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Karácsonyi köszöntõ
Kétezer éve egy kisded tartja reménység-
ben a világot. A legreménytelenebb, a leg-
elesettebb helyzetben megszületett a
Gyermek, aki minden évben megszólít
bennünket. Szemünkbe néz és megkérde-
zi, mit tettél, milyenné váltál, amióta leg-
utóbb találkoztunk. Bennünk pedig egyre
gyûlnek az elmúlt karácsonyok emlékei.
Évrõl-évre, gyermekkorunktól mostanáig
kísér minket szüleink szeretete, a családi
ünneplés hangulata, és... a Betlehemi
Gyermek. Õ hozta közénk, emberek közé
a reményt, hogy egyszer mégiscsak szebb,
szeretettelibb lehet a világ. Nem díszesen
csomagolt ajándékokat hozott, hanem ön-
magát, keresetlenül, õszintén, természete-
sen, ahogyan csak egy gyermek tud érkez-
ni a világra. Édesanyja szeretete volt az el-
sõ, amit a világból megtapasztalt. Azt a
szeretetet, amely nélkül nincs élet. Amely
nemcsak megszüli, hanem ápolja, óvja,
neveli is a jövendõ reménységét. 

Szüleink, gyermekeink, családunk sze-
retete biztonságot, kapaszkodót nyújt eb-
ben a zûrzavaros világban, még akkor is,
ha ez nem tudatosul bennünk nap, mint
nap. De minden évben van egy áldott pil-
lanat, amikor megélhetjük a szeretet és az
összetartozás igaz élményét. Szenteste, ha
meggyújtjuk a gyertyákat, a csillagszórókat és
családi körben vagy szeretteinkre emlékezve
nézzük az ünnep fényeit, akkor tudatosul ben-
nünk, hogy életünk, családunk szeretete a leg-
szebb ajándék, az összetartozás meghitt pillana-
tai megismételhetetlenek. Ez a Karácsony egyik
legszebb és legemberibb titka. S legyen bár kü-
lönbözõ a hitünk, vallásunk, legyen bár eltérõ a
meggyõzõdésünk, tartozzunk más-más közös-
ségekhez, mégis egyek vagyunk: emberek. 

A most mögöttünk hagyott évben számos év-
fordulóra emlékeztünk. Ezek közül egyre talán
az indokoltnál kevesebb figyelem jutott. Idén

ünnepeltük Kovács Margit születésének 110.
évfordulóját és halálának 35. évfordulóját. A
hatvanas években, amikor nem volt szabad val-
lási vagy hitbéli ügyekrõl beszélni, az õ mûvé-
szete tartotta sokakban a reményt. Az õ kerá-
miái szavak nélküli vallomások voltak a szere-
tetrõl, a hitrõl, a mély emberi érzésekrõl. Õ volt
az, aki legnagyobb sikerei közben sem felejtette
el gyermeki énjét, a felfedezés izgalmát, az al-
kotás örömét. A rá legjellemzõbb festett mázas
terrakotta kisplasztikák figurái naiv, derûs,
szinte gyermekesen idilli világképet hordoznak
magukban, mint a Budai Várban, egy Tárnok

utcai ház homlokzatán megbújó Mária,
ölében a kis Jézussal.

A Madonna-ábrázolások egyik õsi for-
mája ez, évszázadok, évezredek alatt vált
szinte ikonikussá, Kovács Margit keze
alatt mégis összetéveszthetetlenül egyedi.
A materializmus és az ateizmus ideológiai
kényszere alatt nem nézték jó szemmel a
biblikus témákat, de az örök emberi cso-
dát, az anyaság misztériumát soha nem
lehetett elhalványítani. „Az emberben min-
dig ott lappang az ijedtség, hogy jaj, csak meg
ne álljon, bele ne sodródjon valamiféle megszo-
kásba, egy percre se kerítse hatalmába a rutin
– mondta egy beszélgetésben Kovács
Margit. – A mûvészet – szüntelen keresgélés.
Ebben a forrongó, keresõ világban még fokozot-
tan az. A mûvész örökké keresi, építi a maga
mûvészetét, kutatja az újat, de az újból is azt,
amit leginkább a sajátjának vallhat. És
igyekszik kikerülni az újban is azt, ami csak
divat…”

Ettõl válik idõtállóvá, idõtlenné, egysze-
rûségében klasszikus, egyedi értékké mû-
vészete, akárcsak az általa megfogalma-
zott téma: a család szentsége, az emberi ér-
zések mély átélése, az istenhit és szeretet.

Karácsony csodájában egy ígéret szüle-
tik meg évrõl évre. Ez az ígéret arról szól,

hogy jobbá tehetjük életünket, énünket, ha sze-
retettel és tisztelettel fordulunk egymáshoz.
Hogy ez az ígéret valóra válhasson, az mind-
annyiunk közös feladata. 

Ezzel a gondolattal és Kovács Margit kerámiá-
jának idõtlenségével kívánom, hogy a gyertya-
gyújtás pillanata, a befelé fordulás, gondolataink-
ban való elmélyedés vigyen mindannyiunkat kö-
zelebb az emberré válás csodájának megértéséhez!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok
a kerület minden polgárának!

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Január végén lejárnak a 2012. évre kiadott lakossági behajtá-
si hozzájárulások, illetve az úgynevezett „parkolási matricák”.
A Várban élõk januárban a Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati
Irodában személyesen vehetik át a behajtási-várakozási hoz-
zájárulást. A Váron kívül élõknek december közepétõl futár-
cég szállítja ki a hozzájárulást. A Fõvárosi Önkormányzat
rendelete értelmében az úgynevezett második autó után 2013-
ban is fizetni kell.

Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy 2013. január 31.
napjával lejár a 2012. évi lakossági, egészségügyi és gazdálkodói
várakozási, és a Budai Vár védett övezetére vonatkozó behajtási-
várakozási hozzájárulások („lakossági, behajtási hozzájárulások”)
érvényessége. 

A Budai Várban élõ lakosok: 
A Budai Vár védett övezetben lakók a saját- vagy munkáltatótól
tartós használatba kapott, illetve lízingelt gépjármûvükre vonat-
kozó behajtási-várakozási hozzájárulások kiadását személyesen in-
tézhetik 2013. január 2-31. közötti idõszakban a Kapisztrán tér
1. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodán. Az ügyintézéshez kérjük,
minden esetben szíveskedjenek magukkal hozni a személyazono-
sító iratokat (személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû for-
galmi engedélyét, illetve, amennyiben nem személyesen történik
az ügyintézés, két tanú által aláírt meghatalmazást. A hozzájárulá-
sok költségtérítése 2013. évben is bruttó 2000.- Ft.

Váron kívül élõ lakosok:
Azoknak a Budai Vár védett övezeten kívüli lakosoknak, akiknek
nincs gépjármûadó-tartozásuk, egy –  vagy az „elsõnek megjelölt”
– autóra a 2013. évi várakozási hozzájárulást a Budavári Önkor-
mányzat megbízásából 2012. december közepétõl 2013. január
13-ig futárcég kézbesíti. A költségtérítés összegét a futárcég kép-

viselõje veszi át az Önkormányzat megbízásából. A várakozási hoz-
zájárulások kézbesítésének tényét az átvevõ aláírásával igazolja, és
szükség esetén számlaigényét is jelezheti. A számlát utólag, postán
küldi meg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatósága. A futár-
tól visszaérkezett hozzájárulások január 16-31. között vehetõk át a
lakóhelyük irányítószáma szerinti Ügyfélszolgálati Irodán.

Azon lakosok, akik év közben költöztek az I. kerületbe vagy hasz-
nált gépjármûvet vásároltak, személyesen – lakcímük irányítószá-
ma szerinti bontásban – január közepétõl személyes ügyintézés ke-
retében ügyfélszolgálati irodáinkon kérelmezhetik, és vehetik át a
2013. évre vonatkozó lakossági hozzájárulást 2013. január 2-31.
között a lakóhelyük irányítószáma szerinti Ügyfélszolgálati Irodán.

Ugyanígy juthatnak a hozzájáruláshoz azok, akik a munkáltató-
tól kizárólagos használatba kapott gépjármûre kérik, de nekik a
fentebb felsoroltakon kívül szükséges még a kizárólagos használa-
tot igazoló okirat, és igazolás arról, hogy a munkáltatónak nincs
adótartozása, vagy adómentes, a munkáltatótól aláírási címpél-
dány, cégkivonat, illetve – bérelt, lízingelt autó esetén – a lízinge-
lést, bérletet igazoló dokumentumok bemutatása.
Az irányítószám szerinti felosztás az alábbi:

– 1012, 1013, 1016: II. számú Ügyfélszolgálati Iroda, 
(Roham u. 7., telefon: 375-9486).

– 1011, 1015: III. számú Ügyfélszolgálati Iroda, 
(Iskola utca 16., telefon: 225-7277).

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gazdálkodói és
egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az I. sz.
Ügyfélszolgálati Irodánkon, a Váron kívüli városrészekre vonat-
kozóan a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulá-
sok kiadása a II. számú Ügyfélszolgálati Irodánkon (Roham u. 7.)
történik. 

A gazdálkodói hozzájárulások esetében a Váron kívüli terület-
re csak azokra a gépjármûvekre küldjük ki a futárcéggel a hozzájá-
rulásokat, melyek a kerületünkben kötelezettek a gépjármûadó
megfizetésre.

A Fõvárosi Önkormányzat rendelete értelmében a lakáson-
kénti második autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozá-

si díj megfizetéséhez kötött. Ez esetben az hozzájárulás csak szemé-
lyesen igényelhetõ Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának alap-
ja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelõ
összeg (a továbbiakban: BKVA), ami 2013. január 1-tõl 350.- Ft. A
különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták után
óránként fizetendõ várakozási díj a BKVA és a területekre megál-
lapított számok szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár várfalakkal hatá-
rolt területe, kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház ut-
ca, valamint a Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.

2. díjtételû területek: Csalogány utca, Bem rakpart, Clark
Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Várkert rakpart, Döb-
rentei tér, Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által hatá-
rolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a védett
övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz
tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szaka-
sza) a Szent György utca és a Színház utca.

3. díjtételû területek: Krisztina körút, Döbrentei tér, Hegyalja
út, Alsóhegy utca, Avar utca, Gyõri út, Márvány utca, Alkotás ut-
ca által határolt terület, beleértve - a Krisztina körút és a
Döbrentei tér - a határoló utakat és tereket.

A második autó költsége az 1. díjtételû területen (hétvégék és
a 7 munkaszüneti nap nélkül) 250 napra: 131.250.- Ft.

A második autó költsége az 2. díjtételû területen (hétvégék és
a 7 munkaszüneti nap nélkül) 250 napra: 109.375.- Ft.

A második autó költsége az 3. díjtételû területen (hétvégék és
a 7 munkaszüneti nap nélkül) 250 napra: 87.500.- Ft.

Lakossági hozzájárulás lakásonként legfeljebb 2 gépjármûre ad-
ható. 

A részletes szabályozást a Fõvárosi Lakossági Rendelet
(www.budapest.hu), valamint Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének 24/2011. (X. 28.) önkor-
mányzati rendelete (www.budavar.hu) tartalmazza, további infor-
mációt a megadott telefonszámokon kérhetnek.

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról 

Januári 
Márai Szalon
Az Úri utcai házasságkötõ teremben 2013. ja-
nuár 29-én 17.00 órakor dr. Okváth Imre, az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára tudományos fõosztályának vezetõje és Áts
Károly tokaji borász, az Év borásza lesz a Márai
Szalon vendége.  

Adventi koncert a Városházán

A Bach család
motettái
Különleges élményben lehet részük mind-
azoknak, akik advent utolsó vasárnap délután-
ján 16.00 órakor ellátogatnak a Városháza au-
lájába. A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar
kamara együttese, karácsonyi meglepetésként
a néhány nappal korábban, a Mûvészetek Pa-
lotájában bemutatott Bach est mûsorszámai-
ból válogat a budavári közönség számára.

Vashegyi György, a zenekar és a kórus mûvé-
szeti vezetõje kérdésünkre elárulta, hogy a
programot a Bach família karácsonyi motettái
alkotják. Johann Sebastian mûve elõtt az esten
elsõként a kiterjedt rokonsággal rendelkezõ
család egyik távolabbi ágáról származó rokon,
az 1677-ben született Johann Ludwig Bach
,,Egy gyermek született’’ címû motettája szólal
meg. Vashegyi György valószínûnek tartja,
hogy Magyarországon korábban még nem mu-
tatták be ezt a mûvet.

Felcsendül Johann Sebastiannal apai-nagy-
apai ágról származó rokona, Johann Chris-
toph Bach két motettája is, a „Kedves Urunk,
ébressz fel minket’’ és a „Figyelj csak fel, szí-
vem’’. Ez utóbbi zenemû ugyancsak õsbemu-
tató, hiszen még soha nem hangzott el Ma-
gyarországon. A hangverseny ingyenes!
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December 9-én, este 7.00 órakor egykori szülõháza, a Mészáros utca
10. számú ház Ág utca felõli oldalának falán avatták fel a fiatalon el-
hunyt kiváló színmûvész Balkay Géza emléktábláját. 2005-ben ezen a
napon és idõpontban volt utolsó rendezésének, Molnár Ferenc: Liliom
címû mûvének bemutatója, amelyben játszott is, õ volt az Égi fogal-
mazó. A táblát a család, a barátok és a tanítványok állíttatták a
Jászay-díjas mûvész emlékére. Az alábbiakban Gál Tamás kritikusnak
az avatáson elmondott, Balkay Gézára emlékezõ beszédét közöljük.  

Balkay Géza, az ELTE joghallgatójaként át-átjárt az Egyetemi Színpadra.
Nagyon megkedvelte a helyet, közben remek színházi próbákat látott Paál
István és Ruszt József rendezõktõl. Ott kapott kedvet a színjátszáshoz és e
két szakember biztatására jelentkezett a Színmûvészeti Fõiskolára, másod-
szorra fel is vették.

A diploma megszerzése után egy év Kaposvár következett, Géza saját be-
vallása szerint ott tanulta meg igazán a szakmát. Ezután három szezont töl-
tött el a Nemzetiben, Osztrovszkij: Jövedelmezõ állás Zsadovja, és Madách:
Az ember tragédiája Lucifere emlékezetes szerepformálása említhetõ. Itt
szeretném elmondani, mivel egy évjárat vagyunk a Gézával, a sorsnak va-
gyok hálás, hogy majd’ minden alakítását láthattam.

A volt Nemzetisekbõl éppen harminc évvel ezelõtt egy késõbb méltán vi-
lághírûvé vált társulat - melynek Géza vezetõ színésze lett - a Katona József
Színház alakult meg. E színház fénykorában Balkay Géza a 11 évad alatt
számtalan zseniális alakítással ajándékozta meg a közönséget. A teljesség
igénye nélkül, volt, Teddy Pintér: Hazatérésében Major Tamás partnere-
ként, A mizantrópban Oronte, Bulgakov: Kutya-
szív címû drámájában Galambos, Csehov: Három
nõvérében Szoljonij. Idõközben 1984-ben magas
mûvészi munkájáért Jászai Mari-díjban részesült.
1990-ben Csehov: Platonov címû drámáját mutat-
ták be Gézával a címszerepben. Az elõadás és Géza
itthon és külföldön osztatlan sikert aratott. Az elõ-
adás rengeteg díjat söpört be, Géza viszont nem ka-
pott Kossuth-díjat. Aki látta õt ebben a szerepben
biztos sosem feledi, számomra Balkay Géza volt és
marad minden idõk legjobb Platonovja. Közben ki-
rándult az Éjszakai Színházba, és a Pinceszínházba,
itt Ortont és Dosztojevszkij-Wajdát játszott Vallai
Péter, Ternyák Zoltán és mások társaságában.

A Fõiskolán Hampton: Teljes napfogyatkozásá-
ban vendégként Paul Verlainet adta. Ezért a figurá-
ért megosztott díjat kapott Darvas Ivánnal együtt az év legjobb férfialakítá-
sáért. Ehhez a díjhoz volt némi közöm, én kapacitáltam Koltai Tamás kriti-
kust, hogy okvetlenül nézze meg a produkciót. Mivel abban az évben Koltai
terjesztette fel a díjazottak névsorát, az eredményhirdetés után roppant
büszke voltam magamra. 

