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A Várnegyedben már többször írtunk arról,
hogy 2013. januárjától megalakulnak a járási
hivatalok, amelyeket a fõvárosban kerületi hi-
vataloknak neveznek. Az I. kerületi hivatal az
Attila úton, a jelenlegi okmányirodában  várja
majd az ügyfeleket. Összeállításunkban most
azt mutatjuk be, mely feladatok kerülnek a ke-
rületi hivatalhoz és mely ügyeket kell továbbra
is a Városházán intézni.  

Egy hónappal ezelõtti lapszámunkban már beszá-
moltunk arról, hogy a jövõ év legelején megala-
kulnak a járási hivatalok, amiket a fõvárosban ke-
rületi hivataloknak neveznek. A kerületi hivata-
lok több feladatot is átvesznek az önkormányzat-
októl: ezek közé tartozik mindenekelõtt az ok-
mányügyintézés. Az Okmányiroda tehát a kerü-
leti hivatal fenntartásába kerül, kibõvített feladat-
körrel kormányablak néven fog mûködni. Az ok-
mányügyintézés helyszíne azonban nem változik:
amennyiben például személyi igazolványt, útle-
velet, vagy a jármûveikkel kapcsolatos okiratot
szeretnének igényelni, jövõre is az Attila út 12.
szám alatti irodát kereshetjük fel, ahol a megszo-
kott ügyintézõk várnak bennünket. 

Az önkormányzatnál a jelenlegi okmányirodai
feladatok közül egyedül az anyakönyvi ügyek ma-
radnak meg. Ám ezek intézése sem kerül másho-
vá, az anyakönyvi ügyekben ezután is az Úri utca
58. szám alatti irodát kell keresnünk.

Az okmányirodai ügyeken kívül a gyámhivatal
által ellátott feladatok, a jegyzõi gyámhatósági fel-
adatok, valamint egyes építésigazgatási és szociá-
lis feladatok kerülnek át a január 1-jével megala-
kuló kerületi hivatalhoz. Az új hivatalhoz kerülõ
szociális feladatok körébe tartozik az egyes juttatá-
sok – az idõskorúak járadéka, az alanyi és norma-
tív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, továbbá a súlyosan fogyatékos,
fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos illet-
ve a 18 év alatti gyermek gondozásáért igénybe ve-

hetõ ápolási díj – megállapítása, illetve a hadi-
gondozottak és a menedékesek eddig jegyzõi ha-
táskörben lévõ ügyei. 

Ugyanakkor a kerületi polgármesteri hivatal
munkatársai járnak el jövõre is a temetési se-
géllyel, születési támogatással, Szociális Kártyá-
val, átmeneti segéllyel, beiskolázási támogatással,
szociális tanulmányi ösztöndíjjal, normatív lakás-
fenntartási támogatással, adósságkezelési szolgál-
tatással, aktív korúak ellátásával, lakbértámoga-
tással, lakás-helyreállítási támogatással, közteme-
téssel, óvodáztatási támogatással, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatással, kiegészítõ gyermekvé-
delmi támogatással, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel, gyógyszer-támogatási segéllyel és

méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos
ügyekben. Vagyis ezen ügyek intézését továbbra is
a Városházán kell bonyolítani. 

Az építésigazgatási területrõl néhány bonyolul-
tabb ügytípus kerül a kerületi hivatal szakigazga-
tási szerveként kialakuló építésügyi és örökségvé-
delmi hivatalba. Itt említhetõk többek között a
mûemlékekkel és a fõvárosi védelem alatt álló
építményekkel, a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû beruházásokkal kapcsolatos
építéshatósági ügyek, az elsõ fokú építésügyi ha-
tóságot érintõ kijelöléses ügyek, továbbá azok az
összevont, integrált eljárások, amelyekben közre-
mûködõ hatóságként kell részt venni.
(A feladatok megosztásáról szóló táblázatot a 2. oldalon közöljük.)

Az Attila úton lesz a járási hivatal

Okmányirodából kormányablak  

A tél beköszöntének csalhatatlan jele a szabadtéri jégpályák megnyitása.
Így van ez az elsõ kerületben is, ahol december 8-án, ingyenes családi nap
keretében vehetik birtokba a korcsolyázók az Oxygén Wellness Naphegy
Központ jégpályáját.

Tavaly nagy sikert aratott az Oxygén Wellness tetején kialakított jégpálya,
ezért a Budavári Önkormányzat és az üzemeltetõ úgy döntött, hogy a
Czakó utcai Sportközponthoz tartozó teniszpályák helyét idén is átadja a
téli sportok kedvelõinek. A korcsolyázók jó hangulatához nagyban hozzá-
járul a csodálatos panoráma, a hüttéket idézõ forralt bor, mézeskalács,
forró tea és a bensõséges hangulat, hiszen a pályán méreteibõl adódóan
egyszerre negyven fõ tud kényelmesen korcsolyázni. Folytatódik az Elek
Attila olimpikon jégtáncos vezette Steps On Ice Mûkorcsolya és Jégtánc
Sportegyesülettel 2011-ben elindított nagy sikerû oktatóprogram, így
azok is bátran rámerészkedhetnek a jégre, akik most elõször húznak kor-
csolyát – tudtuk meg Gerencsér Vivientõl. 

Az Oxygén Wellness Naphegy Központ munkatársa a Vár-
negyednek elmondta, hogy amennyiben az idõjárás nem szól köz-
be, a jégdiszkóval egybekötött hivatalos megnyitóra december 8-án
kerül sor, ezen a napon mindenki ingyenesen használhatja a léte-
sítményt. 

Ezt követõen hétköznap 16 és 20 óra, szombaton 10 és 20 óra,
míg vasárnap 10 és 18 óra között várják a vendégeket. Méghozzá
számos kedvezménnyel, a második születésnapját decemberben
ünneplõ Oxygén Wellness ugyanis az évforduló alkalmából akci-
ós árakat hirdetett, a felnõtt jegyért 800, míg a gyermek belépõért
600 forintot kérnek. Lehetõség van korcsolyabérlésre is, ennek dí-
ja 500 forint.

Az akciós jégpálya belépõk mellett a 2010. decemberében meg-
nyitott naphegyi fitnesz-wellness és életmód központ az idei évtõl
számos más újdonsággal is szolgál. Szeptembertõl adnak otthont
a Vinopolis Naphegy Étterem és Borbárnak, amely a Vinopolis
International egyetlen hazai referencia étterme. Az étterem külön-
legessége a több mint hatszáz borból álló vinotéka, amelyben hu-
szonkét magyar borvidék, valamint a világ leghíresebb borrégiói-
nak pincészetei képviseltetik magukat.

Az igényeket figyelembe véve az õsz folyamán számos kismamáknak
szóló szolgáltatást – ide tartozik a jóga és a masszázs – indítottak, az idei év
nagy újítása azonban a hidegterápia, amely akár -180 Celsius fokos ke-
zelésekkel csökkenti a fájdalmat, javítja a közérzetet, fokozza a teljesít-
ményt, megújítja a bõrt, és szinte észrevétlenül fogyaszt. 

Mint a kerület egyik legnagyobb sportlétesítménye, a naphegyi központ
támogatja a helyi lakosok sportolását, akik lakcímkártyájuk felmutatásá-
val kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Az akcióikról és
kedvezményekrõl bõvebben a www.oxygenwellness.hu weboldalon le-
het tájékozódni.

Januártól további óra- és bérlettípusokat, valamint szezonális akciókat
kínál a központ. Továbbra is igénybe vehetõ az Oxygen Medical és
Wellness által végzett életmód felmérés és orvoslás. Ez a Magyarországon
még egyedülálló szolgáltatás kitûnõ eszköze a prevenciónak, de meglévõ
alapbetegségek (például cukorbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi
problémák vagy elhízás) esetén is jelentõs javulást eredményezhet.  

Mindenkit várnak a naphegyi Wellness központba

Indul a korcsolyaszezon

Készül a korcsolyapálya a naphegyi Oxygén Wellness Központban

Január 1-tõl az Attila úton, a jelenlegi okmányirodában várja az ügyfeleket az I. kerületi hivatal (járási hivatal)

Szerkezeti átalakításokhoz 
igazodik a jövõ évi költségvetés

A képviselõ-testületi
ülésen történt

Az iskolák szakmai irányítását, valamint szá-
mos hatósági ügy intézését az ehhez rendelt for-
rásokkal együtt jövõre az állam veszi át, ugyan-
akkor az önkormányzat lehetõség szerint a to-
vábbiakban is fenntartója lenne a Maros utcai
szakrendelõnek, illetve mûködtetni kívánja a
januárban megalakuló közterület-felügyeletet
– számos fontos változás elõtt áll tehát a kerület,
amelyek alapjaiban változtatják meg a költség-
vetés szerkezetét. A várható átalakításokat a
2013. évi költségvetési koncepcióban összegezte a
képviselõ-testület.  

Jóváhagyták a képviselõk november 29-i ülésü-
kön a jövõ évi költségvetés tervezési irányelveit. A
költségvetési koncepció egyik fõ alapelve, hogy a
mûködési bevételeknek a strukturális átalakítá-
sokat követõen is fedezniük kell a mûködési ki-
adásokat, illetve a biztonságos gazdálkodás érde-
kében lehetõség szerint a korábbi évekhez hason-
ló összegû tartalékot kell képezni. 

Az állami irányítás alá kerülõ három általános
iskola, három gimnázium, a zeneiskola és a Ne-
velési Tanácsadó épületének üzemeltetési felada-
tait a GAMESZ látja el 2013-tól. Leszögezték: az
üzemeltetés módját, illetve az ehhez szükséges lét-
számot úgy kell meghatározni, hogy az épületek
állaga, illetve a szolgáltatások (karbantartás, étkez-
tetés, portaszolgálat stb.) színvonala ne romoljon.

Új, önként vállalt feladatként az önkormányzat
a jövõ évtõl minden kerületi nagycsoportos óvo-
dás számára biztosítani kívánja az úszásoktatást,
emellett pedig – amennyiben jogszabályi lehetõ-
ség nyílik rá – továbbra is mûködtetné a Maros
utcai járóbeteg szakellátást.           (Folytatás a 3. oldalon)

Advent elsõ vasárnapján Sebestyén Katalin, a Budai
Református Egyház lelkésze gyújtotta meg az elsõ
gyertyát az adventi koszorún a Városházán tartott kon-
cert elõtt (tudósításunk az 5. oldalon). December 9-én
16 órakor a Bojtorján Együttes koncertjét hallgathatják
meg, december 16-án pedig a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola Cantate kórusa és Szutrély Katalin ma-
gánénekes ad közös hangversenyt a Városházán. Az
adventi koncertsorozatot a Purcell Kórus és az Orfeo
Zenekar tagjainak koncertje zárja. 

Iskolások, óvodások figyelem! 

Fogadjatok örökbe
madáretetõt! 
A Budavári Önkormányzat a téli idõszakra ma-
dáretetõket szerel fel a kerületi zöldterületeken,
parkokban és a kerületi óvodák, iskolák közössé-
gei részére „madáretetõ-örökbefogadási akciót”
hirdet. Az örökbefogadott madáretetõt a gyer-
mekeknek kell feltölteniük élelemmel. Jelent-
kezés: Turóczi András – Beruházási és Város-
üzemeltetési Iroda, telefon: 458-3073.  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

www.varnegyedonline.hu•Hírek, információk 
az I. kerületrõl 

Tabáni Karácsony
Szeretettel meghívjuk a kerület lakóit - természete-
sen elsõsorban a Tabánban élõket - az idén már ne-
gyedik alkalommal megrendezésre kerülõ Tabáni Ka-
rácsonyi Délutánra 22001122  ddeecceemmbbeerr  1155--éénn,,  sszzoommbbaattoonn
1144  ééss  1188  óórrááiigg  aa  VViirráágg  BBeenneeddeekk  HHáázzbbaa (Budapest, I.,
Apród utca 9. - Döbrentei utca 9.) Erre az egy délután-
ra kinyitja számunkra kapuit a felújítás alatt álló épü-
let. A korábbi évekhez hasonlóan karácsonyfánk alá
ajándékcsomagokat kérünk és várunk: használt játék,
könyv, írószer, tanszer vagy bármi, ami hasznos - be-
csomagolva az I. kerületi nagycsaládosok részére. Fél
5-re együtt átmegyünk a nemrég megnyílt Mesemú-
zeumba (Döbrentei utca 15.), ahol a Nyárs utcai Óvo-
da óvodásainak karácsonyi mûsorát nézhetjük meg.
Utána tombolasorsolás, melyet Vecsey András önkor-
mányzati képviselõ vezet. A fõdíj: 2 személyre szóló
vacsora a Tabáni Gösser Étterem felajánlásával. A ren-
dezvény alatt forralt bort és teát ihatunk, kakaós kalá-
csot és mézes puszedlit fogyaszthatunk. A belépés in-
gyenes. Szervezõk a tabáni angyalok.

