatt meghódították a szépszámú közönséget. Az elõadók ráadásul a hallgatóságot is bevonták
a produkcióba, a párbeszédekkel bensõségessé tett elõadás végeztével valamennyi résztvevõt
megvendégelték a szervezõk.

Újabb menedékhely 
a hajléktalanoknak
A Déli pályaudvar mellett, a Feszty Árpád utca 6-
10. szám alatt tavaly december óta mûködik a
Máltai Szeretetszolgálat negyven fõs intézménye,
amely elsõsorban olyan beteg embereket fogad,
akiket a kórházak a teljes felgyógyulásig „lábado-
zásra hazabocsátva” megjegyzéssel engednek ki. A
lábadozó mellett, az egykori Fõgáz-telep hátsó,
földszintes épületében most egy ötven férõhelyes
nappali melegedõ és egy 24 férõhelyes éjjeli mene-
dék is nyílt. Ezt is a szeretetszolgálat üzemelteti.

A Feszty Árpád utcai szálló a Fûtött utca prog-
ram keretében megvalósuló férõhelybõvítés elsõ
látható eredménye. Az átalakítás költségeit a Be-
lügyminisztérium és a Fõvárosi Önkormányzat áll-
ta – az átadáson így a belügyminiszter és a fõpolgár-
mester is megjelent. Tarlós István arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy 2006 és 2010 között 130 ember fa-
gyott meg Budapest utcáin, s õk azért fáradoznak,
hogy ilyen tragédiák ne ismétlõdhessenek meg.
Mint mondta, százmillókat költenek arra, hogy
emberi körülményeket teremtsenek a hajlékta-
noknak; az új fõvárosi szállókon összesen négyszáz-
ötven embernek biztosítanak lakhatást.

Pintér Sándor belügyminiszter a biztonságot és
a törvényességet hangsúlyozta beszédében. „Akik
a késõbbiekben aluljárókban kívánnak lakni, ka-
pualjakban kívánják tönkretenni a lakók minden-
napjait, azokat a rendõrök el fogják hozni a hajlék-
talanszállóra, ez nem kérdés” - jelentette ki a mi-
niszter. Álláspontja szerint összefogással, fokozato-
san lehet kezelni a kérdést, amiben nagy szerepük
van a karitatív szervezeteknek.

Kozma Imre, a Feszty Árpád utcai létesítményt
mûködtetõ Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnö-
ke is a társadalmi összefogás szerepét hangsúlyoz-
ta. Úgy vélte, a hajléktalanoktól nem kell félnünk;
a feladatunk az, hogy elhitessük velük, „õk is a pol-
gártársaink, testvéreink, éppen olyan emberek,
mint mi vagyunk, csak az életük valahol megbi-
csaklott.” A szeretetszolgálat vezetõje hozzátette:
„nem csak az ajtót, a szívünket is ki kell nyitni ah-
hoz, hogy segíteni tudjunk gondjaik, bajaik orvos-
lásában.” - d-

Önkormányzati segítség a rászorulóknak. Hagyomány a kerületben, hogy az adventi idõszakban dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester fogadja a kerületi egyházi közösségek vezetõit, és karácsony közeledtével ön-
kormányzati támogatást biztosít az egyházközösségeknek, amelyet azok a rászorulók megsegítésére, megaján-
dékozására fordítanak. Az idei találkozón a Budavári Római Katolikus Fõplébánia, a Budapest Budai Református
Egyházközösség, a Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia, a Budavári Evangélikus Egyházközség, a
Felsõvizivárosi Szent Anna Plébánia és Egyházközösség, az Alsóvizivárosi Plébánia és Egyházközösség, a Budai
Görög Katolikus Egyházközség és a Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia vett részt. Az egyházközösségek
vezetõi beszámoltak az év számukra fontos eseményeirõl és a jövõbeni terveirõl. A Budavári Önkormányzat ve-
zetése összesen 1,6 millió forintos támogatást adott az egyházaknak.
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Nemrégiben hirdettek eredményt a Széll Kálmán tér rehabili-
tációjára kiírt pályázaton. A gyõztes terv közlekedési részét a
Fõmterv Zrt., míg az építészeti megoldásokat a Finta és Társai
Építész Stúdió Kft. jegyzi. Elképzeléseik szerint Buda legfonto-
sabb közlekedési csomópontját vissza kell adni a városlakóknak,
s ha terveik megvalósulnak a Széll Kálmán tér hosszú évtizedek
után végre valódi közösségi funkciót kap.

A Várnegyednek nyilatkozó Mezei Gábor elmondta, hogy egyelõ-
re egy koncepciótervrõl van szó, a végsõ kialakításra jövõre egy
újabb közlekedési és építészeti pályázatot hirdet meg a fõváros.
Ennek ellenére a Finta Stúdió irodavezetõje szerint nagyobb vál-
toztatásokra nem kell számítani, jelen állás szerint ugyanis a kiírás
a most gyõztes pályamûre épül. 

„A Finta Stúdió egy racionális elképzelést tett le az asztalra, egy
olyan tervet, ami nem számol újabb beépítésekkel ezért a térkiala-
kítással igyekszik javítani a használhatóságon. Élõ közösségi felü-
let kialakításában gondolkodtunk, ami nem csak arra alkalmas,
hogy megoldja napi 200 ezer ember tömegközlekedését, hanem
találkozó és részben pihenõhelyként is funkci-
onál. Mindez az eddigi elképzelésekhez képest
gyökeresen más irány, hiszen elõször egy köz-
célú fejlesztést valósít meg, amire késõbb eset-
leg ráépülhetnek az üzleti fejlesztések” – hang-
súlyozta Mezei Gábor, aki már csak azért sem
pártfogolja új épületek felhúzását, mert ezzel
megszûnne a tér természetes légmozgása. Hoz-
zátette: a feladat korántsem egyszerû, hiszen a
metrón és a villamosokon kívül tizenöt busz áll
meg és várakozik a téren, ami ezért leginkább
egy elhanyagolt jármûtelepre hasonlít. Ezzel
szakít a koncepcióterv, amely ötre csökkenti a
megállók számát, a további ütemekben pedig a
villamos végállomásokat is megszüntetné. 

„Ma szinte folyamatosan négy Combino ál-
lomásozik a téren, ráadásul van egy olyan vá-
gány is, amin a mûszaki hibás jármûveket tárol-
ják. A tucatnyi busz látványával együtt, ez a kép
határozza meg a Széll Kálmán tér karakterét,
ami méltatlan Buda központjához”- véli az iro-
davezetõ. Rövidtávon megoldást jelenthet,
hogy már az elsõ ütemben elkészülnének a 4-6-
os villamos átkötései az Alkotás úton keresztül
a Móricz Zsigmond tér, illetve északi irányba a
hûvösvölgyi tömegközlekedési csomópont fe-
lé. Ezzel megteremtõdik annak a lehetõsége,
hogy a kötöttpályás végállomások kikerüljenek
a térrõl. Egyelõre azonban ez biztosan nem tör-
ténik meg, ezért a tároló vágányt a terv a tér szé-

lére tolja, míg a 4-6 mostani végállomását szintbe hozza a gyalogos
felületekkel.  

A bevezetõ szakaszokon a villamos pályát befüvesítenék, aho-
gyan a teret félkörben átölelõ, egyszerûen használható peronrend-
szer is részben zöldtetõt kapna. Eltûnne a metrókijáró beton épü-
lete, helyére egy üvegezett fogadótér kerülne. Itt kapna helyet a
mostani presszó-kávézó, ami a tervezõk szerint a legendás órával
együtt a Széll Kálmán tér emblematikus találkozóhelye.

Parkszerû kialakítást kapna a macskaköves buszparkoló, az in-
tenzív zöldfelületet egy kétméteres rézsûvel választanák el az utca
zajától. 

Az ötös busz a szintbe hozott villamos pályát használva bejöhet-
ne a térre, majd a szintén süllyesztett síneken, az alagúton keresz-

tülhaladva kanyarodna rá a Krisztina körútra. Egyetlen új végállo-
más létesülne, ez pedig a fogasé, ami a Széll Kálmán térig közle-
kedne.

Ami az elsõ kerületet a leginkább érinti, az a Vár Kapuja koncep-
ció megvalósítása. Ennek lényege, hogy a tér felsõ részének meg-
nyitásával a Várfok utca Széll Kálmán téri szakaszán a várbusz meg-
hagyásával egy faltól falig térkõvel burkolt sétálóutca jönne léte,
míg a Csaba utca lejtõs része szintbe kerülne a Krisztina körúttal.
A tér és a körút közötti kapcsolatot gyalogos alagúttal oldanák
meg, az alagút két oldalán lépcsõn, illetve lifttel és mozgólépcsõvel
lehetne feljutni a Várfok utcába. A Várbusz a Várfok utca alsó sza-
kaszán kialakított öblösödésben fordulna vissza, illetve egy másik
elképzelés szerint átmenne a tér másik oldalára, így könnyítve meg

a piac elérését a váriak számára. A Várfok és
Vérmezõ utca találkozásánál jönne létre a Vár
Kapuja központja, amelyet a Csaba utcai oldal-
hoz hasonlóan szintén lépcsõ, mozgólépcsõ és
lift kötne össze a Széll Kálmán térrel. A felsõ
szinten különbözõ kiszolgáló funkciók kapná-
nak helyet – például kávézó, turisztikai infor-
mációs központ – míg a pályázatot készítõ épí-
tész csapatot vezetõ Szabó Tamás János szerint a
zöldtetõ alatt érdemes lenne egy BUBI termi-
nált kialakítani, ahol nem csak a bérelt biciklit
lehetne letenni, hanem le is zuhanyozhatnának
a Várba igyekvõk. Szó van arról, hogy a turista-
buszok a Krisztina körúton állnának meg, majd
a postapalota mellett kiépített feljárón keresz-
tül jutnának el a Vár Kapujához.

A Finta Stúdió, szakítva az általánosan hasz-
nált mészkõvel, a tér teljes területén nagy kopás-
állóságú burkolatokat telepítene, a parkosított
részt vízi játék tenné barátságosabbá. A gyalogo-
sok pihenését a jelenleginél lényegesen több
ülõhely szolgálná, míg a téren és a Várfok utcá-
ban több mint kétszáz fát ültetnének. A távlati
tervekrõl szólva Szabó Tamás János arra hívta
fel a figyelmet, hogy a tér rehabilitációjához kap-
csolódva érdemes lenne bõvíteni a környezõ ut-
cák felé irányuló gyalogoskapcsolatok számát,
míg a Széna téri Volán végállomás helyére vala-
milyen parkosított, közösségi vagy sportfunk-
ció kerülhetne.  K. Á. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Hozzátette: a fejlesztés azért is sürgetõ, mert a
Várbazárt néhány éve a World Monuments
Watch felvette a világ száz leginkább veszélyezte-
tett mûemlékeinek listájára. 

Az évek során többféle elképzelés született a te-
rület hasznosításával kapcsolatban, ilyen volt az
az üzleti projekt, amely a helyreállításért cserébe
kilencven évre átvette volna a Várbazár üzemelte-
tését. „Ezt a koncepciót az önkormányzat nem tá-
mogatta, azt mondtuk, hogy a vári közcélú fejlesz-
tések tervezése és lebonyolítása legyen az állam
hatásköre, a magánbefektetõknek csak részfel-
adatokat szabad átadni. Így lehet megelõzni az ér-
tékvesztést és azt, hogy a helyi polgárok kiszorulja-
nak saját életterükbõl” – emlékeztetett a polgár-
mester. 