A következõ állomás Szolnok, itt kóstolt bele Géza elõször a rendezésbe,
ami mindig is nagyon izgatta. Majd a szabadúszást is kipróbálta, errõl egy
nekem 2005-ben adott interjúban így vallott: „A szabadúszás szokatlan
volt, hiszen mindig tartoztam valahová, és furcsa volt, hogy nincs társulat

mellettem. A víz hol sekély volt, hol mély, ki kellett tapasztalnom a gázló-
kat”. Géza többnyire komoly szerepeket játszott, de a humor sem állt tõle
távol. Engedjék meg, hogy két rövid történetet elevenítsek fel. Géza, töb-
bek között Takács Katival, Gálffi Lászlóval a Bocskai út 13-ban Szerb Ilona
hárfamûvésznõ lakásában próbáltak egy a Merlinben bemutatandó dara-
bot. A kapuban találkoztunk. Géza picit megróva kérdezte: Te mit keresel

itt, mire a válaszom: Te mit keresel itt, én itt lakom.
Jót derültünk. A másik történetet közös barátunk
Márton István a kiváló TV- és filmrendezõ mesélte.
Gézával kettõjüknek volt egy közös játékuk. Mikor
találkoztak többek jelenlétében egymást szinte fele-
lõsségre vonva egyszerre mondták: „Nem ebben ál-
lapodtunk meg” és se szó se beszéd tovább mentek.
Persze Pistitõl és Gézától mindenki azt kérdezte, mi
történt. Egyikõjük sem adott választ, mert nem ál-
lapodtak meg semmiben! Ha csak ketten találkoz-
tak hatalmasakat nevettek poénjukon. 

2001-ben Lábán Katalin hívta az R.S.9 Színház tár-
sulatához. Itt játszott, rendezett, a fiataloknak verset
tanított. A korábban már említett közös interjúban
errõl így beszélt: „A verstanítás szerves része a rende-
zésnek. Három színész, akik nálam játszanak, hoz-

zám jöttek versmondást tanulni, és a korábbi idõszakból két tanítványom
is felvételt nyert a Színmûvészetire. A tanítás igazi álom emberek kibonta-
koztatására, úgy, hogy emellett én is tanulok”. Az R.S.9 volt az a közeg, ahol
mindig jól érezte magát, itt találta meg azt a helyet amire mindig is várt, vá-
gyott. Hazatért. Az árnyékvilágból is innen távozott ez a kristálytiszta érvelé-
sû, öntörvényû, de õszinte mûvész, aki szeptember 5-én lett volna 60 éves.  

Ha majd a jövõ generációi erre járnak és meglátják ezt a táblát, hazatérve
remélem elõveszik a színészlexikont, vagy rákeresnek az interneten, hogy ki
is volt Balkay Géza.

Tabáni karácsony
Egy délután erejéig ismét megnyitotta kapuit a
felújítás alatt álló Virág Benedek ház, hogy ott-
hont adhasson a Vecsey András önkormány-
zati képviselõ kezdeményezésére immár ne-
gyedik alkalommal megrendezett jótékonysá-
gi Tabáni Karácsonynak. A szokásoknak meg-
felelõen a gyerekeket süteménnyel és teával, a
felnõtteket illatos forralt borral várták, míg a
jó hangulatról a szom-
szédos Mese Múzeum-
ban, Orgok Éva vezeté-
sével fellépõ Nyárs ut-
cai óvodások gondos-
kodtak. No meg a tom-
bola, melyen az értékes
könyvek, CD-k és kará-
csonyi édességek mel-
lett, a Gösser Étterem
jóvoltából egy kétsze-
mélyes vacsorameghí-
vás is gazdára talált. 

A szíveslátásért cseré-
be a vendégek ezúttal is
ajándékokat hoztak, a
többdoboznyi játékot,
ruhanemût és elektro-
nikai cikkeket a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) I. kerületi szervezete osztja
szét a három vagy ennél több gyermeket neve-
lõ családok között. Van helye a felajánlások-
nak, ugyanis jelenleg több mint nyolcvan
nagycsaládos él a kerületben, ami figyelembe
véve a városrész lélekszámát, kifejezetten sok-
nak mondható. Õket fogja össze a NOE helyi
csoportja, mely az önkormányzat jóvoltából a
Franklin utcai klubhelyiségében változatos
programokkal fogadja az érdeklõdõket. Töb-
bek között klubnapokat, kedvezményes vásá-
rokat és kézmûves foglalkozásokat szerveznek
– legutóbb a gyertyaöntést tanulhatták meg a
résztvevõk -, valamint közösen is megünneplik
a születésnapokat és a jeles évfordulókat.
Céljuk, hogy a nagycsaládok érdekeit képvisel-
ve, hozzájáruljanak a gyermekvállalási kedv to-
vábbi erõsödéséhez. 

Pest-budai séták
Különleges kötettel, egy személyes bedekker-
rel lepte meg Budapest szerelmeseit a Heti
Válasz Kiadó. A fõváros mindegyik kerületé-
ben egy-egy híres ember mesél a városrészhez
való kötõdésérõl, személyes élményeirõl egy
kultúrtörténeti séta keretében. A több száz szí-
nes fotóval illusztrált könyv segítségével kü-
lönleges helyszínekre lelhetnek Budapesten,
miközben megismerhetik neves emberek éle-
tének fontos színtereit. Az I. kerületben Se-
bestyén Márta népdalénekes volt a szerzõk sé-
tatársa, aki így vall a Várnegyedhez fûzõdõ
kapcsolatáról. „Annyira gyönyörû ez a hely,
ezt nem lehet megszokni! Ha idejövök, belsõ
bizsergést érzek, lelassítok.” 

A személyes útikalauz további szereplõi is
neves mûvészek, értelmiségiek, olimpikonok
Kubik Annától Ragályi Eleméren át Lukács
Sándorig és Kovács Kokó Istvánig.

Az olvasáson túl  a kerületek felfedezésére is
invitál a kötet, ugyanis térképen ábrázoltak
minden útvonalat és fotókkal a sétatársak szá-
mára kedves helyszíneket. Így válhatnak való-
ságos élménnyé a magánmesék közterekrõl.     

Emléktáblát avattak Balkay Géza szülõházánál

Balkay Géza

A fonódó villamos-projekt kapcsán, tavaly lebo-
nyolított építészeti ötletpályázatot követõen, az
idei évben fordult célegyenesbe a Széll Kálmán
tér rendezésének régóta húzódó ügye: elõször a
csomópont tömegközlekedési rendszerének át-
szervezését célzó pályázatot bonyolították le, majd
ennek gyõztese, a Fõmterv Mérnöki Tervezõ Zrt.,
a BKK-val közösen kiírta az urbanisztikai és építé-
szeti pályázatot. 

A Finta Sándor fõvárosi fõépítész elnökletével,
az I., II. és XII. kerület fõépítészei, a Magyar Épí-
tész Kamara, a Magyar Építõmûvészek Szövet-
sége, a Magyar Mérnök Kamara, a fõváros és a
BKK szakértõinek részvételével megalakított bírá-
lóbizottság döntött a nyertes pályázóról, amely-
nek feladata lesz a Fõmterv elképzeléseit figyelem-
be véve, a tér építészeti újratervezése. 

A felhívásra huszonhárom pályamû érkezett, a
pályázat célja az volt, hogy a Széll Kálmán tér meg-

tartva közlekedési csomópont szerepét, élhetõ és
korszerûen kialakított köztérré váljon.

Alapvetõ kívánalom volt az is, hogy a tér re-
konstrukcióját ütemezetten, egymásra épülõ sza-
kaszokban lehessen kivitelezni, ezzel biztosítva a
minél gyorsabb és látványosabb eredményt. A zsû-
ri végül úgy határozott, hogy a pályázaton közösen
elindult Építész Stúdió Kft. és Lépték-Terv Kft.
kap megbízást a tér új arculatának kialakítására. A
gyõztes pályamunka mellett, a Sagra Építész Kft.,
a Balázs Mihály Építész Mûterme Kft. és Építész-
kohó Kft., a Build Logic Kft., valamint az A1 Épí-
tész Iroda Kft. tervét is megvásárolták, így az ezek-
ben található elképzelések egy része is felhaszná-
lásra kerül a részletes tervek elkészítése során. 

Az indoklás szerint, az Építész Stúdió Kft. és
Lépték-Terv Kft. koncepciója könnyed eleganciá-
val, igen egyszerû építészeti eszközökkel racionali-
zálja és humanizálja a teret. Ennek megfelelõen

levegõsebbé teszik a metrólejárat épületét, amely-
nek oldalsó szárnyait elbontják. A tér belsõ része,
a gyalogos útvonalakat kijelölõ ledcsíkokkal ellá-
tott kõburkolatot kap, a pihenésrõl új padok gon-
doskodnak. 

Fontos újítás a gyalogoshíd megszüntetése, he-
lyén mozgólépcsõ segítségével lehet majd a Vár-
fok utcába feljutni. A várakozóhelyeket a tér szé-
lén alakítják ki, ide kerülnek a kisebb facsoportok
és a látványosnak ígérkezõ mozgó vízfelületek is. 

Az építészeti és a közlekedési tervek együttes le-
szállítása 2013 végén várható az engedélyek és
hozzájárulások kiadásától függõen, így 2014 tava-
szán kezdõdhet meg az építkezés. A tér felújításá-
ra közel 4,2 milliárd forint áll rendelkezésre a köz-
ponti költségvetésbõl biztosított támogatás, fõvá-
rosi források, valamint a teret érintõ „budai fonó-
dó villamos” projekt európai uniós forrásainak
felhasználásával. 

Elkezdõdhet a Széll Kálmán tér átépítése 

Lapunk következõ száma 2013. január 11-én, pénteken jelenik meg!

Kihirdették a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára kiírt építészeti terv-
pályázat eredményét. Az I., II. és XII. kerület fõépítészei, valamint a
fõváros és szakmai szervezetek képviselõinek részvételével mûködõ bí-

rálóbizottság döntése értelmében, a tervezési munkálatokra az Építész
Stúdió Kft. és a Lépték-Terv Kft. kap megbízást. A kivitelezés elsõ sza-
kasza már 2013-ban megkezdõdhet.



XVII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2012. DECEMBER 21., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma 

közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275

Iskolások, óvodások figyelem! 

Fogadjatok örökbe
madáretetõt! 
A Budavári Önkormányzat a téli idõszakra
madáretetõket szerel fel a kerületi zöldterüle-
teken, parkokban és a kerületi óvodák, isko-
lák közösségei részére „madáretetõ-örökbefo-
gadási akciót” hirdet. Az örökbefogadott ma-
dáretetõt a gyermekeknek kell feltölteniük
élelemmel. 

További részletek és jelentkezés: Turóczi
András – Beruházási és Városüzemeltetési Iro-
da, telefon: 458-3073. 

A madáretetõk a következõ helyszíneken ta-
lálhatók: Batthyány tér, Mária tér, Franklin
játszótér, Fátyol park, Szilágyi Dezsõ tér, Toldy
utca-Donáti utcai játszótér, Naphegy tér, Ala-
dár utcai játszótér, Vuk-os játszótér, Krisztina
tér, Corvin tér.

A kistestû madarak téli etetése nagyon fon-
tos, ugyanis ezeknek az állatoknak a  tartaléka-
ik csak arra elegendõek, hogy át tudják vészel-
ni a fagyos éjszakát. Ha másnap reggeltõl nem
tudnak kielégítõen táplálkozni a nappali peri-
ódusban, könnyen elpusztulhatnak a követke-
zõ hideg éjszakán. 

Ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy mi ke-
rül az etetõbe. Nem szabad etetni a madarakat
sózott szalonnával és kenyérrel, illetve kenyér-
morzsával. Ehelyett magvak, dióbél, zabpe-
hely adható nekik. A feketerigóknak fõtt bur-
gonyát, fõtt répát, gyümölcsöt is ki lehet rakni.   

Két új rendeletet alkotott a képviselõ-testület a te-
lepülésképi véleményezési, illetve bejelentési eljá-
rásról. A rendeletek megalkotására azért volt
szükség, mert átalakul az építésügyi igazgatás szer-
vezete és jogszabályi háttere: egy sor, eddig a kerü-
leti jegyzõ hatáskörébe tartozó építésügyi eljárást
a kormányhivatal kerületi hivatala fog intézni a
jövõ évtõl; ezzel együtt viszont a jogalkotó tovább-
ra is lehetõséget biztosít az önkormányzat-
nak környezetünk képének alakítására.
Ennek egyik eszköze a településképi vélemé-
nyezési eljárás, melynek során, az építési en-
gedélyhez kötött építési munkák esetében a
polgármester a helyi tervtanács, illetve a fõ-
építész közremûködésével számos, a város-
kép, az illeszkedés körébe tartozó kérdésben
véleményt nyilváníthat. Amennyiben nem-
leges a vélemény, elsõ fokon az építési enge-
délyt nem lehet kiadni.

2013. január 1-jétõl több olyan munkát is
kiemeltek az engedélyhez kötött tevékenysé-
gek körébõl, amelyeknek komoly városképi
súlya van: ide tartozik az épületek külsõ fel-
újítása, színezése, a reklámtartók, elõtete-
tõk, ernyõszerkezetek elhelyezése, illetve
egyes esetekben a funkcióváltás. A kormány
ezért az önkormányzatokra bízta, hogy az en-
gedélyezési eljárás alól kivont, összesen 33
tevékenység közül melyeket akar a településkép
kedvezõbb alakítása érdekében kontrollálni. A
kerület így rendeletet alkotott a településképi be-
lejelentési eljárásról is, melynek keretében a pol-
gármester, a fõépítész közremûködésével állást
foglalhat a tervezett beavatkozás városképi megje-
lenésérõl. Az önkormányzati vélemény kialakítá-
sához, közléséhez mindkét esetben rendkívül rö-
vid határidõk (15, illetve 8 nap) állnak a polgár-
mester rendelkezésére. (A településképi bejelen-
téshez kötött eljárások részletes felsorolását az ön-
kormányzat rendelete tartalmazza, amit a követke-
zõ számunkban teszünk közzé.)

Állami ünnepségek a Szent György téren

A Parlament elõtt a Kossuth tér átalakítása miatt
átmenetileg megszûnik az állami protokollrendez-
vények évek óta mûködõ helyszíne, és a kormány-
zatnak a következõ idõszakra gondoskodnia kell
olyan helyszínrõl, amelyen az állami ünnepségek,
fogadások, rendezvények méltóképp lebonyolít-
hatók. A protokollszakemberek a vári Szent
György teret jelölték ki erre a célra. Az elképzelé-
sek szerint a Sándor-palota fõbejáratának vonalá-
ban, a terület középsõ részén állítják fel az Ország-
zászlót, annak környezetében pedig egy, maxi-
mum 50 centiméter magas pódiumot helyezné-

nek el. Mivel a Szent György tér érvényben lévõ
közterület-rendezési terve eddig nem rendelkezett
az ideiglenes hasznosítással összefüggõ mûszaki
kérdésekrõl, az önkormányzat a terv kiegészítésé-
vel megteremtette az Országzászló, illetve a pódi-
um kialakításának lehetõségét. A testületi vitában
Váradiné Naszályi Márta (LMP) kifogásolta, hogy
nem állt elegendõ idõ a döntés-elõkészítéshez; dr.

Nagy Gábor Tamás polgármester azonban arra
hívta fel a képviselõ figyelmét, hogy amennyiben
március 15-én állami ünnepséget szeretnének itt
tartani, már most döntést kell hozniuk.

Átmeneti gazdálkodás február végéig

Az idei költségvetési rendelet aktuális módosítá-
sa során jelentõs, közel 500 milliós bevételi több-
letet könyvelhetett el az önkormányzat. Az épít-
ményadóból, valamint a közterület-használatból
származó bevétel összesen mintegy 100 millió fo-
rinttal haladja meg az elvárt szintet, emellett a pá-
lyázati támogatások is jelentõs többletet eredmé-
nyeznek – a Toldy Ferenc Gimnázium, valamint
az Iskola utcai Bölcsõde és Óvoda megújuló ener-
giafelhasználásának támogatására például 37,5
millió forintot nyert a kerület.

