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Tévedés azt hinni, hogy a fagyhalál csak a
hajléktalan embereket fenyegeti, a kihûlé-
ses halálesetek nagy hányada fûtetlen ott-
honokban következik be.  Éppen ezért a
mostani rendkívüli hidegben nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani az idõsekre, az egye-
dül élõkre, valamint a nehéz szociális hely-
zetben élõkre. A kihûléses halálesettel vég-
zõdõ tragédiák sok esetben megelõzhetõek.
Az Önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy

figyeljenek szomszédaikra. Ha a hidegben
gondoskodásra szoruló személyrõl tud, kér-
jük hívja az önkormányzat zöldszámát: 06-
80-204-275. A telefonszám éjjel-nappal hív-
ható. 

A rászorulókat a kerületi intézményekben
helyezik el, az önkormányzat szükség szerint
különbözõ helyiségeket bocsát rendelkezés-
re. A segítségnyújtásban a Gondozási Szol-
gálat szakemberei is részt vesznek. 

A rendkívüli idõjárási körülmények között
több olyan szervezet is létrehozott krízisszálló-
kat, éjszakai melegedõket, amelynek az ott-
hontalan emberek ellátása nem elsõdleges
feladata.  Országosan több ezer rendõr teljesí-
tett szolgálatot a hidegben, az erõs havazás mi-
att a budapesti- és a megyei rendõr-fõkapi-
tányságok is emelt létszámú szolgálattal ké-
szültek, járõrök és körzeti megbízottak segí-
tettek a rászorulóknak. A kiszolgáltatott hely-
zetben lévõ, idõs emberek állapotát és életkö-
rülményeit visszatérõen ellenõrizték az
Országos Polgárõr Szövetség tagszervezetei-
nek munkatársaival közösen. Emellett több
alkalommal is rokonok vagy szomszédok be-
jelentésére érkeztek rendõrök a rászorulók-
hoz, õket a kihûlt otthonaikból melegedõkbe
szállították. 

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
I. kerületi kirendeltsége is felkészült a hideg
idõjárásra, szükség esetén õk is tudnak segít-
séget nyújtani. Ugyanakkor a szakemberek  a
megelõzés fontosságára is felhívták a figyel-
met. Arra kérik a lakókat, hogy 

- a hidegben rendelkezzenek legalább né-
hány napra elegendõ élelmiszerrel és ivóvíz-
tartalékkal 

- készüljenek fel esetleges áram vagy gáz-ki-
maradásra, és gondoskodjanak alternatív fû-
tési lehetõségekrõl

- senki se induljon útnak, ha bizonytala-
nok az útviszonyok. 
Ha valakinek mégis muszáj elindulnia na-
gyobb távolságra,  ellenõrizze a jármû mûsza-
ki megbízhatóságát,  vigyen magával lapátot,
hóláncot, vontatókötelet, elakadásjelzõt, lát-
hatósági mellényt, meleg holmikat, takarót.
Figyeljen arra, hogy a mobiltelefonja fel le-
gyen töltve és legyen nála a segélykérõ tele-
fonszámok jegyzéke.

Segítség a rendkívüli hidegben 
A rendkívüli hidegben a kerület is segítséget nyújt a rászorulóknak. A Budavári  Ön-
kormányzat ingyenes zöld telefonszámán várják jelzéseiket a nap 24 órájában, annak
érdekében, hogy segíteni tudjanak a rászorulókon. Gondoskodásra szorulók bejelentésé-
hez éjjel-nappal hívható zöldszám: 06-80-204-275.  

Veszélyes is lehet a dermesztõ hideg és az erõs havazás, mindenkitõl nagyobb odafigyelést igényel

Február 1-je óta hét kerületi CBA üzletben le-
het fizetni az önkormányzat által kibocsátott
Szociális Kártyákkal. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester példaértékûnek nevezte a kerület-
ben elindított új támogatási rendszert.

„Mindig tovább kell gondolni, hogy egy önkor-
mányzat hogyan tud segíteni rászorulóin, mikép-
pen tudja legjobban eljuttatni azt a segítséget,
hogy azt valóban a szándéknak megfelelõen hasz-
nálják fel az érintettek” – mondta a Szociális
Kártya néven elindított új kerületi segélyezési
rendszert bemutató sajtótájékoztatón a kerület
polgármestere. Dr. Nagy Gábor Tamás hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat saját forrásból
rendszeresen támogatja a legalacsonyabb jövedel-
mûeket – azzal a céllal, hogy ezt az összeget a lét-
fenntartásra, nem pedig cigarettára vagy alkohol-
ra költsék a kedvezményezettek.

A polgármester jelezte, hogy a kártyára havonta
tölti fel az önkormányzat a támogatást, a családok
pedig bankkártyaként tudnak vásárolni vele alap-
vetõ élelmiszereket hét elfogadóhelyen. A
Szociális Kártya-rendszert a CBA-val együttmû-
ködve tudták elindítani, melynek bolthálózata
jól lefedi a kerületet, ám a rendszer nyitott, ami-
hez bármelyik élelmiszerüzlet csatlakozhat. A ke-
rület vezetõje korszerûnek, könnyen átlátható-
nak nevezte az újfajta segélyezési formát, amely
véleménye szerint országos mintává válhat, mert
megkönnyíti mind a segélyt osztók, mind pedig a
felhasználók életét.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetõje
kiemelte, hogy a társadalmi felelõsségvállalás, a
rászorultak segítése hozzátartozik a vállalat filozó-
fiájához, ezért örül a partnerségnek. Mint mond-
ta, a kártyát használókat a cégcsoport maga is tá-
mogatja azzal, hogy 5 százalék kedvezményt ad a
vásárlások összegébõl.  A kommunikációs vezetõ
arról számolt be, hogy a bevezetést követõen, né-
hány nap alatt mintegy 180 ezer forint forgalmat
bonyolítottak le a kártyákkal, a tranzakciók szá-
ma pedig meghaladta a százat.

A Budavári Önkormányzat a szociális rendelet
módosításával ez év január 1-jétõl vezette be új el-
látási formaként a Szociális Kártyát, a jogosultak

részére kibocsátott plasztikkártyákat február 1-je
óta lehet használni. A Szociális Kártyával nyúj-
tott élelmiszertámogatásra az jogosult, aki igazol-
ható módon a létfenntartását veszélyeztetõ rend-
kívüli élethelyzetbe került, illetve idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, to-
vábbá saját és családtagjai jövedelmének egy fõre
jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát
(2012. évben a 62.700 forintot). A kártyát a

Népjóléti Iroda a jogosultságot megállapító hatá-
rozat alapján állíttatja ki, legfeljebb egy év idõtar-
tamra. Ennek elteltét követõen a kérelmezõ, ha
az igénylés feltételei továbbra is fennállnak, ismét
jogosulttá válik.

A Szociális Kártyára 7.500 forintot tölt fel az ön-
kormányzat havi rendszerességgel. A kártya tulaj-
donosai ezt az összeget alapélelmiszerek (tej, tejter-
mék, kenyér, cukor, liszt, rizs, olaj, burgonya, al-
ma, hús, felvágott) vásárlására fordíthatják.          -d-

Lakossági feladat a járdák
síkosságmentesítése
A tapasztalatok szerint a rendszeres lakossági tájékozta-
tók ellenére még mindig elõfordul, hogy a társasházak
nem takarítják el a havat és a jeget az épület elõtti járda-
szakaszról. Pedig a kötelezettséget elmulasztó lakókö-
zösségek és magántulajdonosok több tízezer forintos
bírságra számíthatnak, ráadásul a síkosság miatt kelet-
kezõ károkért a társasház anyagilag is felelõsséggel tar-
tozik. 