Együttmûködés a családi napközikkel
Családi napközi mûködtetésére, öt éves idõtartammal
ellátási szerzõdést kötött a kerület a Budai Refor-
mátus Egyházközséggel (Szilágyi Dezsõ tér 3.), vala-
mint – a korábbi szerzõdés meghosszabbításaként – a
Malvin-Ház Kft-vel (Szirtes út 15/b). A családi napkö-
zikben a gyerekek életkoruknak megfelelõ nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását
és étkeztetését szervezik meg mindazoknak, akiknek
szülei a munkájuk, tanulmányaik, betegségük vagy
más ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.

A Szent Mihály-kápolna is látogatható
A Halászbástya felsõ kilátó szintjére, illetve ezzel együtt
a nemrég megnyitott Szent Mihály-kápolnába jövõre
száz forinttal drágábban, 700 forintért lehet teljes árú
jegyet váltani (a 14 év alatti gyermekeknek, a diákok-
nak, valamint a nyugdíjasoknak továbbra is 50% ked-
vezmény jár), illetve amennyiben létrejön a megállapo-
dás a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
Nonprofit Kft-vel, a Budapest Kártyával rendelkezõk
minden jegytípusból 10% engedményt kaphatnak.

Társasházi fórum
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete ddeecceemmbbeerr
1133--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177..3300  óórraakkoorr tartja évzáró közös
képviselõi értekezletét. Helyszín: Gyorskocsi u. 11-13.
Pajtás étterem. Témák: tájékoztató az egyesületi
ügyekrõl, tûzesetek, balesetek elkerülése, kémény és
gáz problémák, a közös képviselõ és számvizsgáló bi-
zottság feladatai az év zárása során, várható adó- és
járulékemelések, valamint a közüzemi díjak emelke-
dése, rendõrségi és polgárõrségi tájékoztató. A rész-
vétel az egyesület tagjainak díjtalan, vendégek és ér-
deklõdõk részére regisztrációs díj: 500 Ft.

Röviden Feladatok megoszlása az Önkormányzat 
és a Kerületi Hivatal között

Önkormányzat Kerületi HivatalÜgytípus
Okmányirodai ügyintézés
Anyakönyvi ügyintézés
Gyámügy, jegyzõi gyám  
Hagyatéki ügyintézés
Közterület-foglalási ügyintézés
Parkolási hozzájárulások kiadása

Idõskorúak járadéka 
Alanyi és normatív közgyógyellátás 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylõ 
súlyosan fogyatékos, 18 év alatti gyermek 
gondozásáért igénybe vehetõ ápolási díj 
Születési támogatás
Temetési segély 
Szociális Kártya ügyintézés 
Átmeneti segély 
Beiskolázási támogatás 
Tanulmányi ösztöndíj 
Lakásfenntartási támogatás 
Adósságkezelési szolgáltatás 
Aktív korúak ellátása 
Gyógyszer-támogatási segély 
Méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyek 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Óvodáztatási támogatás
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
Lakás-helyreállítási támogatás 
Lakbértámogatás
Köztemetés

Általános építésügyi hatósági ügyek 
(egyedileg nem védett vagy kerületi védett 
épületekkel kapcsolatos feladatok) 
Kiemelt jelentõségû ügyek például:
- Kormányrendelettel kiemelt jelentõségû üggyé 

nyilvánított ügyek építésügyi hatósági feladatai
- mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági

feladatok
- fõvárosi védett épületekkel kapcsolatos

építésügyi hatósági feladatok
- kizárási ügyek 
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Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatal

Szociális ügyek

Építési ügyek

Sikeres a BEM6 számítástechnikai tanfolyama

Visszatérés a munka világába
Az álláskeresõk jelentõs részének komoly gondot jelent, hogy a meghirdetett
munkakörök betöltéséhez, szinte minden esetben szükség van legalább alapfokú
számítástechnikai ismeretekre. Rájuk gondolt a Budavári Mûvelõdési Ház,
amikor egy évvel ezelõtt pályázati források felhasználásával informatikai tan-
folyamot hirdetett. A program népszerûségét jelzi, hogy decemberben újabb cso-
port hagyta el az iskolapadot.

Pályázati támogatás keretében még az elmúlt év elején hirdette meg elsõként a
„Visszatérés a munkaerõpiacra” elnevezésû  informatikai tanfolyamot a Buda-
vári Mûvelõdési Ház. A program célja, hogy az informatikai alapmûveltség hiá-
nyában a munkaerõpiacról kiszorulók számára megadja ezt a napjainkban már
nélkülözhetetlen tudást. 

Az elnyert TÁMOP támogatásnak köszönhetõen elsõként az intézmény akk-
reditálására, majd két teljes tanfolyam szervezésére került sor. 2012 tavaszán in-
dult az öt éves, úgynevezett fenntartási idõszak, a decemberben zárult képzést
már ennek részeként tartották meg. 

A tananyagot öt modulra osztották, az elsõben a számítógép felépítésével is-
merkedtek meg a tanulók, a második modulban a Windows operációs rendszer
alapjairól, a felhasználói felület felépítésérõl, a különbözõ beállítások megváltoz-
tatásáról, és arról esett szó, hogyan kell fájlokat másolni, képernyõfotót készíte-
ni. A harmadik és negyedik modulban kapott helyet a szövegszerkesztés és a táb-
lázatkezelés. Ezek a leghangsúlyosabb témák a tanfolyam során, ugyanis az irodai
programcsomagok megfelelõ használata nem csak egy önéletrajz megírásához
szükséges, hanem manapság már majdnem minden munkahelyen alapvetõ kö-
vetelmény. Végül az ötödik modulban az internettel ismerkedtek meg a hallga-
tók: az alapfogalmak tisztázása után megtanulták, hogyan lehet könnyen és haté-
konyan különbözõ információkat megtalálni a világháló dzsungelében, vala-
mint megismerkedtek az internetes kommunikáció különbözõ fajtáival. Ezen
kívül gyakorolhatták a hang- és videóhívást, illetve az online dokumentumszer-
kesztést. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ismeretanyag legnagyobb része gyakorla-
ti tudássá alakul, ettõl pedig nõ a tanulók önbizalma, amit a munkakeresés so-
rán kamatoztathatnak – tudtuk meg Papp Gergelytõl. Mint az informatika okta-
tó elmondta, azok számára hasznos a tanfolyam, akikben valóban él a vágy arra,
hogy elhelyezkedjenek a munkaerõpiacon, és a korábbi álláskeresési tapasztala-
taik alapján a betölteni kívánt munkakörhöz szükséges lenne a számítógép fel-
használói szintû ismerete, de ezzel még nem rendelkeznek. A tanfolyam elvégzé-
se után, némi otthoni gyakorlással mindenki alkalmas lesz arra, hogy ezeknek a
kihívásoknak megfeleljen. Így gondolják ezt az õszi tanfolyam hallgatói is, akik
egybehangzóan hasznosnak ítélték a programot. 

Bõvebb információ a program honlapján a www.bem6.hu/felnottkepzes/ ol-
vasható.

100 millió forint 
a Budai Vigadó felújítására
A kormány 100 millió forintot biztosít a Corvin téri
Budai Vigadó belsõ korszerûsítési, felújítási munkálatai-
nak elindítására – jelentette be a helyszínen tartott sajtó-
bejáráson L. Simon László, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának kultúráért felelõs államtitkára. A politi-
kus hangsúlyozta: a régi patinás épület két fontos intéz-
ménynek ad helyet, a világhírû Magyar Állami Népi
Együttest is mûködtetõ Hagyományok Házának, vala-
mint a Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátusnak, amely
november 30-tól Nemzeti Közmûvelõ-
dési és Közgyûjteményi Intézet néven
dolgozik tovább.

A Hagyományok Háza fõigazgatója,
Kelemen László a bejáráson elmondta:
a rendkívüli kormányzati támogatásból
többek között lift épül, így akadálymen-
tesen megközelíthetõ lesz az épület szín-
házterme. Emellett elektromos vezeté-
keket cserélnek, valamint tisztasági fes-
tést végeznek olyan helyiségekben, ame-
lyekben húsz éve nem került erre sor az
anyagiak hiánya miatt. A színházterem
szintjén található egyik mosdóhelyisé-
get, amit rossz állapota miatt eddig zárva
kellett tartani, szintén felújítják, illetve
akadálymentesítik.

A fõigazgató arról is beszámolt, hogy a külsõ, homlok-
zati felújítás 2007-ben elkészült, belül azonban még na-
gyon sok a tennivaló. A ház fûtését biztosító kazánok 30-
40 évesek, a raktárként szolgáló pince folyamatosan be-
ázik. A mûemlék épület elõcsarnokában, a mennyezet
alatti boltíves ablakokat – amelyeket a ’70-es években az
akkori ízlésvilágnak megfelelõ pannókkal fedtek le – sze-

retnék ismét megnyitni. A negyven évvel ezelõtt felsze-
relt lámpatesteket ugyancsak lecserélnék a ház stílusához
illõ falikarokra, kandeláberekre.

Kelemen László érdeklõdésünkre kifejtette: számítá-
saik szerint még mintegy 6,7 milliárd forint kellene ah-
hoz, hogy a ház teljes belsõ felújítását elvégezhessék.
Mint mondta, megfelelõ mûszaki megoldást kellene ta-
lálni arra, hogy a Vár felõl érkezõ talajvíz ne mossa alá a

ház alapjait, emellett pedig a tetõcsere is sürgetõ feladat.
Amennyiben további támogatást kapnak, visszaállíta-
nák az 1900-ban épült ház eredeti közösségi tereit, illet-
ve korszerûsítenék az elõadótermüket: a nézõteret moz-
gatni képes gépészeti eszközökkel levetõvé válna példá-
ul, hogy a színháztermet pillanatok alatt bálteremmé
alakíthassák át. - d -

L. Simon László államtitkár a helyszínen gyõzõdött meg a felújítás szükségességérõl
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(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármesteri hivatal változó feladataihoz iga-
zodva új szervezeti struktúrát alakítanak ki a költ-
séghatékonyság szem elõtt tartásával, továbbá
megteremtik a januárban induló kerületi közte-
rület-felügyelet mûködéséhez szükséges személyi
és infrastrukturális feltételeket. A folyamatban
lévõ beruházási és felújítási feladatok forrásai a
jövõ évi költségvetésben is megjelennek, a követ-
kezõ évre tervezett intézményi felújítások elõké-
szítésének pedig már most nekilátnak, hogy a
2013-as büdzsé elfogadását követõen elindulhas-
sanak a munkálatok.

A költségvetési koncepció vitájában Miseje
Balázs képviselõ (Jobbik) elmondta: minden ed-
diginél nagyobb mértékben vonnak el forrásokat
az önkormányzatoktól – az oktatási normatíva
például teljes mértékben megszûnik, úgy, hogy az
iskolaépületek fenntartása, a technikai dolgozók
alkalmazása a kerület feladata marad. Kifogá-
solta, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben
több, szerinte drága beruházást is terveznek; a gel-
lérthegyi parkoló-automaták telepítésére például
50 millió forintot különítenének el. 

A fizetõparkolási rendszer bõvítése kapcsán dr.
Lukácsné Gulai Anna arról tájékoztatta a képvi-
selõt, hogy az erre szánt 50 millió forint egy keret-
összeg, amibõl nem csak automatákat vásárolná-
nak, hanem egy komplex, a közterület-felügyelet
rendszerével közös informatikai hálózatot alakí-
tanának ki. A készülékbeszerzésre egyébként
igyekeznek minél kevesebbet költeni, ezért keres-
nek használt parkoló-automatákat.