Jóváhagyták a képviselõk a 2013. évi átmeneti
gazdálkodás szabályait, mely a jövõ évi költségve-
tés elfogadásáig – a tervek szerint február végéig –
biztosítja az önkormányzat zökkenõmentes mû-
ködését. Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igaz-
gató elmondta, hogy az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletben az átszervezés miatt szükséges
létszámváltozásokat is rögzítik, ugyanis január 1-
tõl egyes önkormányzati dolgozók a járási hivatal-
nál folytatják munkájukat, míg az újonnan indu-

ló kerületi közterület-felügyelet munkatársai a hi-
vatal létszámát gyarapítják. (Az új szervezeti struk-
túrát a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában is átvezették.) A Ga-
mesz létszáma szintén bõvül, ugyanis a továbbiak-
ban e szervezeti egység alkalmazásában állnak az
iskolák technikai munkatársai – a pedagógusok
viszont az állami Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KIK) alkalmazottai lesznek.

Az önkormányzat három általános iskolájá-
nak, három gimnáziumának, zeneiskolájának,
valamint nevelési tanácsadójának fenntartását a
törvényi elõírások alapján átadja a KIK-nek,
ugyanakkor vállalja az épületek mûködtetését –
mindezek részleteit egy megállapodásban rögzí-
tették a felek. Külön döntés született arról, hogy
az állami intézményfenntartó I. kerületi tankerü-
letének mûködéséhez az önkormányzat az Iskola
utca 10. szám alatti irodaépület második emele-
tén biztosít helyiségeket.

Nem emelkednek a helyiségbérleti díjak

A nem lakás célú helyiségek bérleti díját ezúttal
nem emeli meg az önkormányzat automatikusan
a jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékben:
azok számára, akik jelenleg is a határozatban fog-
laltak szerinti összeget fizetik, 2013. december
31-ig nem változik a bérleti díj. 

Megtárgyalták a képviselõk azokat a javaslato-
kat, amiket a kormányhivatal fogalmazott meg a
kerület vagyonrendeletével kapcsolatban. Az erõ-
sebb verseny érdekében az egyes javaslatokat be-
építik a pályázati eljárásokba, valamint a vagyon-
rendelet mellékletét képezõ Versenyeztetési
Szabályzatba.

Fennmarad az önkormányzati társulás

A törvényi elõírásoknak megfelelõen felülvizsgál-
ta szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az
önkormányzat. Judák Barnabásné dr. Varga-Ko-
vács Emese, a Népjóléti Iroda vezetõje arról szá-
molt be, hogy a természetbeni támogatási formá-
kat igyekeznek erõsíteni, illetve a közfoglalkozta-
tás keretében próbálnak megélhetést biztosítani
a tartós munkanélkülieknek. 

Felfüggesztették a XI. kerületi, Ménesi úti Ha-
bilitációs Fejlesztõ Központot fenntartó önkor-
mányzati társulás megszüntetésérõl szóló döntést,
amely alapján Újbuda önkormányzata egyedül
mûködtette volna tovább az intézményt. A társu-
lás fenntartásának oka, hogy a Ménesi úti ingat-
lant a fõváros, mint tulajdonos az Intézmény-
fenntartó Társulás használatába adta, így ha az
megszûnne, visszavenné az épületet, a fontos in-
tézmény mûködése pedig bizonytalanná válna. 

Mivel a korai fejlesztés állami feladattá válik,
ezért ezt a tevékenységet a Habilitációs Fejlesztõ
Központ alapító okiratában törölték. Hasonló
ok miatt a Budavári Egyesített Bölcsõdék alapító
okiratát is módosították. -d- 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Védelem a városképnek
A településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárásokról szóló rendeletekkel kívánja a jö-
võben biztosítani az önkormányzat, hogy a kerület városrészei megõrizhessék egyedi arcula-
tukat – errõl határozott idei utolsó ülésén a képviselõ-testület. A helyiségbérleti díjak „befa-
gyasztásáról”, valamint a Habilitációs Fejlesztõ Központot mûködtetõ társulás további fenn-
tartásáról szintén döntés született.

Figyelem! Változás!
Mint arról már beszámoltunk, az Attila út 12-ben
mûködik januártól a kerületi (járási) hivatal. Az át-
alakítás miatt az itteni, II. számú Ügyfélszolgálati
Iroda megszûnik. 2013. január 31-ig , a lakossági vá-
rakozási hozzájárulások kiadásának idején az ÜSZI
a Roham utca 7. száma alatt (régi szabálysértési
iroda) üzemel, telefon: 375-9486.

A Kapisztrán téri és az Iskola utca 16. szám alatti
Ügyfélszolgálati Iroda továbbra is várja az ügyfele-
ket. Ügyfélfogadás hétfõn 8.00-tól 18.30 óráig, ked-
den 8.00-tól 16.00 óráig, szerdán 8.00-tól 16.30 óráig,
csütörtökön 8.00-tól 16.00 óráig, pénteken 8.00-tól
13.00 óráig.

Budapest Fõváros Államigazgatási Kollégi-
umának ülésén számoltak be a már folya-
matban lévõ, illetve rövidesen induló nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt beruházá-
sokról. Ebbe a körbe tartozik a Várbazár re-
konstrukciója, mely a tervek szerint az épü-
letegyüttest tervezõ Ybl Miklós születésének
kétszázadik évfordulójára, azaz 2014. márci-
us végére fejezõdik be. 

Mint a kollégium ülését összehívó Pesti Imre el-
mondta, a kormányzat döntése értelmében, a
kormánymegbízott a kiemelt nemzetgazdasági
beruházások terén különleges jogosítványokkal
rendelkezik. Hangsúlyozta: Ázsia kivételével az
egész világ válságban van, ami a gazdasági élet
mellett a kultúra, a mûvészetek és az egészségügy
területein is érezteti hatását, ezek ugyanis azok a
szektorok, amelyek a leginkább megszenvedik a
forrásmegvonást. Ezért van szükség a közeljövõ-
ben elinduló nagyberuházásokra, hiszen az építé-
szet hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jobban
érezzék magukat szûkebb lakókörnyezetükben. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beru-
házások közé tartozik a Várbazár, amelynek törté-
netérõl Zumbok Ferenc kormánybiztos elmond-
ta, hogy az 1870-es években egy vízivárosi polgár
építési engedélyt kapott egy háromemeletes bér-
házra a mostani bazár területén. A palota taná-
csosai azonban megijedtek, hogy a ház eltakarja a
dunai kilátást, ezért elintézték, hogy az engedélyt
visszavonják. 

Az új épület vázlatait Reitter Ferenc készítette
el, a végsõ tervek azonban Ybl Miklós nevéhez fû-
zõdnek. Ybl szerencsésnek mondhatta magát, hi-
szen mindössze annyit kértek tõle, hogy egy olyan
attraktív épületet hozzon létre, ami összeköttetést
teremt a Duna, a királyi kertek és a palota között.

Ez sikerült, nem véletlen, hogy a Várbazárt soká-
ig a Duna ékköveként emlegették. 

Hasznosítása ugyanakkor a kezdetek óta meg-
oldatlan, az épületegyüttesben többek között
mûködött könyvfestõ iskola, húsz fülkéjében
szobrászmûvészek dolgoztak, a bazár két oldalán
pedig bérházak kaptak helyet. 

A világháborúban a Várbazár is
megsérült, a pusztításokat bár gyorsan,
de nem megfelelõ színvonalon tüntet-
ték el: az Ybl-féle vízelvezetõket kisebb
keresztmetszetû, azbeszt csövekre cse-
rélték, amik rövid idõn belül eltörtek,
eldugultak, a víz pedig évtizedekig ron-
gálta az épületszerkezetet. Az 50’-es
években itt kapott helyet az Ifi park, a
túlzott igénybevétel viszont valósággal
tönkretette az épületet.  

Nem véletlen, hogy húsz évvel ez-
elõtt a világ száz legveszélyeztetettebb
mûemléke kétes címét is megkapta a
Várbazár. Ennek ellenére sokáig sem-
mi sem történt, Zumbok Ferenc sze-
rint a most elindult fejlesztés az utolsó
lehetõség a történelmi épületek meg-
mentésére.

A rekonstrukciós terveket, közbeszerzési eljá-
rás keretében a KÖZTI készítette, a kivitelezési
pályázat gyõztesét január 15-én hirdetik ki.
Zumbok Ferenc ugyanakkor arra is emlékezte-
tett, hogy a jogorvoslatok miatt két hónapos csú-
szást szenvedett el a 8,1 milliárdos költségvetésû,
teljes egészében európai uniós források felhasz-
nálásával létrejövõ beruházás. 

A kormánybiztos külön kiemelte a közlekedési
kapcsolatok, a dunai kompjárat, a háromszáz fé-
rõhelyes mélygarázs és palotához vezetõ liftek és
mozgólépcsõ kiépítését, amit a legfontosabb fej-
lesztésnek nevezett, hiszen ezek nélkül nem le-
hetne biztosítani az újjászületõ Várbazár látoga-
tottságát. 

A tervek szerint a meglévõ déli két lakóházból
a magyar értékek kapuját alakítják ki, amely felvil-
lantja a magyar tudomány és mûvészet világraszó-
ló eredményeit. Az északi bérházakban a kortárs
kreativitást bemutató tárlatok, állandó kiállítá-
sok kapnak helyet. Lesz egy exkluzív étterem a dé-
li oldalon, míg átellenben, az Öntõház udvar tér-
sége inkább a fiatalokat célzó, olcsóbb vendéglá-

tóhelyeknek ad majd otthont. Az átadási határ-
idõ 2014 márciusa, ami a kisebb csúszás ellenére
Zumbok Ferenc meglátása szerint tartható. Ha
minden a terveknek megfelelõen alakul, Ybl
Miklós születésének kétszázadik évfordulóját
már a megszépült Várbazárban lehet megtartani
– húzta alá a kormánybiztos. 

A Várbazár mellett további kiemelt
beruházások indulnak el a közeljövõ-
ben: befejezõdik a Tüskecsarnok tizen-
hat évvel ezelõtt félbemaradt fejleszté-
se, 2016-ig felépül egy 65 ezer férõhe-
lyes, a legmagasabb igényeket kielégítõ
sportlétesítmény a Puskás Ferenc Sta-
dion mellett. Ugyanitt 2020-ig létrejön
Budapest új sport- és szabadidõparkja,
melyben tíz, Európában is különleges-
nek számító sportcélú épület kap he-
lyet. A megszépülõ Kossuth téren
2014-ig többek között mélygarázs, tér-
szint alatti látogatóközpont és parla-
menti múzeum jön létre, ugyanennek
az évnek az õszén pedig átadják a Fe-
rencváros új, húszezer fõt befogadó sta-
dionját. Felújítják a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem számára kijelölt egykori

Ludovika épületet, az egyetem ezen kívül oktatá-
si és sportközpontot is kap. 2017-ben nyitja meg
kapuit a legjelentõsebb magyar szellemi teljesít-
ményeket bemutató Rubik-kocka formájú mú-
zeum a Rákóczi híd budai hídfõjénél, míg 2014
tavaszán már látogatható lesz a XXI. század köve-
telményeinek megfelelõ Gödör Klub és Design
Terminál.

Indulnak a kiemelt kormányberuházások

Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára készülhet el a Várbazár rekonstrukciója
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Újra itthon, Magyarországon. A sûrû londoni ködbõl a té-
li tavaszba érkezett. A Litea Könyvesboltban türelmetle-
nül várták olvasói, nemcsak színes, érzékletes prózája, de
a dedikáláshoz járó vidám történetek miatt is.

A tragikus sorsú Sárközi György és Márta fia, Molnár
Ferenc unokája. Az 1956-os forradalom bukása után
Angliában telepedett le. A Szabad Európa, majd 1966-tól
a londoni rádió munkatársa lett. Több mint negyven éve
jelennek meg írásai: ifjúságának hazai emlékeit és az
emigráció mindennapjait idézi meg ironikus hangú köte-
teiben. A találkozó után új könyvérõl és a közelgõ kará-
csonyról kérdeztem pohár vörösbor mellett.
lEzrével írnak regényeket házaspárokról, házastársi vi-

szonyokról – feleli mosolyogva. – Rendszerint arról van
szó, hogyan viszonyul a férfi a nõhöz, hogyan simul össze
egy kapcsolat. Illusztris nagyapám azt mondta egyszer, a
házasságban nagyon fontos, hogy mindkét fél jó színész
legyen, és jól játssza el a szerepét. Ha adva van egy ismert
pár, akkor még izgalmasabb a feladat. Tíz éve érlelõdött
bennem az új könyv, és egyszer csak nagy rémületemre el-
orozta elõlem O. Nagy Zoltán: megírta Babits és Török Sophie házasságát…
sMilyen volt ez a kapcsolat?
l Egy nagyon félszeg, 35 éves költõt, aki már irodalmi személyiség, a

Nyugat szerkesztõje – váratlanul letámadja egy nõ, aki jóval fiatalabb volt,
nem jó költõ, és célja, hogy a költõfejedelem felesége legyen! Babits élete
utolsó harmadában sok betegséggel küszködött, és akkor derült ki, hogy ez
az asszony, eredeti nevén: Tanner Ilona, odaadó feleség is tudott lenni, aki
ápolta haldokló férjét, minden nehézségben mellette állt. Kellett is egy ilyen
társ, mert a Tanácsköztársaság idején, a Baumgarten-díj kuratóriumi tagja-
ként sok gond nehezedett a vállára. Többféle dokumentumból, naplókból,
magánfeljegyzésekbõl, memoártöredékekbõl és versekbõl formáltam meg az
élettörténetüket. Ami bár egyedi, de ha végigolvassuk, látjuk, hogy általános
érvényû.
s Másik bemutatón is találkoztunk.
lMegjelent egy mókás könyv, Londonban, hej, van számos utca… A szer-

zõ Neményi Ninon, régi barátom, mint félárvák együtt voltunk Sztehlo
Gábor intézetében a II. világháború után. Nagy meglepetésemre legköze-
lebb Angliában találkoztunk, õ már elvégezte az egyetemet. Újabb meglepe-
tésemre a magyar népballadákat hasonlította össze a világ termésével, olyan
magas szintû disszertációban, hogy az egyetemi kiadó kétszer is megjelentet-
te… Ninon egykönyves volt eddig, ám most, a legnagyobb örömére, a ma-
gyar olvasók elé állhatott új kötetével, amelyben felfedezõ sétákat javasol ke-
resztül-kasul Londonon, ebben a 10 millió lakosú, felderíthetetlen városban.

Ha van egy szabad délutánunk, feleségemmel elõvesszük
az „úti könyvet”, és megnézünk egyet a másfél órás sétá-
ból. Hál Istennek ezek egy kávéházban vagy jó kocsmá-
ban végzõdnek, így kicsit megpihenhetünk. London kis
falvakból állt össze, nincsenek számozott kerületek, neve
van minden vidéknek, szép és csúnya, érdekes és unalmas
részekkel, sok meglepetéssel.
s Nekem az is meglepetés volt, hogy a rajzai illusztrálják a

Kortárs Kiadónál megjelent kötetet.
l Mikor kimentem 1956-ban nyugatra, egy kukkot se

tudtam angolul. Mivel a képzõmûvészethez nem kell
nyelvtudás, beiratkoztam a Szent Mártonról elnevezett
fõiskolára. Nem óhajtottam második Picasso lenni, a
könyvtervezõ és illusztráció kurzuson lenyomtam három
évet. Mire idáig eljutottam, beszippantott a BBC magyar
osztálya, így azután nem próbálhattam ki a tehetségemet.
Amikor Ninon felkért a feladatra, nagyon izgultam, hogy
ötvenévi kihagyás után tudok-e húzni egyenes vonalat.
Úgy látszik, ez olyan, mint amikor biciklizni tud az em-
ber, egy életen keresztül megmarad, így sikerült valamit

hozzáadni a szép kötethez.
s Hetvenöt éves. Készített számvetést?
l Soha nem vagyok elégedett. Nem vagyok bizonyos, hogy a legjobb szin-

tû mûveket adtam ki a kezembõl. Valaha középtávfutó voltam, a Vasas-
MÁVAG atlétikai klub színeiben. Tudom, hogy az utolsó kör elõtt csenget-
nek, mert jön a célegyenes, és akkor bele kell erõsíteni. Most kettõzött sebes-
séggel írom új munkáimat, hogy a legfontosabb terveimet befejezzem.
s Közeleg a karácsony. Milyen a londoni ünnep?
l London nevezetessége, hogy Norvégia, hálából, hogy a hitleri megszál-

lás alól az angol hadsereg felszabadította a II. világháború vége felé, minden
évben küld egy égi érõ fenyõfát. A hatalmas fát a Trafalgar téren állítják föl,
és a tövében már karácsony elõtt zsoltárokat énekelnek, Betlehemet tesznek
széles ágai alá. Az ünnep nem a szentestével kezdõdik, akkor egy jó vacsora
van; az angolok számára az igazi nap, amikor az ajándékozás megtörténik. A
fa újdonság: Viktória királynõ német férje, Albert herceg hozta magával. És
vannak a szokásos karácsonyi ételek: a töltött pulyka, az áfonya szósz, az édes
sütemények… Én nem cserélem el a magyar vacsorával, és mi mindig ehhez
tartjuk magunkat. Az éjféli misére sokan elmennek, talán a közös éneklés
kedvéért. A katolikusok kisebbségben vannak, nekünk a kerületben lévõ
anglikán a legszebb templom. Egy kedves gyülekezet jön össze, a pap is föl-
emelõ beszédet mond. A megszületet Jézusra, szeretteire gondolhat az em-
ber, a havas Budapestre, a legközelebbi – várva várt – találkozásra.