Milyen funkciót kap a Várbazár?

Egyelõre nincsen végleges döntés arról, hogy
pontosan milyen szolgáltatások kerülnek a
Várbazárba, dr. Nagy Gábor Tamás az egykori If-
júsági Parkra emlékezve, szívesen látna itt egy
rocktörténeti múzeumot, illetve egy olyan állan-
dó kiállítást, amely a magyarság világraszóló ered-
ményeit tárná az érdeklõdõk elé. A bazársor a ter-
vezett kiszolgáló és kereskedelmi létesítmények
mellett részben éttermi funkciót kaphatna, egyes
részeiben ugyanakkor felidézhetõek lennének az
évszázados szobrászhagyományok. A felsõ terüle-
ten az Erzsébet királyné korabeli kerthez hasonló
pihenõpark és egy teraszos vendéglátóhely léte-
sülhetne. Az már szinte biztosra vehetõ, hogy a
vízhordó lépcsõ mellett megvalósul a közvetlen
palotakapcsolat, az elképzelések között mozgó-
lépcsõ és sikló is szerepel. Dr. Nagy Gábor Tamás
a Clark Ádám téri tapasztalatok alapján az utób-
bi megoldást tartja jobbnak, egy „Várbazár sikló”
ugyanis már önmagában turisztikai attrakció-
ként mûködhetne. Ráadásul az újabb közlekedé-
si kapcsolattal még inkább idõszerûvé tehetõ a tu-
ristabuszok vári felhajtásának megtiltása, ami a
térség egyik legégetõbb közlekedéstechnikai fel-
adata. 

Fókuszban a Várnegyed közlekedése

A polgármester támogatná a milleneumi föld-
alatti vasút meghosszabbítását a Rácz fürdõig, ez-
zel ugyanis egy vonaljeggyel az összes budapesti
világörökségi terület elérhetõ lenne. Szintén
megvalósíthatónak tartja a Várbazár elõtti kisha-
jó forgalom beindítását, a Duna szélessége miatt
azonban ezen a helyen ellenzi egy gyalogos híd
építését. Már jövõre megoldódhat a vári utak
helyzete, az ígéretek szerint a fõváros tavasszal
hozzákezd a várbusz útvonalának felújításához.

Dr. Nagy Gábor Tamás úgy látja, hogy az értékek
védelme érdekében- ahogyan az a világ nagyváro-
saiban megszokott -  olyan alternatív útvonalakat
kell kialakítani, amelyek gyors és kényelmes kap-
csolatokat teremtenek  a vár és a környezõ utcák
között. A cél az, hogy a pöfögõ buszok helyett lif-
tek, elektromos buszok vagy mozgólépcsõk hoz-

zák fel a turistákat a várba. Erre minden esély
megvan, hiszen a kormány arról is döntött, hogy
rövid idõn belül el kell készülnie a Budai Vár
közlekedési koncepciójának és a Budai Vár
hosszabb távú, huszonöt éves fejlesztési stratégiá-
jának. „Régóta várunk arra, hogy a kormány és a
kerület együtt dolgozva meghatározza a Budai
Vár jövõjét, majd uniós források segítségével
megvalósítsa az elképzeléseket. Most végre lehe-
tõség nyílik erre, hiszen a közlekedési koncepció
kidolgozását a polgári kormány az önkormány-
zatra bízta, a vár fejlesztési stratégiája pedig vár-
hatóan több ponton támaszkodik majd a már
meglévõ kerületi integrált városfejlesztési straté-
giára” – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás, aki
rámutatott: a kerület azt szeretné, hogy a Vár-
bazár legyen a vár megújulásának zászlóshajója,
egy olyan sarokpont, ami egyértelmûsíti a fejlesz-
tések irányát.

Palota és polgárváros

A vári fejlesztések során külön kell választani a
palota- és a polgári negyedet. Arra kell törekedni,
hogy a lakóterületen erõs polgárság alakuljon ki,
folytatódjon az a hagyomány, amelyet elõdeink
hagytak ránk. Ez azt is jelenti, hogy nem kellenek

olyan idegenforgalmi attrakciók, amelyek ellehe-
tetlenítik a lakófunkciót. Ez történt a „bezzeg-
ként” emlegetett Prágában, ahol a belsõ városrész
szinte teljesen elnéptelenedett - ezt mindenkép-
pen el kellene kerülni. A kulturális értékek meg-
óvása ugyanakkor stratégiai kérdés, ezért is öröm-
teli, hogy a külsõ rekonstrukció befejeztével a
kormány további 1,4 milliárd forintot biztosít a
Mátyás templom belsõ részeinek felújítására, ami
a tervek szerint még ebben a ciklusban elkészül.
Szintén kedvezõ a vár szempontjából, hogy a
Magyar Kultúra Házát a Szentháromság téren
alakítja ki a kormányzat. Érdemes lenne közössé-
gi célokra hasznosítani a Magyar Tudományos
Akadémia épületegyüttesét, ezzel az Országház és
Úri utca déli oldala is újraéledhetne. Ehhez kap-
csolódva a Mária- Magdolna templom is új funk-
ciót kaphatna, ennek egyik akadálya ráadásul ha-
marosan elhárul, a Csatornázási Mûvek ugyanis

végre hajlandó eladni az önkormányzatnak az
egyébként csak elvétve mûködõ nyilvános WC-t,
így megoldódik a közösségi hasznosításhoz elen-
gedhetetlen illemhely kérdése. 

A polgármester reményét fejezte ki, hogy ha-
marosan a Babits sétány teljes hosszán sétálha-
tunk, ehhez már csak arra van szükség, hogy az ál-
lam átadja az Egyesült Államoknak a felajánlott
csereingatlant.  Ha ez megvalósul, a hajdani Tán-
csics börtönbõl egy nemzeti kegyhely alakulhat-
na ki, ahol nem csupán a 48’-as szabadságharc,
hanem a korábbi korok történelmi ereklyéi is
helyet kaphatnának. A Szentháromság tér sar-
kán álló Óvárosháza épületének is közösségi
funkciót kell találni, amit nehezít, hogy az ingat-
lan a zsidó kárpótlás keretében kikerült az állam
tulajdonából. Dr. Nagy Gábor Tamás azt javasol-
ja, hogy ingatlancserével az épület újra kerüljön
az önkormányzat birtokába. Annál is inkább,
mert sok éven át itt mûködött az elöljáróság – a
házat a török ostrom után a polgárok adakozásá-
ból kifejezetten erre a célra építették - tehát egy
olyan emblematikus épületrõl van szó, amely
megérdemli, hogy újra az I. kerület lakói vegyék
birtokba. 

A palotát és a polgárvárost elválasztó Dísz tér-
nek viszont vissza kell adni a hajdanvolt repre-
zentatív funkcióját, míg a Sándor palota elõtti
rész megmaradna az államfõi protokolláris foga-
dások helyszínének. A palotával kapcsolatos el-
képzeléseirõl a polgármester elmondta, hogy
nincs ok a Budapesti Történeti Múzeum elköl-
töztetésére, vagy az Újvilág kert funkcióváltásá-
ra, itt az a lényeg, hogy a terület legyen nyitott és
átjárható.  A Nemzeti Múzeum valószínûleg a
pesti oldalon összeköltözik a többi mûvészeti
múzeummal, így nem lesz akadálya a felszaba-
duló épületrészek rekonstrukciójának. Vélemé-
nye szerint a Haussmann-féle homlokzatot és a
szent koronával díszített kupolát is vissza kelle-
ne állítani, hiszen ezek a szimbólumok a magyar
államiság jelképei. A Széchényi Könyvtár he-
lyén a nemzeti könyvkultúra legszebb darabjait
bemutató tárlat nyílhatna, ez azonban csak ak-
kor valósítható meg, ha a nemzeti alapkönyvtár
egy könnyen elérhetõ és valóban használható
épületet kap. Dr. Nagy Gábor Tamás úgy véli,
hogy a szent koronát a palotában kell elhelyezni,
egy épületben a mindenkori köztársasági elnök
rezidenciájával, míg a Sándor palotát a minisz-
terelnök használhatná. 

knp.

Várbarátok a Várról  

Terítéken a közeljövõ fejlesztései

Gyalogos alagút és lift is segítené a közlekedést

Városi találkahely lesz a Széll Kálmán tér

Buda legfontosabb közlekedési csomópontja élhetõ közösségi térré alakulna a Finta Stúdió koncepciója alapján (látványterv)

A tervezett fejlesztésekrõl dr. Nagy Gábor Tamás polgármester tájékoztatta a Várbarátok körének tagjait a Liteában
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A polgári életforma nélkülözhetetlen örömfor-
rásairól: könyvekrõl, színházról, delikáteszekrõl
és borokról folyt a szó november 29-én a Márai
Szalonban. Az alkalmi kiállítás ezúttal az
1848/49-es forradalom és szabadságharc után
keletkezett mítoszokat illusztrálta korabeli met-
szetek és kiadványok bemutatásával. A mítosz-
gyártásról szólt Szigethy Gábor írása is.

Márai Sándor életmûvének kiadójaként Sza-
badhegy Péter, a Helikon Kiadó igazgatója a más-
fél évtizede indított sorozatról szólt. Elmondta,
hogy két évvel ezelõtt – vezetõi megbízatása kezde-
tén – katalógusba gyûjtötték az író addig megje-
lent mûveit, idén pedig elemzést készítettek az ér-
tékesített könyvekrõl. Három „Márai-toplista” is
készült a különbözõ idõszakokból; az adatokból
megállapították, hogy az olvasók 1996 óta másfél
millió Márai kötetet vásároltak. Az eladási ada-
tok alapján a  legnépszerûbb a Füves könyv, majd
A gyertyák csonkig égnek, a Napló, az Eszter ha-
gyatéka, és az Egy polgár vallomásai az összesített
sorrend. 

Ugyancsak a Helikon adta ki Szigethy Gábor
közelmúltban napvilágot látott Mezei–Márai sze-
relem címû kötetét, amelybõl a kiadó kérésére
(esetleges szerzõi jogi problémák miatt) még a
megjelenés elõtt ki kellett venni egy Márai által
írt magánlevelet. Szigethy Gábor, Mezei Mária
hagyatékának tulajdonosaként vitatta ugyan a
döntés jogosságát, de eleget tett a kiadó kérésé-
nek. Érdekességként megjegyezte, hogy Mezei
Mária 1943-ban összegyûjtötte Márainak a Pesti

Naplóban megjelent írásait, ám ezeket az író ké-
sõbb nem közölte kötetben. 

A kiadó igazgatója elmondta, hogy kérdõíves
felmérésükben a Márai mûvek olvasóinak élet-
koráról is érdeklõdtek. Az adatok alapján kide-
rült, hogy az író a 45 éven felüliek körében a leg-
népszerûbb. A jövõben céljaik között szerepel a fi-
atalok figyelmének felkeltése Márai iránt.

A beszélgetést követõen Bata Éva, a Vígszínház
mûvésze a Füves könyv két fejezetét olvasta fel:
„Arról, hogy a dolgokat meg kell várni”, illetve „A
remekmûrõl és a tündérirõl”. A fiatal mûvész az
idézeteket maga választotta, és mindkettõrõl úgy
vélte, hogy számára is megszívlelendõ tanácsok.