A kerület polgármestere a tervezési körülmé-
nyek kapcsán kifejtette: olyan nagy mértékû át-
alakítás zajlik az országban, amire az elmúlt két
évtizedben nem volt példa – az állam számos terü-
leten visszaveszi azoknak a feladatoknak az ellátá-
sát, amelyeket korábban az önkormányzatra bí-
zott, forrást azonban egyre kisebb mértékben biz-

tosított hozzá. Dr. Nagy Gábor Tamás megjegyez-
te, hogy kevés idõ volt a koncepció kidolgozására,
de egy jó tervezet született, amely iránymutatást
ad a jövõ évi költségvetés elkészítéséhez.  

A költségvetési koncepció mellett (melyet 11
igen szavazattal, 4 nem ellenében hagyott jóvá a
testület) az önkormányzat I-III. negyedévi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót is elfogadták. A tájé-
koztatóból dr. Lukácsné Gulai Anna kiemelte,
hogy a hivatal és az intézmények takarékos gazdál-
kodást folytattak. A parkolási rendszert üzemel-
tetõ Budavári Kapu Kft. a tervezetthez képest ki-
sebb költséggel mûködött, ennek jegyében a cég

idei üzleti tervét is módosították. Tímár Gyula
(Fidesz-KDNP), a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság elnöke is kitért felszólalásában a parko-
lási területre: mint mondta, jelentõs, 427 millió
forint bevétel származott a három negyedévben a
rendszer üzemeltetésébõl.

Megõriznék az iskolák magas színvonalát

Jövõ évtõl az iskolák szakmai mûködtetése és a
pedagógusbérek finanszírozása állami feladat
lesz, így az önkormányzat csak az épületeinek üze-
meltetését látja majd el az alkalmazásában álló
technikai dolgozókkal, illetve az étkeztetést fogja
megszervezni. Az iskolák jelenlegi magas színvo-
nalának megõrzése érdekében Váradiné Naszályi
Márta (LMP) több javaslatot is a képviselõ-testü-
let elé terjesztett. Ezek közül többségi támogatás-
ra talált az az iránymutatás, miszerint biztosítani
kell az intézmények színvonalas üzemeltetését,
megfelelõ létszámú technikai dolgozói állo-
mánnyal, illetve ki kell alakítani a gondnoki
rendszert, azaz minden iskolánál jelöljenek ki egy
épületüzemeltetésben jártas személyt, aki felelõs
a beszerzésekért, a karbantartásért, és folyamatos
kapcsolatot tart a GAMESZ-szal. Elfogadták azt a
tanácsát is, hogy az épületek tanítási idõn kívüli

hasznosításának lehetõségeit tekintsék át, az eb-
bõl származó bevételeket pedig teljes egészében
forgassák vissza az iskolák üzemeltetésébe. Dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester jelezte: mind-
annyian egyetértenek abban, hogy meg kell õriz-
ni az oktatási intézmények színvonalát – ezzel a
fontos kérdéssel a következõ testületi ülésen is-
mét foglalkozni kívánnak.

Változnak a helyi adók

2013. január 1-jétõl az építményadó évi mértéke
1500 Ft/m2-rõl 1558 Ft/m2-re, a magánszemély
tulajdonában lévõ garázs esetében pedig 594
Ft/m2-rõl 617 Ft/m2-re emelkedik. A telekadó
összege 300 Ft/m2 helyett 311 Ft/m2 lesz, az ide-
genforgalmi adó mértéke ugyanakkor változatla-
nul 4% marad.

Ösztöndíj a diákoknak

A szociális helyzet alapján igényelhetõ Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázatra a
megadott határidõig 66-an jelentkeztek. Közü-
lük 61-en felsõoktatási intézmény hallgatójaként
adták be pályázatukat, míg öten érettségi elõtt ál-
ló, továbbtanulni szándékozó középiskolásként
igényeltek támogatást. Az önkormányzat az ösz-
töndíjakra 4,3 millió forint keretösszeget külö-
nített el. 

(Az Önkormányzat tíz éve biztosít ösztöndíjat a
rászoruló tanulóknak. Ebbõl az alkalomból de-
cember 20-án, 16.00 órakor a Várásházán ün-
nepséggel köszöntik azokat a tanulókat, akik az el-
múlt évtizedben részesültek a Bursa Hungarica
ösztöndíjból. További információ: 458-3056,
458-3068; e-mail: meszaros.gabi@budavar.hu,
liptak.noemi@budavar.hu – a szerk.)

Karácsonyi támogatás a rászorulóknak

A Budavári Önkormányzat a karácsonyi ünne-
pek elõtt minden évben támogatást nyújt a kerü-
letben élõ idõs polgároknak, valamint a rászoru-
ló családoknak és a nagycsaládosoknak. Idén
sem lesz ez másként: a 80 év feletti idõsek egysze-
ri, személyenként 6000 forint összegû támoga-
tást kapnak, illetve a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást igénybe vevõ I. kerületi családok
szintén 6000 forint egyszeri támogatásban része-
sülnek.

A szociálisan rászorult nagycsaládosoknak és a
hátrányos helyzetû családoknak mûsoros estet
szerveznek, ahol családonként 12 ezer forint érté-
kû ajándékcsomagot adnak át a résztvevõknek. A
családosok karácsonyi rendezvényét december
21-én a Városházán tartják meg, melyen a három
vagy többgyermekes, valamint az önkormányzat-
tól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ családok vehetnek részt. Az idõsek ré-
szére december 22-én a Krisztina körúti Magyar
Telekom székház elõadótermében rendeznek ka-
rácsonyi ünnepséget.                                                 

- d - 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Szerkezeti átalakításokhoz igazodik 
a jövõ évi költségvetés

Rajtad is múlt 

Gyerekek tervezik
a virágágyást
Eredményt hirdettek a FÕKERT Nonprofit
Zrt. és a FÕGÁZ nyáron kiírt pályázatán,
amelynek keretében a közszolgáltató arra kér-
te a környezetükért tenni akaró felnõtteket és
gyerekeket, hogy tervezzék meg három ki-
emelt budapesti park, köztük a Vérmezõ egy-
egy virágágyását. A legjobbnak ítélt kompozíci-
ókkal a megadott helyszíneken jövõ tavasszal
találkozhat a nagyközönség.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Bálint
Norbert a FÕGÁZ Zrt. szóvivõje kiemelte, a
pályázat sikere azt bizonyítja, hogy Budapest
lakói szeretik és óvják a természetet. Különö-
sen igaz a megállapítás a gyerekekre, akiknek
munkái valójában egyfajta felhívások, hiszen a
remények szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a
jó példa láttán minél többen kezdjenek el kör-
nyezettudatosan gondolkodni.  

A FÕKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
az elõzményekrõl szólva elmondta, hogy a vál-
lalat kezeli a fõváros kiemelt zöldfelületeit, és
benne a virágokat is. Innen jött az ötlet, hogy
az FÕKERT életében egyébként is kiemelt
hangsúlyt kapó környezettudatos nevelés szel-
lemében hirdessenek egy virágágy tervezõ pá-
lyázatot. A kezdeményezéssel szeretnének mi-
nél többeket bevonni a közterületek kialakítá-
sába, gondozásába, hiszen a hazai és külföldi
példák egyaránt azt mutatják, hogy az emberek
sokkal jobban vigyáznak azokra a közterüle-
tekre, melyek létrehozásában, széppé tevésé-
ben maguk is tevõlegesen részt vettek. 

Szabó József hangsúlyozta: a kezdeményezés
valójában igazi ötletbörzévé alakult, alkalmat
adott a gyerekeknek arra, hogy fantáziájukat a
zöld ügy, a virágültetés szolgálatába állítsák. A
pályamûvek láttán nyugodtan kijelenthetõ,
hogy a gyerekek megértették a felhívás üzene-
tét, köszönet illeti õket azért a munkáért, ami
új színt, vidámságot és melegséget hoz Buda-
pestre. 

Annál is inkább, mert az egynyári virágágyak
fontos részei a városképnek, meghatározzák
egy-egy terület hangulatát.  Ezért döntött ko-
rábban úgy a FÕKERT, hogy minden évben
egy közérdekû témát dolgoz fel az újonnan el-
ültetett palánták segítségével. Mivel 2013 a
nemzetközi vízügyi együttmûködés éve, a ter-
vezõpályázat is ennek megfelelõen alakult, a
gyerekek ugyanis azt a feladatot kapták, hogy a
vízzel kapcsolatos gondolataikat öntsék formá-
ba. A megoldásokban ezért jelenik meg a fo-
lyó, a tenger, a vízcseppek és a víz körforgása,
az összefogást szimbolizáló egymást fogó ke-
zek, vagy éppen Noé története. A felnõttek az
Eötvös tér, a 10-14 évesek a II. János Pál pápa
tér, a 14-18 éves korosztály az Erzsébet tér, míg
a legkisebbek, a 6-10 évesek a Vérmezõ egyik
ágyását alakíthatták át kedvük szerint. 

Az eredményhirdetéssel nem ért véget a
program, a pályamûveket ugyanis tavasszal a
FÕKERT megvalósítja. Hogy ez valóban így
legyen, a tervek alapján már most elkezdték a
szükséges növények termesztését.  

Negyedik alkalommal rendeztek jótékonysági délutánt az I. ke-
rületi  bölcsõdések javára. A „Mûvészeti paletta a bölcsõdése-
kért” címû programon neves elõadómûvészek, az intézménybe
járó gyermekek szülei és a dolgozók hozzátartozói látványos mû-
sorszámokkal szórakoztatták a közönséget a Budavári Mûve-
lõdési Házban. 

A program célja, hogy kellemes körülmények között, lehetõséget
adjon a szülõknek és a bölcsõde dolgozóinak egymás jobb megis-
merésére – tájékoztatta a Várnegyedet Pusztainé Berényi Katalin.
Mint az Egyesített Bölcsõdék vezetõje rámutatott, arra töreked-
nek, hogy a szülõk ne csupán szemlélõi, hanem a bölcsõdei élet
aktív résztvevõi legyenek. Ehhez járul hozzá a minden évben no-
vember végén megtartott, kifejezetten a felnõtteknek szóló mûso-
ros délután, ahol kötetlen formában, szórakozás közben nyílik al-
kalom a beszélgetésre. „Igényes kulturális elfoglaltságot szeret-
nénk nyújtani, amelynek részeként a családtagok, a bölcsõdék
szakemberei, baráti körben, közönség elõtt bemutathatják tudá-
sukat” – hangsúlyozta Pusztainé Berényi Katalin.  

Idén többek között fellépett Turi Bálint színmûvész, valamint
az egykori kerületi bölcsõdéseket a soraiban tudó 4 Muskétás
Sporttánc Egyesület és a Raynbow Team tánc formáció. A mûso-
ros délután bevételét a szokásoknak megfelelõen a gyerekek meg-
ajándékozására fordítják. 

A bölcsõde ezen kívül is számtalan izgalmas programmal várja
a családokat, ilyen a gyermeknapi kerti-parti, a farsangi kavalkád,
a közös karácsonyvárás vagy éppen a húsvéti tojáskeresés. Ide tar-
tozik a nyári idõszakban megrendezett „búcsúuzsonna”, melyen
az óvodába menõ gyerekektõl köszönnek el. Nemrégiben a Kezes-
lábas bábegyüttes járt az intézményben, míg a mikulás látogatásá-

hoz egy gitármûvész apuka szolgáltatja majd a zenei
kíséretet. Gyakoriak a szülõkkel közösen szervezett
önkéntes programok is, idén nyáron a felnõttek
összefogtak és egy hétvége alatt lefestették a kerítése-
ket, illetve virágokat ültettek a kertben. 

A legkisebbeket fogadó intézményrendszerrel kap-
csolatban Pusztainé Berényi Katalin azt is elmondta,
hogy jelenleg három bölcsõdével büszkélkedhet a ke-
rület, az Iskola utcában található a vezetõ bölcsõde, e
mellett az egyes számú telephely a Tigris utcában, míg
a kettes számú a Lovas úton mûködik. A három intéz-
ményben összesen 166 gyermekrõl gondoskodnak,
rajtuk kívül negyvenen veszik igénybe az idõszakos
felügyeletet, ami tulajdonképpen a játszóházat jelenti.  A felvétel-
rõl a Népjóléti Iroda elõterjesztése alapján az Egészségügyi és
Szociális Bizottság dönt. Van egy rövidebb várólista, mely elsõsor-
ban arra szolgál, hogy az édesanya a Gyedet letöltse, mivel párhu-
zamos ellátást nem enged a törvény. Éppen ezért a gyerekeket ál-
talában két éves kortól hozzák a szülõk. 