A 48/1994. (VIII. 1.) fõvárosi rendelet értelmében az
FKF Zrt. és a FÕKERT Zrt. gondoskodik a burkolt köz-
utak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó bur-
kolt járdák (közjárdák), a kiemelt közcélú zöldterületek
körüli és az ezeken átvezetõ szilárd és burkolatlan gya-
logjárók és sétányok hó és síkosság-mentesítésérõl.

Minden más esetben a járdaszakasz, illetve az ingat-
lanok elõtti járda és a kocsiút közötti kiépített vagy ki-
építetlen terület tisztántartása a csatlakozó ingatlan tu-
lajdonosának (kezelõjének, használójának) feladata.
Szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek elõtti
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonos-
sal kötött ettõl eltérõ megállapodás hiányában - az ilyen
ingatlant használó, illetve bérlõ köteles takarítani és
síkosságmentesen tartani. 

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hó eltakarí-
tását és a csúszásgátló anyagok kiszórását a társashá-
zaknak kell megszerveznie, a szabályok betartását a
közterület-felügyelet ellenõrzi. Érdemes betartani a sza-
bályokat, a bírság mellett ugyanis a csúszós járda miatt
bekövetkezett károkért, személyi sérülésért az ingatlan
tulajdonosa jogi és adott esetben anyagi felelõsséggel
tartozik.

Szintén a társasház kötelessége a jégcsapmentesítés,
ezt ugyanis a tûzoltóság nem végzi el az ingatlan tulaj-
donosok helyett. Nem jelent megoldást az elõszeretettel
alkalmazott „Vigyázat jégcsap és hóomlás veszély” szö-
vegû tábla kihelyezése sem, a figyelmeztetés ugyanis
nem helyettesíti a veszélyhelyzet elhárítását, azaz baj
esetén a társasház nem kerülheti el a felelõsségre vonást.  

Az új támogatási formát dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mutatta be a sajtó képviselõinek

Már használhatók 
a Szociális Kártyák

Tûzmesternek is szólíthatnánk Seregi Györ-
gyöt, õ maga azonban jobban szereti, ha hiva-
tását ötvös-kovács iparmûvésznek nevezik.
Cizellált, finom tárgyak épp úgy kikerülnek a
keze alól, mint rusztikus óriások vagy lágy-
nak tûnõ, ám hatalmas szobrok. Az érdeklõ-
dõk minderrõl február 16-tól a Várnegyed
Galériában is meggyõzõdhetnek.
(A Seregi Györggyel készült interjút a 4. ol-
dalon olvashatják)

Az ékszertõl
az emlékmûig

Árpádházi Szent Erzsébet - Vác
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Rászorulókon segít a Hálózat Alapítvány

Már igényelhetõ 
a rezsikompenzáció

A Fõvárosi Közgyûlés döntése értemében idén is hozzájárul
a rászorulók lakhatási költségeihez a Hálózat a Budapesti
Díjfizetõkért és Díjhátralékosokért Alapítvány. A támoga-
tást az elmúlt évekhez hasonlóan külön kérelemmel az ön-
kormányzaton keresztül lehet igényelni. 

Bár a fõvárosban mûködõ közüzemi társaságok korábbi hozzájá-
rulásai már nem állnak rendelkezésére, a Hálózat Alapítvány to-
vábbra is támogatást nyújt az alacsony jövedelmû háztartások-
nak a lakásrezsi megfizetéséhez. 

Távhõ díjkompenzációra az a fogyasztó jogosult, aki megfizeti az
adott számla csökkentett összegét és családjában az egy fõre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 ezer forintot.
Amennyiben a kérelmezõ egyedülálló, illetve gyermekét (aki után
családi pótlékot kap) egyedül neveli, a jövedelemhatár 70 ezer fo-
rint/fõ. A díjkompenzáció májusban és decemberben 1.500,  jú-
niustól novemberig 500, míg január és április között havonta
3.000 forint, a támogatás teljes összege évi 18 ezer forint. 

A víz-, csatorna- és szemátszállítási díjtámogatás feltétele, hogy
az igénylõ családjában van olyan személy, akinek az illetékes ke-
rületi önkormányzat vagy más hivatal a kompenzáció iránti
igénylése benyújtásának idõpontjáig idõskorúak járadékát,
rendszeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, illetve munka-
nélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást ál-
lapított meg. Szintén jogosult a támogatásra az a kérelmezõ, aki
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, igazoltan közhasz-
nú, közcélú munkát végez vagy családjában az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 65 ezer, egyedülálló, vala-
mint  gyermekét egyedül nevelõ esetében a 70 ezer forintot. A
víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege évente 12
ezer forint, amit havonta írnak jóvá az aktuális számlákon. 

Az igénylõlapok letölthetõk a www. budapest.hu honlapról, il-
letve átvehetõk az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában, a tá-
mogatás a benyújtást követõ hónaptól, de legkorábban 2012.
márciustól - 2013. február hónapokra jár. ám.

„Munkahelyi ártalom”: Gál Irén ironikusan ez-
zel magyarázta, miért döntött úgy párjával tíz év-
vel ezelõtt, hogy a három és fél éves Ottiliát,
majd nem sokkal késõbb az egy évvel fiatalabb
húgát, Renátát magukhoz veszik. Az asszony
ugyanis egy budai csecsemõotthonban dolgo-
zott, itt szeretett bele a két, tündéri roma gyer-
mekbe.

Irén nem akart saját gyermeket, úgy gondol-
ta, „van neki elég a munkahelyén”. Férje sem
ragaszkodott ehhez, neki ugyanis az elõzõ házas-
ságából már született egy, így „letudta a trón-
öröklés kérdését”. Ám a csecsemõotthonban
sokszor felmerült, hogy jó lenne kiemelni, saját-
ként nevelni egy-egy szeretnivaló csöppséget –
így költöztek végül hozzájuk a kislányok.

Nevelõszülõként vehették magukhoz a gyere-
keket, ami – az örökbefogadással ellentétben –
azt jelenti, hogy az igazi szüleik nem mondtak le
róluk, fenntartják velük a kapcsolatot. Bár a vér
szerinti szülõk a nevelõszülõkhöz kerülõ gyere-
kek esetében gyakran el szoktak tûnni, Ottilia
és Renáta édesanyja és édesapja valóban igényt
tartott arra, hogy havonta egyszer a fõvárosi
TEGYESZ (Területi Gyermekjóléti Szakszol-
gálat) épületében találkozzanak velük.

„Valószínûleg feszélyezi õket, hogy nem tud-
ják õket nevelni, ezért a találkozásainkkor ezt
próbálják kompenzálni, rengeteg ételt hoznak a
lányoknak” – mesélte Irén. Mint mondta, a szü-
lõk eleinte kissé bizalmatlanok voltak velük
szemben, ez azonban elmúlt. Ma már kifejezet-
ten segítõkészek: ha meghallják, hogy rosszul vi-
selkedtek a lányaik, arra intik õket, hogy fogad-
janak szót otthon, tegyék azt, amire kérik õket.
A legtöbb nevelési kérdésrõl szerencsére hason-
ló elveket vallanak.