Szigethy Gábor – aki a Színház- és Filmmû-
vészeti Egyetemen Bata Éva tanára volt – arról
faggatta a 2009-ben végzett színésznõt, hogy mi-
lyen érzés egy fiatal mûvésznek ma a Vígszín-
házban játszani?

– Nagyon nagy az elvárás a „falakban és a füg-
gönyben” – hangzott a válasz –, ez természetesen
pezsdítõ is, de minden alkalommal eszembe jut,
hogy korábban kik álltak itt a színpadon, kiknek
a tekintete ment végig a karzaton…

„Mester” és tanítványa ezt követõen a színházi
próbafolyamatról beszélgetett. Szigethy Gábor
úgy vélte, Bata Évának „pokoli szerencséje” van,
hogy jobbnál jobb rendezõket kap. A Vígszín-
házban jelenleg nyolc darabban játszik, fõszerep-
lõ Molnár Ferenc Ibolyájában, és Júliát alakítja
Shakespeare darabjában.

A szalon másik vendége Halmos Mónika, külö-
nös hivatást képvisel: az ehetõ virágok szakértõje.
Az ismert gasztronómiai szakíró húsz éve foglal-

kozik e ritka területtel. – Már az ókorban is tud-
ták, hogy a rózsa nagyon finom – mondta, majd
hozzátette, régi korok szakácskönyveinek tanul-
mányozása során kiderítette, hogy a virágokat dí-
szítésként és ízesítésként is használták. A közön-
ség megtudhatta, hogy étkezésnél a tányéron csak
olyan dolgok kaphatnak helyet, amelyek ehetõk,
és nem árt, ha színben és formában harmonizál-
nak a fõétellel. Az érdeklõdõk 90 százaléka nem
eszi meg a díszeket, akad azonban egy-pár kíván-
csi ínyenc, aki megkóstolja a virágokat.

Az ehetõ virágok vadon vagy a kertben terem-
nek, és nincsenek vegyszerrel kezelve. Az efféle
fogások az élménygasztronómia kategóriájába
tartoznak. Felhasználásuk gyümölcssaláták, -zse-
lék, vagy -kocsonya formájában az ünnepnapok-
ra való. Halmos Mónika elárulta a jelenlévõk-
nek, hogy õ maga a rózsát és az ibolyát szereti a
legjobban. 

A borászvendég ezúttal Neszmélyrõl érkezett.
Szöllõsi Mihály 1970-ben még kedvtelésbõl mû-
velte héthektáros szõlõültetvényét. Jelenleg több
mint húsz hektárról 50–70 hektó bort termel.
Feleségével 1998-ban alapította a Neszmélyi
Szöllõsi Pincészetet, amelynek historikus hangu-
latú pincéit 1832-ben Zichy Miklós gróf építette.
A birtokon ma már feldolgozó is mûködik,
amelynek díjazott borai közül a Márai Szalon
vendégeinek poharába az Irsai Olivért töltötték.
Hozzá birsalmakrém alapú, madársalátával díszí-
tett Fortuna falatka dukált. A szünet után Hal-
mos Mónika az ehetõ virágok felhasználásáról
tartott képekkel illusztrált elõadást. 

- a -

Máraitól az ehetõ virágokig 

Csikai Márta Angyali üdvözlet címû tárlatának
megnyitóját december 8-a délutánján a kiállítási
térbe belógatott három kis csengõ hangja jelezte.
A Várnegyed Galériában megjelent érdeklõdõ-
ket az önkormányzat nevében Incze Ildikó szín-
mûvész, rendezvényi referens köszöntötte, majd
a közönség az advent hangulatához illõ produkci-
ókat hallgathatott meg. Csõke Flóra gordonkajá-
tékával, Incze Ildikó Pilinszky és Juhász Gyula ka-
rácsonyi sorainak felidézésével, a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola fuvolatriója (Bibó Hanna,
Horányi Hanna és Nagy Dorottya – mindhár-
man Prokop Anna tanítványai) a téli ünnepkör
kedvelt dalainak elõadásával köszöntötték a
Munkácsy-díjas szobrászmûvészt.

Szakolczay Lajos mûvészetkritikus nem csupán
a mûvész egyedi stílusvilágát mutatta be, de kitért
a kiállításon látható alkotások mûelemzésére is. -
A biblikus cím nagyon is eligazít Csikai Márta
plasztikai világában, jóllehet az advent adta a ke-
retét a téma szerinti válogatásnak – kezdte beszé-
dét a mûvészetkritikus.  Ezt követõen a Biblikus
Teológiai Szótárból idézett, utalva arra, hogy a te-
ológiai breviárium szócikkei jól nyomon követ-
hetõek a kis reliefek sorát adó Bronzkapu-terven,
amellyel a szobrászmûvész a pannonhalmi Szent
Márton hegyére pályázott. Az Anya címû kõszo-
bor és a terrakotta Madonna kapcsán a szakem-
ber megjegyezte, hogy az invenciózus anyagfor-
málással a zárt tömb-élmény miként avatódik
anya és gyermek szeretet-apoteózisává. 

A mûvészeti író úgy vélte, hogy Csikai Márta
pályáján a viaszveszejtéses bronz hozta a „megiga-
zulást” – a statikus alakok zárt tömbje, súlya, pa-
lástja, forgástengelye megbontódik, illetve áthe-
lyezõdik. A mozgásalakzatok új teret teremtenek
maguknak, s a szárnyak angyalokat röptetõ, tán-
cosnõket emelõ vitorlája úgy feszül a légnek,
akárha az ég boltívét tartaná.  

Babits Mihály-i mélységet hordoz a mûvész
Jónás kisplasztika-sorozata – állapította meg Sza-
kolczay Lajos. A kritikus végül a kiállított érmék-

rõl szólva úgy fogalmazott: – Csikai Márta jellem-
formáló képessége, plasztikai derûje ott vibrál
mindazon öntött bronz, illetve vert ezüst érmék-
ben: arcokban, alakokban, amelyek történelmi,
mûvelõdéstörténeti és mûvészeti világunk tágab-
ban a nemzet emlékezetének ébrentartására szol-
gálnak. A Budai Várban élõ szobrászmûvész kiál-
lítása január 5-ig tekinthetõ meg.

A Várnegyed Galéria az Újévben is várja Önö-
ket. A következõ kiállítás megnyitóját 2012. janu-
ár 12-én 18.00 órától tartjuk, az Ecce Homo címû
tárlaton a kerületben élõ Gönczi Béla grafikusmû-
vész és felesége, G. Fábry Zsuzsa fotómûvész mu-
tatkozik be. 

Jónástól a MadonnáigVidám tabáni 
karácsonyi délután

Bár a szentestére még várni kell, néhány angyal
már leszállt a Tabánba, hogy ajándékokkal lep-
je meg a Virág Benedek Házba betérõ nagycsa-
ládosokat. A Vecsey András önkormányzati
képviselõ szervezésében immáron harmadik al-
kalommal megtartott tabáni karácsonyi délutá-
non a gyerekeket forró csokoládéval, kaláccsal és
sült gesztenyével, míg a felnõtteket illatos forralt
borral és teával várták. 

Három évvel ezelõtt újdonság volt, ma már
igazi kerületi hagyomány, sokak által várt kö-
zösségi program a tabáni karácsonyi délután.
És nem csupán azért, mert ezen a napon a jó
szándékú, segíteni akaró kerületi polgárok jó-
voltából megannyi gondosan becsomagolt
ajándék kerül a Virág Benedek Ház udvará-
ban felállított nagycsaládosok karácsonyfája
alá, hanem sokkal inkább az együttlét öröme
miatt, ami ilyenkor az ünnepvárás idején gyer-
mek és felnõtt számára egyaránt különös je-
lentõséggel bír. Ezt a kimondatlan, inkább el-
titkolt, mintsem kimutatott igényt ismerte fel
Vecsey András, a Tabán ügyeinek intézését az
elsõ szabad választások óta magára vállaló ön-
kormányzati képviselõ, amikor életre hívta az
ünnepségsorozatot. Hogy a kezdeményezés si-

keres, mi sem bizonyítja jobban, mint a Tabán
Múzeum elõtti udvart minden egyes alkalom-
mal benépesítõ gyerekhad, a kikészített aján-
dékokra – minden csomagra ráírták az ado-
mányozók, hogy milyen korú gyermeket sze-
retnének meglepni – idõnként lopva odapil-
lantó mosolygós arcok látványa. És persze a
felnõttek, szülõk és nagyszülõk, fiatal és idõ-
sebb kerületi polgárok támogató jelenléte,
akik a naphegyi óvodások ünnepi mûsorát lát-
va ismét bizonyosságot nyerhettek arról, hogy
amíg világ a világ, biztosan lesz tabáni kará-
csony. Bár az elõadás hamar véget ért, a prog-
ram tovább folytatódott: a Tabáni Terasz Étte-
rem jóvoltából ugyanis az udvaron terített asz-
tal fogadta a jelenlévõket. A kicsiket forró cso-
koládéval és teával, foszlós kaláccsal, sült gesz-
tenyével várták, míg a felnõtteknek testet és
lelket melengetõ forralt bor járt. Nem marad-
hatott el az ilyenkor szokásos ingyenes tombo-
la sem, a támogatóknak köszönhetõen értékes
könyvek, különbözõ csecsebecsék, és meg-
annyi vidám apróság talált gazdára. Jó helyre
került a fõdíj is, a sokszemélyes vacsorát egy
gyermeket váró fiatal pár nyerte.                   - pp -

Minden kedves 
olvasónknak békés, 

boldog ünnepeket 
és sikeres 

új évet kívánunk!
Várnegyed szerkesztõség

Csikai Márta szobrászmûvész

Márai Sándor Füves könyvébõl Barta Éva színmûvész olvasott fel részleteket

Gyûlnek az ajándékok a karácsonyfa alatt
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Halála elõtt néhány héttel találkoztam vele a kór-
házban. A sorsába belenyugvó ember feküdt elõt-
tem, nem a régi, mindig tervezõ barát. Ez már a
búcsúzás volt. Azt hiszem, maradandót alkotott.
A prózai írásai is remekek, de hozzám a versei áll-
nak közel. Küzdõ ember volt, nálam jobb kedé-
lyû. Fáj, hogy elment; bizony nagyon sok dolgot
meg kellett volna még beszélnünk.

Szakonyi Károly író, drámaíró sokszor meg-
örökítette a kedves barátot. Mondhatni egymás-
ból éltek. Remek novelláiban él tovább, és föltá-
mad, ha elolvassa valaki. Az írószövetségi klub-
ban idézte föl a 80 éves Gyurkovics Tibort.

– Kicsit engem is megtévesztett a sok ráemléke-
zés. Versek, prózai írások, filmek azt sugallták: él,
itt van közöttünk. Talán a rádióban beszél a zené-
rõl, a televízióban tart elõadást József Attiláról,
vagy új verseit olvassa zsúfolt közönség elõtt.