Április elseje óta, a vonatkozó rendelkezések értelmében az ét-
keztetés költsége mellett, a kereset arányában gondozási térítési
díjat is köteles felszámolni az önkormányzat, ennek összege azon-
ban naponta nem lehet több ötszáz forintnál. Kedvezményben ré-
szesülnek az alacsony jövedelmûek, teljes mentességet kapnak a
legalább három gyermekes, illetve sajátos nevelési igényû gyerme-
ket nevelõ családok, valamint a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásra jogosultak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a csalá-
dok harminc százaléka nem fizet térítést, ugyanennyien napi öt-
száz forintot, a többiek bizonyos kedvezményt kapnak az egy fõre
jutó jövedelem arányában. 

A játszóházi ellátás, viszont mindenki számára óránként négy-
száz forintba kerül, ehhez járul az étkezések díja, ami 405 Ft. Az el-
látás színvonalának további javítása érdekében folyamatosak a fel-
újítások és fejlesztések. Már elkészült a világítás korszerûsítése a
Lovas úti intézményben, ahol modern lámpatestekre cserélték az
elavult a neonokat, míg a Tigris utcai bölcsõdében megkezdték a
nyílászárók cseréjét. 

Ami az Iskola utcai vezetõ bölcsõdét illeti, az épület tetejére már
ebben az évben felkerülnek az üzemeltetési költségeket jelentõ-
sen csökkentõ napelemek. Ugyanit nagy sikerrel mûködik a két
évvel ezelõtt kialakított sószoba, amit a másik két bölcsõdébe járó
gyerekek is használhatnak.   

A tapasztalatok a bölcsõdevezetõ szerint rendkívül kedvezõek,
érezhetõen csökkent ugyanis a légúti megbetegedések száma.
Sokat segít az egy százalékos felajánlás, tavaly ez az összeg megkö-
zelítette a 700 ezer forintot. A támogatásból gyerekjátékokat, fej-
lesztõeszközöket vásároltak. - pp -

Jótékonysági délután a bölcsõdésekért 

Jövõre az állam veszi át az iskolák szakmai irányítását
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Csak keveseknek adatik meg, hogy születésnapjuk alkalmából egy egész or-
szág ünnepelje õket. Jókai Anna Kossuth-, Prima Primissima- és Magyar
Örökség-díjas író e kevesek közé tartozik.  November 21-én, a Magyar
Történelmi Szalon és a Budavári Lakosok Szövetsége a Városháza aulájá-
ban mûsoros esttel köszöntötte a 80 esztendõs írónõt.

Az est házigazdái Cserniczky Károly alelnök és Szepesfalvyné Bodócsi
Eszter elnök asszony a két civil szervezet nevében üdvözölték a díszvendé-
get és a közönséget, majd dr. Nagy Gábor Tamás köszöntötte az ünnepel-
tet. A polgármester Jókai Anna hitvallását választotta beszéde vezérfonalá-
nak: „Hiszem, hogy van, ami túléli az embert, van, ami túléli az írót. És ez
nem minden esetben a könyve. Lehet, hogy egy mondata, lehet, hogy egy
megérintõ sugallata, ami egy másik emberben megfogan.” A polgármester
nagy szavak helyett személyes élményét osztotta meg a vendégekkel. Azt a
napot idézte fel, amelyet a történészek közelmúltunk meghatározó dátu-
maként említnek: 2006. október 23-át. Az 1956-os forradalom ötvenedik
évfordulóján Jókai Annát, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tag-
ját kérték fel, hogy a Széna téri kopjafáknál ossza meg gondolatait a megem-
lékezõkkel.

– Jókai Anna erre az alkalomra külföldrõl jött haza – mesélte dr. Nagy
Gábor Tamás. Az emlékmûnél arról beszélt, hogy a magyar történelem
utolsó 150 évében nem adatott meg 25 év nyugalom, mindig kerékbe tör-
ték a magyar ügyet. Az írónõ arra hívta fel a figyelmet, hogy azokról is beszél-
ni kell, aki túlélték a forradalmat és megõrizték üzenetét. „Mindannyian
igazságra vágyunk” – mondta, miközben az Astoria felõl érkezõ, könnygáz-
tól pislogó emberek csatlakoztak hozzánk. Jöttek a villamostól, a metrótól.
„Gyilkosok közt cinkos, aki néma” – hangzott a babitsi verssor, Jókai Anna
beszédének utolsó, katartikus mondata.

A személyes hangú köszöntõ végén dr. Nagy Gábor Tamás igazmondó,
igazságszeretõ embernek nevezte az írónõt, akire Isten áldását kérte.

A polgármester ezt követõen két ajándékot is átnyújtott Jókai Annának.
Egy mûvészkönyvet, amelyet Kiss Ilona készített a 10. alkalommal megren-
dezett Magyar Nyelv és Könyv Ünnepének tiszteletére és az In Memoriam
1956 címû, mindössze 60 számozott példányban megjelent kötet 57. pél-
dányát, amely a mosonmagyaróvári kiállítás anyagát tartalmazza.

Az est az írónõ „Én, szegény Sudár Anna” címû monodrámájával folyta-
tódott. A regénybõl készült színmû egy erdélyi asszony mindennapi küzdel-
meit és tragédiáját örökíti meg. „Fontos az erdélyi helyszín is, ám még in-
kább lényeges, hogy a dráma egy kisiklott emberi életrõl szól, egy olyan em-
berérõl, aki élhetne bárhol. Ám az, hogy erdélyi magyarnak, kisebbségi sor-
ba született, megfejeli, tovább fokozza saját drámáját” – írta róla a szerzõ. A
Kincses Elemér rendezte elõadást Bálint Márta Magyar Örökség-díjas szín-
mûvész elõadásában láthatta a közönség. 

Az est második részében az Ajkai Pedagógus Nõi Kar, Petheõ Balázsné

karnagy vezetésével, egyedi feldolgozású kórusmûvekkel köszöntötte az író-
nõt.  Giuseppe Pitoni és Bárdos Lajos mûve mellett a közönség körében
Johann Pachelbel és John Purifoy: Psalm and Alleluja címû mûvével arat-
tak sikert, amelyet fuvolakísérettel adtak elõ. 

A civilek mûsorát követõen Jókai Anna köszönetet mondott a születés-
napi ünnepség szervezõinek. Arra kérte hallgatóságát, hogy ne hagyják el-
uralkodni maguk fölött az embertelenséget és harcoljanak az értéktelen vi-
lág ellen. Szaplonczay Marianne, a Magyar Történelmi Szalon elnök asszo-
nya felkérte az írónõt, hogy mondja el Ima Magyarországért címû versét.
Jókai Anna bevezetõben a közönséghez fordult, elmélyedésre és gondolko-
dásra bíztatva a jelenlévõket. Mindenkit arra kért, a fohász hallgatása köz-
ben tegye mérlegre, mi valósult meg, és mi az, ami még várat magára, majd
hozzátette, a szöveg felidézésekor maga is ezt teszi.

A születésnapi ünnepség dedikálással zárult, majd a Városháza tanácster-
mében fogadás várta az ünnepeltet és vendégeit.                                            - kó 

80. születésnapja alkalmából dr. Nagy Gábor Tamás polgármester két könyvritkaságot
ajándékozott az írónõnek

Boldog születésnapot Jókai Anna!

A végzõsök talán legjobban várt pillanata – a ballagáson kívül – a szalagava-
tó. A Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban ennek az eseménynek már évek
óta a Thália Színház ad otthont. Nekünk, végzõsöknek óriási megtisztelte-
tés, hogy az utolsó évünk báljának helyszíne ez a színház lehet. Hiszen há-
nyan mondhatják még el rajtunk kívül, hogy a szalagavatójuk a Thália szín-
padán zajlott? 

A mûsort két éve még a nézõtér soraiból nézhettük, és milyen lassan telt
akkor az idõ! De tavaly már mi is színpadra állhattunk egy osztálytánc kere-

tében. Az évfolyamot talán az idei év hozta a legközelebb egymáshoz. Az év
eleji lengyelországi osztálykirándulás, a testnevelés órák helyett beiktatott
keringõ próbák, a délutáni palotás táncpróbák és nem utolsó sorban a fél
8-kor kezdõdõ, hajnali osztálytáncok, melyet még az álomtól kábán is sike-
rült remekül létrehoznia az osztályoknak. Mindez november 15-én hozott
gyümölcsöt, mikor a reggeli fõpróba után mindenki sietett a fodrászhoz,

sminkeshez majd délután 5 órakor elkezdõdhetett a szalagtûzés és a tánctu-
dásunk bemutatása. 

Az estélyt iskolánk igazgatóasszonya, Stelzelné Szabó Erzsébet nyitotta,
ünnepi beszédébõl megtanulhattuk, hogy álmainkat valóra tudjuk váltani,
ha küzdünk értük. Az iskola is éppen ennek a célnak az elérését szolgálja.
Az itt töltött gimnáziumi éveink feltüntetésével ellátott szalagok kitûzése
után mi is felköthettük sajátunkat az iskola eddigi diákjainak szalagjai mel-
lé. Majd gimnáziumunk tanári kara következett, akik elõadták nekünk

meglepetésszámukat, mellyel szeptember óta tiszta szívvel készültek, és
minden évben egyre jobb és jobb produkciót találnak ki a szórakoztatá-
sunkra. Ezután végignéztük magunkat kiskorunktól máig a mosolyal-
bum képeinek segítségével, majd az osztályom néhány tagjából alakult
zenekartól hallgattunk meg egy gyönyörû számot. 

A szünet után kezdõdhetett az, amire már mindenki nagyon várt, és
ami miatt borzasztóan izgultunk egész nap: a tánc. A régi magyar palo-
tás nyitotta az est további részét, majd a végzõsök táncait láthatták nézõ-
ink. Ami ezután következett, azt õszinte sajnálatunkra nem láthattuk,
mert a 11. évfolyam által készített táncok elõadása alatt az öltõzõkben
nagy megpróbáltatás várta segítõkész tanárainkat: a keringõruhák befû-
zése. Ez nem egyszerû feladat, így nagyon hálásak vagyunk nekik mun-
kájukért, hiszen azért, hogy nekünk segítsenek még a mûsor élõ megte-
kintésérõl is lemondtak. Az est fénypontját a két osztály keringõje jelen-
tette, amit gyönyörû – legyen az egyszerû, matyó mintás, hímzett, csillo-
gós, habos-babos, tüllös vagy masnival ellátott – ruhában táncoltunk.
Végül a szüleink, nagyszüleink, testvéreink és más rokonaink, ismerõ-
seink feljöhettek kipróbálni, mennyire is tanultuk meg a táncok alaplé-
péseit. 

A két hónapig tartó kisebb felfordulás az órarendünkben ezzel véget ér,
de ezt a napot nem felejtjük el soha – pláne, hogy az errõl készült videót
akár mindennap megnézhetjük – és szalagunkat még egy ideig biztosan szí-
vünk felett hordjuk majd. Ezek után már csak azt remélhetem, hogy min-
denki ennyire élvezte ezt a napot, mint mi, illetve, hogy minden jövõbeli
szalagavatózó estélye ugyanilyen jól sikerül majd.                     Rózsa Ágnes 12. b.

A független színházi társulatok központjává vált a FÜGE kezdeményezé-
sére nemrég létrehozott Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház. A
próbatermeket, illetve egy színháztermet is magába foglaló új mûvészeti
központ a Széna tértõl egy saroknyira, egy régi, megüresedett iskolaépü-
letben telepedett meg a fõváros támogatásával.

A FÜGE (Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület) Produkciós
Irodája által mûködtetett elõadó- és alkotómûvészeti központ négy szin-
ten, hatezer négyzetméter területen tizenkilenc független színházi és tánc-
társulatnak, tíz alkotómûvészettel foglalkozó csoportnak, valamint kilenc
civil szervezetnek ad otthont a Jurányi utca 1-3. szám alatt. A fõvárosi ön-
kormányzat által kedvezményes feltételekkel bérbe adott, használaton kí-
vüli iskolaépületben kialakított inkubátorház fõ célja, hogy a különbözõ
csoportok, alkotók a közösségi terekben egymásra találjanak, s idõvel
együttmûködések, koprodukciók jöjjenek létre.