A gyerekek, amikor a csecsemõotthonból
hozzájuk kerültek, elõször keresztnevükön szó-
lították õket, aztán viszonylag hamar rászoktak
az „anyára, apára” – azzal együtt, hogy igazi szü-
leiket is anyának és apának nevezik. Irén és fér-
je saját gyermekeikként tekintenek rájuk, de
természetesen tiszteletben tartják, hogy vér sze-
rinti anyjuk és apjuk is van. Miközben már el
sem tudnák képzelni, milyen lenne az élet nél-

külük, amellett azért azzal is tisztában kell lenni-
ük, hogy a gyámhatóság évente felülvizsgálja a
szülõk életkörülményeit, és ha jelentõsebb, po-
zitív változásokat észlelnének, visszaadhatják
nekik a gyermekeket. A lányok amúgy sohasem
vágytak arra, hogy szüleikhez költözzenek – ri-
asztóan hatott rájuk a náluk tapasztalt nyomo-
rúság.

„Nem bánta meg soha, hogy nevelõszülõnek
állt?” – kérdeztük Gál Irént, aki erre azt vála-
szolta: amiatt, mert nem vér szerinti szülõ, sok-
kal több nehézséget kell leküzdenie a gyermek-
nevelés során. Ennek ellenére a problémás idõ-
szakokban sem gondolta úgy, hogy a lányokkal
nem neki kellene foglalkoznia, hiszen egy igazi
édesanyához hasonlóan számára sem volt soha
kétséges, hogy jóban-rosszban velük kell tarta-
nia.
Bõvebb információ: Területi Gyermekjóléti
Szakszolgálat. Telefon.: 06-1-3232-900,
tegyesz@tegyesz.hu  

Több helyen lehet látni kisebb-nagyobb re-
pedéseket, illetve felületi károkat a Budai
Várat körülölelõ várfalrendszeren. A téma
idõrõl-idõre megjelenik az országos sajtó-
ban is, a néha túlzó cikkek, tudósítások
nem kis riadalmat keltenek az itt élõkben.
A Várnegyed újság annak járt utána, hogy
milyen állapotban van a várfal. 

A burkolat részleges omlását nagyrészt a
vízelevezetés megoldatlansága okozza, a fa-
lazat ugyanis hátulról, a feltöltés irányából
szinte folyamatosan ázik, a fugákon átfolyó
víz télen megfagy és szétrepeszti az illeszté-
sek közötti réseket. 

Tovább rontja a helyzetet, hogy az esõvíz
nedvesen tartja a külsõ oldalt, emiatt elõ-
ször felpúposodik a külsõ köpenyfal – ez
többnyire a háború utáni helyreállításkor
készült – az elöregedett fugázóanyag kipe-
reg, ezáltal a burkolati elemek elmozdul-
nak, végsõ esetben kiesnek. 

Elsõsorban az alapfal állékonyságát nem
befolyásoló esztétikai problémáról van szó,
azonban a magasból esetleg lezuhanó fala-
zó elemek könnyen balesetet okozhatnak,
ezért az önkormányzat a hibák elhárításáig
körbekerítette az érintett falszakaszokat. Ez

történt a Szabó Ilonka utcában, a Lovas
úton a Táncsics szobornál, az Esztergomi
rondella mellett és a Babits sétánynál is.  

Bár az önkormányzat lehetõségeihez
mérten igyekszik karban tartani a várfal sza-
kaszokat, a teljes felújítás több milliárdos
költségét nem tudja magára vállalni.
Ugyanakkor a kerület a kárelhárítás mel-
lett minden esetben elvégzi a szükséges
mozgásvizsgálatokat. Ez azt jelenti, hogy a
falon állandósított mérési pontokat hoz-
nak létre, amelyek pillanatnyi helyzetét
geodéziai alappontokról rendszeresen re-

gisztrálják. Az elmúlt hónapok összehason-
lító mérései alapján elmondható, hogy a
vizsgált falak nem mozognak és a meglévõ
repedések sem tágulnak tovább.  

A megelõzés érdekében az önkormány-
zat már hozzákezdett a Babits sétányon, a
Babits köz magasságában egy esõvizet és a
talajba kerülõ vizeket elvezetõ hetven mé-
ter hosszú, fal mögötti szivárgó rendszer ki-
építéséhez. A munkák végeztével – várható-
an tavasszal - kerül sor az érintett várfalré-
szen a leomlott burkolati elemek pótlására
és visszafalazására. ká.

Folyamatosan javítják 
a hibákat a várfalon 

Mintegy hetven méteres szakaszon a
várfal mögött a talajban összegyûlõ vi-
zeket elvezetõ rendszert építi ki az ön-
kormányzat a Babits sétány északi ré-
szén. A munkálatok jelenleg is folynak,
a beruházás második ütemében a sé-
tány alatti várfal hibáinak javítását is
megkezdik. Jó hír, hogy a folyamatos
mérések szerint nem mozog az
Esztergomi rondella. 

A várfal teljes felújítása több milliárd forintba kerülne

Anyává, apává váló 
nevelõszülõk

A nevelõszülõk annak tudatában gondozzák sajátjukként a rájuk bízott gyermekeket, hogy
késõbb esetleg vissza kell engedniük õket igazi szüleikhez. Az embert próbáló feladat nehéz-
ségeirõl és szépségeirõl egy tapasztalt nevelõszülõ, Gál Irén mesélt lapunknak, aki férjével
két roma kislányt fogadott magához.

Rajz felvételi elõkészítõ 
tanfolyamok a Bem6-ban
Kétféle rajz felvételi elõkészítõ tanfolyam indul a Budavári Mûvelõdési Házban mûködõ Ferenczy
István Vizuális Mûhelyben. Az egyik kurzus azoknak ajánlott, akik képzõ- vagy iparmûvészeti pá-
lyára készülnek, míg a másik azoknak lehet hasznos, akik építész, ipari terméktervezõ és formater-
vezõ, vagy tájrendezõ és kertépítõ mérnök szakra felvételiznek. 

Azok a fiatalok, akik képzõ- vagy iparmûvészeti egyetemekre jelentkeznek, hétfõtõl péntekig es-
ténként, heti 15 órában készülhetnek a felvételire. A tantervben szerepel szobrászat, mintázás, fes-
tés, kroki, anatómiai ismeretek, portré, akt és modell utáni rajz kezdõ és haladó tagozaton egy-
aránt. A tanfolyamot Elekes Károly Munkácsy-díjas képzõmûvész és Wechter Ákos Barcsay-díjas
festõmûvész, a Képzõmûvészeti Egyetem Festõ tanszékének tanára vezeti.

Az elmúlt években a rajziskolába járók mintegy 80 százalékát vették fel mûvészeti egyetemekre.
Annak idején egyébként a Ferenczy István Vizuális Mûhelybe járt Szurcsik József Munkácsy-díjas
festõmûvész, az egri Eszterházy Károly Fõiskola Rajz Tanszékének docense és a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem grafikai adjunktusa, valamint a külföldön is sikeres grafikus, Drozdik
Orsolya. 