Fél életemet átszövi ez a barátság. Most is lá-
tom: kalapban, télikabátban érkezik. Egy öltö-
nyös, nyakkendõs úr, pszichológus az elmeinté-
zetben. Mesél a nõi zárt osztály betegeirõl, hogy
nyúlnak felé, simogatják, sírnak, nevetnek. Sze-
retettel lehet csak bírni, mondta mindig, nem

hitt más gyógyításban, csak a szeretetben! Bol-
dogan mutatta elsõ kötetét, a Grafitot, azután a
Kenyértörést, különös novelláit, izgalmas re-
gényeit. Késõbb együtt szorongtunk színdarabja-
in: az Öreg bemutatóján, Páger és Bilicsi alakítá-
sán; Veszprémben, ahol dramaturg is volt, és vég-
re játszhatott a Fekvõtámaszban.

Nagyszerû színész volt. Nem a szó eredeti jelen-
tésében. Társaságban, mûsorokban, de legin-
kább a vendéglõi fehér asztaloknál. Akármit csi-
nált, akárkirõl beszélt, mindig szeretettel tette,
olykor sarkítva, de a bántást nem ismerte. Sok-
szor panaszkodott: írni kell, írni, ezt nem lehet ki-
bírni, de mint minden igazi nagy író, hatalmas
örömet érzett, ha jó mû sikeredett. És neki nagy-
szerû munkái vannak!

Emlékek. Fölmerülõ arcok. Mintha tegnap
történt volna, a kis konyhában vitatkozunk. Sze-
retett éjszaka fõzni, sokáig fent lenni, verseket ol-
vasni magnetofonszalagra. Most én is ezt teszem,
egyik kedves versét idézem befejezésül: „Valahol
meg kell állni, / valahol meg kell halni, / valami
könnyû réten / akarok elfakadni. // Nem félek a
haláltól. / Megállok vele szemben, / de amikor le-
sújt rám, / Isten, ölelj meg engem”.               F. F. L.

Advent második vasárnapján, december 4-én, az
aulában felállított hatalmas karácsonyfa fogadta a
városházi koncertre érkezõket. A meghívott fellé-
põket, a magyarországi lengyel katolikusok Szent
Kinga Kórusát dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter mutatta be. Arra a költõi kérdésre, hogy „miért
éppen Lengyelország?”, maga adta meg a választ. A
tavalyi Chopin-, az idei Liszt-év, valamint az egy-
mást követõ magyar–lengyel uniós elnökség kap-
csán a Budavári Önkormányzat testvérvárosi kap-
csolatot létesített Varsó I. kerületével. - A Magyar-
országon mûködõ lengyel kórus autentikus mûso-
rával a lengyel karácsonyi hagyományokat mutatja
be – mondta a polgármester, majd a két nép törté-
nelmi sorsközösségét említve hozzátette, hogy
Szent Kinga mindkét nép számára történelmének
jól ismert alakja. Kinga IV. Béla lánya, (a késõbbi
Szent) Margit nõvére volt. Lengyelországba ment
férjhez, férje halála után apáca lett. Halálát követõ-
en az ország védõszentjévé választották. Szent
Kinga élteti tovább a két nép barátságát.

Hegyi Balázs, a tabáni Alexandriai Szent Katalin
templom plébánosa a téli „ajándékos” ünnepek-
rõl, a Mikulásról és a karácsonyról írt bensõséges
hangú írását olvasta fel. A „várakozásban cinko-
san összekacsintó” ünnepeket az ajándék is össze-
kapcsolja. Az ajándék, amely egyszerre kézzelfog-
ható és megfoghatatlan, akárcsak a betlehemi új-
szülött. – Mikuláskor és karácsonykor megtestesül
az Isten. Az ajándékozót, az Istent soha nem látta

senki – folytatta az atya, majd Máté evangéliumá-
ból idézett: „Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek
szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benne-
teket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei
Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kür-
töltess magad elõtt.[…]. Te úgy adj alamizsnát,
hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így ala-
mizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben
is lát, megjutalmaz.”

Hegyi Barnabás végül a gyermekkori vágyak és a
karácsony fontos kérdésével fejezte be írását, hogy
„vajon lehet-e örök életre szóló ajándékban is ré-
szesülni?”. Az adventi gondolatok elhangzása után
a plébános úr meggyújtotta a második gyertyát.

A magyarországi katolikus lengyel kolónia
Kõbányán, az 1930-ban felszentelt kõbányai Min-
denkor Segítõ Szûz Mária templomban talált ott-
honra. Kórusuk hat évvel ezelõtt a plébánia és a
Szent Adalbert Kulturális Egyesület égisze alatt
alakult. Karnagyuk Rostetter Szilveszter zeneta-
nár, orgonista, zeneszerzõ, aki az egyes mûsor-
számok elõtt magyarul foglalta össze a budavári kö-
zönségnek a lengyel dalszövegeket. A három szó-
lamban felcsendülõ lengyel karácsonyi énekek
többsége az újszövetségi történetet mesélte el. Az
úgynevezett kolindák lengyel szóhasználatban ka-
rácsonyi és betlehemes énekeket, játékokat és
pásztordalokat jelentenek. A kórus által elõadott
dalcsokrok között Kohán Nikolett szólóját élvez-
hette a közönség. r.

Mezõségi muzsika a fa alattKarácsonyra készülve

Adventi kolinda koncert

Gyurkovics Tibor 80

Advent harmadik vasárnapján, december 11-én, a
táncházakból jól ismert Téka népzenei együttes adott
nagysikerû hangversenyt a Városháza aulájában. A
közönség idõsebb tagjai mellett ezúttal fiatalok is
akadtak szép számmal, akik láthatóan szívesen fel-
pattantak volna a helyükrõl, hogy ropni kezdjék egy
kis mezõségi muzsikára.

A megjelenteket dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntötte. – A már ismert koncertlátogatók
között, akik évek óta eljönnek a különleges adventi
gyertyagyújtásra, mindig megjelennek újabb és újabb
arcok. Advent az elmélyülés, a befelé fordulás idõsza-
ka, amikor muzsikával, a mûvészetek élvezetével, kö-
zöttük népzene-hallgatással töltjük az idõt. Egy nép-
rajzkutató szerint, aki nem ismeri, hogy õsei hogyan
ábrázolták az életet, az a mai kor embereként sem tud

eligazodnia világban. A szakember leírta, hogy ad-
vent idején a falusiak egykor házról házra jártak és
mindenütt énekeltek. A haragosukat is felkeresték, és
bocsánatot kértek egymástól. Hálával mindenki csak
Jézusnak tartozott.

Az est házigazdája egy bukovinai székely
kántálóval zárta köszöntõjét: „Paradicsom
mezeibe aranyszõnyeg leterítve, / Azon van
egy rengõ bölcsõ, abban fekszik az Úr Jézus. /
Az úr Jézus Isten fia, jobb kezében aranyal-
ma. / Bal kezében aranyvesszõ, fel-felhajtja,
megzúdítja. /Zúg az erdõ, cseng a mezõ, a ma-
darak fütyeregnek. / Az angyalok énekelnek,
a magyarok ünnepelnek.”

Bence Imre, a Budai Evangélikus Egyházmegye
esperese adventi gondolatait Lukács evangéliumának
azon mondatára fûzte fel, amely szerint: „Egye-
nesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik
a megváltásotok”. Valamennyien lehajtott fejjel járó
emberek vagyunk, akik külsõ vagy belsõ okok miatt

lehorgasztott fõvel megyünk az utcán és elesettnek, ki-
csinek érezzük magunkat. Mindannyiunkat Jézus
bátorít: emeljük fel a fejünket! Felegyenesedni kétféle-
képpen lehet – folytatta az esperes. Egyik módja az
evolúciós elmélet, amely szerint az elõemberbõl kiala-
kult a homo sapiens. Ám a másik mód szerint fölemel-
hetjük a tekintetünket arra, aki kegyelmet és békessé-
get ad, akitõl jön a megváltás. Legyen áldott a re-
ménység fénye! – zárta szavait Bence Imre esperes,
majd meggyújtotta az adventi koszorú harmadik
gyertyáját.

A délután zenekari fellépõi, az 1976-ban alakult
Téka együttes tagjai bemutatkozásként elmondták,
legfontosabb céljuk a magyar népzene eredeti hangzás-
világának megõrzése. Ökrös Csaba, Soós András,
Tárnoki Beatrix, Lányi György és Havasréti Pál fa-

lun élõ zenészmesterektõl gyûjtötték a dallamokat, ta-
nultak tõlük, együtt muzsikáltak lakodalmakban,
bálokban, táncházakban. Fontos számukra, hogy a
dallamok és a játékstílus megõrzése mellett átadják
tudásukat a fiatalabb generációknak. Tanítanak

mûvészeti iskolákban, zeneiskolákban, valamint se-
gítik a magyar népzenei élet utánpótlás-nevelését.
Ezen az estén Luca napi és adventi népszokásokat és
karácsonyi dalokat tûztek mûsorra, sok derûvel, néha
jelmezzel és a játék kellékeivel. Koncertjük nagy sikert
aratott. 

Adventi koncert a Városházán
December 18. 16.00 óra: A Purcell Kórus és az

Orfeo Zenekar koncertje. Mûsoron: Johann Se-
bastian Bach mûvei. A program ingyenes, a helyek
elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
Megnyílt Ferenczy Károly gyûjteményes kiállítása. A
tárlaton a mûvész 150 festményét és 80 grafikáját mu-
tatják be, emellett mintegy 50 dokumentum (fotó, levél,
katalógus, könyv) egészíti ki az anyagot. A kiállítás 2012.
május 27-ig látható az „A” épületben.

A Budai Református Egyházközség hírei
Ünnepi alkalmak: december 25-én 8 és 10 órakor Is-
tentisztelet és úrvacsora, december 26-án 10 órakor
Istentisztelet és úrvacsora, december 31-én 18 órakor
óévi istentisztelet, január 1-jén 10 és 18 órakor újévi is-
tentisztelet (Budapest, I. ker. Szilágyi D. tér 3.)

December 17-én 16 órakor Napraforgó koncert, 18-
án 10 órakor gyermekkarácsony a Meseerdõ Bábszín-
házzal. Bõvebb információ: www.gyulekezet.hu).

Emlékmise a Mátyás-templomban
Budapest ostroma és Tarnay Elemér Frigyes emlékére
emlékmisét tartanak 2011. december 22-én (csütörtö-
kön) 18 órakor a Mátyás-templomban. A misét celeb-
rálja: Süllei László plébános. Elhangzik: Tarnay Lajos:
Ave Maria. 

Közremûködik: Tardy László karnagy, Tarkó Magda
ének, hegedûkísérettel.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics M. u. 5.)
Amerigo Tot: Mesélõ mûtárgyak. A galéria nemrég meg-
nyílt 2. emeleti termében rendezett tárlat a Mester eddig
még nem látott, külföldrõl érkezett alkotásait mutatja
be. A kiállítás 2011. december 23-ig tekinthetõ meg,
minden nap 10-18 óráig. 

Borsos Miklós emlékkiállítás
(Budapest, I., Úri u. 6., I. emelet)
Borsos Miklós szobrászmûvész mûveibõl emlékkiállítást
tekinthetnek meg volt lakóhelyén. A Lakásmúzeum
szombati napokon tart nyitva 10.00-17.00 óráig. Elõ-
zetes bejelentkezés esetén egyéb idõpontban is várjuk
látogatóinkat (telefon és fax: 356-9981, mobil: 30-991-
8818).