Fenyvesi Félix Lajos

A Várfok Galéria és Ujházi Péter Munkácsy-díjas,
Érdemes mûvész (és immár Prima-díjas) festõmû-
vész szakmai kapcsolata több mint húsz évre te-
kint vissza. Azóta több mint tizenkét önálló kiállí-
tást rendeztek neki és számos csoportos tárlaton
vett részt. A december 6-án megnyílt ,,Ne félje-
tek” címû egyéni kiállításon eddig soha be nem
mutatott alkotásait láthatja a közönség. A mû-
vésszel saját festményei, dobozai és dobozképei
között beszélgettünk.
s Mennyire kapott szabad kezet a galériától? Ön

döntött arról, hogy mi kerüljön bemutatásra?
lAbban állapodtunk meg, hogy olyan képeket

állítok ki, amelyeket még nem láthatott a közön-
ség. A megtisztelõ felkéréskor azonban még nem
érzékeltem, hogy a felújítás után milyen hatalmas
is lett a galéria. Alig maradt három-négy hóna-
pom a kiállítás elõkészítésére, mert az év elsõ felé-
ben a székesfehérvári István Király Múzeum által
kiadott hatalmas, kétkötetes album nyomdai el-
lenõrzésével voltam elfoglalva. A rövid határidõ
szerencsére serkentõen hatott rám, így elmondha-
tom, hogy a kiállított mûvek többsége egészen
friss. Látható néhány korábbi, kisméretû papírké-
pem fölnagyított változata is, mert úgy gondol-
tam, hogy ezeket érdemes lenne nagyobb méret-
ben is megfesteni. Azért választottam ki ezeket,
mert olyan, mintha közük lenne
egymáshoz. Ez maga a légtér. A
Föld, a bolygók nagyobb teret kö-
vetelnek. Régen olyasmiket is fes-
tettem, mint a “Világszõnyeg rész-
let”. Amiket itt lát, az mítosz, egy
nagy világfestmény részei.
s Elege van az emberekbõl?
-Emberfia ilyet nem mondhat.

Igaz, világméretû gyûlöleteket lá-
tunk, és a rémképekhez ma már
gyorsabban hozzájutunk.
s Egyedülálló a képek élénk színvi-

lága. Mindig ezekkel az árnyalatok-
kal dolgozott?
lTöbben megjegyezték, hogy a

kiállítás nagyon színes, valaki azt a
szót használta rá, hogy „derûs”. A
Képzõmûvészeti Fõiskolán Ber-
náth Aurél volt a mesterem, akitõl
elsõsorban a légtér, az atmoszféra
megteremtését tanultam. Az elsõ
években borzasztó sötét, szociális
érzékenységû, szinte Mednyánsz-
ky-témájú olajképeket festettem.
Sötétben voltam és jó sokáig tar-
tott, amíg színekkel kezdtem dol-

gozni. Ma úgy gondolom, Bernáth nyugodtan vé-
gignézte ezt a kínlódást, és úgy gondolta, nem
tarthat ez örökké. Mindenesetre az elsõ kiállítá-
somra írt egy képeslapot (a saját festménye volt
rajta) és gratulált.

s A humor és a groteszk alkalmazása nem áll messze
öntõl…
lSohasem poénból festek, képeim egy látásmód

tükörképei. Én mindig azért csináltam képet,
mert képet akartam csinálni, és nem a valóságot
akartam groteszk módon festeni.
s Mikor kezdett térbeli montázsokat, dobozképeket

készíteni?
l 1970 körül kezdtem, és azóta folyamatosan

foglalkozom velük. Elõször úgy gondoltam ezekre
az összeállításokra mint a babaszobákra. Ha aka-
rom játék, de színházi díszlettervekre is hasonlíta-
nak. Mindig akadnak olyan tárgyak, amelyek ott-
hon hányódnak. Egy részük abból az idõbõl ma-
radt, amikor részt vettünk a táncház-mozgalom-
ban és néprajzi tárgyakat gyûjtöttünk. Ezek az
egykor eldobott és értelmüket vesztett tárgyak
egyszer csak általam életre kelnek és új értelmet
kapnak.
s Hogyan értékeli a Prima-díjat?
lAkármilyen összeállások is léteznek, minden-

képpen fontos díjnak tartom. Fogalmam sincs a je-
löltállítás módjáról, de büszke vagyok rá, hogy
Prima lettem.                                          Rojkó Annamária

A Várfok Galéria (1012 Budapest, Várfok u. 11.) ki-
állításain 2013. január 5-én, szombaton, 16 órakor
tárlatvezetést tartanak. Idõtartam: kb. 50 perc. A tár-
latvezetést a galéria mûvészettörténészei tartják, magyar
nyelven, elõzetes bejelentkezés nem szükséges. A kiállítás
2013. január 12-ig tart nyitva, keddtõl szombatig 11
és 18 óra között.

Budai beszélgetés Sárközi Mátyás íróval

Londoni magyar karácsony
Betlehem-kiállítás a
Magyarság Házában
Csuhéfonók, gyöngyfûzõk, selyemfestõk, foltvarrók,
fafaragók és fazekasok szebbnél szebb betlehemi jász-
lait tekinthetik meg a látogatók a Magyarság Há-
zában január közepéig. A kiállításon a kerületi
Kincs-Õ Alapítvány által gondozott epilepsziás és el-
térõ fejlõdésû gyerekek díjazott alkotása is látható.

A Szentháromság téren, a Magyarság Házá-
ban nyílt meg az idei országos betlehemi jászol
kiállítás, melyre az alkotásokat a Magyar Kéz-
mûvességért Alapítvány, az Ipartestületek Or-
szágos Szövetsége, a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Kézmûipari Tagozata, valamint
a Ciszterci Egyházközség által közösen meg-
hirdetett pályázat keretében választotta ki a
szakmai zsûri. A fõvárosból és vidékrõl száz-
nyolcvan, Románia magyarlakta területeirõl
öt alkotó jelentkezett, a pályázaton gyerekek
és felnõttek, amatõr és profi kézmûvesek, nép-
mûvészek, képzõ- és iparmûvészek egyaránt
indultak.

A kiállításra a zsûri 150 pályázó csaknem
230 mûvét válogatta be, amelyek többsége a
bibliai történet szerinti teljes betlehemi jelene-
tet vagy annak szereplõit, a szent családot,
Máriát és a kis Jézust, valamint a három kirá-
lyokat ábrázolja. Ezek mellett megjelenik a
betlehemezés népszokását felelevenítõ fafara-
gás, a Luca-szék és szerepelnek olyan alkotások
is, amelyek az adventi, karácsonyi ünnepkör
külsõ jegyeit, díszítõ elemeit képezik. A bíráló
bizottság a mûvészi érték, az esztétikai megje-
lenés, az ötletesség, a technikai kivitelezés és az
eszmeiség alapján döntött az alkotásokról, de
figyelembe vette a készítõk személyét is. A tár-
lat anyagáról a hagyományokhoz híven a Ma-
gyar Kézmûvességért Alapítvány Betlehemi
képeskönyv - 2012 címmel háromnyelvû albu-
mot jelentetett meg, amelyben a kiállításra be-
került összes alkotó egy-egy mûvének színes
tárgyfotója szerepel.

A tárlaton és az albumban a kerületben mû-
ködõ Kincs-Õ Alapítvány által gondozott, epi-
lepsziás és eltérõ fejlõdésû gyerekek közös, díja-
zott munkája is látható. „Szeptembertõl kezdve
készültünk a betlehem-pályázatra tíz, a fejlesz-
tõ alapítvány kézmûves foglalkozásaira járó,
óvodáskorú gyermekkel” – ismertette az elõké-
születek körülményeit Bedõk Beáta, a foglal-
kozásokat vezetõ képzõmûvész. A betlehemi
jelenet kerámiafiguráit – mint a mûvésznõtõl
megtudhattuk – mézeskalács-szaggató forma
segítségével készítették el, illetve a kerámiák
érdekes, rajzolatos felszínét csipketerítõ-darab-
kák beleégetésével alakították ki az óvodások.     

k d.
A betlehemi jászol kiállítás 2013. január 13-ig, ün-
nepnapok kivételével naponta 10-tõl 17.00 óráig
tart nyitva a Magyarság Házában (Budapest, I.,
Szentháromság tér 6.).

Mítoszok a Várfok Galériában 

Ujházi Péter festõmûvész

Karácsonyfa kiállítás
(Hilton Szálló, kerengõ)
Karácsonyfa kiállítás látható december 6-tól vízke-
resztig a Hilton Szálló kerengõjében. A fenyõket virág-
kötõ mesterek díszítették a hagyományostól a mo-
dernig különféle változatokban. A kiállítás megtekin-
tése ingyenes (Budapest, I., Hess A. tér 1-3. Bejárat a
virágüzlet felõl.).

Hotel Victória
(Budapest, I., Bem rkp. 11.)
2013. január 14-én, hétfõn 19.30 órakor a Hubay Jenõ
Zeneteremben Hauser Adrienne zongora estjét hall-
gathatják meg A zongora lelke címmel. Mûsoron:
Chopin és Debussy mûvei. 

Röviden
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Adventi hangversenyek a VárosházánAdventi hangversenyek a Városházán
December 9-én, advent második vasárnapján karácsonyi díszben fogadta vendége-
it a Városháza. Az aulában feldíszített hatalmas fenyõfa láttán minden kisgyerek-
nek tátva maradt a szája. A szervezõk ezúttal pótszékekkel és padokkal is készül-
tek, hogy minden érdeklõdõnek jusson hely. Az Új Bojtorján együttes a gyerekek-
nek és szüleiknek egyaránt vidám, ünnepváró perceket szerzett.

A zenei program elõtt Jánosa Domokos atya, a Felsõvízivárosi Szent Anna temp-
lom plébánosa, Budavár díszpolgára szólt a megjelentekhez. Szavainak középpont-
jába az adventi várakozás hagyományát helyezte. Bevezetõben elmesélte az adven-
ti koszorú történetét, amelyet a 19. század derekán elsõként egy német evangélikus
lelkész készített el. Egy kocsikerékre
23 gyertyát helyezett, melyek közül
minden este eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig. 

A szokás mára kissé átalakult, a 23
gyertyából mindössze négy maradt.
Az adventi koszorú célja azonban ma
is ugyanaz, mint régen, hogy fölké-
szítsen minket arra, aminek az eljö-
vetelét várjuk. Adventkor újra itt a
remény és az ígéret – mondta „Domi
atya”, majd ünnepi imádsággal hívta
Jézust, a megváltót. A Batthyány té-
ri Szent Anna templom plébánosa
beszéde végén meggyújtotta az ad-
venti koszorú második gyertyáját. 

A budavári családok közé ezúttal
néhány halmozottan sérült fiatal is
érkezett, õk a pasaréti Kapernaum
Csoport tagjai. A Bojtorján muzsiká-
ján feloldódtak a testi-lelki különb-
ségek, a közönség minden tagja él-
vezte a mûsort.

Ha eleinte kicsit meghökkentõ-
nek is tûnt A karácsonynak éjszaká-
ján címû dal elektromos hangszerek
kíséretében, a második számnál már
mindenki rátalált a zenekar country stílusvilágára. Ebben a hangszerelésben szólalt
meg a Suttog a fenyves zöld erdõ és a Csengõszó is (ami nem más, mint a Jingle bells
magyar változata).

Az ünnepi blokkot régi Bojtorján dalok követték. A 36 esztendõs együttessel a
hallgatóság viszszautazhatott az idõben egészen az 1980-as évek elejére. Felcsen-
dültek a Csavargódal és a Történetek címû (bakelit) lemezek legnépszerûbb szá-
mai: a Tizenhat éves, a Ha egy napon hazamegyek, a Gonosz egy év és sorra a nagy
sikerek, amelyeket a nézõtéren ülõ középkorúak egytõl egyik kívülrõl fújtak.

A mûsor utolsó harmadában ismét ünnepi dalok következtek. A Karácsony este,
a Kis gyertyaláng, A mai nap nem olyan, mint más, és a December végén... A leg-
nagyobb sikert a jól ismert Micimackó aratta. 

A háttérben álló fenyõfa láttán, a színpadon elhelyezett adventi koszorú gyertyá-
inak fényében és a dalok hallatán mindenki arra gondolt, hogy hipp-hopp megjött
a tél és hamarosan megérkezik a karácsony is.                                                                    -a- 

A mai nap nem olyan, mint más...

„Rorate, coeli de super et nubespluant Justum!”, azaz
„Harmatozzatok, egek onnan felülrõl, és ti felhõk hullassá-
tok az Igazat!” így kezdõdik az adventi hajnali mise kezdõ-
éneke, és e dallamra vonult be a Városháza aulájába decem-
ber 16-án délután a Kodály Zoltán Kórusiskola Cantate
kórusa. Advent harmadik vasárnapján ezzel a dallammal
emlékeztek azokra az idõkre, amikor a keresztények kará-
csony elõtt szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig
szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte
elõtt tartott miséket aranymisének nevezték.

A közönséget köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester bevezetõben arra utalt, hogy ez a nap nem csupán a
téli ünnepkör kiemelt ünnepe, hanem Kodály Zoltán szü-
letésnapja is. Ennek jegyében, a budavári közösség képvise-
letében, koncert elõtt megkoszorúzta a zeneszerzõ, zenetu-
dós és népdalkutató „Tanár Úr” szobrát, Varga Imre szob-
rászmûvész Püspökkertben található alkotását. 

Dr. Nagy Gábor Tamás megfogalmazta azt a dilemmát,
hogy adventkor szabad-e hosszan beszélni Kodály Zoltán-
ról? Szabad-e a várakozás csendjébe egy hangos születésna-
pi köszöntõt mondani?  Összekapcsolható-e a szent és a
profán születés? A válasz így szólt: nemcsak szabad, hanem
kell is. A zenetudós méltatásakor ifj. Sapszon Ferencet idéz-
te: „Kodály Zoltán mûvészete egyszerre nemzeti és vallá-
sos, mert alapja a hit: hit Istenben, hit az emberben és nem-
zete jövõjében.” Nemcsak magyarságunk kultúrájából, ha-
nem történelmébõl is táplálkoztak mûvei. Az egész világ
felé fordult és hozzájárult, hogy zenei nagyhatalom let-
tünk. Pályájának üzenete, hogy a népdal világa pótolhatat-
lan örökségünk – mondta az est házigazdája, majd hangsú-

lyozta, hogy Kodály alakja nemcsak mûvészetével, hanem
erkölcsi tartásával is példát mutat.

Az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása
elõtt Balicza Iván, a Bécsi kapu téri evangélikus gyülekezet
igazgató lelkésze szólt a közönséghez. Beszédében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az adventi idõszakban tudatosan
keressük a jót, a szépet és igyekezzünk azt továbbadni. 

-A Megváltó megszületése reménységet nyújt a remény-
telenségben; a születendõ Jézus nem más, mint a fájdal-
munkra gyógyírt hozó orvos. A szeretet ünnepe nemcsak
az emberi szereteté, mert Jézus egy másik szeretetet hozott,
olyat, amelyik nem vallott kudarcot, amelyik valóság volt
és megtapasztalható volt a születéstõl a halálig. Ez a min-
dent legyõzõ erõ és a legnagyobb boldogság, ehhez azon-
ban önmagunkat kell legyõzni. Balicza Iván János evangé-
liumának üzenetével zárta szavait: „Aki szeretetben él,
Istenben él, és Isten él benne.” 