A másik rajz felvételi elõkészítõ kurzus azoknak ajánlott, akik építész, ipari terméktervezõ és for-
matervezõ, vagy tájrendezõ és kertépítõ mérnök szakra készülnek. A résztvevõk egy koncentrált
tanfolyamon, kéthetente szombatonként sajátíthatják el a perspektivikus ábrázolás, valamint a
térábrázolás szabályait. A tanfolyamot Molnár Zsolt tartja, aki rajztanári és két mérnöki diplomá-
val is rendelkezik, jelenleg pedig saját cégében dolgozik építész tervezõként. 

A tanfolyamokra a felvételizõkön kívül azokat az érdeklõdõket is várják, akik fejleszteni akarják
rajzkészségüket és szeretnék elsajátítani a rajzolás alapvetõ összefüggéseit. A kurzusokra folyama-
tosan lehet jelentkezni a Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Cím: Budapest, I. ker., Fõ u. 3.
Részletek: www.rajzkor.hu és  www.rajzelokeszito.hu 

Budai Egyházközségek
Farsangi Bálja
A Budai Egyházközségek 13. Farsangi Bálja a MOM Kulturális Központban (XII. ker., Csörsz u.
18.) kerül megrendezésre, február 18-án, szombaton 19.00 órai kezdettel. A bál fõvédnökei: dr.
Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. A bál
díszvendége a Magyar Katolikus Rádió. Lassan hagyománnyá válik, hogy a Budai Egyházközségek
Farsangi Bálján a országhatárokon kívül élõ magyarok anyanyelvi oktatásügyének támogatására,
illetve hazai szervezeteknek gyûjtenek adományokat. Az elõzõ években a csángó iskolát, a délvidé-
ki, a kárpátaljai, a felvidéki magyar oktatásügyet támogatták kezdeményezésükkel. 2010-ben a bál
díszvendége a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), 2011-ben Magyar Katolikus Karitasz
volt. A Magyar Katolikus Rádió Zrt. közösségi média-szolgáltatóként immár hetedik éve sugároz-
za napi 24 órában értékteremtõ és hagyományõrzõ mûsorait. Az alapító és fenntartó, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia azzal a céllal hozta létre a katolikus rádiót, hogy az ökuméné jegyé-
ben az anyanyelvi kultúra ápolását és a humánus értékek közvetítését szolgálja. A rádió küldetése
szerint szerepet vállal a Katolikus Egyház tanításának hirdetésében, a magyar- és az egyetemes kul-
túra, valamint anyanyelvünk értékeinek megõrzésében. 

Tisztelettel kérjük, hogy adományával Ön is támogassa a Magyar Katolikus Rádió mûködését a
helyszínen elhelyezett perselybe, vagy átutalással az Országos Katolikus Rádió Alapítvány bank-
számlaszámára: 11100104-18183674-36000001.

A báli jegyek megvásárolhatók a következõ plébániák irodáiban, ügyeleti idõben hétfõtõl – pénte-
kig: Szent Anna Plébániatemplom, I., Budapest, Batthyány tér 7., Városmajori Jézus Szíve Plébánia,
XII., Budapest, Csaba u. 5.
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Februári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2012. február 28-
án 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Budapest, I. Úri u. 58.). Téma: Tánc, bor, foci, iroda-
lom. Vendégek: Ambrus Lajos író, szerkesztõ, borász,
Kiss János a Gyõri Balett igazgatója és Lakat T. Károly
újságíró, mûsorvezetõ. Házigazda: Szigethy Gábor.

Budai Református Egyházközség
(I., Szilágyi Dezsõ tér)
A Budai Református Egyházközségben házasságáldó
istentiszteletet tartanak ffeebbrruuáárr  1199--éénn  1100  óórraakkoorr..
Szeretettel várnak minden házaspárt, aki szeretné há-
zassági szövetségét Isten áldásával újra megerõsíteni.
Az istentisztelet után a gyülekezet nagytermében sze-
retetvendégséggel, és szívhez-lélekhez szóló köszön-
téssel várják a házaspárokat.

Ünnepi hangverseny
A Farkas Ferenc Zeneiskola 22001122..  ffeebbrruuáárr  1199--éénn,,  vvaa--
ssáárrnnaapp  1155..3300  óórraakkoorr rendezi 20. Jubileumi Magyar
Szerzõk Ünnepi Hangversenyét a Szent Margit
Gimnázium Dísztermében (1114 Budapest, Villányi út
5-7.) Belépõjegy: 1000 Ft.

Csokinap a Tabánban
A Tabán Múzeum és a Tabán Társaság Egyesület tisz-
telettel meghívja a kerület lakóit  2012. február 29-én,
szerdán, 17 órára A Csoki-nap a Tabánban címû ren-
dezvényére.

Elõadások: Dr. Mohos Ferenc: A csokoládé történe-
te, gyártása és reneszánsza. Auguszt Olga: Az Auguszt
család- családtörténet 150 évben. Az Auguszt cuk-
rászda - Könyvbemutató. A Tabán Társaság Egyesület
éves közgyûlését 18 órai kezdettel tartja, melyre sze-
retettel várunk minden tagot. Napirendi pontok:
Beszámolók a 2011 év eseményeirõl. Tervek, elképze-
lések, javaslatok a 10 éves jubileumi ünnepséggel kap-
csolatban. Tagdíjbefizetés és az új tagok felvétele. A
Tabáni Füzet 8. számának átvétele 

Mindenkit szeretettel vár a Tabán Társaság elnök-
sége! A tagság hölgytagjait kérjük, hogy aprósütemé-
nyeket süssenek a délutánra! A Zórád 100 programso-
rozat keretében 14-17 óra között Zórád Ernõ rajzaival
illusztrált kiadványok a tagság részére 50% kedvez-
ménnyel kerülnek árusításra.

Segítség drogos fiataloknak
Drog- és alkoholproblémával küzdõ fiataloknak nyújt
ingyenes segítséget az MRE Válaszút Misszió Drog-
konzultációs Iroda Budapesten a Széll Kálmán tér mel-
lett! Telefon: 061-2240122, honlap: www.valaszut-
iroda.hu.

Röviden

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári  Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

nyilvános pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ, lakásokés helyiség eladására, 

valamint helyiségek bérbeadására
A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. kerület Budavári  Ön-
kormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán
tér 1.  Telefon: (1) 458-3000, 458-3030, vagy megtekinthetõ  az Ön-

kormányzat honlapján, a www.budavar.hu internetcímen, a
PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda menüpont alatt.      

Sikeres az új parkolási rendszer 
Tavaly év vége óta a száz százalékban kerüle-
ti tulajdonú Budavári Kapu Kft. látja el a
Váron kívüli parkolási rendszer mûködteté-
sét. Az átállás zökkenõmentesen zajlott le, az
autósok semmit sem vettek észre az átadás-
átvételi procedúrából. 

Nem hosszabbította meg a kerületi parkolást tíz
éven keresztül üzemeltetõ Centrum Parkoló Kft.
tavaly november végén lejárt szerzõdését az ön-
kormányzat. A feladatot a képviselõ-testület dön-
tése értelmében a Budavári Kapu Kft., a Budavá-
ri Önkormányzat saját tulajdonú cége vette át a
hivatallal kötött közszolgáltatási szerzõdés alap-
ján. Mint arról a Várnegyed Újság korábban már
beszámolt, a Budavári Kapu Kft. üzemelteti a
Váron kívül lévõ 5200 parkolóhelyet és 143 par-
koló automatát 20 fõ parkolóõrrel. 