Tabulatúra karácsonyi koncert
A Tabulatúra régizene-együttes hagyományos karácso-
nyi ünnepi koncertje 2011. december 21-én, szerdán
18.00-kor lesz a Szilágyi Dezsõ téri református temp-
lomban. Régi magyar és európai karácsonyi dallamok
korhû hangszereken. Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk. Az elõadásra a belépés díjtalan. Cím: Budapest, I.
ker. Szilágyi D. tér 1. Web: www.tabulatura.hu, e-mail:
tabulatura@tabulatura.hu.
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Budapestért-díjat vehetett át november 17-én Porogi
András. A Toldy Gimnáziumot tizenkilenc éve irá-
nyító pedagógus szakmai pályafutása elismeréseként
részesült az egyik legmagasabb fõvárosi kitüntetésben.

s Azt szokták mondani, hogy a pedagógusok általá-
ban a családi hagyományokat követve választják a ta-
nári pályát. Az Ön esetében is igaz ez a megállapítás?

Bár az egyik nagynéném valóban tanítónõ volt,
de mégsem ez vitt a tanári pályára. Ennél sokkal
prózaiabb a magyarázat, arról van ugyanis szó,
hogy már középiskolásként az irodalom és a törté-
nelem érdekelt. Pályaválasztásomban  komoly
szerepe volt a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára-
inak is, akik követendõ példát nyújtottak.

s Ezek után nem meglepõ, hogy az egyetemen is a
bölcsészkart választotta. Milyen szakon végzett?

Az érettségi után sikeresen felvételiztem az ELTE
magyar-történelem szakára, itt dõlt el véglegesen,
hogy a pedagógia az az irány, ahol meg tudom va-
lósítani az elképzeléseimet. Így lettem tanár, amit
azóta sem bántam meg, hiszen számomra a taní-
tás a legizgalmasabb feladat. 
s Hogyan került a Toldy Ferenc Gimnáziumba?

A véletlennek köszönhetem, hogy a Toldy tanára
lettem. A diploma megszerzése után néhány hó-
nappal tudomásomra jutott, hogy megüresedett
egy állás az iskolában. Amikor elõször beléptem
az épületbe, rögtön összetalálkoztam az akkori
igazgatóval, Pataki Gyulával, akivel aztán egészen
1991-ben bekövetkezett haláláig együtt dolgoz-
hattam. Sokat tanultam tõle. 
s Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy soha nem hagyta
el a gimnáziumot. Pontosan mióta dolgozik itt?

Így van! 1985-tõl tanítok a Toldyban, nyugodtan
mondhatom, hogy valójában innen indult a szak-
mai pályafutásom. Magyar nyelv és irodalmat, va-
lamint történelmet oktattam, és rögtön az elsõ
évben osztályfõnök lettem. Ez egyébként akkori-
ban bevett szokás volt, a kezdõket azonnal bedob-
ták a mélyvízbe, amibõl sokat lehetett profitálni a
késõbbiekben. Ezt követõen még egy osztályom
volt, de õket már nem tudtam végigkísérni az
érettségiig, mert Pataki Gyula halálát követõen
kollégáim erõs rábeszélésére megpályáztam az
igazgatói állást, amit sikerült elnyernem. 

s Huszonhat évet töltött el ugyanazon a munkahe-
lyen. Hûséges típus?

Azt szoktuk mondani, hogy a Toldyból nem szo-
kás átmenni egy másik iskolába. Egyaránt igaz ez
a gyerekekre és a pedagógusokra. Akik idejön-
nek, kevés kivételtõl eltekintve késõbb is jól érzik
magukat az intézmény falai között. Így volt ez a
nyolcvanas években és így van ma is, sõt ha lehet,
ez a kötõdés azóta talán még erõsebb lett.
s Mi lehet ennek az oka?

Elsõsorban a gyerekek, akik nemcsak okosak és
igyekvõk, de megvan bennük az, amit Németh
László (szintén toldys diák) egyik írásában budai
jólneveltségnek nevezett. A nyolcvanas évektõl
kezdve folyamatos a színvonal emelkedés, ami
magával hozta azt is, hogy egyre jobb képességûek,
és ambiciózusabbak a tanulóink. Sikeresen áll-
tunk át a kilencvenes évek közepén a hat osztá-
lyos képzésre, ennek is köszönhetõ, hogy az utób-
bi években hatszoros a túljelentkezés a gimnázi-
umba. De mindennél sokkal fontosabb, hogy a
Toldyba mindig szívesen jártak a gyerekek, ez pe-
dig azért lényeges, mert csak akkor lehet hatéko-
nyan tanítani és nevelni, ha a diákok ebben part-
nerek. Ezt bizonyítja az a minden évben megtar-
tott felmérés, amiben azt kérdezzük meg a tanuló-
inktól illetve szüleiktõl, ki bánta meg, hogy a
Toldyba jött. Az eredmény több mint bíztató, hi-
szen a névtelen válaszadók mindössze 1-1,5 száza-
léka nyilatkozik negatívan errõl a kérdésrõl. Azt
hiszem mindezek tükrében nyugodtan állítha-
tom, hogy toldysnak lenni rangot jelent. 
s 1991 óta irányítja a gimnáziumot. Az eltelt húsz év
eredményeit figyelembe véve, igazgatóként mire a
legbüszkébb?

Nagyszerû testületet örököltem elõdömtõl, ezért
a kezdetektõl arra törekedtem, hogy az oktatás
feltételeiben lépjünk elõre. Ennek eredménye a
2004-ben átadott vadonatúj, multifunkciós épü-
let, amely elsõsorban tornaterem, szabványos
röplabda és kosárlabda pályával, de helyet kapott
benne egy informatika és egy képzõmûvészeti
szaktanterem is. Mindent sikerült megvalósítani,
amit elképzeltünk. Az önkormányzat beruházá-
sában egy olyan, a történelmi környezetbe illesz-
kedõ, mégis modern épület született, amely mél-

tán érdemelte ki az építész társadalom és a kerü-
letiek elismerését. De az is büszkeséggel tölthet el,
hogy amikor végigmegyek az iskola folyosóján,
sok mosolygós tekintettel találkozom, és nem tû-
nik úgy, hogy félnének tõlem a gyerekek, aho-
gyan az sok iskolában még mindig elõfordul. Azt
hiszem, ennél többet egyetlen tanár sem kíván-
hat, hiszen így jöhet létre az a bizalmi kapcsolat,
ami az iskolai nevelõmunka alapja. 
s Ha jól tudom, a tanárok és diákok együttmûködé-
se a tanulmányi eredmények tekintetében is meg-
mutatkozik. Ha csak a számokat nézzük, hogyan jel-
lemezné az iskolát?

A középiskolai oktató munka  minõségét az érett-
ségi eredményekbõl lehet a legpontosabban le-
mérni. Ezen a téren nem lehet okunk a panaszra,
a Toldy Ferenc Gimnázium hosszú évek óta ott
van a legjobb magyarországi intézmények között.
Az érettségi átlagunk 80-85 százalék körüli, mi-
közben ugyanez a mérõszám 45-65 százalék kö-
zött mozog az országban.
s Minek köszönhetik ezeket a kimagasló mutatókat?

A Toldy Ferenc Gimnázium jelenlegi helyén
1859-ben nyitotta meg kapuit, ezzel a miénk
Buda egyik legrégebbi iskolája. Az elmúlt százöt-
ven évben sok minden megváltozott a világban,
az iskola pedagógia programja azonban ma is
ugyanazzal a mondattal kezdõdik, mint ami az is-
kola alapkövén szerepel. Ez is azt mutatja, hogy
eredendõ értékeink jó részét ma is fontosnak és
követendõnek tartjuk, ez az állandóság pedig
olyan alap, amire bátran lehet építkezni. Ilyen újí-
tás többek között a valamennyi tantárgyat felöle-
lõ vizsgarendszerünk vagy az utolsó két évben kö-
telezõ mûvészeti oktatás. Komoly hangsúlyt he-
lyezünk a nyelvoktatásra, többen érnek el nálunk
vizsgaszintet mint sok kéttannyelvû gimnázium-
ban. Nem indítunk speciális osztályokat, a tanu-
lás terén a diákok mindenfajta törekvését támo-
gatjuk függetlenül attól, hogy humán vagy reál ér-
deklõdésûek, ugyanakkor a képzés utolsó két évé-
ben mindenki emelt óraszámban tanulhatja a
számára érdekes vagy fontos tantárgyakat.
s Hogyan értékeli a Budapest-díjat?

Minden kitüntetés megtiszteltetés, hiszen a meg-
becsülés jele. Számomra ugyanolyan kedves az is-

kola tantestületétõl megkapott Pataki Gyula-díj,
vagy az önkormányzat Virág Benedek-díja mint a
mostani elismerés. Mindegyik abban erõsít meg,
hogy jó úton jár az iskola. Mert – és ezt fontosnak
tartom hangsúlyozni – ez a díj nemcsak nekem,
de az egész iskolának szól, valamennyi munkatár-
samnak, akik munkájukkal az utóbbi évtizedek-
ben hozzájárultak sikereinkhez, és valamennyi
toldysnak, akik segítették az iskolát, öregbítették
jó hírét. Ezt a díjat valójában a Toldy kapta.
s Az elmúlt évek sikereinek tükrében, milyen tervei
vannak a jövõre nézve?

A pedagógusi pálya nem karrier központú, tanár-
ként kezdjük és ha nem történik az emberrel
olyan baleset, hogy igazgatóvá választják, akkor
tanárként is fejezzük be, legfeljebb  egy kicsit jobb
tanárként. A mi karrierünk a tanítványaink sor-
sában, tudásában, boldogságában és boldogulá-
sában teljesedhet ki. Ezért nekem sem lehet más
tervem, mint hogy a Toldy Ferenc Gimnázium
továbbra is szerethetõ, jó és eredményes iskola le-
gyen, képes legyen megfelelõ válaszokat adni a jö-
võ kihívásaira. Olyan iskolában gondolkodom,
amelyre tanárok, diákok és szülõk is egyaránt
büszkék lehetnek.                                                     K. Á.

Benkõ László fiatalos megjelenése, aktivitása,
s lendülete miatt nem elcsépelt  kifejezés az

örökifjú. Emlékeimben élénken élnek a ’60-as,
’70-es évekbeli balatoni, várbeli, Hess András té-
ri koncertek, s a klubok hangulata. Épp úgy em-
líthetném a Népstadionbeli vagy az Ifi Parkban
adott koncertek sorozatát. A zene sodró lendü-
lete magával ragadta a több ezres, a bandával a
Trombitás Frédit együtt éneklõ tömeget, Mol-
nár György (Elefánt) Rettenetes emberek címû
slágerének gitárszólója szinte kettészakította a
budai vár oldalát. S persze hátborzongató örök
emlék marad Benkõ László pazar billentyûs já-
téka. 
s Ötven év hosszú idõ, ritka egy együttes életében. A
tagok kitartása, egymás iránti tisztelete, s nem utol-
só sorban a zene imádata is meghatározó lehet egy
ilyen pályafutásban. Hogyan kezdõdött? 