A házban helyet kapott társulatok között találhatjuk a Szputnyikot, a
TÁP Színházat, a Természetes Vészek Kollektíváját, a Gólem Színházat,

a HOPPartot, a Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulatot, a Tünet Együt-
test, a Zéró Balettet, a Duda Éva Társulatot és a Mûhely Alapítványt. A
beköltözött csapatok elsõsorban a próbáikat tartják itt, de arra is van le-
hetõségük, hogy elõadásokat szervezzenek; az épület földszintjén, az egy-
kori iskola tornatermében ugyanis egy színháztermet is létrehoztak.

A nyitás óta már több produkcióval is találkozhatott a közönség a
Jurányiban. A programok folytatódnak: december 12-én a Gólem
Színház viszi színpadra a Ha lesz egy férfinak... címmel a szülõ-gyermek-
közösség viszony dramatikusságára koncentráló elõadását Frenák Pál ko-
reográfus és Visky András író feldolgozásában. December 17-én és 18-án
a Gólem másik produkciója, a Lefitymálva lesz mûsoron, ami a zsidóság-
gal kapcsolatos paranoiákról szól, rengeteg humorral. December 20-án
látható a több fesztiválon is díjat nyert, Bodó Viktor rendezte Kockavetõ.
A darab fõszereplõje, egy elismert, ám rutinszerû hétköznapjaiba belefá-
radó pszichiáter elhatározza: hagyja, hogy a véletlen, azaz a kocka kerítse
hatalmába…                                                                                                                   - d- 

Fátyolból miseruha
Különleges csemegével örvendeztette meg a
látogatókat a Mátyás-templom. Az érdeklõ-
dõknek Kralovánszky Mária textilrestaurátor
mutatta be az Erzsébet királyné alkalmi ruhái-
ból készült miseruha-garnitúrákat és hímzett
ajándékokat. A gyönyörûen felújított visele-
tek a templom egyházmûvészeti gyûjteményé-
nek darabjai, melyek a Helyreállítások helyre-
állítása címû kiállításon láthatók. 

Közel ötvenen voltak kíváncsiak a rendha-
gyó tárlatra és elõadásra, amelyen a neves szak-
ember vetített képekkel illusztrálta hosszú éve-
kig tartó munkájának fázisait, különlegessége-
it és eredményeit. A többségében hölgyekbõl
álló közönség, képzeletben másfél évszázadot
röpült vissza az idõben, hogy ott lehessen Sissi
és Ferenc József 1854-ben megrendezett eskü-
võjén. Erzsébet a legenda szerint ezen a jeles
napon viselte azt a hófehér alapon, ezüst ró-
zsákkal hímzett ruhát, amelybõl jó pár évtized-
del késõbb a királyné papi palástot, stólát és
kehelytakarót készíttetett. A garnitúrát 1890-
ben Ferenczy Ida, Erzsébet királyné társalko-
dónõje ajándékozta a Nagyboldogasszony
templomnak. A garnitúrát többek között az
Erzsébet királyné névnapján tartott szentmi-
sék alkalmával – melyeket a második világhá-
borúig évente megtartottak a templomban –
elõszeretettel használták.

Kralovánszky Mária elmondta, hogy az ere-
deti ruhadarabról egyetlen ábrázolás sem ma-
radt fenn, ezért a ruhát az átalakított darabok
alapján, aprólékos munkával, grafikusan re-
konstruálta. Lerajzolta az összes hímzést, és a
varrások szálirányára is figyelt. Megállapította
a készítés technikáját: a szoknyát elõbb össze-
varrták, és csak azután hímezték ki. A ruhához
egy 1,7 m széles és 3 m hosszú uszály tartozott.
Bár egyértelmûen nem lehet bizonyítani a le-
gendát, de nagy a valószínûsége, hogy valóban
a menyasszonyi ruháról van szó. (A gödöllõi
királyi kastélyban két hasonlóan hímzett dara-
bot õriznek; az egyiket Rhédey Klára viselte, a
másik egy 19. század végi báli ruha.)

Az eredeti alapján sikerült megfejteni, hogy
az alkalmi viseletbõl hogyan szabták ki késõbb
a szakrális garnitúra darabjait. A restaurátor
elárulta, hogy körülbelül 40-50 évvel ezelõtt
valaki ollóval és ragasztóval állt neki a miseru-
ha „restaurálásának”. 

A bemutatott viseletek között található az
úgynevezett „koronázási” miseruha is. Ráth
József címzetes apát, plébános jegyezte fel a
templom Historia Domusában, hogy a királyi
pár 1868-ban a templomnak ajándékozta a
koronázáskor használt miseruha-garnitúrát.
Ezt az öltözetet a korabeli festményeken há-
rom-négyféle változatban ábrázolták. Az ezüst-
tel átszõtt szövetalapon mára csak a hímzés
maradt meg, de Lyonban leszövették az erede-
ti összetételû anyagot, és a restaurálás során
minden ezüst szál (centiméterenként 22 db)
ismét a helyére került.

A gyûjtemény különleges darabja a millen-
niumi garnitúra. A királyi párnak ajándéko-
zott, majd a templomnak adományozott mise-
ruhát és tartozékait az 1894-ben alakult Iza-
bella Nõegylet Házi Ipar Egyesület tagjai, azaz
„a Pozsony megyei Cziffer községbeli pór nõk”
hímezték. A felvidéki mintakincs szatén se-
lyem alapanyagon, hernyóselyem fonállal ké-
szült. (Kralovánszky Mária a restaurálás egyik
személyes titkát is megosztotta az érdeklõdõk-
kel. Hernyóselyem ma már nem létezik, de a
nagymamájától még „maradt egy kis kék, épp
olyan, amilyenre szükség volt”.)

A tárlat a Mátyás-templom Béla-tornyában
látható. a.

Új mûvészeti központ Budán

Szalagavató a Kosztolányiban

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

az Interneten a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.
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Adventi hangversenyek a VárosházánAdventi hangversenyek a Városházán

December 16-án, advent harmadik vasárnapján
Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóján,
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Cantate
kórusa és Szutrély Katalin magánénekes ad kö-
zös hangversenyt a Városháza aulájában. 

Ifj. Sapszon Ferenc 1988-ban alapította az or-
szág elsõ és máig egyetlen kórusiskoláját, amely-
nek napjainkban is õ a mûvészeti vezetõje. Az is-
kolában a kodályi elképzelések ötvözõdnek a ka-
tedrálisi kórusiskolák hagyományaival. A Toldy
Ferenc utcában mûködõ 12 osztályos intézmény-
ben, Kodály szellemében, központi szerepet kap
a zenei nevelés. 

1996-ban a Kórusiskolában végzett növendé-
kek elhatározták, hogy együtt maradnak, folytat-
ják az éneklést, és Cantate néven vegyeskart alakí-
tottak. A kórus tagjai között ma is a legkülönbö-
zõbb fõiskolák, egyetemek hallgatói énekelnek.
Repertoárjukon oratorikus mûvek és a kórusiro-
dalom remekmûvei szerepelnek, a gregoriántól
napjainkig.

A városházi közös adventi koncert gondolatá-
ról és mûsoráról Szutrély Katalinnal, a vári, tabá-
ni közönség elõtt gyakran fellépõ énekmûvésszel
beszélgettünk.

s Szólistaként korábban is kap-
csolatban állt a kórusiskolával?

Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester úr ötlete volt, hogy a Sap-
szon Ferenc tanár úr által veze-
tett Cantate vegyeskar és jóma-
gam közösen adjunk koncertet
december 16-án, Kodály Zoltán
születésnapján. Korábban nem
léptünk fel együtt, de mûvészi
munkájuk közel áll hozzám. A
Zeneakadémián az énektanári
mellett karvezetõ szakon is vé-
geztem, emellett tizenéves ko-
rom óta vonz az éneklés, így Ko-
dály mûvészete mindkét oldal-
ról mélyen életem része volt, és
ma is az. 
s Milyen mûsorszámokat hall-
hat a közönség e kettõs ünnepen?

A Városháza aulájában elhangzó mûsort egyfelõl
az advent határozza meg. A téli ünnepkör világa
elsõsorban a kórusmûvekben jelenik meg, hiszen
inkább a kórusrepertoárra jellemzõek a vallásos
mûvek (Ave Maria, Adventi ének stb.). Ugyan-

akkor szerettünk volna minél szí-
nesebb mûsort bemutatni az ér-
deklõdõknek. 2005-ben Klézli
János és Hajdu Roland mûvész-
tanár kollégáimmal közösen ké-
szítettünk egy CD-t a kecskeméti
Kodály Intézetben, amelyen a
Magyar népzene gyönyörû da-
rabjai közül válogattunk. Ezek-
bõl a dalokból jó néhány az ün-
nepi koncerten is felcsendül. Az
elhangzó népdalok között több
régi ismerõs lesz – köztük né-
hány feldolgozás is –, mint pél-
dául az A csitári hegyek alatt.
Ezek a dalok méltatlanul ritkán
kerülnek a közönség elé, pedig
Kodály megzenésítései a dal-
szerzõk legnagyobb mesterei kö-

zé helyezik õt. Így zeneszerzõi és zeneoktatási
munkássága kézen fogva jelenik meg a koncer-
ten: az emberi énekhang és a kóruséneklés az
együttzenélés legegyszerûbb és talán leglélekeme-
lõbb módja, az elmúlt évek alatt egyre inkább lejá-
ratott és elhanyagolt kodályi szellemiség alapja.

Advent elsõ vasárnapján a Budai hegyekben le-
esett a hó, és az idõjárás az egész városban téliesre
fordult. A Városháza aulájában mindebbõl sem-
mi sem érzõdött, a kerület különbözõ sarkaiból
érkezõ családok kíváncsian várták az ünnepi mû-
sort. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében arra a szép hagyományra utalt, amikor a
kerület lakói összegyûlnek, zenével ünnepelnek,
és gyertyát gyújtva készülnek az adventi vasárna-
pokra. Ez alkalommal az esten részt vett Ceglédi
Rudolf, Zenta polgármestere is, aki a kerület test-
vérvárosának képviseletében vendégeskedett
Budán. 

Az elkövetkezõ vasárnapok mûsorának ismer-
tetése után a koncertek házigazdája elárulta a
rendezvénysorozat célját: – Évrõl évre azzal a
szándékkal szervezzük meg az adventi koncerte-
ket, hogy a várakozás idõszakában együtt ünne-
peljünk. Ilyenkor azokra is gondolunk, aki egye-
dül élnek. Az ének és játék erõsíti a közösséget. A
falvakban régen a kántálók minden házba ünne-
pet vittek. A polgármester rövid köszöntõje vé-
gén bemutatta a Budavári Mûvelõdési Házban
mûködõ Bartók Táncegyüttest, amelynek tagjai
névadójuk zenei és Martin György tánctörténé-
szi örökségét ápolják, majd kifejezte jókívánsága-
it és áldott ünnepet kívánt a közönség minden
tagjának.

Az adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyúj-
tása elõtt Sebestyén Katalin, a Budai Református
Egyházközség lelkésze szólt a megjelentekhez.
Lukács evangéliumából az angyalok szavát idézte:
„Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél.
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézus-
nak nevezz. Nagy lesz õ, és a Magasságos fiának
mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak a trónját, õ pedig uralkodik Jákob há-
zán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” –
Adventkor valami megint elkezdõdik, advent el-
sõ vasárnapja ugyanis az egyházi év kezdete –

mondta a lelkész. – Ilyenkor újrakezdõdnek a
csodák és a rejtélyek. Az angyal szava a csodáról
szól. Gyerekkorunktól a karácsonyi csodát vár-
juk; hiszen a karácsony mindig misztikus és rejté-
lyes. Lehetünk fáradtak, de a misztikum keresése
ma is ott van szívünkben, mintha az egész év ka-
rácsonytól karácsonyig tartana. Szeretnénk, ha
az ünnepre minden a helyén lenne, a színek, az il-
latok. Bármit is teszünk, a csoda megtörténik.
Csodavárásunkat Isten beteljesíti, s ha azt kérdez-
zük, hogyan lehetséges ez, hiszen terhek nyomják
a vállunkat, megkapjuk a választ. A titok nyitja,
hogy Isten eljön, kitárja önmagát és mi kitárjuk
szívünket. 