- Az átadás-átvételi eljárás gyorsan és zökkenõ-
mentesen zajlott, ebbõl az autósok semmit sem
vettek észre – mondta dr. Kárpáti Miklós, a kft
ügyvezetõje. Hozzátette: a parkolási és az ügyfél-
szolgálati iroda folyamatosan dolgozott, az ellen-
õrzés területén sem volt fennakadás. - Erre már
csak azért is büszkék lehetünk, mert a tapasztala-
tok szerint más kerületekben az átmenet akár
több hétig is eltartott, ez idõ alatt pedig gyakorla-
tilag szünetelt a parkolás rendjének ellenõrzése
és a díjfizetés – hangsúlyozta dr. Kárpáti Miklós,
aki külön kiemelte a parkoló ellenõrök munká-
ját. Mint elmondta, jelenleg húsz ellenõrt foglal-
koztatnak teljes állásban, többségük kerületi la-
kos, ami a helyismeret miatt komoly elõnyt je-
lent. 

A napi mûködés hatékonysága mellett, a költ-
ségek lefaragására hívta fel a figyelmet Isaszeginé
Balla Éva. A Váron kívüli parkolást felügyelõ cég-
vezetõ elmondta, hogy a parkolás átvétele elõtt

négy részfeladatra írt ki közbeszerzést az önkor-
mányzat. A parkoló automaták átállítását és
üzembe helyezését, a parkolás ellenõrzéséhez
szükséges PDA készülékek és a hozzájuk tartozó
program beszerzését, a mobil parkolás biztosítá-
sát, valamint az automaták karbantartását és ki-
ürítését a pályázatnak köszönhetõen a szakértõk
által elõre tervezett összegnél végül mintegy száz-
millió forinttal olcsóbban oldották meg. Szintén
a költségek csökkentése érdekében átvették az
Iskola utcai ügyfélszolgálat üzemeltetését, ahol az
ügymenetet jól ismerõ korábbi munkatársak fo-
gadják az ügyfeleket. 

A Budavári Kapu Kft. cégfilozófiája, hogy ráve-
gyék a gépkocsival közlekedõket a szabályok be-
tartására, azaz a parkolódíjak kifizetésére. – Nem
a bírságolás a célunk, hanem az autósbarát par-
kolás feltételeinek megteremtése. Ugyanakkor,
ha valaki nem fizeti ki a parkolási díjat vagy lejárt
parkolási hozzájárulással parkol a kerületben,
kénytelenek vagyunk megbüntetni – mondta a
cégvezetõ. Fontos tudni, hogy február 1-vel érvé-
nyét veszette valamennyi, a 2011. évre korábban
kiadott papír alapú parkolási engedély. Ezek ér-
vényességét a kerület nem hosszabbította meg, il-
letve nem adott ki helyettük újakat. Aki ilyen pa-
pír alapú engedélyeket használ a parkoláskor,
számíthat a büntetésre. 

Az eddigi tapasztalatok és pozitív visszajelzések
alapján a cég tovább bõvíti a fizetési lehetõsége-
ket. A parkolóórák és a mobilparkolás után vár-
hatóan a jövõ hónaptól már az úgynevezett feltöl-
tõ kártyás parkolás is az autósok rendelkezésére
áll. (Ennek részleteirõl a bevezetéskor számolunk
be – a szerk.). 

A kerület távlati tervei között pedig egy új for-
galomtechnikai terv kidolgozása szerepel, amely-
ben többek között felülvizsgálják a parkolási öve-

zetek határait. Ugyanis számos lakossági bejelen-
tés érkezett ezzel kapcsolatban: vannak olyan ut-
cák, amelyek jelenleg nem tartoznak a fizetõ öve-
zetbe, így az itt élõk nem jogosultak a lakossági
parkolási hozzájárulás kiváltására. Ez pedig sok-
szor hátrányosan érinti az itt élõket, hiszen ha
nem találnak parkolóhelyet az utcában és más-
hol - akár csak egy utcával arrébb - kell parkolni-
uk, nekik is fizetniük kell.                                                    KÁ.

Figyelem
2012. február 1-jén lejártak a váron kívüli és a
váron belüli 2011. évre kiadott lakossági vára-
kozási/ parkolási hozzájárulások. Kérjük Önö-
ket, aki még nem váltotta ki az idei évre szóló
hozzájárulást, mielõbb tegye meg a lakcíme irá-
nyítószáma szerint illetékes ügyfélszolgálati iro-
dán. A hozzájárulás (parkolási matrica) hiányá-
ban a parkolótársaság kénytelen pótdíjat ki-
szabni az autósra, amelynek megfizetése alól
nem tudunk felmentést adni.  

AAzz  iirráánnyyííttóósszzáámm  sszzeerriinnttii  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáákk::
11001144::  I. számú Ügyfélszolgálati Iroda  
Kapisztrán tér 1. fszt. 10.,  tel.: 458-3025, 458-
3030
11001122,,  11001133,,  11001166:: II. számú Ügyfélszolgálati
Iroda, Attila út 12., tel.: 356-9884, 201-3365
11001111,,  11001155:: III. számú Ügyfélszolgálati Iroda 
Iskola utca 16., tel.: 225-7277, 225-7276

Budavári Önkormányzat

!

MMeeggeemmlléékkeezzééss
Az 1945-ben a budapesti harcokban hõsi halált
halt katonákra és polgári áldozatokra emlékez-
ve a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
2012. február 13-án 10.00 órától közös meg-
emlékezést tart a Magdolna-toronynál (I.
Kapisztrán tér). Köszöntõt mond dr. Kovács
Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka.

A Budavári Mûvelõdési Ház 2012. február
13-án 16.00 órától tartja megemlékezését a
Magdolna-toronynál. A megemlékezésen köz-
remûködik az Irka Kör, beszédet mond dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester.

AA  ppeeddaaggóógguuss  ddíísszzookklleevveelleekk
aaddoommáánnyyoozzáássáánnaakk    ffeellttéétteelleeii
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok legkésõbb 2012. március
10-ig nyújthatják be a pedagógus díszoklevelek (arany-, gyémánt-, vas- és

rubindiploma) iránti, 2012. évre szóló kérelmüket. 
A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Titkársága 

fogadja, de benyújthatók a végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez
vagy azok jogutód intézményeihez.

Hivatalunk elérhetõsége: 
1014 Budapest, I. kerület, Kapisztrán tér 1. II. emelet 204.

A pedagógus diploma adományozásának feltételei: 
ARANYDIPLOMA igényléséhez szükséges okmányok:

- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata,
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához,

- rövid szakmai önéletrajz,
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata vagy munkahelyi igazolás

az ott eltöltött évekrõl (melynek minimum 30 évnek kell lennie)

GYÉMÁNT-, VAS- és  RUBINDIPLOMA 
igényléséhez  szükséges okmányok:

- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-, vas-) 
oklevél fénymásolata

- rövid szakmai önéletrajz
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához szükséges egy nyomtatvány ki-
töltése, amelyen fel kell tüntetni az adóazonosító jelet és a társadalombiz-

tosítási azonosító jelet (TAJ szám). A nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáin tudják beszerezni. 