Az ünnepi köszöntõ után a Cantate kórus, ifj. Sapszon
Ferenc vezényletével Kodály Zoltán Ave Maria címû mû-
vét énekelte, majd Szutrély Katalin énekmûvész, népdal-
feldolgozásokat adott elõ. A hallgatóság számára a kevésbé
ismert dallamok között számos népszerû dal is felcsendült,
így az Ifjúság, mint sólyommadár (melyet a fiatalok közül
sokan a Ghymes együttes feldolgozásában hallottak elõ-
ször), a Kocsi szekér, a Magos kõsziklának vagy a Szõlõhe-
gyen keresztül. A születésnapi emlékmûsorban a kórus és a
szoprán énekesnõ egymást váltva énekelték Kodály Zoltán
adventi mûveit és népdalfeldolgozásait. A mûsor csúcs-
pontja az A csitári hegyek alatt címû szóló és a záró szám-
ként felcsendülõ kórusmû, az Esti dal volt.                           roj

Kodály Zoltánra emlékeztek

Bence Imre evangélikus lelkész, esperes
lNagyon sokan úgy tartják, hogy a keresztyénség legnagyobb ün-
nepe Karácsony. Tény, hogy a legtöbb szép külsõség ehhez kötõ-
dik, de nem szabad megfeledkezni, hogy Nagypéntek, Húsvét,
Pünkösd is ilyen jelentõs. Népszokásainkban Karácsony a leggaz-
dagabb; ajándékozásban éppen a fogyasztói társadalom
nyomására, minden családnak terhet is jelentõ kötelesség.

Jó lenne Karácsonynak az igazi jelentését visszaadni: ne
csupán az ajándékozásban valósuljon meg, hanem a bé-
kesség megélésében. Abban, ahogyan Isten munkál a vi-
lágban, amit úgy fogalmaz meg a Szentírás: Isten megbé-
kéltette magával a világot, és Jézust azért adta nekünk,
hogy az õ békéjét és szeretetét megismerjük. Ezt énekel-
ték meg az angyalok Karácsony éjszakáján: „Dicsõség a
magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberhez
jóakarat.” 

Papi családban nõttem föl. Tudtuk, hogy édesapánknak
sokkal több a tennivalója. Minden este a koszorún gyertyát gyújtot-
tunk, és volt adventi házikó is. Ez ma úgy jelenik meg, hogy az ab-
lakaiban csokoládé van. Gyerekkoromban az ablakokban egy-egy
bibliai idézet volt. Nekünk az volt a feladatunk, hogy ezt felolvas-
suk; azután errõl beszélgettünk, énekeltünk, társasjátékot, képzõ-
mûvészeti albumot vettünk elõ. A Karácsonyt nálunk is körülleng-
te a titok; azt hangsúlyoztuk, hogy az ajándékokat mi adjuk. Azért,
mert Isten már megajándékozott bennünket a legnagyobbal:
Jézussal! Mikor családi körben a karácsonyfához állunk, a szolgálat
letétele után, a mai napig nagyon fontos, hogy kis liturgiával ünne-
peljünk, amelyben imádság, ének, a karácsonyi történet felolvasása
van. Nem az a fontos, hogy milyen külsõségeket tudok teremteni,
hanem az, hogy a lelkemet fel tudjam készíteni a közös szépségre.

A budavári gyülekezetben régóta kialakított rend van. Szenteste
három istentiszteleten, december 25-én és 26-án a szokott rendben
gyûlünk össze. Tizenhárom év elteltével elmondhatom, nem ide-
gen arcok tekintenek rám. Az motivál minden igehirdetésen, hogy
a Szentírás üzenetét úgy szólaltassam meg, hogy akik hallgatják,
azok végiggondolják az életükben, családjukban, munkájukban
Isten jelenlétét, karácsony örök üzenetét és ajándékát.

Bakó Annamária, a Litea Könyvesbolt vezetõje

l Hosszú évek óta számomra Karácsony a gyerekkor újraéledése.
Munkámnál fogva, akarva akaratlanul, kénytelen vagyok ebbe az
ideges világba bekapcsolódni. Szomorúan látom, hogy a fogyasztás
mennyire felülírta a karácsonyi örömszerzés lényegét. Másfelõl pe-
dig abból élek, hogy könyveket adok el az embereknek.
Igyekszem, hogy nagy gonddal és felelõsséggel ajánljak az ünnep-
re. Meggyõzõdésem, hogy még mindig a legértékesebb ajándék: a

könyv! Általa az ember gondolatokat, értékrendet, igazságot,
szépséget tud adni.

Nekem nagyon szép ünnepeim voltak. Apám a gyönyörû erdé-
lyi, havas Karácsonyokat emlegette, édesanyám ugyanezt a buda-
pesti, kõbányai környezetben. Csodálatos emlék a csendes falu,
Bánokszentgyörgy, ahol apám körzeti orvos volt, anyám pedig

irodalom tanárnõ. Olyan kulturális életet teremtett az 50-es évek-
ben, hogy példa értékû volt. Szervezte az asszonyokat télen, kézi-
munka szakköröket indított, szép hímzett könyvborítókkal lep-
ték meg az embereket… A zalai kis falu katolikus vallású, mi uni-
táriusok vagyunk. Én magam mélyen hívõ ember vagyok, ami
nem úgy valósul meg, hogy minden vasárnap ott ülök a templom-
ban. Évente kétszer-háromszor me-
gyek istentiszteletre: karácsonykor,
húsvétkor, és az õszi hálaadáskor,
szeptember utolsó vasárnapján. Azért
is, mert gyermekeim szeptember vé-
gén születtek, s ilyenkor hálát adok a
Jóistennek, hogy van két egészséges
gyermekem! És most már hálát adok,
hogy van két tündér unokám is.

A rohanó idõ, és az egyik napról a
másikra való túlélési kényszer, fölülír-
ja advent csendjét. Talán mindenki-
nek jut annyi idõ, hogy otthon egy-
egy órára félrevonul, emlékeibe merül,
meggyújt az adventi koszorún egy
gyertyát. Régen fehér karácsonyok
voltak, szikrázó hó, csikorgó hideg.
Elõttem van, ahogy a lovas szánok
csúsztak a falu fõutcáján. Nekünk,
idõsebbeknek még ez az idilli világ
adatott; ahogy öregszem, egyre éle-
sebben hallom a csengõ hangját,
ahogy becsengetett az angyalka kará-
csonyeste. 

Nagyon sok könyv segédkezik abban, hogy újból visszajött a csa-
ládokon belüli  kézmûvesség, mézeskalács sütés. A felnövekvõ
nemzedék újra rátalált ennek meghitt együttlétére. A misztérium
hál Istennek megmaradt. Jézus megváltó szeretetét magunkba
tudjuk fogadni, és õrizzük egy életen át a következõ eljöveteléig.

Hazai Józsefné (Lili néni), 
a Ruszwurm cukrászda volt tulajdonosa
l Karácsony a legszebb ünnepünk. Mindenkinek a lelké-
ben, a szívében békesség van. Arra gondolok, miért nem
lehet ez többször így. A templomokban a szép misék, az éj-
féli összejövetelek, másnap 10 órakor a zenekar gyönyörû
szolgálata. Igyekeztünk mindig elmenni ezekre a meghitt
alkalmakra, annak ellenére, hogy az üzletben olyankor is
forgalom volt. Nagyon készültünk Karácsonyra, ahogyan
a mostani tulajdonos is. Már novemberben elkezdõdött a
munka, a bonbonok, a szaloncukrok készítése, csomago-

lása. Külön dobozokba, a gyerekeknek képekkel, a felnõtteknek
Ruszwurm felirattal, és gyönyörû szalaggal átkötve.

Anyám díszítette a kis karácsonyfát, apró függelékekkel, és bo-
ával körbecsavarva. Mikulásra egy asztal volt fölállítva a cukrász-
dában a vitrin elé, játékok Berlinbõl: a fejüket le kellett csavarni,
és abban voltak az édességek. Középen állt a méteres élõ kará-

csonyfa szépen feldíszítve. Karácsonykor sült a sok
bejgli, diós és mákos, ami gyorsan el is fogyott. Új-
évkor készítettük a grillázs malacot, apám irányítá-
sával, fehér spricceléssel díszítettük, ezüst cukorka-
szemekkel várták a vendégeket.

A gyerekkori karácsonyok közül még arra emlék-
szem, hogy a mennyezetig érõ fán is a Szent éj címû
ének szólt hozzánk. S ha jött a Jézuska, a személyzet
is betért az irodába, mindenkinek ott volt az ajándé-
ka. Este vacsorára hal volt, krumplisaláta sok hagy-
mával; a húsleves nagyon fontos volt, ebédre csirke,
sütemény, sok-sok kedvesség, a szeretet szavai.

A jelenben már törjük a fejünket, hogyan is fogjuk
ültetni a családot. Minden Karácsonykor délben az
ebéd nálunk van. Én nem adok ajándékot, õk – hu-
szonheten – egymást ajándékozzák meg. Gyönyörû-
ek ezek az összejövetelek, de régi, fájó esték is eszem-
be jutnak. A háború, amikor az óvóhelyre mentünk
le, és tele voltunk gondokkal, hogyan lesz az éle-
tünk? A többi mind egyformán szép volt. Az unokák
arcát figyelem, a felnõttek mosolyát, hallgatom a
kedves mondatokat. Ilyen békés, boldog estéket kí-
vánok mindenkinek, és nem csupán három napra –
az egész esztendõre!     F. F. L.  

Mai gyûlölködõ, kis háborúktól terhes világunkban, az egyetlen reményt Karácsony jelenti.
Advent mély csendje. Mintha megállnának az emberek a pusztításban, megpihennének néhány
napra. Magukba szállnak és újragondolják az életüket. Jézus megtestesült. Nem megjelent, ha-
nem gyermekként megszületett a világban. A kisded csodája nemcsak titka létünknek, de sugárzó
erõ is, hogy minél jobban értsük a teremtés egészét. Karácsony nagy, képzeletbeli asztalához kerü-
letünk jeleseit ültettük le, s kértük: régi és új szentestékre emlékezzenek.

Karácsony csillagfénye
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Síremlékavatás  
dr. Ripka Ferenc 
nyughelyénél
A Farkasréti temetõ Kereszt Köröndjén dr.
Ripka Ferenc (1871-1944), Budapest egykori
fõpolgármesterének sírhelyét eddig egy puri-
tán fakereszt jelölte. A család kezdeményezésé-
re, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
közremûködésével a kereszt mellé síremléket
állítottak, amin a politikus portréja is látható.
Ripka Ferenc arcképét Szmrecsányi Boldizsár
szobrászmûvész formázta meg bronzból. 

A sírkövet egy ünnepség keretében Vigassy
Mihály krisztinavárosi plébános szentelte fel.
A megemlékezésen az egyik dédunoka, Örké-
nyi Boldizsár köszöntötte a megjelenteket,
majd ükunokaként Örkényi Kristóf beszélt a
fõpolgármester gazdag életútjáról. Tevékeny-
ségét Fonyód polgármestere, Hidvégi József,
valamint a fonyódi könyvtár vezetõje, Varga
István helytörténész is méltatta, Ripka Ferenc
ugyanis - aki nyugdíjas éveit Fonyód-Bélatele-
pen töltötte -, a Balaton-parti település fejlõdé-
séért szintén sokat fáradozott. Munkásságát a
fonyódiak még halála elõtt díszpolgári címmel
ismerték el, késõbb utcát is elneveztek róla.

Ripka Ferenc a Gödöllõ melletti Isaszegen
született. Amikor tizenévesen Budapestre ke-
rült, a Toldy Ferenc Reáliskola diákja lett.
Érettségi után a Mûegyetemen tanult tovább,
majd átiratkozott az ELTE jogi karára, de Ko-
ozsváron is folyatott tanulmányokat. Minde-
mellett újságírással foglalkozott.

1894-ben helyezkedett el a Ganz és Társa
Vasöntõ és Gépgyár Rt.-nél, ahol néhány év
múlva a Ganz által létesített elektromos városi
világítási telepek ügyintézõje lett, részt vett a
legtöbb magyar világítóüzem megszervezésé-
ben. Miután a fõváros 1910-ben magához von-
ta az Elektromos Mûveket és a Gázmûveket,
Bárczy István polgármester felkérte, hogy le-
gyen a Gázmûvek vezérigazgató-helyettese.
1912-ben lett a Gázmûvek vezérigazgatója.
Ripka irányítása alatt a Gázmûvek Európa
egyik legmodernebb üzemévé vált, ekkor
épült az óbudai gázgyár is. Sikeres vezérigazga-
tói munkájának köszönhetõ, hogy Horthy
Miklós kormányzó 1924-ben Budapest kor-
mánybiztosává nevezte ki. Még ugyanebben az
évben fõpolgármesterré választották. 

Fõ feladatának a fõváros pénzügyeinek
rendbetételét tekintette. Átvilágíttatta az üze-
mek mûködését, racionalizáltatta a pénzügye-
ket és a költségvetést. Az idegenforgalom fej-
lesztésére kiemelt hangsúlyt helyezett. Õ vezet-
te be 1926-ban a Szent István-hét rendezvény-
sorozatot. 1932-ben saját elhatározásból ment
nyugdíjba.

A fõpolgármester egykori lakóháza itt a ke-
rületben, a Gellérthegy utca 13. szám alatt áll.
Az 1911-ben épült, klinkertéglás ház teljes egé-
szében a Ripka-családé volt, az államosítást kö-
vetõen azonban ezt az épületet is felosztották.
Az egyik lakásban még ma is az egyik leszárma-
zott, Örkényi Kristóf él a családjával, aki tavaly
a Kulturális Örökségvédelmi Napok kereté-
ben bemutatta az érdeklõdõknek a mûemlék
jellegû épületet, a lépcsõházban pedig kiállí-
tott néhány, a fõpolgármester személyéhez kö-
tõdõ emléktárgyat – Ripka Ferenc mellszob-
rát, korabeli otthonának egy-egy szép kellékét,
továbbá életrajzi leírásokat.

A család már évek óta szeretné elérni, hogy a
fõvárosban, vagy annak környékén jöjjön lét-
re egy állandó kiállítás, ahol részletesen megis-
merhetõ lenne Ripka Ferenc életútja, mun-
kássága. Ezt az igyekezetüket, úgy tûnik, hama-
rosan siker koronázza: Örkényi Kristóf arról
számolt be lapunknak, hogy 2014-ben a gödöl-
lõi Grassalkovich-kastélyban nyílhat egy tárlat
Budapest egykori sikeres fõpolgármesterérõl.

Formabontó módon tárta ki kapuját a Várban
élõ kultúrakedvelõk elõtt a Magyar Nemzeti
Galéria. A legnagyobb hazai közgyûjtemény
munkatársainak régi vágya, hogy a kerület lakó-
it jobban bekapcsolják a galéria életébe. Ennek
jegyében telt a Családi szombat, amikor a gyere-
keket kreatív mûhellyel, kincskeresõ játékkal, kí-
sérõiket kamarakoncerttel és kedvezményes be-
lépõjegyekkel várták. A délután különlegességét
a Díszpolgárok vendégségben címû program
nyújtotta. 

Bakó Annamária, a Litea Könyvesház vezetõje, az
I. kerület díszpolgára, Buzinkay Géza irodalom-
történész és Szalóky Károly, a Várfok Galéria tu-
lajdonosa – mindketten Budavárért Emlékérem-
mel kitüntetettek - meséltek a közönségnek arról,
milyen érzés a Várnegyedben élni, dolgozni. 

A Moltopera társulat zenés mûsorával elválasz-
tott beszélgetéseket Sepsey Zsófia, a múzeumpe-
dagógiai osztály vezetõje irányította, de a C épü-
let elsõ emeletén összegyûlt látogatók kötetlen
módon maguk is feltehettek kérdéseket.

Mindhárom neves vendég meglepetéssel is
szolgált. Szalóky Károly, a kortárs mûvészet szak-
értõje például azzal, hogy a Nemzeti Galéria gyûj-
teményébõl Benczúr Gyula: Budavár visszafogla-
lása címû festményét nevezte meg egyik kedven-
ceként. Úgy fogalmazott, hogy nagy hatással van
rá e festmény és arra kérte a jelenlévõket, hogy
maguk is tanulmányozzák a történelmi képet. (A
múzeum szakemberei – talán nem véletlenül – ar-
ra kérték Szalóky Károlyt, hogy decemberben vál-
laljon tárlatvezetést Benczúr Gyula festményei
között.)