– Csodavárás, titkok, rejtélyek és kegyelem kí-
sérje utunkat. Lélekben immár hátradõlhetünk,
mert az ünnep megtörténhet. Emlékeztessen er-
re a gyertyák fénye – zárta szavai Sebestyén Kata-

lin, majd meggyújtotta az adventi koszorú elsõ
gyertyáját. A Rorate kezdetû, Moldvában gyûj-
tött latin nyelvû énekkel kezdõdött a Bartók
Táncegyüttes mûsora, melyet népviseletbe öltö-
zött lányok adtak elõ. A fiúk sem várattak sokáig
magukra, Luca napi köszöntõvel léptek a közön-
ség elé. Egy kis ajándékért cserébe nem voltak res-
tek bõ termést ígérni. Mária és József szálláskere-
sését a Bölcsõcske nevû játékkal elevenítették föl,
amelynek középpontjában Mária a bölcsõt vitte,
alakját angyalok kísérték.

A mûsor további részében karácsonyi és újévi
szerencsekívánó köszöntéssel következtek a regö-
sök, majd megérkeztek a dél-alföldi betleheme-
sek, akik ezúttal táncbetétekkel színesítették a já-
tékot. Az est végén népzenekari kísérettel közös
éneklésre kérték a közönséget, akik örömmel tet-
tek eleget a Bartók Táncegyüttes kérésének.   

210 éves a Széchényi Könyvtár

A hazának szentelve
„Édes kedves Jó Atyám! Noha én gyenge
idõm miatt nemis érdemlem-meg a szép
Magyar Könyvháznak laistromát és nem is
tudhatom meg-itélni elegendõen ennek a
betsét: még-is adott az én kegyes Atyám; hogy
én is példáját valaha kövessem és édes Ha-
zámnak boldogságát, a mennyire tõlem kitel-
het, elõre mozdíttsam. – Fogok is iparkodni,
jól tanulni is, a’ hogy tsak lehet, és magamat
jóságban gyakorolni, hogy így Édes Atyám-
nak örömöt tsinyálhassak hálaadásul ezért a
szép könyvháznak lajstromáért.” – írta 1803-
ban, tizenkét éves korában Széchenyi István
az édesapjának címzett köszönõlevelében.

Nem csak fia fejezte ki levélben köszönetét
gróf Széchényi Ferencnek az ajándékba ka-
pott könyvkatalógusért. Az idõsebb Széché-
nyi ugyanis a saját költségén megjelentetett
katalógusból több mint nyolcszáz magánsze-
mélynek és intézménynek küldött egy-egy
tiszteletpéldányt, hogy tudtukra adja a Nem-
zeti Könyvtár megalapítását. A kor számos je-
les személyisége fejezte ki háláját a grófnak:
ezek a köszönõlevelek alkotják a gerincét an-
nak a kiállításnak, ami „Patriae Sacrata Anno
1802–1802-ben a hazának szentelve” cím-
mel most nyílt az alapításának 210. évfordu-
lóját ünneplõ Országos Széchényi Könyv-
tárban.

Az Ereklyetérben nyílt tárlaton megtekint-
hetõek többek között a gyermek Széchenyi
István, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, vala-
mint VII. Pius pápa kézirata, a könyvtár ere-
deti alapítólevele, továbbá a már a kortársak
által is elõzménynek tekintett Corvina-gyûj-
teménybõl Pietro Ransano mûvének, A ma-
gyar történelem rövid foglalatának másolata.
Mindezek mellett látható néhány korabeli
mû és egy térképritkaság is, melyek mind
Széchényi Ferenc költségén és támogatásával
jelentek meg.

A kiállítás-megnyitó alkalmából az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár bemutatta legújabb,
jubileumi kiadványát, a „Levélben értesítsen
engem” címû albumot, amely a Széchényi
Ferencnek írott korabeli köszöntõlevelekbõl
ad gazdag válogatást. Az intézmény új tárlatá-
nak és könyvének bemutatóját Széchényi-le-
származottak is megtisztelték jelenlétükkel. 

- d -

A kiállítás 2013. január 28-ig tekinthetõ meg az
Országos Széchényi Könyvtárban, a Nemzeti
Ereklyetérben. Látogatók részére a belépõjegy
ára 400 forint, beiratkozott olvasóknak a belé-
pés díjtalan. 

„Az angyalok gyémánt havat hoznak”

Ünnepi koncert Kodály születésnapján

A Budavári Zenei Szalon ed-
digi történetében még nem
fordult elõ, hogy zenetörténe-
ti évfordulóra emlékezzenek
a vendégek. Legutóbb azon-
ban nem is egy, hanem há-
rom születésnapot idézett fel
Szilasi Alex zongoramûvész.
November 14-dike ugyanis
Mozart, illetve Beethoven ap-
jának, valamint Johann Ne-
pomuk Hummelnek is a szü-
letésnapja. 

A szalonban korábban már
esett szó a csodagyerekekrõl, és arról is, hogy Leopold Mozart és
fia között nem volt felhõtlen a viszony. Amadeus számára komoly
kihívást jelentett, hogy megfeleljen édesapja elvárásainak –
mondta Szilasi Alex, hozzátéve, hogy az 1700-as évek második fe-
lében még a másfélszázaddal korábban kialakított zeneoktatási
metódust alkalmazták, miközben már egészen más eszmék érkez-
tek a mûvészet világába. Az 1756-ban született Mozart, a ’70-ben
született Beethoven és a nála nyolc évvel fiatalabb Hummel gyer-
mekként még a régi világhoz igazodtak. 

Bár a legnagyobb tehetségek apja mindkettõjük esetében a ze-
ne világából érkezett, sorsuk és tehetségük alaposan eltért egy-
mástól. Leopold Mozart nemcsak kiváló zenetanár és komponis-
ta volt, de hegedûtankönyvét közel száz esztendõn keresztül hasz-
nálták. A gyermek Mozart olyan hangzásvilágban nevelkedett a
salzburgi szülõi ház második emeletén, amelyben csak a francia és
itáliai stílus között választhatott. Szilasi Alex bemutatta, hogy ho-
gyan is szólt francia cirkalmazott variációban a csembalón Michel
Corrette korabeli mûve. Ilyen stílusban fogant Gautier Rusztikus
szonátája is, amelynek egy részletét ugyancsak meghallgathatta a
közönség. Sokáig a gyermek Mozart mûvének hittek egy hasonló
indulót is, de mára kiderült, ezt az édesapja írta, kisfia csak elját-
szotta azt. A francia stílusjegyek fellelhetõk azonban abban a hat
csembalóra és hegedûre írt szonátában is, amelyeket Amadeus 7
éves korában írt. 

A Beethoven család eredetileg Belgiumból települt át német te-
rületre. Már a nagyapa is vonós hangszereken játszott, és operák-
ban énekelt. Beethoven apja – Johann van Beethoven – ugyan-
csak képzett muzsikus volt, a bonni választófejedelem udvarában
zenélt, de nem emelkedett ki a középszerbõl és jelentõset nem al-
kotott. „Több köze volt a tigrishez, mint az emberekhez” – írta ró-
la egy kortárs. Rendkívül vehemensen viselkedett és sikertelensé-
gét alkohollal gyógyította. Fia 16-18 éves koráig maghatározta

Ludwig életét és pályáját. Míg Mozartot valamelyest gyerekként
kezelték, Beethovent azért taníttatta az apja – többek között Sa-
lierinél –, hogy pénzt keressen. Nem volt csodagyerek, apja mégis
szalonról szalonra vitte és nem ismerte fel a kor üzenetét, hogy
mindenkinek meg kell dolgoznia a sikerért. Az öt Beethoven test-
vérbõl hárman maradtak életben, és édesanyjuk halála után
Ludwignak is segítenie kellett a család eltartásában. 

Szilasi Alex a zeneszerzõ az 1796-ban keletkezett op. 7. szonátá-
jának 3. tételével illusztrálta az egyéni stílust, majd rövidesen idé-
zett egy Couperin darabot is, ami emlékeztet a késõbbi Beetho-
ven mûvekre.

A korszak jellegzetes hangzásvilágát a szalon házigazdája egy
Mozart által gyakran alkalmazott sajátos ritmusképlettel ábrázolta,
de ugyanez a képlet Hummel és Beethoven mûveiben is feltûnik. 

Hummel Mozart legkedvesebb tanítványai közé tartozott, közös
zenei nyelven beszéltek, akárcsak másik kedvencével, Ignaz
Pleyellel. (Hummelt még a házába is befogadta a mester.) Pleyel D-
dúr hegedûversenyének bevezetõje ezúttal zongoraátiratban is je-
lezte a megváltozott zenei technikát. Sokkal gyorsabbá vált a játék,
igaz, a kortársak között Muzio Clementi volt a legnagyobb virtuóz.

A szalon végén a zenei idézetekrõl a vendégek ezúttal is teasüte-
mény és üdítõ mellett beszélgethettek az MTA Zenetudományi
Intézetében. R. A.

Advent elsõ vasárnapján a Bartók Táncegyüttes mûsorát láthatta a közönség

Johann Nepomuk Hummel

Kodály Zoltán

Apák és fiúk a zenetörténetben

LK
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A kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartá-
sa érdekében októberben nyolcvanegy személyt állí-
tott elõ a kerületi kapitányság, huszonkét elkövetõt
fogtak el, míg szabálysértési feljelentést kilencvenhá-
rom esetben indítottak – tájékoztatta lapunkat dr.
Kiss Szabolcs. 

Az elsõ kerületi rendõrkapitányság megbízott ve-
zetõje elmondta, hogy közigazgatási eljárás miatt 229
személlyel szemben kellett eljárni, 215 esetben a biz-
tonsági öv használatának elmulasztása, három alka-
lommal pedig ittas vezetés miatt. Helyszíni bírságot
száztizenkilenc esetben róttak ki 1.375.000. forint ér-
tékben.

Szigorúbb szabályok éjszakai 
alkoholárusításra
Az éjszakai alkoholárusítást szabályozó újonnan elfo-
gadott rendelkezés értelmében, a világörökségi terü-
leten mûködõ üzletek csak a rendõrség szakhatósági
hozzájárulásával kaphatnak mûködési engedélyt. A
kereskedelmi törvény módosításának célja, hogy az
üzletek és vendéglátóhelyek ne veszélyeztessék a
köz- és vagyonbiztonságot, illetve ne zavarják a város-
képet. 

Ennek érdekében a rendõrség évente felülvizsgálja
a kiadott engedélyeket, valamint lakossági bejelen-
tésre, szükség esetén soron kívül is ellenõrizheti a mû-
ködési engedélyben foglaltak betartását. Amennyiben
nem felel meg a követelményeknek, a rendõrség java-
solhatja a jegyzõnek az üzlet éjszakai bezárását. 

Ellenõrzik az autósokat
A megváltozott idõjárási viszonyokra tekintettel de-
cember közepéig fokozottan ellenõrzi a világítóberen-
dezések megfelelõ mûködését a rendõrség. Ezért a
kerületi kapitányság arra kéri az autósokat, hogy in-
dulás elõtt gyõzõdjenek meg arról, hogy a jármû vala-
mennyi lámpája az elõírásoknak megfelelõen világít.
Hiba esetén érdemes azonnal kicserélni a rossz izzót,
ugyanis ennek elmulasztása esetén az intézkedõ rend-
õr akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot is kiróhat, is-
mételt szabálysértés esetén a bírság felsõ határa 75
ezer forint. 

Szintén ellenõrzik a passzív biztonsági eszközök, a
biztonsági öv és a gyerekülés használatát. A szabályok
megszegõje ebben az esetben mérlegelés nélkül 10
ezer forintos büntetésre számíthat. 

Elfogták a dühöngõ hajléktalant
November 25-én este, megtámadtak egy elsõ kerüle-
ti munkahelyérõl hazafelé igyekvõ szociális munkást a
Feszty Árpád utca 6-8. szám alatt található Máltai
Szeretetszolgálat üzemeltetésében lévõ melegedõ
elõtt. Az egyébként erõsen ittas elkövetõ mindenfajta
elõzmény nélkül egyszerûen torkon ütötte a gyanútlan
fiatalembert, aki visszamenekült munkahelyére. Ezt
követõen a segítségére sietõ munkatársával megkér-
ték a támadót, hogy távozzon a helyszínrõl, majd ami-
kor a két szociális munkás elindult vissza az épületbe, a
hajléktalan hátulról többször megütötte a sértettet. A
kiérkezõ rendõrök K. Róbertet elfogták, ellene garáz-
daság vétségének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás.