(Felvilágosítás: Mészáros Gabriella  458-3056)

Az Észak-budai körzetbe kerül az I. kerület

Járási körzetek 
alakulnak
Járási hivatalokba utalná az alacsonyabb szintû államigazgatási feladato-
kat a kormányzat. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium törvény-
javaslata szerint országosan összesen 168 járás alakul, míg Budapesten
hét járási körzet jön létre. Ezen belül az I. a II. és a III. kerület alkot majd
egy egységet. 

Az egyablakos helyszíni ügyintézést segítõ új államigazgatási feladat-
megosztás jön létre 2013. január elsejétõl. A fõvárosi és a megyei kor-
mányhivatalok szervezeti egységeként felállított járási, illetve körzeti
kormányhivatalok az alacsonyabb szintû államigazgatási feladatokat lát-
ják majd el. A kormányzat szándékai szerint az újonnan kiépülõ rend-
szer gyorsabb és egyszerûbb hozzáférést biztosít az államigazgatási szol-
gáltatásokhoz, ezáltal az eddiginél közvetlenebb lesz a kapcsolat az állam
és a polgárok között.  Ennek fontos eleme, hogy a korábban a jegyzõk-
re bízott több mint ezer köz- és államigazgatási feladatot átveszik a ko-
rábban a polgármesteri hivatalokban dolgozó szakemberekkel, ügyin-
tézõkkel feltöltött, a már létezõ ügyintézési helyszíneken kialakítandó
járási hivatalok. Ezzel jelentõsen csökkennek a települési önkormány-
zatok feladatai, a polgármesteri hivatalokban így a jövõben kizárólag a
szigorúan vett helyi közügyekkel foglalkoznak. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tervezete alapján az or-
szágban 168 járást a fõvárosban hét államigazgatási egységet alakíta-
nak ki, az I. kerület a II. és a III. kerületet magába foglaló Észak-budai
körzetbe kerül. kn.

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.

Megváltozott 
a gyermekügyelet
helyszíne!
A kerületben a gyermekügyelet helyszíne
2012. február 1-jével megváltozott.

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

Filmvetítés 
az emléknapon
A kommunista diktatúrák áldozatainak em-
léknapján, 2012. február 25-én 16.00 órától a
Budavári Önkormányzat megemlékezést tart
a Kitelepítettek emlékmûvénél a Szarvas té-
ren, a Tabánban (az Attila út és a Krisztina
krt. által határolt zöld területen).

A megemlékezést követõen 16.30 órától
Téglásy Ferenc Soha, sehol senkinek! címû
filmjével emlékezünk a diktatúra áldozataira
a Tabán Moziban (1016 Budapest, Krisztina
krt. 87-89.).
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Tûzmesternek is szólíthatnánk Seregi Györgyöt, õ maga azonban jobban szereti,
ha hivatását ötvös-kovács iparmûvésznek nevezik. Cizellált, finom tárgyak épp úgy
kikerülnek a keze alól, mint rusztikus óriások vagy lágynak tûnõ, ám hatalmas
szobrok. Az érdeklõdõk minderrõl február 16-tól a Várnegyed Galériában is meg-
gyõzõdhetnek.
s Nincs ellentmondás a precíz munkát igénylõ apró alkotások és a több méteres, sokmá-
zsás tárgyak készítése között?

Nincs. Eredetileg ötvös szakon végeztem, késõbb szakosodtam a kovácsolásra. A
kettõ nem ellentéte, inkább kiegészítõje egymásnak. 
s Hol lehet meghúzni a határt a kovács és az iparmûvész között?

Véleményem szerint a professzionális mûvésznek az a feladata, hogy a megfelelõ
helyre a megfelelõ mûvet álmodja, alkossa meg. Munkáimat hûen a több ezer éves
hagyományhoz, ma is tradicionális, kézi tûzi kovácsolással készítem.  Sajnos a
barkács áruházakban megjelentek a „kovácsoltvas” felirattal ellátott silány tömegter-
mékek, valójában ezeknek a tárgyaknak semmi közük sincs a kovácsmûvességhez.
s Igen széles területet ölel át munkássága. Bemutatná ezeket?

Igyekszem változatos munkákat elvállalni, remélem, mindez a kiállításon is tükrö-
zõdik majd. Alkotásaim egy csoportja a népmûvészethez köthetõ, egy másik a bel-
sõépítészethez tartozik. Egy újabb területet képviselnek az épületek külsõ homlok-
zatán megjelenõ munkák, melyek az „épület ékszerei” lehetnek. Egyházi épületek-
hez, középületekhez, családi házakhoz is kapok megbízást, de tény, hogy a modern
építészet a Bauhaus óta szinte teljesen megfeledkezett a társmûvészekrõl. A közel-
jövõben véleményem szerint ezen a területen nem lesz változás, szélmalomharc-
nak érzem a küzdelmet. A második világháború elõtt a mûegyetem építészhallga-
tói még tanultak a társmûvészetekrõl, ma már azonban ilyen típusú oktatásban

nem részesülnek a jövõ építészei.
Ezt a hiányt felismerve kért fel
1995-ben Radványi György egye-
temi docens és Lenzsér Péter Ybl-
díjas építész (õ is a Várnegyed la-
kója), hogy az építészmérnöki kar
hallgatói számára az általuk indí-
tott „Részletképzés és kompozí-
ció” tárgy oktatása keretében ve-
gyek részt. Azóta rendszeresen ta-
lálkozom az egyetemistákkal,
akikkel nemcsak beszélgetünk a
társmûvészetekrõl, hanem mind-
ebbõl egy kis technikai ízelítõt is
kapnak. 

A pályámon létezik egy negye-
dik terület is: a fémszobrászat. El-
árulom, hogy ez számomra a leg-

kedvesebb. Amikor nincs határidõs munkám és nem kell kompromisszumokat
kötnöm, akkor szabadon alkothatok. Ezekbõl a kisplasztikákból is bemutatok né-
hányat a tárlaton. Az utóbbi években sikerült több megtisztelõ felkérést kapnom
nagyméretû köztéri szoborra is, mint például a váci 1956-os emlékmû és az
Árpádházi Szent Erzsébetrõl készült alkotás.

Egy másik terület melyet nagy feladatnak és kihívásnak érzek, a restaurálás.
Például az Országház rácsai, a Pannonhalmi Fõapátság fõbejárati korlátja, temp-
lom kapuk, stb. 
s Mióta kötõdik a Várnegyedhez?

A Belvárosban születtem, a Nádor utcában nõttem fel. Úgy hozta a sors, hogy hu-
szonöt évvel ezelõtt az Országház utcába költöztünk. Ma is otthonom a Vár, ám a
kovácsmûhelynek máshol kellett helyet találnom. Nagymaroson vásároltam egy
százötven éves présházat. Elmondhatom, hogy az ország két legszebb helyén la-
kom. Büszke vagyok arra, hogy kezem nyomát õrzi a Hilton kapuja, az Úri utca 38.
alatti ház lépcsõházát elválasztó rácsa, a Táncsics Mihály utcai középkori zsidó
imaház és múzeum kapubejárata valamint a Városháza egykori zászlótartóinak
replikái, az eredetihez hû másolatai.
Az „1100 fokon” címû kiállítás február 16-án 18 órakor nyílik a Várnegyed
Galériában. Megnyitja Lenzsér Péter DLA Ybl- és Pro Architectura-díjas épí-
tész. (Budapest, I. ker., Batthyány u. 67.)