Buzinkay Géza saját élettörténetén keresztül

mutatta be a budavári polgári miliõt. Elárulta ré-
gi vágyát, hogy alakuljon helytörténeti gyûjte-
mény a Várnegyedben. Sepsey Zsófia azon kérdé-
sére, hogy a Nemzeti Galéria vajon miért nem
tudja megszólítani a vári lakosokat, az irodalom-
történész meglepõen õszintén azt válaszolta, hogy
az itt élõk szerint a polgári budavári lét a Dísz té-
rig terjed; onnan kezdve már közintézményeké a
terület. Maga is arra a királyi palotára emlékezett,
amelynek világháborús romjai között töltötte a
kamaszkorát. Sokáig kizárólag itt mûködött ká-
polna a Várban, mert a Mátyás- templom is bom-
batalálatot kapott. Elmondta, ha a palota környé-
kén sétál, ma is ezek a képek jönnek elõ az emlé-
kezetében. (Buzinkay Géza 2013 februárjában a
galéria Így éltek ti címû kiállításán vezeti az érdek-

lõdõket. A tárlat Faragó József karikaturistát, a
Borsszem Jankó grafikusmûvészét mutatja be.)

Bakó Annamária a Nemzeti Galéria régi híve-
ként azokat a kiemelkedõ jelentõségû kiállításo-
kat idézte fel (közöttük Szervátiusz Tibor és Libay
Károly tárlatát), amelyekre annak idején töme-
gek zarándokoltak. A kulturális pezsgés számára
is kiemelkedõ fontosságú; maga is szervezõje, tá-
mogatója az igényes programoknak. A körvona-
lazódó együttmûködés jegyében a jövõben a
Nemzeti Galéria könyvbemutatók és irodalmi es-
tek helyszíne lehet.

A Nemzeti Galéria továbbra is nyitva tartja ka-
puit a kerületiek elõtt, akik az I. kerület kártyával,
kedvezménnyel tekinthetik meg a kiállításokat.

-a-  

Bár Fábry Sándor már az est elején megfogadta, hogy „nem rosszalkodik”,
láthatóan nehezen bírta, hogy a televízióból ismert arcához méltóan, ne
kommentálja szellemes megjegyzésekkel a házigazda köszöntõ szavait.
Szigethy Gábor elmesélte a közönségnek, hogy a Márai Szalon novemberi
összejövetele elõtti hetekben sokan megkérdezték tõle, mivel tudta ráven-

ni Fábryt, hogy eljöjjön az Úri utcába. Az érdeklõdõk megtudhatták, hogy
kettejük ismeretsége néhány évvel ezelõtt Kisvárdán, a Határon Túli
Magyar Színházak Fesztiválján kezdõdött, ahol két elõadás között az iroda-
lomról és Goetherõl beszélgettek. A szalon házigazdája akkor határozta el,
hogy meghívja Fábryt, és az idén erre sor is került. 

– Kérdezz Vergiliusom! – szólt a vendég a házigazdához, s ez utóbbi mind-
végig igyekezett komoly kulturális témákra terelni a beszélgetést. Elsõként

a színház került szóba és hamarosan kiderült, mindketten látták a Víg-
színház közelmúltban bemutatott Jóembert keresünk címû elõadását. Míg
Szigethy Gábor számos kritikus pontot említett a darab kapcsán, Fábry en-
nél jóval megengedõbb volt. Külön kiemelte Eszenyi Enikõ alakítását,
majd elárulta, hogy vele találkozik show mûsora következõ adásában.

Amikor a kereskedelmi csatornáról közszolgálatira váltott televí-
ziós mûsora került szóba, Fábry Sándor a tõle megszokott módon át-
vette a szót, és részletesen beszámolt a forgatókönyvírás és a felvétel
minden fázisáról. Mint elmondta, csütörtökön próbálnak, pénteken
mintegy három-négy órán keresztül készül a felvétel, a hétvégén maga
is végignézi az anyagot, majd keddtõl kezdõdik a vágás, a hangkeverés
és az egyéb technikai munkálatok. A szalon közönsége a standup mes-
terének segítségével, néhány perc alatt szinte a teljes stábbal megis-
merkedett.

A beszélgetés további részében számos adoma és anekdota hangzott
el, amelyek középpontjában természetesen Fábry Sándor állt. (Vala-
mennyit maga mesélte el.) 

Takler Ferenc szekszárdi borász, az est másik vendége, 2005-ben há-
rom villányi kollégájával járt a Fábry show-ban azzal a céllal, hogy kö-
zös erõvel megpróbálják eltéríteni kedvenc italától, a sörtõl. Szem-
tanúként mesélte el, hogy a mûsorvezetõ két mûsorszám között õket
kérdezgette, miközben felkért valakit táncolni és hagyta, hogy a smin-
kesek körbe vegyék. Takler Ferenc ezt követõen Szigethy Gábor kér-
désére saját hivatásáról mesélt, és felidézte az 1990-es évtizedet, amely-
nek második felében a villányi borászok „repülõrajtot vettek”. –

Lejártunk hozzájuk, sosem irigyeltük õket – idézte fel a „hõskort”. Néhány
évvel késõbb a szekszárdiak is sorra nyerték a nemzetközi díjakat és vörös-
boraik megközelítették, majd elérték a villányi borok minõségét.

A Márai Szalon közönségének alkalma nyílt megízlelni Takler Ferenc
2009-es Pinot Noir-ját, amelyhez ezúttal sós kekszen elhelyezett, szilva zse-
lébe ágyazott, kakukkfüves kacsamell-falatkát tálalt fel a Fortuna Étterem.

R. A. 

Vendégségben a Nemzeti Galériában 

Komoly dolgokról (nem mindig) komolyan 

Harminc év magyar mûvészete a Francia Intézetben

Szemtõl szemben
A Francia Intézet Fõ utcai épülete idén ünnepli fennál-
lásának huszadik évfordulóját, ebbõl az alkalomból ke-
rült sor az intézmény festészeti gyûjteményének forma-
bontó bemutatására. 

A modern épület átadása elõtt a Francia Intézet a te-
rézvárosi Szekfû utcában mûködött. Az ottani pincega-
lériában az 1980-as évek elejétõl folyamatosan jelen vol-
tak a magyar kortárs alkotók, számos avantgard mûvész,
akik közül késõbb többen francia ösztöndíjat is kaptak,
mások a francia irányzatok meghonosításában jártak
élen. A festõk idõrõl idõre képekkel hálálták meg a be-
mutatkozási lehetõséget, és ez a hagyomány 1992 után
az új székházban is folytatódott. Az ajándékképekbõl
napjainkra értékes gyûjtemény létesült.  

Az Intézet a Várfok Galéria munkatársainak segítsé-
gével, különleges tárlattal mutatja be saját szerepét a
mindenkori kortársak támogatásában. A  30 év magyar
mûvészete a Francia Intézetben alcímet viselõ kiállítás-
ra elsõ lépésben tizenhat neves festõ (köztük Keserû
Ilona, Klimó Károly, Konok Tamás, Nádler István stb.)
festményét emelték ki a gyûjteménybõl, majd a meste-
reket felkérték, hogy válasszanak maguk mellé egy-egy fi-
atal magyar mûvészt. Ezt követõen az alkotópárok közö-

sen jelölték meg az ifjak azon alkotását, amely reflektál,
párbeszédet folytat az idõsebb festõ alkotásával. Az így
keletkezett párokat „szemtõl szemben” állították ki. Az
alkotások között egyetlen esetben sem találunk konk-
rét, jól megfogalmazható hasonlóságot, inkább apró je-
lek, áthallások mutatnak közösséget a mûalkotások vi-
szonyában.

A kiállítás minden látogató számára könnyen érthe-
tõen visszatükrözi a Francia Intézet szerepét a kortárs
mûvészet támogatásában és hitet tesz ennek folytatására
is. Nemcsak két I. kerületi kulturális centrum: a Francia
Intézet és a Várfok Galéria között épül így virtuális híd,
hanem az érdeklõdõk és az avantgard mûvészek, vala-
mint az idõsebb és az ifjabb alkotónemzedékek között
is. Az idõsek 16 festményére a fiatalok képei mellett fo-
tó, méhviaszlenyomat, plexibõl, pálcikából, dobozból
és plüssbõl készült alkotások reagálnak. 

A rendezvény jelentõségét mutatja, hogy a megnyi-
tón jelen volt Roland Galharaguie, Franciaország buda-
pesti nagykövete is. A tárlatot François Laquiéze, az
Intézet igazgatója és Beke László mûvészettörténész nyi-
totta meg. A kiállítás január 10-ig ingyenesen látható a
Francia Intézet Fõ utcai épületének galériájában. 

A Várfok Galéria tulajdonosának egyik kendvenc festménye Benczúr Gyula: Budavár visszafoglalása címû képe

Szigethy Gábor Takler Ferencet és Fábry Sándort hívta vendégül a Márai Szalonba

Kelemen Károly: Absztrakt festmények

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

az Interneten a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.
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Különös arcok között, különös tájakon járunk a
Várnegyed Galériában nyílt kiállításon. Kárpáti
Tamás tárlatának címe Con spirito, melynek je-
lentése: lelkesen, lélekkel.

„Korábbi munkáit nézve, s a legújabbak egy ré-
szét, az elsõ szó, ami eszünkbe juthat: a ragyogás.
A nap színei. Izzó mélysárgák. Az alkonyat vörös-
arany fényei.(...) A Kárpáti-féle mélyarany ragyo-
gás belsõ izzás: a képek a lélek fényeivel világíta-
nak” – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Ker-
nács Gabriella. 

A mûvészettörténész néhány alkotásra külön
is ráirányította a közönség figyelmét. Például a
Kegyelem címû képre, melynek „fájdalmas-szelíd
Krisztusa szinte feloldódik az arany ragyogás-
ban”; vagy az Epe címû, mélyebb aranyba fordu-
ló kompozícióra, melyen a lehanyatló, sápadt
korpusz, illetve a cím talán a „méreggel elegyített
eczetre” utal, amellyel Máté evangéliumában a
haldokló Krisztust megitatják. 

Titokzatos a Lángbor címû, „sötéten gomolygó
köd-kép”, melynek baloldalán vörös fénycsík –
talán az alkonyat, talán Krisztus vére – lángol,
akárcsak az Áspis: „sötét lombok sûrûjébe alig
tud behatolni, nem jut el a földig a sápadt fény,

lent különös, baljóslatú forma, talán kígyófej”.
Sejtelmes, szép festmény az Árok is, amely talán
egy régi temetõkert képe. „Szeretem a régi teme-
tõket, mert mintha ott több lélek lenne, mint
más helyein a világnak…” – idézte Kernács
Gabriella az alkotót egy portréfilmjébõl. 

A mûvészettörténész szerint az alázatos lélek
csöndes áhítata szól Kárpáti Tamás képein.

-d-
Kárpáti Tamás festõmûvész kiállítása január 10-ig,
keddtõl szombatig 11.00-18.00 óra között tekinthe-
tõ meg a Várnegyed Galériában (Budapest, I.,
Batthyány utca 67.). 

Lelkesen, 
lélekkel

Januárban ünnepli hatvanötödik születésnapját
Török Ádám, aki a jeles esemény alkalmából két-
napos koncertre várja a hamisítatlan Mini hangzás
rajongóit. A fúziós-rock elsõ kerületi nagykövete
2013. január 12-én és 13-án, este hat órától ezút-
tal is második otthonában, a Budavári Mûvelõdési
Házban lép fel olyan nagyszerû zenésztársakkal,
mint Németh „Lojzi” vagy Závodi Janó .A „nagy
öregek” mellett a jubileumi koncerten mutatko-
zik be a fiatalokat felvonultató Török Ádám és a
Mini Co. nevû újonnan alapított együttes. Török
Ádámmal beszélgettünk.
s Jövõre kettõs ünnepre készülsz, hiszen a hatvan-

ötödik születésnapod alkalmából
megrendezésre kerülõ Bem rockparti
duplakoncert, egyben a zenei pályán
eltöltött negyvenöt év összegzése is. A
több mint négy évtizedes elõadómû-
vészi karrier önmagában is figye-
lemre méltó, de a zenével már ennél is
régebben foglalkozol.
l Valóban így van! Az elsõ ze-

nekaraimat a gimnáziumi évek alatt ala-
pítottam. Azért kell többes számban be-
szélnem, mert azon kevés „szerencsések”
egyike lehettem, akik négy év alatt két,
egyébként kiváló elsõ kerületi középisko-
lában is megfordultak. Az ok rendkívül
egyszerû, elsõ állomáshelyemrõl, a Toldi
Ferenc Gimnáziumból a rossz ma-
gaviseletem miatt eltanácsoltak, így ke-
rültem a Petõfi Gimnáziumba, ahol rög-
tön megalakítottam az osztálybandát.
Izgalmas idõszak volt, hiszen ekkortól
számítjuk a hippi korszak hajnalát, ami
alaposan felpezsdítette a zenei életet. 
s Az elsõ kerület meghatározó a karriered

szempontjából. Melyek azok az emblematikus
helyszínek, ahol felléptél?
l Az elsõ kerület a szívem közepe, hiszen szü-

letésemtõl fogva, hatvan éven át éltem a Vár ol-
dalában, ide jártam iskolába, ahogyan a zenei pá-
lyám is elválaszthatatlan a városrésztõl. A legen-
dás Mini együttest 1968-ban alapítottam, az iga-
zi indulás azonban a következõ évhez köthetõ.
Ekkor léptünk fel elõször a Budai Ifjúsági Park-
ban és hoztuk létre a Bem Rockpartot, a késõbbi
sikerek színhelyét. 
s Milyen volt a viszonyod a harmadik kultikus elsõ

kerületi koncerthelyszínnel, a Tabánnal?
l Bár a Tabán egy kicsit késõbb lépett be az

életembe, mégis jó szívvel gondolok rá. 1972-õt
írtunk, amikor a Mini és az LGT elindította a Ta-
bánban a május elsejei koncertek sorát. Tulaj-
donképpen egyfajta elsõ kerületi „Bermuda há-
romszögben” éltem, amelynek a sarkai a Tabán, a
Bem Rockpart és az Ifjúsági Park voltak. 
s Ha már szóba került az Ifjúsági Park, mi a véle-

ményed a Várbazár felújításáról?
l Örülök, hogy végre ismét régi fényében ra-

gyoghat a Várbazár, persze kicsit fáj is a szívem,
hiszen a régi ifi parkot már nem lehet visszahozni.
Titkon azért reménykedem, hogy egy kis élõze-
nét sikerül becsempészni a falak közé, amiben ta-
lán és is kapok némi szerepet. Ha lehet még egy
kívánságom, jó lenne valamelyik eldugott sarok-
ban az Ifjúsági Parknak emléket állítani. 
s Jövõre negyvenöt éve leszel a pályán. Ha számvetést

kellene készítened, a számok nyelvén hogyan foglalnád
össze ezt a négy és fél évtizedet?

l Huszonhat nagylemezem jelent meg, több
mint nyolcezer koncertet adtam, a Bem6-ban
majd kilencszáz, az Ifjúsági Parkban közel száz,
míg a Tabánban több mint hatvan alkalommal
léptem fel. Számomra mégsem ez a fontos, ha-
nem az emberek szeretete: nagyszerû érzés, hogy
a stílusok és a zenekarok jönnek-mennek, Török
Ádámra azonban majd fél évszázada kíváncsi a
nagyközönség. 
s Mi a titkod? 
l Nincs ebben semmi titok. Szerencsém van,

mert kitaláltam a saját zenémet, amit akkor is csi-
nálnék, ha senki mást nem érdekelne. Ezt a stílust

játszottam akkor is, amikor egy fillért sem kap-
tam érte. Persze egyedül valószínûleg soha nem
jutottam volna a csúcsra, ehhez olyan segítõtár-
sak kellettek mint a Piramisban hírnevet szerzett
Závodi Janó, Németh Lojzi a Bikini vezetõje, a
billentyûsök egyik királyaként ismert Németh
Karcsi vagy a legendás dobos, Köves Pinyó. De
együtt játszhattam Papp Gyuszival, az ország ve-
zetõ orgonistájával vagy a nemzetközileg is elis-
mert Tátrai Tiborral.
s Mint a legtöbb sikertörténetben, a Mini életében is

voltak hullámvölgyek?
Mindig arra törekedtem, hogy jó zenét csinál-
junk, ami többé-kevésbé sikerült, ha nem így lett
volna, biztosan abbahagyom a zenélést. A
Mininek két nagy korszaka volt, az elsõ 1971 és
1973 közé tehetõ, ekkor Papp Gyuszi szerzõtár-
sammal rengeteg korszakos dalt írtunk. Talán
ennél is fontosabb az 1976 és 1980 közötti idõ-
szak, amikor Németh Lojzival és Karcsival dol-
gozhattam. A kilencvenes években aztán a blues
felé fordultam, aminek kézzelfogható eredmé-
nye, hogy a RABB után 1998-ban újra meg-
alapítottam a Török Ádám és a Mini formációt.
Ennek elõzménye, hogy 1983-tól 98-ig többnyi-
re a saját nevemen, illetve a Török Ádám és
Barátai néven zenéltem. 1983 egyébként fekete
év a magyar rock történetében, ekkor szûnt meg
az Edda, a Hobó, a Piramis – és sajnos a Mini is. 
s A hangszerek közül miért éppen a fuvolát válasz-

tottad?