Motorral loptak
Az elsõ kerületre eddig egyáltalán nem jellemzõ lopás
történt november 27-én a Rudas Fürdõ elõtt. Az épü-
let bejárata közelében található közlekedési lámpánál
a zöld jelzésre váró személyautó jobb elsõ ablaküveg-
ét törte be egy mellé álló motorkerékpár hátsó utasa,
aki az utastérbe benyúlva az ülésen elhelyezett táskát
eltulajdonította.

Álrendõrt fogtak
A kerületi rendõrök egy hivatalos átkísérés közben ar-
ra lettek figyelmesek, hogy a Szent Gellért téren két
személy dulakodik. Az intézkedést követõen kiderült,
hogy egy magát rendõrnek kiadó román állampolgár
rendõri ellenõrzést színlelve egy turistától megpróbál-
ta elvenni a nála lévõ készpénzt.  Az álrendõrt elfogták,
majd a területileg illetékes XI. kerületi rendõrkapi-
tányságra elõállították.

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A rendõrségi felhívások, figyelmeztetõ kampányok el-
lenére idén már harmincöt olyan úgynevezett trükkös
lopás miatt indított nyomozást a kerületi kapitányság,
amikor az elkövetõ magát közüzemi alkalmazottnak
(ELMÜ, FÕGÁZ, vízmûvek), esetleg hivatalos személy-
nek (rendõr, adóhatóság, ügyészségi nyomozó), vagy
távoli rokonnak, ismerõsnek adta ki magát.

Éppen ezért dr. Kiss Szabolcs megbízott kapitány-
ságvezetõ elsõsorban a leginkább veszélyeztetett idõ-
seket arra kéri, hogy idegent csak akkor engedjenek
be a lakásukba, ha személyazonosságát, hitelt érdem-
lõen igazolta. 

Fontos tudnivaló, hogy hivatalos személy vagy köz-
üzemi alkalmazott kérés nélkül is köteles megfelelõ
okmánnyal igazolni a kilétété. Amennyiben ezt elmu-
lasztaná, nyugodtan szólítsuk fel igazolványai bemu-
tatására. A legkisebb gyanú esetén hívjuk fel a közüze-
mi szolgáltatót, illetve a rendõrség ügyeletét. Lé-
nyeges, hogy a közüzemi alkalmazottak nem fogad-
hatnak el készpénzt! Általában a közmûvek elõre ter-
vezhetõ feladataik (pl. óracsere, karbantartási mun-
kálatok stb.) elvégzését megelõzõen írásban értesítik
a fogyasztókat, a házakban kiragasztott ismertetõn
pedig a vállalat vagy a kapcsolattartó személy elérhe-
tõségeit is megadják.

Kék hírek
Közeledik a Karácsony. Mindenki igyekszik meglepni szeretteit valami szép
ajándékkal. Sokat segíthet a vásárlásnál, ha magunkkal visszük a kerület-
kártyát, mert az I. kerületi üzletekben akár 10-20% kedvezményt is kapha-
tunk. Egy kis ízelítõ, hol lehet szép, egyedi ajándékokat beszerezni (minden
üzletet itt nem tudunk felsorolni, a teljes lista megtalálható az önkormány-
zat honlapján: www.budavar.hu).

Szép ajándékokra lelhetünk a Mesterporta Kézmûves Galériában a
Szilágyi Dezsõ tér 6. alatt, ahol kerületkártyával 10% kedvezményt
kapunk. Ugyancsak 10% kedvezménnyel vásárolhatunk a  Róz kris-
tály üzletben a Hess András tér 1-3.-ban. A Régi Idõk Boltja 20%
kedvezménynyel várja a vásárlókat a Fortuna utca 5-ben. 

Különleges, magyar termelõktõl származó  finomságokat, minõsé-
gi borokat, delikát termékeket lehet vásárolni a  Batthyány utca 15-
ben, a Budai Stelázsiban, 10% kedvezménnyel. Egyedi ajándékokat
vehetünk a Buborékboltban a Batthyány utca 48. alatt, kerületkár-
tyával 15 %-kal olcsóbban. Érdemes betérni a Henk Antiquitás üzle-
tébe is a Mészáros u. 81. szám alatt, ahol 10 % kedvezményt adnak.   

Könyveket 10% engedménnyel vásárolhatunk a Batthyány téri
aluljáróban lévõ könyvesboltban, a Vincze kiadó saját kiadványaiból
pedig 20% engedményt adnak a Krisztina krt. 34. alatti üzletben. A
Litea Könyvesboltban (Hess András tér 4.) 15-20% kedvezményt ad-
nak annak, aki kerületkártyával vásárol. Itt kapható például Balog
József Liszt-CD-je, amelynek különlegessége, hogy a mûvész a Liszt-
korabeli Erard zongorán játszik.

Gyerekes szülõknek érdemes megnézni a Haba mintabolt játékkí-
nálatát a Krisztina krt. 32-ben, ahol 10% kedvezménnyel vásárolhat-
nak kerületkártyával. A Hattyú Lakástextil pedig 20% engedményt
ad az árakból a Hattyú u. 14. alatti üzletben.

Szemüvegért, szemüvegtokért sem kell messzire menni: a Csávás
Optikában (Attila út 6.) a Naphegy Optikában (Tigris u. 28.) és a Városma-
jori Optikában (Városmajor u. 36-38.) is 10% kedvezménnyel vásárolha-
tunk a kerületkártyával.

Jó tudni, hogy a szépülni vágyó hölgyek az Anna Beauty Szalonban a Hess
András tér 1-3. alatt 20 % kedvezményt kapnak a szolgáltatások árából. 

Vásárlás közben és az ünnepek alatt is érdemes tenni egy kellemes sétát a
Várban, inni egy forró teát vagy kávét a kávézókban. 10 % kedvezményt ka-
punk többek között a Corona cukrászdában (Szentháromság tér 7.) a
Walzer Caféban (Tárnok u.12.) a Corvin Kávézóban (Corvin tér 6.) 15-öt

a Várfok Cukrászdában (Várfok u. 12.). A Déryné Mini Bisztróban
(Krisztina tér 3.) pedig féláron ihatunk Espresso és Ristretto kávét.

Az éttermekben is használhatjuk a kerületkártyát. A Király Étterem
(Tárnok u. 25.) 20% kedvezményt ad, 15% engedményre számíthatunk a
Halászbástya Étteremben, a Fekete Hollóban (Tárnok u.14.), az Arany
Hordóban ( Tárnok u.16.), 10% kedvezményt kapunk az Alabárdosban
(Országház u.2.) és a Speiz Étteremben Hess A. tér 6.).  

Az ünnepi készülõdés közben gondoljunk a kikapcsolódásra is. A Budai
Vigadó (Corvin tér 8.) rendezvényein 25% kedvezménnyel, a Zenetu-
dományi Intézet (Táncsics u.7.) programjain pedig 50% kedvezménnyel
vehetnek részt a kerületkártyával rendelkezõk. A Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállításai és az MNG extra programok, a Nemzeti Táncszínház elõ-
adásai, továbbá  a Sziklakórház Múzeum is  10% engedménnyel látogatha-
tók. Pihenésképpen betérhetünk a Tabán moziba is, ahol 10% kedvez-
ményt kapunk a jegy árából. A színházat kedvelõknek jó ajándék lehet a
jegy vagy bérlet a Pesti Magyar Színházba 20, illetve 50% kedvezménnyel. 

A kerületkártya elfogadóhelyek teljes listája az önkormányzat honlapján
olvasható: www.budavar.hu.

Vásároljunk kerületkártyával! 

Decemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001122..  ddeecceemmbbeerr  1188--
áánn  1177  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ teremben
(Budapest, I., Úri u. 58.) Karácsonyi muzsika címû ren-
dezvényére. Vendégek: Szilágyi Kinga Katinka hárfamû-
vész, Gyöngyössy Katalin színmûvész, Vámosi-Nagy
Zsuzsa fuvolamûvész Konyári János borász. Házigazda:
Szigethy Gábor.

Adventi délután a Lánchíd Körben
DDeecceemmbbeerr  1133--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraakkoorr adventi délután
lesz a Lánchíd Körben. Közremûködnek a Budavári Álta-
lános Iskola tanulói és Vitai Ildikó énekmûvész. Helyszín:
Litea Könyvesbolt (Budapest, I., Hess András tér 4.).

Karácsonyváró nap
(Országos Mezõgazdasági Könyvtár,
Budapest, I., Attila út 93.) 
DDeecceemmbbeerr  1155--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  1100--1177  óórrááiigg Karácsony-
váró napot tartanak az OMgK épületében. Tervezett
program: karácsonyi vásár, kézmûves- képzõmûvészeti
és iparmûvészeti termékek, kézmûves foglalkozások,
karácsonyfadísz készítés, könyvbemutatókkal egybekö-
tött kedvezményes könyvvásár.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u. 11.)
A Várfok Galériában az idén Prima Primissima díjra jelölt
Ujházi Péter Ne féljetek címû egyéni kiállítását tekint-
hetik meg, ahol a mûvész legújabb festményei mellett a
látogatók találkozhatnak jellegzetes dobozaival, doboz-
képeivel és kollázsaival is. A kiállítás nyitva: 22001122..  ddee--
cceemmbbeerr  77--ttõõll  22001133..  jjaannuuáárr  1122--iigg,,  kkeedddd--sszzoommbbaatt 11 és 18
óra között. A Várfok Project Roomban (Várfok u.14.)
Töttös Kata: Nõi sportok  címû kiállítása látható.  

Irka Kör
(Budavári Mûvelõdési Ház)
Az Idõsek Akadémiájának Irka Köre tisztelettel meghívja
a kerület lakóit az Idõsek Hete keretén belül és Ka-
rácsony közeledtén ,,...megbékül a lélek...” címû irodalmi
- zenés mûsorára. Rendezõ: Kuszál László. Idõpont: ddee--
cceemmbbeerr  1133..  ccssüüttöörrttöökk,,  ddee..  1100..3300  óórraa. Helyszín: Budavári
Mûvelõdési Ház (I. ker. Bem rakpart 6.) Belépõdíj nincs.
Örömmel és szeretettel várnak mindenkit!

Hotel Victoria 
(Budapest, I., Bem rakpart 11.)
A Hubay Jenõ Zeneteremben ddeecceemmbbeerr  1100--éénn,,  hhééttffõõnn
1199..3300  óórraakkoorr Banda Ádám hegedûmûvész és Prunyi
Ilona zongoramûvész koncertjét hallgathatják meg. Jegy-
információ: 06-30-642-8052.

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp .6.)
Aprók tánca, ddeecceemmbbeerr  1166..  vvaassáárrnnaapp  1166..0000--1188..0000  óórráá--
iigg. Belépõdíj: gyermek 300 Ft, felnõtt 500 Ft.

DDeecceemmbbeerr  1166..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa:: Regejáró Misztrál
Mûvészeti Klub. Információ: www.misztral.hu. Belépõ:
1000 Ft.

40 éves a Tabán Fesztivál kamara kiállítás - 1972-
2012. A kiállítás ingyenesen látogatható!

DDeecceemmbbeerr  88..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa:: Blues Café – Blues

Mikulás. Fellépõ: Mini Trió. Vendég: Ulbert Project. Házi-
gazda: Török Ádám. Belépõ: 1000 Ft.

DDeecceemmbbeerr  1144..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa:: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Párizs-Manhattan - Színes, feliratos,
francia romantikus vígjáték. Helyszín: I. kerület Krisztina
krt. 87-89. A vetítés ingyenes!

DDeecceemmbbeerr  2222..  sszzoommbbaatt  1155..0000  óórraa:: Budavári Filmklub
a Tabán Moziban. Tüskevár - Színes, magyar családi
film. Helyszín: Budapest, I., Krisztina krt. 87-89. A vetí-
tés ingyenes! A programokról bõvebb felvilágosítás:
www.bem6.hu. Tel./fax: +361-201 0324.