Az újesztendõ elsõ Márai Sza-
lonjában a kezdés elõtt másfél
órával már minden hely elkelt.
Elfogytak a pótszékek is, az álló-
helyek is, akadt, aki a földön ül-
ve hallgatta a beszélgetéseket.
Maradni mindenképp megérte.

Szigethy Gábor elsõként Bagó
Gizella operaénekest, a Színház-
és Filmmûvészeti Egyetem tan-
székvezetõ tanárát mutatta be a
közönségnek. E komoly pro-
fesszori címet valójában az intéz-
mény talán leghumánusabb mû-
vésztanára viseli, akirõl számta-
lan kedves történet kering az or-
szágban, akinek nevét minden
színész hálával említi, akit haj-
nalban is fölhívhatnak a tanítvá-
nyai. A derûs bemutatkozásból
kiderült, hogy nem sokkal a
moszkvai Csajkovszkij Konzer-
vatóriumban folytatott opera- és
kamaraénekesi tanulmányokat
követõen énektanári módszereivel ért el jelentõs sikere-
ket. Több mint harminc éve tanítja a színi növendékeket,
elsõ tanítványa Pápai Erika volt. A végzett hallgatók dip-
lomaajándékként valamennyien megkapják tõle annak
lehetõségét, hogy pályájuk során bármikor – beleértve a
leglehetetlenebb idõpontokat is – segítsen nekik. Bagó
Gizella a színház világának él, magántanítványokat nem
fogad. Valószínûleg õ az egyetlen oktató az egyetemen,
aki örül a meghosszabbított tanulmányi idõszaknak –
ma már öt évig tanulnak a hallgatók –, mert így egy plusz
évet kapnak a közös munkára. 

Bagó Gizella az énektanítás mellett az évente megren-
dezett dalverseny szervezõje is. Neményi Lili operaéne-
kesnõ harminc évvel ezelõtt alapította az akkori fõiskola
Sanzonversenyét, amely ma már a Dalverseny nevet vise-
li. Célja az volt, hogy a hallgatók megtanulják és ápolják a
sanzonmûfajt és énekeljenek megzenésített verseket. A
versenyzésre a tanárnõ rendszeresen a Zeneakadémia fia-
tal zeneszerzõ-növendékeit kéri fel, az elõadók a színész-
növendékek közül kerülnek ki.

A szalon második vendége Horváth János hegedûmû-
vész, bemutatkozásként Bach: D-moll partitájának elsõ
tételét játszotta. Mûvészi pályájáról elmondta, hogy
édesapja és nagyapja is hegedûmûvész volt, így nem cso-
da, hogy õ maga már háromévesen fakanállal utánozta
a mozdulatokat. 17 éves korában vették fel a moszkvai
Csajkovszkij Konzervatóriumba, David Ojsztrah tan-
székére.

A diploma megszerzése után a Magyar Állami
Hangversenyzenekar tagja lett, ahol az elsõhegedûsök
szólamát vezette. Alapító tagja a Nemzeti Filharmonikus
Zenekarnak. Mindemellett 1990-ben megalapította az
Új Haydn Vonósnégyest, szólistaként is elismert mûvész,
máskor énekeseket, színészeket kísér, és mindeközben
koncertkörutakra jár és lemezfelvételeket készít.  A házi-
gazda kérésére elmondta, hogy mûvészi elfoglaltságai mi-
att pályáján néha kompromisszumokra kényszerül, de

„hangfogóval gyakorolni és próbálni, éjszaka is lehet”.
Továbbiakban a hegedûmûvészek azon különleges ké-
pességérõl esett szó, ahogyan hangszerükbõl vakon elõva-
rázsolják a hangokat. A beszélgetés végén Horváth János
ismét Bach muzsikájával bûvölte el a közönséget.

Törõcsik Franciska nevét, negyedéves színinövendék
létére, máris mindazok megjegyezték, akik látták az Ör-
kény Színház Pillantás a hídról címû elõadását. Ezúttal a
Márai Szalon közönsége ismerkedhetett meg az egyete-
mista lánnyal, aki Novák Eszter osztályának hallgatója.
Rövid bemutatkozása után a közönség betekintést nyer-
hetett abba a többhetes munkafolyamatba, amikor egy-
szerre kellett a színházban és az egyetemen is helytállnia.
A budaváriak ezúttal Cserna-Szabó András két „gasztro-
novelláját”, a Megõrülést és A medvefeletti medve esete a
malacpecsenyével címû írását hallhatták tõle. Ez utóbbi-
val – amely voltaképpen egy a Százholdas pagonyban ját-
szódó thriller – nagy sikert aratott a jelenlévõk körében.

A januári szalon záróakkordjaként Szigethy Gábor
Vida Pétert, az Év borászát köszöntötte. A szekszárdi bo-
rász – akit tavaly a város díszpolgárává is avattak –1995-
ben alapította a Vida Családi Birtokot, ahol ma már há-
rom gyermeke is kiveszi részét a munkából. A Magyar
Borakadémia elismerése nem egyetlen bor kiváló minõ-
ségének elismerését, hanem a bortermelõ több éven át
tartó, kiemelkedõ teljesítményét, borainak állandó kivá-
ló minõségét, azok hazai és külföldi sikereit jelenti. Vida
Péter ezúttal is szerényen nyilatkozott a díjról, amelyet a
Mindenhatónak és családjának elismeréseként fogadott,
és „az elképesztõ” borokról, amelyek Garay János és
Babits Mihály városának környékén teremnek.

A közönség örömére Vida-féle Cabernet Franc,
Merlot, Pinot Noir és Kékfrankos került a poharakba,
amely mellé a Fortuna Étterem gyümölcsös borzselét
szolgált fel.  Szünet után Nemes bor, nemes ember cím-
mel  Vida Péterrõl láthattak portréfilmet az érdeklõ-
dõk. R.A.

A Márai Szalon vendégei: Törõcsik Franciska színinövendék, Horváth János hegedûmûvész, Bagó
Gizella operaénekes és Vida Péter az Év borásza

Seregi György ötvös-kovács iparmûvész

Évadnyitó a Márai Szalonban

Kulisszatitkok 
és szekszárdi borok

KönyvTárlat
Folytatódik az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi
és kultúrtörténeti programsorozata. Téma: Õsz és ta-
vasz között – Babits Mihály öröksége. 
Idõpont: 22001122..  ffeebbrruuáárr  1166--áánn,,  15.10 – 19.00 óra között. 
Részletes program: 
15.10 Az OSZK-ban õrzött Babits-hagyaték és a költõ
szellemi öröksége – Rózsafalvi Zsuzsanna és Sipos
Lajos irodalomtörténészek beszélgetése. 15.50 Óriás
csiga Esztergomban – Babits Mihály tájai. Tóth
Franciska muzeológus elõadása.
16.30 Örökkék ég a felhõk mögött – Császár Angela
és Rubold Ödön színmûvészek mûsora Babits Mihály
mûveibõl. Közremûködik: Török Máté verséneklõ
(Misztrál együttes) Kizárólag a rendezvény napján, ka-
mara kiállításon mutatják be a könyvtárban õrzött
Babits-hagyatékból származó, ritkán publikált családi
fotókat és számos Babits-mû elsõ kiadását. 