l 1970-ben kötöttem barátságot a hangszer-
rel, addig leginkább „ordibáltam” a színpadon.
Mint sok más nagy elhatározásomat, ezt is a vé-
letlennek köszönhettem: ott lehettem a Kisstadi-
onban a Traffic koncertjén, ahol rádöbbentem ar-
ra, hogy a fuvola nem csupán a népdalról szól, ha-
nem bizony az értékes rock zenében is helyet kö-
vetel magának. Aztán megismertem a Jethro
Tull és a syriuszos Ráduly Misi zenéjét, valójában
õket utánozva alakítottam ki a Mini stílust.
Tulajdonképpen fúziós zenét játszom, amiben a
rock, jazz és a blues mellett, igyekeztem etno ele-
meket is beleszõni. Ehhez járul egy egzotikus me-

seszerû szövegvilág, amiben jól
megférnek egymás mellett a
gõzhajók a tigrisek vagy éppen
a kígyók. Mindezt a fuvola teszi
teljessé.
s Hangzásvilágod nem csupán

Magyarországon népszerû, hiszen
rendszeresen hívnak külföldre. Me-
lyek a legemlékezetesebb határon tú-

li koncertjeid?
l Nyugodtan kijelenthetem, hogy a

70-es években nagyobb sztár voltam
Lengyelországban mint itthon, ami
nem csoda, hiszen a progresszív, fúziós
zenének akkortájt arrafelé sokkal na-
gyobb volt a népszerûsége mint ná-
lunk. Több koncertkörúton vehettem
részt, bejártam szinte az összes lengyel
nagyvárost. Szép emlékeket õrzök a
Philadelphiában adott koncertrõl is,
ahol  1990-ben a Függetlenség Nap-
ján négyszázezer ember elõtt, az akko-
ri svájci zenekarommal léptem fel.
Velük egyébként ma is kapcsolatban
vagyok, nemrégiben jelent meg egy
húsz éves összefoglaló lemezünk, ami

nagy siker Svájcban. 
s Az elmondottakból egyértelmûen kitûnik, hogy

mindig elõre tekintesz. Mik a terveid a jövõre nézve?
l Amíg van mondanivalóm, lesznek új dalaim.

Nemrégiben létrejött a Török Ádám és a Mini
Co., azaz a Mini corporation, amiben a nagy öre-
gek mellett fiatal zenészek is szerepet vállaltak.
Óriási dolognak tartom, hogy vannak olyan kép-
zett, a rockot és a jazzt egyaránt anyanyelvi szin-
ten mûvelõ fiatal muzsikusok, akik szeretik és ér-
tik a zenémet, ráadásul hajlandóak felállni velem
a színpadra. Egyébként a január 12.,13.-i szüle-
tésnapi bulin elsõnek a Mini Co. lép majd fel,
majd következnek a színpadon a régi minisek,
Závodi Janó, Köves Pinyó, Németh Karcsi, Né-
meth Lojzi, Papp Gyuszi, Nemecsek és Nagy
Pista.  
s Közeledik a karácsony, mennyire zajos az ünnep a

Török családban?
l Régen valóban zajos volt, hiszen ha nem is

szenteste, de a következõ két napban szinte min-
den évben felléptem. Emlékszem, a hetvenes
években az FMH-s, vagy éppen a fõvárosi mozik-
ban megszervezett koncertekre több ezer fiatal
jött el, akik aztán rendszeresen „átrendezték” a
helyiségeket. Ma már nem vállalok ilyen bulikat,
mondhatni „öregesen” karácsonyozom. Már
megrendeltem a töltött káposztát, amivel meg-
vendégelem a családot. Ilyenkor jókat eszünk, fi-
nom vörösborokat iszunk és megtárgyaljuk az
élet dolgait.                                                                 K. Á.

Boldog születésnapot Török Ádám!

Negyvenöt év a színpadon

Esszékbe 
rejtett hõsök 

A Márai Szalonban sokan próbálták már el-
képzelni, mi történne, ha egyszer maga a házi-
gazda lenne a vendég. Éppen ez történt a Litea
Könyvesboltban, ahol Kõ András újságíró
Szigethy Gábor Fõhajtás címû új kötete kap-
csán beszélgetett az ismert irodalom- és szín-
háztörténésszel.

Az író számára különleges ajándék az új kötet,
hiszen nem sokkal a hetvenedik születésnapja
után jelent meg. Szigethy Gábor õszinte vála-
szaiban megosztotta mûhelytitkait hallgatósá-
gával, és az est végére sajátos írói portrét festett
önmagáról. A közönség megtudhatta például,
hogy az új kötet szerzõjének nincs kedvenc
mûfaja. –Témák vannak, amik foglalkoztatják
az embert – mondta, hozzátéve, hogy Márai
két órát, Thomas Mann két oldalt, Szent-
kuthy Miklós 18 oldalt írt naponta. Szigethy
Gábor szerint „valamit mindig muszáj írni”,
hiszen a Kortársban várják a havi írását, de a
Nemzeti Könyvtár sorozat aktuális elõszavával
is el kell készülnie. – Azt kell eldönteni, hogy
egy téma három oldal-e, vagy egy regény – vála-
szolta végül.

A szerzõ elárulta, hogy munkamódszerét
mindig a mûfaj határozza meg. A Mezei Má-
riáról szóló könyvhöz húsz éven keresztül gyûj-
tötte a cédulákat. A Csongor álma címû kötet
harminc év tanítás után született. Amikor Kál-
lai Ferencrõl készült portrékönyvet írni, végig-
olvasta a Film, Színház, Muzsika róla meg-
jelent összes cikkét. 

Minden írás más és más – szögezte le, majd
hozzátette: – Néha még az is elõfordul, hogy
reggel nekiülök, és egyvégtében megírok egy
cikket.

Mit is mondhat egy író, amikor az olvasók-
kal való viszonyáról kérdezik? Jelen esetben az
igazat: az elsõ olvasók mindig az ismerõsök és
a barátok, tõlük csakis jót hallhat az ember –
mondta a szerzõ mosolyogva, hozzátéve, hogy
a színésznek könnyebb a helyzete. Vagy azon-
nal megkapja a tapsot, vagy néma csöndben
marad a közönség. – Számomra a legnagyobb
elismerést az a képeslap jelentette, amely az
Utazás Velencében címû könyvem megjelené-
se után tíz évvel, Velencébõl érkezett egy isme-
retlen olvasótól.

A beszélgetést felolvasás szakította meg,
Szigethy Gábor új kötetébõl a Misztrál 1956-
2006 címû írását olvasta fel. A szerzõ fõhajtás
címû kötetét a Kortárs kiadó e sorokkal ajánl-
ja: „Szigethy Gábor esszéinek hõsei közismert
és névtelen alakok – színészek, írók, tanárok
és szellemi tartásukat nehéz körülmények kö-
zött is õrzõ osztályidegenek. Vagy ’56 tragikus,
elfelejtett, olykor névtelen hõsei. Így kerülhet
egymás mellé a színészóriás Csortos Gyula és a
tabáni mester, Virág Benedek szellemalakja;
Mezei Mária és egy hercegnõ a kazánházból;
Gábor Miklós és pár névtelen gyalogjáró diák
Erdélybõl….Az esszék együttolvasása egyszerre
nyújt magyar irodalom- és színháztörténetet,
de korrajzot is a múlt század tragikus, küzdel-
mes középsõ évtizedeirõl, személyes hangú
életrajzi vallomással.”

A beszélgetést az est további részében a
Török Máté által megzenésített versek oldot-
ták, majd a könyvbemutató zárásaként Bakó
Annamária – Velencére utalva – egy könyvet
ábrázoló kerámiaszobrot, (címlapja szerint:
Casanova emlékiratait) nyújtotta át Szigethy
Gábornak.                                                                r. a.

A Várnegyed Galériában Kárpáti Tamás festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás

Közönségtalálkozó Kárpáti Tamással
2013. január 10-én 17.00 órakor személyesen is találkozhatnak a mûvészetkedvelõk Kárpáti Ta-
mással a Várnegyed Galériában (Budapest, I., Batthyány utca 67.). A festõmûvésszel Kernács
Gabriella mûvészettörténész és P. Szabó Ernõ a Magyar Nemzet munkatársa beszélget. Házi-
asszony: Incze Ildikó.

Szigethy Gábor Fõhajtás címû kötetét dedikálja

Török Ádám jubileumi koncertje 2013. január 12-én és 13-án lesz a Bem6-ban
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Óvakodjunk a zsebtolvajoktól   
A tapasztalatok szerint, a karácsonyi idõszakban megnõ az alkalmi lo-
pások, a zsebtolvajlások, illetve az elsõsorban az idõseket érintõ trük-
kös lopások száma. A bûncselekmények megelõzése érdekében a ke-
rületi kapitányság, valamint a BRFK munkatársai a forgalmasabb cso-
mópontokon, az üzletközpontok, illetve a Déli pályaudvar körzetében
megerõsített szolgálatot látnak el – tájékoztatta a Várnegyedet dr. Kiss
Szabolcs, aki elmondta, számítanak a lakosság együttmûködésére, a
bûncselekmények többsége ugyanis nagyobb elõvigyázatossággal el-
kerülhetõ lenne. A megbízott kapitányságvezetõ ezért arra kéri a kerü-
let lakóit, hogy fokozott figyelemmel óvják értékeiket.

Jó tanácsok karácsonyi vásárláshoz
Bevásárláskor soha ne tartsunk készpénzt vagy bankkártyát ruhánk, il-
letve táskánk külsõ részében, a zsebtolvajok ugyanis elsõsorban a
könnyen elérhetõ értékekre vadásznak.  Legyünk óvatosak a piacokon,
utcán vásárolt árukkal, a visszakapott bankjegyek valódiságát pedig
mindig ellenõrizzük. Fizetéskor vagy az ajándék becsomagolásakor ne
tegyük le a pultra a táskánkat, pénztárcánkat, mert a tolvajok csak az
alkalomra várnak, hogy eltulajdoníthassák értékeinket. 

Az ünnepek idején se tartsunk nagyobb összegû készpénzt ottho-
nunkban, nagyobb összegû bevásárlásainkat bankkártyával intézzük, a
PIN kódot és a kártyát azonban tartsuk különbözõ helyeken.  Ha kész-
pénzre van szükségünk, lehetõleg forgalmas, jól kivilágított helyen lévõ
ATM automatát használjunk. 

Vigyázat! Csalók! 
Az utóbbi idõszakban egy cég munkatársai azzal keresik fel a kerület-
ben élõket, hogy régi áramszolgáltatójuk helyett, válasszanak egy má-
sik, kedvezõbb tarifákat kínáló társaságot. Az új elõfizetésért átkötési

díjat kérnek, az ügymenet végén azonban kiderül, hogy a szolgáltató
váltás nem jött létre. Ennek ellenére a felszámolt ügyintézési díjat nem
adják vissza. 

Egy másik, a Hattyú utcában mûködõ cég ennél is „kifinomultabb”
módszert alkalmaz. Felhívják az idõs embereket, hogy tekintettel ala-
csony vízfogyasztásukra, ötvenezer forintos támogatást kapnak. Ennek
feltétele a cég székhelyén megtartott termékbemutatón való részvétel,
ahol viszont már nincs szó az ötvenezer forintos ajándékról.

Bûnözõk rendõrkézen
Elfogták a Fõ utcai késes rablót, aki az elsõ kerületihez hasonló mód-
szerrel, több budapesti üzletet rabolt ki. Az elkövetõ több kerületi kapi-
tányság összehangolt munkája eredményeképpen került rendõrkézre. 
Az elsõ kerületi kapitányság embereinek sikerült lefülelnie a kerületben
„dolgozó” pirosozók második csoportját. A banda korábban a Várban
és a Clark Ádám téren foglalkozott tiltott szerencsejátékkal, a játékok
fõszervezõjét már korábban sikerült elfogni, õ azóta is elõzetes letar-
tóztatásban várja a bírósági ítéletet.

Folytatódnak a közlekedésbiztonsági akciók
December 15. és az év vége között, napi rendszerességgel szervez köz-
lekedési és közbiztonsági akciókat a rendõrség. Ezúttal a sebességmé-
rés mellett, elsõsorban a biztonsági öv használatát ellenõrzik. Jól mûkö-
dik az önkormányzat jóvoltából a polgárõrség egyik autójába szerelt
rendszámfelismerõ kamera, mely az utóbbi hónapokban számos lo-
pott, illetve vizsga nélküli gépkocsi felderítésével segítette a kapitány-
ság munkáját. 

Dr. Kiss Szabolcs megbízott elsõ kerületi rendõrkapitány, munkatár-
sai nevében ezúton kíván a kerület valamennyi lakójának Áldott
Karácsonyt és Boldog, Sikerekben Gazdag Új Esztendõt.

Kék hírek

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 20/2012. (X.26.) önkormány-
zati rendelete (a Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások címû 12/1999. (VI. 25.) Kt.
rendelet módosításáról)

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa  sszzooccii--
áálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss  sszzeemmééllyyeess
ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookk  ccíímmûû  1122//11999999..  ((VVII..2255..))  KKtt..
rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt
mmóóddoossuull::

1. § 
[[BBööllccssõõddeeii  eellllááttááss]]

A Rendelet 62. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

,,62. § 
(9) A bölcsõdei ellátást meg kell szüntetni:
a)  a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére,
b) testvér születése után, a szülés utáni 60. nappal, 
c) ha a gyermek indokolatlanul folyamatosan hat héten át

a bölcsõdébõl távol marad,
d) a bölcsõde orvosának szakvéleménye alapján, ha a

gyermek egészségi állapota illetõleg a többi gyermeket ve-
szélyeztetõ magatartászavara miatt bölcsõdében nem gon-
dozható,

e) ha a törvényes képviselõ viselkedésével megsérti az in-
tézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti a gyermekek el-
látását és személyiségük fejlõdését.”

2. §
A Rendelet 62 §- a  a következõ bekezdéssel  egészül ki :

,,62. §  
(10) A szülõ, törvényes képviselõ kérelmére különös mél-
tánylást érdemlõ esetben a (9) bekezdés b) pontjában rész-
letezett ok fennállása esetén az Egészségügyi és Szociális
Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a böl-
csõdei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek szá-
mára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult vagy akinek a szülõje, gondozója szociális helyzete miatt
a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gon-
doskodni.”

3. §
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a 2012. október 26. napján lép hatályba.
(2)A rendelet a hatályba lépést követõ napon hatályát

veszti.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 22/2012. (XI. 30.) önkormány-
zati rendelete az építményadóról szóló 22/1998.
(XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) mó-
dosításáról

1. §
A Rend. 6.§ (2) a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:

(2) a) Az építményadó évi mértéke: 2013. évben 1 558,-
Ft /m2.

b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó mér-
téke: 2013. évben 617,- Ft/m2.

2. §
A Rend. 8.§-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az adó alanya a vagyoni értékû jog jogosítottja és a
2012. december 31-ét követõ idõszakra vonatkozó adóját
nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredményte-
lenül zárul, az adóhatóság az így elõállt adótartozás megfize-
tésére határozattal kötelezi az építmény, telek tulajdonosát.”

3. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát

veszti.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 23/2012. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelete a telekadóról szóló 29/1995.
(XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.)
módosításáról

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

„5.§ Az adó évi mértéke: 2013. évben 311,- Ft /m2.
2. §

A Rend. 2/A.§ (1) a)-b) pontja helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek: (Az adókötelezettség)

„a) mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi
földnek minõsülõ telek esetében a telek tényleges mezõgaz-
dasági mûvelésének a megszüntetését vagy a telek mûvelés
alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezeté-
sét követõ év elsõ napján,

b) termõföld esetén a mûvelés alól kivett területté törté-
nõ ingatlan-nyilvántartási átvezetését követõ év elsõ nap-
ján” (szûnik meg.)