Szervezésemmel elõszõr egy Próféta nevû társu-
lás - Láng Péter szaxofon és Künsztler Tamás
dob - alakult, és párhuzamosan a „József Atti-
lások” - Kóbor János, Laux József, Varsányi Ist-
ván és Kovacsics András - is alapítottak egy ban-
dát. A kettõ fúziójából alakult 1962-ben az
Omega. Az akkori felállásban: Benkõ, Kóbor,
Kovacsics, Künsztler és Varsányi összeállítás-
ban játszottunk, s rövidesen Künsztler helyére
Laux Jóska érkezett. Velünk énekelt Koncz
Zsuzsa (látható volt az „Ezek a fiatalok” címû
filmben) majd Vittek Mari, s 1964-ben Somló
Tamás is az együttes tagja volt, õ énekelte az
„Azt mondta az anyukám” címû slágert. 1968-
ban a Presser, Benkõ, Kóbor, Molnár, Mihály
és Laux felállásban dolgoztunk.
s Ekkor utaztatok ki Angliába és vettétek fel Omega
Red Star néven egy nagylemez anyagát.

El sem hittük, hogy mehetünk, hiszen abban az
idõben ismert dolog volt, hogy milyen nehézsé-
gekbe ütköztek az utazások. A túra elõtt a sajtó-
tájékoztatón papírról olvastam fel a szöveget, ne-
hogy tévedjek. Az a tény, hogy másnap repülünk
Londonba, a beat zene õshazájába, elképzelhe-
tetlennek tûnt. Charlie Coutts segítségével és
szervezésével végül is megérkeztünk a brit fõvá-
rosba. Az Animals együttes roadja várt bennün-
ket és rövidesen a legendás Marquee Clubban
voltunk, a Sohoban. Szinte „fogdostak” minket,
hogy a vasfüggöny mögül érkezõknek is két ke-
zük, lábuk, szemük van? Amikor a színpadra ke-
rültünk és meghallották a zenénket, szinte tátva
maradt a szájuk. Nagy sikerünk volt. Eric Clap-
ton, Joe Cocker is gratulált, számtalan híresség-
gel találkoztunk.
s Ekkor készült el az elsõ nagylemezetek?

Igen. John Martin producer szólt nekünk, hogy

nagy sikeretek van, s 3 napotok arra, hogy a
stúdióban felvegyétek az elhangzott számokat.
Vállaljátok? Természetes igent mondtunk, s az a
fura helyzet állt elõ, hogy elõbb készült el kint egy
nagylemezünk, mint itthon, Omega Red Star
néven. Hazaérkezésünk után „véletlenül” 1968

augusztus 20-ra, megjelent az elsõ magyar nyelvû
beat LP, Trombitás Frédi és a rettenetes emberek
címmel.
s Az elsõ két „csoda” nagylemez, a Trombitás Frédi
és a 10 000 ezer lépés után nagyobb változások tör-
téntek. Távozott két stabil zenész az Omegából.

Valóban nagy cserebere zajlott az együtteseknél,
1971-ben Frenreisz Károly, Barta Tamás és a tõ-
lünk távozó Presser és Laux négyes megalakítot-
ta az elsõ magyar szuper gruppot, a Lokomotív
GT-t. Debreczeni Ferencet vettük be dobosnak,
billentyûs csak én maradtam. Öt fõvel zenél-
tünk tovább, a zenei stílusunkat megváltoztatva a
hard rock irányába. 1973-ban egy felkészült né-
met menedzser, Peter Haucke felfigyelt ránk és
elsõ mondta az volt: - Nem ígérek semmit, de ha
így folytatjátok, befutott együttes lesz belõletek
Németországban is.
s Mi történt ezután?

A 6. lemezünk, a Nem tudom a neved után
1977-ben megjelent a legendás Time Robber,
az Idõrabló. A lemezbõl több mint egy millió
példányt adtak el, ez már egyértelmûen óriási si-
kert jelentett, és több országban mint Németor-
szág, Svájc, Görögország és természetesen a szo-

cialista országokban is befutott banda lettünk.
A következõ években a Csillagok útján és a
Gammapolis nagylemezt jelentettük meg, szin-
tén nagy sikerrel.
s A mondás szerint a gazdaasszony szoknyája sok
mindent eltakar. Rólatok botrányt, balhés koncer-
tet, széthúzást nem lehetett hallani.

Természetesen az összezártság, a hosszú turnék
alatt elõfordulhattak kisebb súrlódások, véle-
ménykülönbségek, de nem véletlenül vagyunk
együtt, s ünnepeljük  2012-ben a banda 50. szü-
letésnapját. Kitûnõ közösség vagyunk, és példát
mutattunk a többieknek.  
s Elõfordult, hogy egy évben több mint 200 napot
voltatok külföldön. Mikor pihentetek?

A ’80-as években volt egy csöndesebb periódus,
1986-ban a Föld árnyékos oldala, s egy évre rá
újabb népszerû lemez, a Babilon jelent meg.
Minden banda életében kell egy kis szünet, pihe-

nés, feltöltõdés, amikor egy kicsit eltûnsz és más
tevékenységet folytatsz, majd újra együtt, új ter-
vekkel és elképzelésekkel dolgozhatunk.
s Ilyen volt az 1987-ben, a 25 éves születésnapi,
vagy 1994-ben, a szakadó esõben telt házas Nép-
stadionbeli koncert.

Igen, ha ki is hagytunk éveket, soha nem szûn-
tünk meg és gõzerõvel készülünk az 50. jubileu-
mi koncertünkre, tele tervekkel. Annyit elárul-
hatok, hogy lesz hazai és külföldi koncertkörút is. 
s Nem fordult meg a fejetekben, hogy disszidáltok?

Hosszabb külföldi utazások során, egyértelmû-
en mondhatom, hogy a család, az egyetemi tanár
szülõk, a testvérek, az itthoni barátok hiányoztak
és esetleges kinn maradásunk után nagy meg-
próbáltatások vártak volna rájuk. 
s A nagy hármas: Illés, Metró, Omega között nem
volt ellentét?

Nem, sõt inkább segítettük egymást. Jártunk a
másik együttes koncertjeire, utána tapasztalat-
csere kis sörözés közben, s minden banda járta a
maga útját, igazi versenyszellem alakult ki közöt-
tünk. 
s Milyen nagyágyúkkal találkoztatok és léptetek fel
közös koncerten?

Felsorolni is nehéz volna. A legjobb baráti kap-
csolatot a Scorpions-szal alakítottuk ki. Õk átvet-
ték tõlünk a „Gyöngyhajú lányt”, de felléptünk a
Super Tramps együttessel, Joe Cocker-ral, az
Animals-szel és a holland Golden Earring-gel is.
Elmondhatom, hogy minden együttes barátsá-
gos, segítõkész volt, hiszen a zenei világ egy nagy
család.
s Közismert az I. kerülethez való kötõdésed.

A Krisztina körúti és a Gellérthegy utcai Általá-
nos Iskolákba jártam, majd a Petõfi Sándor
Gimnáziumban érettségiztem. A Mûszaki Egye-
temen édesapám is tanított, édesanyám balett-
táncos volt. Hét évig zeneiskolába jártam, s ter-
mészetesen a gimnáziumi évek alatt is folytattam
a zenetanulást. Több hangszeren is játszottam, s
a legendás, akkori, Budai Haydn szimfonikus ze-
nekarban voltam timpanista. Máig is szeretettel
emlékszem dr. Abszinger tanár úrra, aki latin és
zene szakos volt. A Petõfiben rendkívüli közös-
ség találkozott, elég ha Máté Pétert említem, aki
szomszédom is volt, ott érettségizett Schmitt Pál,
Göncz Árpád, Mádl Ferenc, Kupa Mihály, Gre-
gor Jószef, Márton András, és ide járt Zórád
Ernõ, a Tabán festõje, akinek születésének 100.
évfordulóját most ünnepli a kerület.

Csodálatos emlékek és élmények fûznek a
Tabánhoz, a Vérmezõhöz, a Krisztinavároshoz, a
Naphegyhez, ezért is jelent óriási örömöt, hogy
egyre szépül a kerületünk.                       Fehér Ferenc

Fõvárosi kitüntetést kapott a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója

Budapestért-díj Porogi Andrásnak

Porogi András

Fotó: Mándi Emese (www.mandiemese.hu)

50 év az Omegával
Az Omega együttes a könnyûzenei élet jellegzetes hangzású, ötven éve meghatározó szerepet ját-
szó zenekara. Hazai és nemzetközi sikereik elismeréseként vehették át a Pro Urbe díjat Bu-
dapest egyesítésének 138. évfordulóján az Újvárosháza dísztermében. Az együttes alapító tagjá-
val, Benkõ Lászlóval beszélgettünk. 
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Dr. Kiss Szabolcs megbízott  rendõrkapitány tájékoztatása sze-
rint az elmúlt idõszakban az igazgatásrendészeti osztály mun-
katársai egy szabálysértést elkövetõ személy ellen indítottak
eljárást, valamint három kéregetõt állítottak elõ és jelentettek
fel a közlekedési szabálysértés miatt. Utóbbi intézkedés része
annak a törekvésnek, amelynek eredményeképpen a remé-
nyek szerint rövid idõn belül megszûnik a jelzõlámpák elõtt
megálló autók közötti kéregetés a kerület útjain. Folytatódtak
a közlekedési akciók is, legutóbb egy nap alatt nyolc lejárt mû-
szaki engedéllyel közlekedõ autóról vették le a rendszámot a
rendõrök.

Elkapták az utcai tolvajt
Az elsõ kerületi járõrnek köszönhetõen nem jutott messzire az
a bûnözõ, aki fényes nappal kitépte a táskát egy idõs hölgy ke-
zébõl az Aladár és a Mészáros utca sarkánál. Bár megpróbált
elmenekülni, a kerületi kapitányság emberei a helyszín közelé-
ben elfogták és a kapitányságon elõállították. Az elkövetõ ellen
lopás vétsége miatt indult eljárás.

Zsebtolvajokat fogtak
A szakemberek szerint rendkívül nehéz tetten érni a zsebtolva-
jokat, ezért is számít kiemelkedõ eredménynek a kerületi ka-
pitányság novemberi akciója. A civil ruhás járõrök a Budai
Várban láttak el portyaszolgálatot, amikor gyanúsan mozgó
személyekre lettek figyelmesek. Követték a négy férfit, akik
röviddel késõbb egy japán turistacsoport sérelmére zseblopást
követtek el. A külföldi állampolgárságú bûnözõket rövid üldö-
zést követõen a helyszín közelében elfogták, így a lopással
okozott kár megtérült. 

Rendõrkézen a trükkös tolvajok
Különbözõ mesékkel több alkalommal csalt ki kisebb-nagyobb
összegeket egy idõs személytõl az a 21 éves nõ és 24 éves fér-
fi, akiket december elsõ hetében az egyik Széna téri pénzinté-
zet közelében fogtak el a kerületi rendõrök. Az eddigi adatok
alapján feltételezhetõ, hogy a két elkövetõ tagja annak a bûnö-
zõi körnek, amely a trükkös csalás módszerével károsít meg
idõskorú polgárokat. 

Mikulás a rendõrségen
Kedves hagyomány, hogy a kerületi rendõrkapitányság Mikulás
napi ünnepségre hívja a szolgálatot teljesítõ rendõrök gyerme-
keit. Így volt ez idén is, a Budavári Önkormányzat támogatásá-
val megtartott vidám rendezvényen közel negyven kisgyer-
mek találkozhatott az ajándékot hozó nagyszakállú Mikulással. 