Adományozzunk is a karácsonyi vásáron!
A Budapesti Karácsonyi Vásár is csatlakozott az Ökume-
nikus Segélyszervezet országos, jótékonysági akciójához.
Az önkéntesek a Vörösmarty téren található faházban
várják a pénzadományokat, melybõl a segélyszervezet
szociális intézményein keresztül valódi segítség lesz: étel,
otthon és esély a rászorulóknak. Az Ökumenikus
Segélyszervezet 1991 óta mûködik, az ország egyik leg-
nagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.
A természeti csapások és ember okozta krízisek káro-
sultjainak segítése mellett folyamatos szociális tevé-
kenységének középpontjában a legszegényebb családok
és gyermekek támogatása áll. Az adventi akció szimbólu-
ma, a mézeskalács-szív, a Vörösmarty téren megeleve-
nedik. A játszóházban, a helyben sütött mézeskalács-szí-
veket apró üzenetekkel díszíthetik a gyerekek, és ajánl-
hatják föl a segélyszervezetnek, hogy aztán ezekkel, va-
lamint a szolnoki családok átmeneti otthonának lakói
által készített díszsüteményekkel hálálják meg az ado-
mányokat. További információ: www.segelyszervezet.hu.

Jeles napok a Bajor Gizi Színészmúzeumban
(Budapest, XII., Stromfeld Aurél u. 16.)
Az évkör nevezetes napjait, ünnepi pillanatait elevenítik
föl dramatikus népszokások bemutatásával, zenével, já-
tékkal, kézmûves programokkal. Adventi készülõdés:
22001122..  ddeecceemmbbeerr  99--éénn  1155--ttõõll  1188  óórrááiigg. Program: Lucázás
- vendégek a Farkasréti Általános Iskola hagyományõrzõ
diákjai. Kézmûves foglalkozások:bábtáncoltató betle-
hem, madáreleség tobozból és magokból, adventi koszo-
rú vagy ajtódísz csipkebogyóval, karácsonyi lámpások.
Belépõ: 800 Ft/fõ (felnõtt), 600 Ft/fõ (gyermek), 6 év
alatt ingyenes. Családi jegy (legalább 2 felnõtt, két gye-
rek) 500 Ft/fõ. Szeretettel várják a családokat, kicsiket
és nagyokat, valamint minden kedves érdeklõdõt! To-
vábbi információ: www.szinhaziintezet.hu.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
A Fiók L. Stúdió  Kezek és székek címû kiállítása ingyene-
sen megtekinthetõ ddeecceemmbbeerr  2277--iigg,,hhééttkköözznnaapp  99--1188
óórrááiigg,,  hhééttvvééggéénn  1100--1166  óórrááiigg. Részletek a  www.omgk.hu
honlapon.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás-templom plébánia-épületének díszterme,
Budapest, I., Országház utca 14.)
DDeecceemmbbeerr  1122..  sszzeerrddaa,,  1188..0000--1188..5500  óórrááiigg:: Meszszire sza-
kadt magyarok karácsonya (VI.) Irodalmi emlékest erdé-
lyi és Erdélyt járó magyar írók karácsonyi írásaiból. Rövid
irodalomtörténeti „utazás” térben és idõben. Emlékhely-
képek Kolozsvártól Párizsig, Székelyzsombortól a spa-

nyolországi Escorialig, közremûködõ mûvészekkel, ver-
sekkel, naplórészletekkel, vetített képekkel. 

1188..5555--1199..4455  óórrááiigg:: Erdélyi karácsonyok. Erdélyi írók:
Nyírõ József erdélyisége, magyarsága - dr. Medvigy End-
re irodalomkutató elõadása.

Jótékonysági börze a Szilágyi Dezsõ téren
DDeecceemmbbeerr  88--áánn  ééss  99--éénn adventi jótékonysági vásár lesz
a Mészáros utcai Szivárványház fogyatékosok napközije
javára a Budai Református egyházközségben a Haypál
Alapítvány segítségével. A vásárlással a tizenöt súlyos fo-
gyatékkal élõ gyermek napközbeni ellátásáról gondos-
kodó intézményt támogathatják. A budai gyülekezet cél-
adományai mellett a Mészáros utcai otthonból is elhoz-
zák azokat az ajándéktárgyakat, melyeket õk kaptak
ajándékba a jótékony vásár céljára. A jótékonysági börze
idõpontjai, ahova szeretettel várják az I. kerületben lakó-
kat: ddeecceemmbbeerr  88..  sszzoommbbaatt  1100--1188  óórrááiigg  ééss  ddeecceemmbbeerr  99..
vvaassáárrnnaapp  1111--1144  óórrááiigg. Helyszín: Budapest, I., Szilágyi
Dezsõ tér 2. Érdeklõdni a csenkike@gmail.com, email cí-
men vagy a 0620-560-9620-as telefonon a diakóniai
gondnoknál lehet.

Új kiállítás a Koller Galériában
A különleges tárlat bepillantást nyújt a világhírû szobrász,
Amerigo Tot hosszan tartó szerelmi kapcsolatába, Fi-
scher Éva mûvésznõvel, az 1940-es évektõl kezdõdõen.
A kiállított tárgyak között számos mûtárgy is található,
melyek Tot római mûtermében születtek. Ezek közül jó
néhány közvetlenül Fischer Éva római gyûjteményébõl
származik és elõször lesz látható Budapesten. A két mû-
vész számos alkotásban örökítette meg egymást. Ezek a
Via Margutta-i mûteremben készültek, ahol annak ide-
jén olyan hírességek fordultak meg, mint Mario Mafai,
Renato Guttoso, Carlo Levi, Corrado Alvaro, vagy Ennio
Morricone, akik jelenlétükkel gazdagították a híres „Tot-
estéket”. Emellett dokumentumok, fényképek, szemé-
lyes tárgyak, szerelmeslevelek, táviratok és eddig soha
még ki nem állított munkák is láthatók a kiállításon. A tár-
lat a galéria második szintjén tekinthetõ meg ddeecceemmbbeerr
66--ttóóll  3311--iigg,,  mmiinnddeenn  nnaapp  1100--1188  óórraa  kköözzöötttt (Budapest, I.,
Táncsics u. 5.). 

Gyerekszínház a Bajor Gizi Színészmúzeumban
A 2012/13-as tanévben is szeretettel várjuk elõadása-
inkra a kicsiket és a nagyokat. 

DDeecceemmbbeerr  1133.. Ziránó Színház: Betlehemi Csillag. Misz-
tériumjáték Hottóról (Zala megye). Játsszunk is! Zenével,
jelmezzel, hangokkal.

JJaannuuáárr  1100..  Majoros Ági Bábszínháza: Százszorszép
Bóbiska. Mesejáték harangokkal és gyönyörû bábokkal

FFeebbrruuáárr  77.. Elek Ányos mókamester. Interaktív színhá-
zi beavató játék. A jókedvedet otthon ne felejtsd!

MMáárrcciiuuss  77.. Bábakalács Bábszínház: Offerusz. Me-
sejáték Szent Kristófról, a jármûvezetõk védõszentjérõl.
Húsvétra készülõdünk.

ÁÁpprriilliiss  1188..  Barboncás Társulat: Fekete Kisaszszony. Ci-
gány népmese. Szegedrõl a bábokkal hozzánk biciklizett:
Kiss Ági.

MMáájjuuss  2233.. Kereplõ Színház: Lúdas Matyi. Vidám gye-
reknap és tanévzáró. Török Ágnes, Szívós Károly, bábok,
gyerekek, kacagás. Ha csütörtök, akkor bábszínház! Be-
lépõ: 800 Ft/fõ. Helyszín: Budapest, XII., Stromfeld
Aurél u. 16. 

Programok
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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..,,  IIII. kerületi 60 nm körüli 2 és fél szobás emeleti, erkélyes,
napos lakást vennék lehetõleg tulajdonostól. Telefon: 06-30-
403-4026.

IIsskkoolláábbaann dolgozom, eltartási szerzõdést, vagy gondozást
vállalok idõs személlyel, Budapest vagy környékén, lakás el-
lenében, ottlaknék, anyagilag és élelemmel támogatnám.
Telefon: 06-70-559-8553, 06-30-372-2424 reggel 7.00-
9.00-ig és este 17.00-21.00 között.

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.

EEllaaddóó lakást keresek I. ker.-ben tulajdonostól! Minimum 85
m2, csendes, világos, polgári, felújított, irodának. Telefon: 319-
6002.

TTáánnccssiiccss Mihály utcában a Mátyás templom közelében 76
m2-es I. emeleti utcai fekvésû, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 19,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes lakószintjén
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2) rep-
rezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári örök-
lakás 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 80 m2-es 2,5
szoba hallos, erkélyes öröklakás. Irányár: 27,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Táncsics utcában brut-
tó 260 m2-es, 2 generációs, 2 önálló lakásként is használható
I. emeleti (110 m2-es) és tetõtéri  (150 m2-es) önkormányza-
ti lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft
és 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

FFõõ utcában a Francia Intézet közelében, felújított ház föld-
szintjén lévõ  60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõ konyhás, belsõ
teraszos felújítandó önkormányzati lakás bérleti joga hasonló
értékû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 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. 

EElleeggáánnssaann felújított, várra panorámás, 78 m2-es, 2+1 fél-
szobás 1. emeleti lakás jó állapotú házban 26 millióért eladó.
Telefon: 06-30-250-9943.

FFeennyyõõ utcában, teljeskörûen felújított 50 m2-es 1,5 szobás,
erkélyes lakás, azonnal költözhetõen eladó. Irányár: 26,9 MFt.
Telefon: 06-30-514-8535.

LLooggooddii utcában eladó egy gyönyörû polgári lakás 2+1 hall
(97 m2) beosztással. A szobák a budai hegyekre panorámá-
sak. Irányár: 34,5 MFt. Telefon: 06-30-490-9434.

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

BBuuddaaii várban az Úri utcában 50 m2-es, III. emeleti, cir-
kófûtéses, vízórás, hangulatos tetõtéri lakás bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó kárpátaljai asszony idõs-, gyermekgondozást,
ápolást, háztartásvezetést vállal ottlakással. Telefon: 06-30-
9648-541.

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

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó közös képviselet. 12 éves gyakorlattal. kivite-
lezõvel, ügyvédi háttérrel. Telefon: 335-0608, +3620-446-
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

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

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

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

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

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.

ookkttaattááss

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

TTaannáárr  korrepetálást, gyermekfelügyeletet vállal alsó tago-
zatosoknak; magyar nyelv és irodalomból minden korosz-
tálynak, egyetemi felvételi elõkészítést is, az 1., 2., és 12. ke-
rületben. Telefon: 06-30-997-89-12, 06-30-274-9968,
edittanacsado@t-online.hu.

OOllaasszz és magyar nyelvoktatás megbízható, diplomás
nyelvtanártól, kezdõtõl a haladó szintig. Gyerekeknek és fel-
nõtteknek, egyéni és csoportos formában. Érettségire és
nyelvvizsgára is felkészítek. Gazdasági, üzleti, jogi, kereske-
delmi nyelvoktatás, nyelvvizsga, turizmus. Fordítás, tolmá-
csolás olasz nyelven. Minden pénteken ,,spagetti” party. Te-
lefon: 06-30-472-8704, info@olasztanulas.eu.

HHeeggeeddûû és zongora magánoktatás diplomás pedagógustól
angol, német, olasz nyelven is. Kérésre házhoz megyek. Te-
lefon: 06-30-470-8914.

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

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.

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

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

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

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

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!!

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.

MMuunnkkáájjáárraa  ééss  kköörrnnyyeezzeettéérree  iiggéénnyyeess  kköözzééppkkoorrúú  hhööllggyy,,
tteecchhnniikkuussii,,  sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  ééss  sszzaakkááccss  kkééppzzeettttssééggggeell,,
eeggéésszzssééggüüggyyii  kkiisskköönnyyvvvveell,,  hháázzvveezzeettõõnnõõii,,  ttáárrssaallkkooddóónnõõii,,
sszzeemmééllyyttiittkkáárrii,,  üüggyyiinnttéézzõõii,,  ggyyeerreekk  ééss  iiddõõssggoonnddoozzóóii  ffeell--
aaddaattookkaatt  áállllaall..  IIggéénnyy  sszzeerriinntt  bbeennttllaakkáássssaall  iiss..  BBuuddáánn  ééss
BBuuddaa  kköörrnnyyéékkéénn,,  ggyyeerrzzssookkaa@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeelleeffoonn::  00663300--
889922--66335555..

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

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

Ingatlan

Egészség

Adás-vétel

Állás

Szolgáltatás

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!!

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

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

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

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit

AAjjáánnddéékkoozzzzoonn  ddoollggoozzóóiinnaakk,,  sszzeerreetttteeiinneekk  TTrróóffeeaa  GGrriillll  éétttteerreemm  vveennddééggkkáárrttyyáátt!!
s

s

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352
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
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