3. §
A Rend. 2/A.§ (2) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adókötelezettség)

„a) belterületi telek esetében a telek mûvelési ágának in-
gatlan-nyilvántartási átvezetése vagy mezõgazdasági mû-
velésének megkezdése évének utolsó napján szûnik meg.”

4. §
A Rend. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az adó alanya a vagyoni értékû jog jogosítottja és a
2012. december 31-ét követõ idõszakra vonatkozó adóját
nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredményte-
lenül zárul, az adóhatóság az így elõállt adótartozás megfize-
tésére határozattal kötelezi az építmény, telek tulajdonosát.”

5. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát

veszti.

**    **    **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 24/2012. (XI. 30.) önkormány-
zati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló
27/2010. (XII. 17.) Kt. rendelet (a továbbiakban:
Rend.) módosításáról

1. §
A Rend. 8.§ –a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
(Az adó befizetése)

„8. § (3) Az idegenforgalmi adót az adó beszedõje abba a
– Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi pénznem-
ben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetõ-
vé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi
pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkor-
mányzati adóhatóság számára forintban befizetésekor a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelõzõ év
utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.”

2. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát

veszti.

**    **    **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 25/2012. (XII. 13.) önkormány-
zati rendelete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttvv..  2255..  §§--áábbaann
ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ááttmmeenneettii  ggaazzddáállkkoo--
ddáássrróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2013. évi
költségvetési rendeletének megalkotásáig átmeneti rende-
lettel biztosítja a gazdálkodás folyamatosságát.

2. §
A Polgármester és az intézmények vezetõi jogosultak a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot megilletõ be-
vételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére.

3. §
A mûködési kiadások vonatkozásában – intézményenként
és az önkormányzat szakfeladatai vonatkozásában – a 2012.
évi eredeti költségvetés 1/12 részének megfelelõ összeg
használható fel havonta. Az intézmények kiskincstári kere-
tének megállapítását is ennek megfelelõen kell végezni.
Ettõl eltérni a 2012. évi költségvetés terhére vállalt áthúzó-
dó kötelezettségekkel összefüggõ kiadások esetében lehet.

4. §
A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát
2013. január 1-tõl 97 fõben határozza meg a 222/2012. (XII.
13.) Kt. számú határozatban jóváhagyottak alapján. Ebbõl
rehabilitációs foglalkoztatott 1 fõ. 

Az oktatási intézményi épületek üzemeltetésével kapcso-
latos feladatok ellátásával összefüggésben a GAMESZ nyitó
létszáma 2013. január 1-jén 133 fõ, ebbõl rehabilitációs fog-
lalkoztatott 3 fõ, 2013. június 30-i záró létszám 114,5 fõ, eb-
bõl rehabilitációs foglalkoztatott 3 fõ. 

5. §
Beruházási, felújítási kiadások esetében a 2012. évi költség-
vetésben szereplõ feladatokra a jóváhagyott összeg erejéig
vállalható kötelezettség, illetve a 2012. évben kötött szerzõ-
désekben vállalt kötelezettségek ellenértéke fizethetõ ki a
pénzmaradvány terhére. 

6. §
Kifizetésre kerülhet a Képviselõ-testület döntésén alapuló,
több éves kihatással járó kötelezettségek 2013. évre esedé-
kes része, valamint a korábbi években vállalt pályázati saját
források január-február hónapban esedékes része.

7. §
A 2012. évi költségvetési rendelet általános tartalékában
meghatározott polgármesteri tartalék megmaradt összegé-
vel a Polgármester 2013. évben rendelkezik.

8. §
Rendkívüli események – vis maior – fedezetére 20.000 e Ft
keretet biztosít a Képviselõ-testület azzal, hogy annak fel-
használásáról a Polgármester dönt, a döntésrõl a soron kö-
vetkezõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást
nyújtani.

9. §
A pályázatok benyújtásához szükséges önerõ fedezetére
100.000 e Ft keretet biztosít a Képviselõ-testület, melynek
felhasználásról 5.000 e Ft erejéig a Polgármester, azt meg-
haladó összeg tekintetében az ágazati bizottság dönt.

A Polgármester jogosult a pályázattal kapcsolatos elõké-
szítõ feladatokra – megvalósíthatósági tanulmány, szüksé-
ges tervek, pályázatírás – kötelezettséget vállalni, projek-
tenként maximum 5.000 e Ft erejéig, ezt meghaladó össze-
gû kötelezettségvállalásra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság jóváhagyását követõen kerülhet sor.

10. §
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az átmenetileg szabad pénzeszközöket – 500 millió Ft ér-
tékhatárig és 6 hónapon belüli lekötés esetén – kamatozó
betétben helyezze el az alább felsorolt pénzintézetek közül
annál a banknál, mely bank a legkedvezõbb ajánlatot adta. -
Raiffeisen Bank Zrt., Erste Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt.,
MKB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., FHB Bank Zrt. Az 500 millió
Ft és 6 hónapon túli befektetésekrõl átruházott hatáskörben
a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság dönt.

11.§
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és rendelke-
zései a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének
napjáig hatályosak.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 26/2012. (XII. 13.) önkormány-
zati rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat  2012. évi költségvetésrõl szóló 3/2012.
(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..
ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann  ÖÖttvv..))  9911..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aazz
áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  3344..  §§--áábbaann
kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))
bbeekkeezzddééss  ff))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  ÖÖttvv..  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn
mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001122..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó
33//22001122..  ((IIIIII..  22..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettéénneekk  ((ttoovváábbbbiiaakk--
bbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2012. évi módosított összes bevételi elõi-
rányzatát 12.921.560 e Ft-ban állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint fo-
gadja el:

1. sz. melléklet: 2012. évi bevételek elõirányzat-csopor-
tok szerinti bontásban összesen (Fõösszesítõ).

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi bevételei.
3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költ-

ségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányza-
ti hivatalt is) 2012. évi bevételei.

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2012. évi módosított összes kiadási elõirány-
zatát 12.921.560 e Ft-ban állapítja meg. 

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek szerint fo-
gadja el:

4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt elõirányzaton-
kénti bontásban összesen (Fõösszesítõ)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi mûködési
kiadásai

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költ-
ségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányza-
ti hivatalt is) 2012. évi mûködési kiadásai

7. sz. melléklet: 2012. évi tartalékok általános és céltarta-
lék szerinti bontásban

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányí-
tott költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi beruhá-
zási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkál-
tatói kölcsön) tervezett összege

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházásainak
részletezõ kimutatása

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányí-
tott költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi felújítási
kiadásai összesen

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításainak
részletezõ kimutatása

3. §
A Rend. 5.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Képviselõ-testület elfogadja:)

f) a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a Budai Vár
és környéke közlekedés fejlesztése projekt bevételeit és ki-
adásait a 15/a. sz. melléklet szerint.

4. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2012. december 13-án lép hatályba.

ddrr..  VVaarrggaa  IImmrree ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
mmbb..  jjeeggyyzzõõ ppoollggáárrmmeesstteerr

Önkormányzati rendeletek

Hogyan kerüljük el 
a karácsonyfatüzet?
Kérjük az olvasókat, hogy a karácsonyi ünnepekkel összefüggõ lakástüzek
elkerülése érdekében vegyék figyelembe az alábbi tanácsokat, melyeket a
tûzoltók tapasztalatai alapján állítottunk össze.

– Az adventi koszorút helyezzük „nem éghetõ” aljzatra.
– Ne vegyünk száraz fenyõfát, vagy olyat, ami már hullatja a leveleit.
– Válasszunk stabil karácsonyfatartót, hogy a fa ne borulhasson fel.
– A karácsonyfát helyezzük minden hõforrástól megfelelõ távolságra

(minimum1 méter.)
– Alaposan vizsgáljuk át az új és az elõzõleg már használt égõsorokat is,

és cseréljük ki a sérült égõket még használatba helyezés elõtt. Ne tegyünk
kárt a vezeték szigetelésében.

– Az égõsort és az elektromos dekorációkat mindig kapcsoljuk le, a
gyertyát vagy mécsest oltsuk el mielõtt elmegyünk otthonról, vagy lefek-
szünk.

– A meggyújtott gyertyát, csillagszórót soha ne hagyjuk õrizetlenül!
– Használjunk stabil gyertyatartót, ami nem borulhat fel könnyen, ég-

hetetlen anyagból van (pl. üveg, fém, agyag), és elég nagy ahhoz, hogy a le-
folyó faggyút összegyûjtse!

– Ne helyezzünk ablakba égõ gyertyát!
– Ne hagyjunk a gyerekszobában gyertyát, a tûzgyújtó eszközt gondo-

san zárjuk el!
– Csak üzletben árusított pirotechnikai anyagokat vásároljunk.
– Pirotechnikai anyagok felhasználásánál szigorúan be kell tartani a

használati útmutatóban foglalt elõírásokat.
– Lehetõség szerint a lakásunkban tartsunk készenlétben tûzoltásra al-

kalmas eszközt (tûzoltó készülék, takaró stb.).

Internet: www.budavar.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

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

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

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

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

II..  kkeerrüülleett,,  Gellérthegyen Berényi utcai igényesen felújított,
cirkós, biztonsági ajtós, 45 m2, 2 szobás, erkélyes, közös és kü-
lön tárolós, teremgarázsos lakás eladó. Telefon: 0630-9496-
400.

VVIIII..,,  Huszár utcában (sétálóutca, Rákóczi útnál), gyönyörû
házban, 20+7 m2-es, II. emeleti, szép garzonlakásom
5.400.000-ért eladó. 06-20-77-59-154.

ZZssoolltt--uuddvvaarrii mélygarázsban beállóhely kiadó. Telefon:
0630-527-8208.

BBuuddaaii várban a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyíló pa-
norámás, napfényes déli fekvésû  önkormányzati lakások
bérleti jogai (42 m2 -100 m2-ig) elcserélhetõk. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933

TTáánnccssiiccss Mihály utcában a Mátyás templom közelében 76
m2-es I. emeleti (közvetlen tetõ alatti) utcai fekvésû, 2 szobás,
nagy étkezõkonyhás, felújítandó önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,8 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes I. emeletén lé-
võ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2+65 m2) repre-
zentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári örökla-
kás egyben vagy külön eladó. Vételár egyben: 40 M Ft vagy
külön a 126 m2 irányára: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. emele-
tén 190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejárattal ki-
alakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy 2 külön
lakásként ( 80 m2+110 m2) átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc ut-
cában és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-es 3
szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses önkormány-
zati lakások bérleti joga átadó vagy kisebbre cserélhetõ.
Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933

OOrrsszzáágghháázz utcában 6 lakásos házban 2 generációs lakás-
ként kialakított, 2 bejáratos, 80 m2-es, 3 szoba hallos, donga-
boltozatos, cirkófûtéses, vízórás, nagy étkezõkonyhás önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

KKrriisszzttiinnaa körúton a Budai várral szemben eladó egy
bauhaus-épületben lévõ igényesen felújított, gépesített,
káprázatos panorámájú, azonnal beköltözhetõ III. emeleti 80
m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes öröklakás. Irányár: 25 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában bruttó 260 m2-es, 2 ge-
nerációs, 2 önálló lakásként is használható I. emeleti (110 m2-
es) és tetõtéri  (150 m2-es) önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga egyben vagy külön is átadó. Csereirányár: 29,9 M
Ft és 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán közelé-
ben szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ emeleti,
belsõ 2 szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútorozott, gé-
pesített, erkélyes, klímával felszerelt, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló
panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emele-
tén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es,
jelenleg mûteremlakásként használt, 2 bejárattal kialakított
öröklakás. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

VVIIII..,, Huszár utcában (sétálóutca, Rákóczi útnál), gyönyörû
házban, 20+7 m2-es, II. emeleti, szép garzonlakásom
5.400.000-ért eladó. Telefon: 06-20-77-59-154.

AAzz  OOTTPP  IInnggaattllaannppoonntt,,  mmiinntt  oorrsszzáággooss  bbaannkk  ééss  iinnggaattllaann--
kköözzvveettííttõõ  hháállóózzaatt,,  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáá--
rraa  eellaaddóó  llaakkáássookkaatt  ééss  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--
337777--33334411,,  wwwwww..oottppiipp..hhuu,,  ee--mmaaiill::  hheeggyyeessii..ccssaabbaa--
@@oottppiipp..hhuu..

EEllttaarrttáássii vagy életjáradék szerzõdést kötnék idõs bácsival-
nénivel. Tartozás, közüzemi számla adósság nem  probléma.
Hívjon bizalommal,közösen minden megoldható. Telefon: 06-
20-451-6900.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojler vízkõtelenítése, cseréje, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon:
0630-447-3603.

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

VVáárrbbaann lakó középkorú hölgy takarítást, idõs embereknek
segítést vállal (bevásárlás...) Telefon: 06-30-486-0604.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

MMeeggbbíízzhhaattóó közös képviselet. 12 éves gyakorlattal. kivite-
lezõvel, ügyvédi háttérrel. Telefon: 335-0608, 0620-446-
9676, e-mail: mtirda@t-online.hu.

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyyhhaa--
ccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkiisseebbbb
mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..  MMeettzz  MMáá--
ttéé,,  00662200--334499--55339955..

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

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve víz-,
fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingyenes fel-
méréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeesskköörrûû
mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,
ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--
33443388..0000

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûszaki-,
jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen, meg-
egyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613, 06-20-
931-1832.

áállllááss

IInnggaattllaannéérrttéékkeessííttõõkkeett keresünk budapesti irodánkba. Az
elsõ 2 hónapban fix jövedelem, adminisztrációt és céges te-
lefont biztosítunk. Jó helyismeret és számítógépes alapisme-
ret szükséges, a többit megtanítjuk! Jelentkezés: csic@-
csic.hu, www.csic.hu.

adás-vétel

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,
rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszzppéénnzzzzeell..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 0620-3-707-221.

SSaajjáátt részre vásárolok régi könyveket, órákat – mûködés-
képtelent is. Készpénzért! Telefon: 06-20-283-6700.

KKfftt.. tagságom, üzletrészemmel eladó az I kerületben.
Telefon: 06-30-3027-691.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii  kkee--
lleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..
KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--330033--66994400..0000

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT  VVÁÁSSÁÁRROOLLUUNNKK!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  óórráá--
kkaatt..  AArraannyy::  66..880000--1100..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  115500--330000  FFtt..  VVIIII..,,
WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..  TTeelleeffoonn::  331177--99993388,,  XXIIIIII..,,  HHoolllláánn  EE..  uu..  44..
TTeelleeffoonn::  335500--44330088,,  IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--
33665511..  TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn  aa  LLOOUUIISS  GGAALLÉÉRRIIÁÁTT!!

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  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 megõrzéséért
nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a szabályos nyugodt
tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihenés.
Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári
Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Tel.: 0630-402-4657.oo

ookkttaattááss

MMaaggyyaarrbbóóll, történelembõl, mûvészet-és filmtörténetbõl
korrepetál,érettségire felkészít várban lakó tanári diplomás
óraadó. Telefon: +3630-617-7072. 

Ingatlan

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

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

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év felet-
ti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók -
az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános
iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior Mentor Prog-
ram tagja: segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen
vegye a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon havi
ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel.
További információ: 06-20-807-3268, www.civilval-
lalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

Hirdetésfelvétel legközelebb 2013. január 2-án szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2013. január 11-én, pénteken jelenik meg!

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

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

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

EgészségAdás-vétel

Állás

Szolgáltatás

Oktatás
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 11.
Január 25.
Február 8.
Február 22.
Március 8.
Március 22.

Április 5.
Április 19.
Május 10.
Május 24.
Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Január 3.

Január 16.
Január 30.
Február 13.
Február 27.
Március 13. 
Március 27.
Április 10.
Május 1.

Május 15.
Június 5.

Június 19.
SSzzüünneett

Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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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Minden kedves 
olvasónknak békés, 

boldog ünnepeket 
és sikeres 

új évet kívánunk!
Várnegyed szerkesztõség

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  

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ,

lakások és helyiségek
eladására, valamint helyiségek

bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 
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