Rokkantkártyával sem lehet bárhol parkolni!
Az utóbbi idõben több lakossági panasz érkezett a kapitány-
ságra olyan mozgáskorlátozott parkolási engedélyt használó
autósoktól, akikkel szemben a parkolási szabályok megsértése
miatt közigazgatási bírságot róttak ki. Mint dr. Kiss Szabolcs el-
mondta, a mozgáskorlátozott kártya felhasználása (azaz a
szélvédõ mögött jól látható helyen való kitétele) csakis akkor
jogszerû, ha azt a jogosult, vagy a jogosultat közvetlenül szállí-
tó személy használja. Amennyiben utóbbi szállításra hivatkozik
és a jogosult nincs a közelben vagy éppen az ország másik fe-
lében tartózkodik, a kártyát jogszerûtlenül használó bûncse-
lekményt követ el.

Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiak-
ban KRESZ) 51/A.§ rendelkezik azokról az esetekrõl, amikor és
ahol a kártyával parkolni lehet. E szerint mozgáskorlátozott
igazolvánnyal is tilos a parkolás:
l megállni tilos tábla hatálya alatt,
l kapukijáróban,
l útkeresztezõdésben illetve annak metszéspontjától szá-

mított öt méteren belül,
l járdán, amennyiben abból 1,5 méter nem marad szaba-

don,
l forgalomtól elzárt területen,
lgyalogátkelõhelyen, illetve öt méterrel az átkelõhely elõtt.

Elköszönt a kerületi kapitány 
Kilenc évig irányította a kerületi rendõrkapitányságot dr.
Kesztyûs Rudolf, aki õsztõl magasabb beosztásban folytatja
munkáját. A rendõrségi vezetõ a Várnegyed hasábjain keresz-
tül búcsúzik el a kerület lakóitól. 

A leköszönõ kapitány lapunknak elmondta, hogy hite szerint
mindvégig a szakszerûség és törvényesség szellemében járt el,
célja a kezdetektõl fogva a polgárbarát rendõrség megterem-
tése volt. „Úgy érzem, amit elterveztem sikerült megvalósíta-
ni, büszke vagyok arra, hogy egy nagyszerûen mûködõ kapi-
tányságot hagyhattam az utódomra” – hívta fel a figyelmet dr.
Kesztyûs Rudolf. „Amikor a kerületbe vezényeltek, dr. Nagy
Gábor Tamás azt mondta, bízik abban, hogy nem fél évre jöt-
tem. Szerencsére igaza volt, hiszen kilenc évet tölthettem el
Budapest talán legszebb városrészében. Ez idõ alatt igyekez-
tem a korábbiaknál szorosabb kapcsolatot kialakítani a buda-
vári intézményekkel, illetve a kerület lakosságával. Arra töre-
kedtem, hogy ne csak a szlogenek és a statisztikák szintjén,
hanem kézzelfoghatóan javuljon a kerület bûnügyi helyzete és
ezzel együtt a polgárok szubjektív biztonságérzete” – emlé-
keztetett dr. Kesztyûs Rudolf, aki külön kiemelte az állomány
lelkiismeretes és hozzáértõ munkáját. 

Mint elmondta, a kezdeti nehézségeket követõen kialakult
az a vezetõi mag, amely azóta is garanciát jelent a minõségi
munkára. Nekik, valamennyi rendõrnek, egyenruhásnak és
nyomozóknak köszönhetõ, hogy a Budapest- szerte rengeteg
gondot okozó trükkös lopások, a graffitizés és a betörések te-
rén is nagymértékben nõtt a kapitányság eredményessége. A
sikerekbõl a kerületi polgárõrség is kivette a részét, a civilek
együttmûködése jelentõs terheket vett le a rendõrök válláról.
„Az elsõ polgári kormány idején két évet dolgozhattam a mi-
niszterelnök személyes rendészeti fõtanácsadójaként. Ezúttal
is ehhez hasonló, miniszteriális munkakörben tevékenykedhe-
tek, ami óriási megtiszteltetés. Ennél is büszkébb vagyok
azonban azokra a köszönõ levelekre, telefonhívásokra, melye-
ket a kerület lakóitól kaptam. Ez az igazi elismerés, mert azt je-
lenti, hogy kívülállóként is befogadtak” – hangsúlyozta dr.
Kesztyûs Rudolf.

KKéékk  hhíírreekk

Kétszáz éve született Edinburgh-ban Adam
Clark, vagy ahogyan mi magyarok emlegetjük,
Clark Ádám a Lánchíd és az Alagút építõje. Az
évforduló alkalmából a skót származású építõ-
mester ükunokája, az elsõ kerületben élõ dr.
Hajós Tamás mérnök elevenítette fel a család
magyarországi történetét.

„A fennmaradt levelezések tanúsága szerint
Clark Ádám mélyen hívõ család elsõ gyereke-
ként a skóciai Edinburgh-ban született. Édes-
apja malomépítõ volt, ezt a foglalkozást követte
Ádám is” – beszélt a kezdetekrõl dr. Hajós
Tamás. „Sajnos rendkívül kevés tárgyi emlék
maradt meg vele kapcsolatban, megvan azon-
ban a házasságához 1855. körül kikért kereszt-
levél fotókópiája, ami azért különleges, mert az
egyházi archívum azóta leégett” – tette hozzá.

A 23 éves Clark Ádámot már elsõ külföldi
munkája Magyarországra szólította, azt a fel-
adatot kapta ugyanis, hogy felügyelje a Duna
felsõ szakaszán a meder tisztításához használt,
Angliából áthozott kotróhajó összeszerelését.
Kevesen tudják, hogy a Vidra nevû hajót ked-
venc kutyájáról nevezte el, holott a nyelvet való-
színûleg sohasem tanulta meg. Errõl így írt szü-
leinek: Két öcsémnek üzenem, hogy kutyám-
nak magyar neve van, Vidra. Barna, bozontos
szõrû, nagyon szép, játékos és kedves, nagyon
szereti a gazdáját és remek társ. Kölyökkutya
korában került hozzám és kedvem szerint ne-
veltem fel. Ha nem jelent problémát a szállítá-
sa, haza fogom vinni magammal.

Munkája befejeztével 1835-ben visszatért
Skóciába, hogy három évvel késõbb Thierney
Clark hídépítõ mérnök hívására ismét vissza-
térjen. Ebben minden bizonnyal helyismerete
is szerepet játszott, azonban legalább ennyire
fontos volt mesterségbeli tudása. 

„A Széchenyi Lánchíd formáját Thierney
Clark adta meg, a szerkezetet azonban Clark
Ádám építette fel fáradhatatlan szorgalommal,
nagy lelkiismeretességgel és szakértelemmel.
Nem véletlen, hogy mivel Thierney Clark nem
lehetett állandóan Magyarországon - Széche-
nyi hozzájárulásával - Clark Ádámot választotta
helyetteséül, s megbízta a hídépítés felügyeleté-
vel”- hangsúlyozta dr. Hajós Tamás, aki szerint
el kell oszlatni azt a mendemondát, hogy a két

Clark között – csak névrokonok voltak - vala-
milyen versengés és ebbõl adódóan ellentét
alakult volna ki. Éppen ellenkezõleg: Thierney
Clark volt a „karmester”, míg Ádám vállalta az
építkezés levezénylését, a mindennapi felada-
tok megoldását. Ez a párosítás pedig nagyszerû-
en mûködött. Clark Ádám, tehát mai szóhasz-
nálattal élve fõépítés-vezetõként dolgozott, e
mellett például maga tervezte meg a szükséges
hatalmas rakodópartot. Ehhez megkérte apját,
hogy mérje fel a londoni rakpartot, az eredmé-
nyeket pedig felhasználta saját terveiben. Ezt
támasztja alá Clark Ádám egyik levele, mely-
ben így fogalmaz: Jól intézem a dolgokat, job-
ban, mint amire Mr. Clark számított. Jó okom
van azt hinni, hogy amikor engem alkalmazott,
úgy gondolta, legjobb esetben fõ-munkafel-
ügyelõ lehetek. Most azt látta, hogy minden te-
kintetben fontos szerepem van, mindent én
irányítottam, nemcsak a munkálatokat, a gépe-
ket, de én tettem meg a szükséges elõkészülete-
ket, szerzõdéseket kötöttem, igazság szerint
minden, ami történt, vagy történnie kellett, én
általam történt, vagy az én tanácsomra és utasí-
tásomra. 

A Lánchíd legnagyobb személyforgalma
1892. június 8-án, Ferenc József koronázásá-
nak 25 éves évfordulójakor volt. A Vérmezõn
rendezett népünnepély alkalmával: 111 ezer fi-
zetõ gyalogos ment át a hídon. Ötven esztendõ
alatt összesen 441 millió fizetõ gyalogos ment
át a Lánchídon, amelynek teljes jövedelme 17
millió forint volt.

A híd 1849. novemberében készült el, Clark
Ádám azonban ezt követõen is Magyaror-
szágon maradt. Nevéhez fûzõdik az Alagút
megvalósítása, amit még Thierney Clark kez-
dett el. A fúrás során az irányzék kijelölése
rendkívül fontos volt, Clark errõl azt írja, hogy
a három irányból megkezdett fúrás gyönyörû-
en összefutott a megtervezett pontban, holott
többen azt jósolták, hogy a járatok valahol a
hegy gyomrában fogják keresni egymást.

Szintén gyakori tévhit, hogy Clark Ádám,
Áldásy kapitány lányát vette feleségül. A német
nyelvû Anton Áldásy, eredeti nevén Swerák az
1810-es években vándorolt Magyarországra a
csehországi Skutec-bõl. Itt feleségül vette Buda
polgármesterének testvérét. Az 1840-es évek-

ben, német anyanyelve ellenére magyarosítot-
ta nevét Áldásyra. Az õ harmadik gyermekével,
Máriával kelt egybe Clark Ádám. 

Elsõ pesti lakása a Híd Udvarban, a mai BM
épület helyén volt, a szabadságharc miatt a
Rózsahegyi utcába költözött. Négy élve szüle-
tett gyermeke volt, az elsõt a Bazilikában ke-
resztelték, ebben a Palat G. lakhely szerepel,
ami valószínûleg a Palatinus utcát, a jelenlegi
Nádor utcát jelentette. Ez az egyetlen épület,
ami eredeti állapotában megmaradt. A követ-
kezõ nyomon követhetõ lakhely a Várbazár
melletti háztömbben volt, közel Semmelweis
Ignác házához. Beszélnek arról, hogy a harma-
dik és negyedik gyermeke születésénél maga
Semmelweis is közremûködött. Tévedés azon-
ban, hogy élete végén az Áldásy házban, a
Krisztina körúton lakott, hiszen a Várbazár
melletti otthonában halt meg 1866. július else-
jén. Érdekes, hogy nem sokkal késõbb költö-
zött volna saját házába a Krisztina körútra, de
ide már csak a családja mehetett. 

A Vasárnapi Újság számolt be temetésérõl, e
szerint a halottasháznál Stehlo Gábor német
nyelvû beszédet tartott, majd a mai Clark
Ádám téren Török Pál superintendens egy ma-
gyar nyelvû nekrológot mondott. Hamvait a ví-
zivárosi temetõbe vitték, a János Kórház és a
Szilágyi Erzsébet fasor közötti földnyelvre,
amit 1930 körül szüntettek meg, a sírokat pe-
dig átvitték a Kerepesi temetõbe. Saját maga ál-
tal készített kriptában fekszik, aminek érdekes-
sége, hogy eredetileg apósának készítette.    - pp -

Kétszáz éve született a Lánchíd építõje

A magyarrá lett skót

Sport az óvodában
A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület a TÁMOP
uniós forrásból támogatott nagyszabású fejlesztési programot kez-
dett az oktatási és nevelési intézmények tanórán kívüli szabadidõs te-
vékenységének segítésére.

A „Sport, Természet, Egészség” elnevezésû programba bevont 14
általános és középiskola mellett a Budavári Önkormányzat naphegyi
óvodája is részt vesz. Az egy éves idõtartamú program keretében az
egyesület szakképzett labdarúgó edzõje, Deák Zsolt tart sportfoglal-
kozásokat az óvodában. A nagycsoportosok vesznek részt a minden
kedden délelõtt az óvoda tornaszobájában megtartott labdás, ügyes-
ségi, képességfejlesztõ tréningeken.

A kisgyerekek, mint minden más komoly edzés elején, bemelegí-
téssel kezdenek. Az alaposan átmozgatott izmokkal már könnyeb-
ben mennek a nem is olyan könnyû gyakorlatok. Labdával állva, ül-
ve, fekve vagy futás közben kell a különféle feladatokat elvégezni. A
húsztagú nagycsoportban kicsivel több a lány, és bizony õk az ügye-
sebbek. Életkori sajátosság, hogy ebben a korban még megelõzik a fej-
lõdésben a fiúkat.

Az edzés nem érhet véget játék nélkül. A foglakozás utolsó tíz per-
ce a vidám játéké, látszik, hogy Zsolt bácsi ért a gyerekek nyelvén. A
végén a legügyesebbek kis ajándékot kapnak. Az ötvenperces folya-
matos edzés gyorsan elrepül, a kipirult arcok mutatják, hogy eredmé-
nyesen.

Az óvoda nevelõi is hasznosnak tartják a heti rendszerességgel tar-
tott ügyesség és mozgásfejlesztõ foglakozásokat, melyet az egyesület
képzett szakembere tart. Várhatóan a rendszeres edzésszerû mozgás
megkedveltetésével, az óvodás kor után nekik könnyebb lesz a sport-
ágválasztás. V. L. 

20 éves a Tabáni Spartacus  
Egyesületünk, a Tabáni Spartacus SKE, kerületünk legnagyobb egyesülete,
õsszel ünnepelte huszadik születésnapját. A jubileumról ünnepi ülésen em-
lékeztünk meg.

Mi is történt 20 éve? A Spartacus tájfutó szakosztálya 1952-ben alakult. Az
egyesület több névváltozáson ment át, illetve a szakosztály helye is változott a
különbözõ Spartacus-egyesületek között. 1991-ben a Gép- és Vegyipari Spar-
tacus szakosztálya voltunk. Ekkor a változások, a támogatási lehetõségek be-
szûkülése miatt választottuk az önállóságot. Ezt segítette Ribényi Imre, a
szakosztály régi versenyzõje, aki cégének támogatását ajánlotta fel az új egye-
sületnek. Így alapítottuk meg 1991. október 17-én a Flexo-Spartacust, a táj-
futók új egyesületét. Ribényi Imre lett az egyesület új elnöke, Gyalog László
az ügyvezetõ elnök. 1995-ben megszûnt a Flexo Kft. támogatása, ekkor vet-
tük fel a Tabáni Spartacus nevet. Vass László (majd 2005-tõl Kovács Zoltán)
lett az elnök és Lõrincze Zsuzsa, majd Ézsiás Katalin az ügyvezetõ elnök.

A következõ jelentõs változás 2006-ban történt, amikor önálló szakosz-
tályként kérték felvételüket a Tabán SC fiataljai Gundel Takács Gábor ve-
zetésével, így jött létre a Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály. Az utolsó jelen-
tõsebb változás 2008-ban következett, amikor Máthé István (késõbb Vass
László) lett az elnök, Vass László (késõbb Gyalogné Csipi Erzsébet) az ügyve-
zetõ elnök, és az ekkortól nagy önállóságot élvezõ tájfutók vezetõje Gyalog
László lett.

A tájfutók ez alatt a 20 év alatt végig jelentõs szereplõi voltak a hazai tájé-
kozódási futó életnek. Hagyományos nemzetközi versenyeink, a márciusi
Tavaszi és a novemberi Õszi Spartacus Kupa a legjelentõsebb kupaverse-
nyek közé tartoztak és tartoznak ma is. A „csúcsidõkben” ezernél is több in-
duló volt 1-1 versenyen, 3-400 külföldi résztvevõvel.

A bajnokságokon váltakozó sikerrel szerepeltünk. A 90-es években elsõ
sorban nõi versenyzõink (Lux Andrea, Makrai Éva, Gyalog Zsuzsanna), il-
letve a nõi csapatok hozták a különbözõ korosztályokban a bajnoki érme-
ket. 2000 után többen eltávoztak, így néhány évig kisebb visszaesés volt
eredményességben.

Az új edzõ, Gyalog Zoltán tanítványai 2004-2007 között érték el elsõ sike-
reiket (Tibay Ilona, Fráter Tamás, a lányváltó és -csapat).

A következõ sikeres idõszak már napjainkban zajlik: Az utolsó 3 évben év-
rõl évre hatalmas fejlõdés eredményeképpen szinte az összes utánpótlás ka-
tegóriában ott vagyunk a legjobbak között. 2009-ben 3, tavaly 10, idén 14
bajnokságot nyertünk. Idén már az ország második legeredményesebb
klubja lettünk, ahol a 150 fõs szakosztályban a 111 igazolt versenyzõ közül
húszan mondhatták magukat magyar bajnoknak az elmúlt 3 évben, valame-
lyik utánpótlás kategóriában.

A focisták 5 évük alatt szintén szép sikereket értek el Gundel Takács
Gábor és Lukász György vezetésével. 130-150 gyerek focizik a 6 utánpótlás
kategóriában. Egyre sikeresebbek a különbözõ szintû bajnokságokon. Egy
nagy tornát, a Machos Ferenc tornát rendeznek minden évben a 10 évesek
számára, nemzetközi részvétellel.

Összességében a 20 év sportsikerei igazolták az akkori döntést, saját erõbõl,
pályázatok, támogatások és a tagok befizetései segítségével sikerült lábra állni,
és az elmúlt idõk változó gazdasági feltételei mellett is egy nagyszerûen mûkö-
dõ egyesületet létrehozni és mûködtetni. Gy. L. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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%.

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, Maros u. 12.) 
Weboldal: www.e-virag.hu
Kedvezmény: 10%.

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

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. 
Kedvezmény: 1 belépõ=2 fõ

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%.

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

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

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

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)

Dunaparti Matróz Kocsma 
(1011 Budapest, Halász u. 1. )
Weboldal: www.matrozkocsma.hu 
Kedvezmény: 5%. 

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.firstmed.hu
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%.

Halászbástya Étterem 
(1014 Budapest, Budai Vár,
Halászbástya - Északi Híradástorony) 
Weboldal: www.halaszbastya.eu 
Kedvezmény: 15%. 

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

Halmos Kft.
(1016 Budapest, Naphegy u. 27. 1/1.)  
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%.

Kakadu Táska és Bizsu 
(1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.) 
Kedvezmény: 5%. 

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: 10%.

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

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 Mûszaki és Közlekedési
Múzeum Öntödei Múzeuma
Weboldal:www.mmkm.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%.

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, Fortuna u. 5.) 
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% 

Rudas Shop 
(1013 Budapest, Döbrentei tér 9.) 
Kedvezmény: 10%.

Ruszwurm 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%.

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

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

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%. 

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
Kedvezmény: 5%. 

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, két-
szobás, 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.

VVáárrbbaann I. emeleti, 48 m2-es igényesen felújított utcai, cirkós
öröklakás 29.800.000 Ft-ért eladó. Telefon: 201-9475,
0670-237-9030.

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

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.

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 beltéri oszlopokkal,
stukkókkal eladó. Irányár: 45.9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

DDoonnááttii utcában egy házban egymás fölött lévõ 2 elegáns,
felújított, polgári belméretû öröklakás együtt vagy külön el-
adó: 60 m2-es, modern 2 szobás, galériázott (19,9 M Ft) és 92
m2-es, 2,5 szobás lakás (33 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. 

AAllkkaallmmii vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes tár-
sasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakí-
tott (126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezentatív 5,5 szo-
bás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás többgenerá-
ció vagy iroda számára 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 (4,8 M Ft), Krisztina krt.-on V. em-
i, 28 m2-es, panorámás, felújított lakás (5,9 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, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban a Szentháromság utcában a Mátyás temp-
lom közelében 100 m2-es reprezentatív önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 32,9 M Ft és egy
78 m2-es 2 szintes, 2 fürdõszobás, belsõ átriumos öröklakás is
eladó. Irányár: 39,9 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.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában – közvetlen tetõszint alatti -
80 m2-es reprezentatív adottságú, felújított önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: (27,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

II..  ker. Döbrentei úton, dunai panorámás, 136 nm, 3,5 szo-
bás lakás eladó. Telefon: 06-20-911-8689.

II.. kerület, Csalogány utcában 42 m2-es, magas földszinti la-
kás, jó közlekedés mellett (Batthyány és Széna között),
csendesa környezetben, orvosi rendelõ közelében eladó.
Irányár: 10,5 M Ft. Érdeklõdni: 06-30-369-6776-9.

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.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati  és dísztárgya-
it készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ.
Telefon: 06-30-2071-600.

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

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!!

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

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûszaki-
jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõemn. meg-
egyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613, 0620-931-
1832.

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

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 
VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS
MUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

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

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.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

ÉÉppííttééssii mûszaki ellenõrzés, állapotfelmérés, épületenerge-
tikai tanúsítás. Telefon: 06-30-655-7825.

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.

FFõõiisskkoollááss lányok matematika és angol nyelvbõl korrepetá-
lást és gyermekfelügyeletet vállalnak kedvezõ áron. Telefon:
0620-235-5859.

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.
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

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

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

FFAANNTTAASSZZTTIIKKUUSS  SSZZIILLVVEESSZZTTEERRII  AAJJÁÁNNLLAATT,,  
HHAA  BBIIZZTTOOSSRRAA  AAKKAARR  MMEENNNNII!!

AA  vvaaccssoorraa  áárraa  sszzeemmééllyyeennkkéénntt  2200..000000  FFtt//ffõõ  kkoorrllááttllaann  éétteell  ééss  iittaallffooggyyaasszzttáássssaall..
A hangulatot Taligás Tibor bárzongoristánk adja éjfélig, majd ezt követõen

egész éjszakás bulival a ’80-as évek zenéivel búcsúztatjuk az Óévet.
s

Hirdetésfelvétel legközelebb 2012. január 3-én és 4-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2012. január 13-én, pénteken jelenik meg!

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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Adás-vétel

Egészség

Szolgáltatás
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 13.
Január 27.
Február 10.
Február 24.
Március 9.
Március 23.

Április 6.
Április 20.
Május 4.
Május 18.
Június 15.
Június 29.

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Január 4.

Január 18.
Február 1.

Február 15.
Február 29.
Március 14. 
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Június 6.

Június 20.
SSzzüünneett

Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.

Szeptember 19.
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  
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