A teljes program ingyenes. Az egyes programrészek
külön-külön is látogathatók. 
Részvételi szándékukat 2012. február 13-ig szíves-
kedjenek jelezni a 36 1 487-8652-es telefonszámon
vagy a pr@oszk.hu címen. A programokon történõ
részvételt az igények beérkezésének sorrendjében
tudják biztosítani.

Egészségmegõrzõ elõadások
22001122..  ffeebbrruuáárr  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  1177  ééss  1199  óórraaközött Valentin
napi kozmetika címmel tartanak elõadást a polgárõrség
székhelyén, az I. kerület, Attila út 107. szám alatt.
Ugyanezen idõpontban és helyszínen mozgásszervi el-
változások megelõzése címmel Vladár Anna gyógytor-
nász tart helyszíni bemutatót és tanácsadást.

Felsõvízivárosi Szent Anna templom
(Budapest, I., Batthyány tér 7.)
22001122..  ffeebbrruuáárr  2266--áánn,, Nagyböjt elsõ vasárnapján 11.00
órakor: Bob Chilcott: Peace Mass - Kyrie, Agnus Dei.
Gabriel Fauré: Tantum Ergo Op. 65. No. 2. Elõadja a
templom nõi kara. Vezényel: Balasi Barnabás.
www.szentannazene.hu

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Victória, I., Bem rkp. 11.)
FFeebbrruuáárr  2222--éénn,,  sszzeerrddáánn  1199..3300  óórraakkoorr: a Rondo kvar-
tett koncertje. Dóczy Áron 1. hegedû, Pintér Dávid 2.
hegedû, Tornyai Péter brácsa, Mód Orsolya cselló.
Mûsor: Haydn: D-dúr vonósnégyes, Kurtág 6 Moments
Musicaux, Schubert:C-dúr vonósötös D965. Közre-
mûködik: Kertész György csellón. Jegyek: 1500 ft, di-
ák és nyugdíjas: 1200 ft.  

Elõadás a budai kitörésrõl
A Széna téri Konzervatív Kör következõ elõadásának
témája: Kitörés Budáról! Emlékezés 1945. február 11-
ére. Kosaras Péter Ákos történész elõadása. Idõpont:
22001122..  ffeebbrruuáárr  1177..  ((ppéénntteekk))  1188  óórraa. Helyszín: II. kerüle-
ti pártok rendezvényhelyisége (Margit krt. 64./b a
Széna térnél) Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Tanítónk Popper Péter
A párkapcsolatok címmel hét részes sorozatot láthat-
nak vasárnap esténként a Tabán moziban Popper Péter
pszichológus, író elõadásainak egyedi videofelvételei-
bõl.  Idõpontok: FFeebbrruuáárr  1199..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Férfi-
nõ I. A kb. egy órás elõadás után Paulinyi Tamással író-
val, parakutatóval beszélget Lõrincz Gabriella.

FFeebbrruuáárr  2266..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Férfi-nõ  II.
MMáárrcciiuuss  44..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Durvaság és szemérem
MMáárrcciiuuss  1111..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Szakítás, elválás, el-
engedés
MMáárrcciiuuss  1188..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa::  Õszintén a szerelemrõl
MMáárrcciiuuss  2255..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Újrakezdés
ÁÁpprriilliiss  11..  vvaassáárrnnaapp  1188..0000  óórraa:: Szeretet. A kb. egy órás
elõadás után Vekerdy Tamás pszichológussal beszél-
get Lõrincz Gabriella.
Jegyár: február 19-én és április 1-én 1300 forint, a töb-
bi napokon 1000 forint. Jegyek rendelhetõk a Tabán
moziban (I. Krisztina krt. 87-89.) Telefon: 356-81-62
vagy 06-70-634-4438;  www.tabanmozi.hu

Nemzeti Táncszínház-színházterem
(Budapest, I., Színház u. 1-3.)
FFeebbrruuáárr  1144..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa::  (Valentin-napi program)
Tango Latino. Latin-amerikai tánc-show.(az elõadást
követõen tánctanítás)
FFeebbrruuáárr  1133..  hhééttffõõ,,  1100..3300  óórraa:: Beavató Táncszínházi
Program – Ágoston Mûvészeti Óvoda. Vackor kaland-
jai(gy)Inversedance – Fodor Zoltán Társulata.
FFeebbrruuáárr  1166..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa:: Beavató Táncszín-
házi Program I/1. Bál, avagy a táncos mulatság. Bozsik
Yvette Társulat.
FFeebbrruuáárr  1177..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa:: Liliomfi. ExperiDance –
Román Sándor Tánctársulata.
FFeebbrruuáárr  1188..  sszzoommbbaatt,,  1155..0000  óórraa,,  1199..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300
óórraa  (farsangi jelmezverseny)
FFeebbrruuáárr  2211..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa:: Feketetó. Duna Mûvész-
együttes.
FFeebbrruuáárr  2222..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Kincskeresõ
és Pinokkió bérlet (3)

Zene-Bona, Szana-Szét (gy)- Honvéd Táncszínház.
FFeebbrruuáárr  2233..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa:: Tánc, tánc,
tánc.Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.
2244..  ppéénntteekk,,  1100..3300  óórraa:: Vackor kalandjai (gy)
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata.
FFeebbrruuáárr  2255..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa::  Vukán-Chopin:
Vizuális hangjegyek. Budapest Táncszínház.
FFeebbrruuáárr  2266..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórraa::  Az Ezeregyéjszaka
legszebb meséi (gy)Bozsik Yvette Társulat.
FFeebbrruuáárr  2288..  kkeedddd,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Tititá (gy)Foltin
Jolán – Novák Péter.
FFeebbrruuáárr  2299..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórra: Beavató Táncszínházi
Program II/1. Csipkerózsika (16) Szegedi Kortárs
Balett.

Nemzeti Táncszínház - refektórium
FFeebbrruuáárr  1155..  sszzeerrddaa,,  1199..3300  óórraa::  Nagyon jól vagyok, lszi’
ne keress. Pataky Klári Társulat.
FFeebbrruuáárr  2288..  kkeedddd,,  1199..3300  óórraa:: Idõk folyamán. Az Órák
címû film nyomán. Feledi János.

Mûvészetek Palotája – Fesztivál Színház
FFeebbrruuáárr  1166..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::  AJjándék bérlet II.
Dózsa – Tánckrónika Dózsa György tetteirõl. Honvéd
Táncszínház.
FFeebbrruuáárr  1177..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa::  Carmina Burana.
Szegedi Kortárs Balett.
FFeebbrruuáárr  2222..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Pinokkió.
Budapest Táncszínház.
FFeebbrruuáárr  2233..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::  Queen-Balett- Gyõri
Balett.
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Megszoktuk már, hogy a Várfok Galéria környé-
kén mindig történik valami. Ezúttal kisebb szerke-
zeti átalakítás után, új koncepció jegyében, két
helyszínen két fotómûvész kiállítása nyílt az utca
két oldalán. A részletekrõl Szalóky Károly galéri-
ást kérdeztük. 

s Miért az idei év elején, és nem a tavalyi, nagyobb
szabású átalakítások során döntöttek az újabb vál-
toztatások mellett? 

A Spiritusz Galéria, mely eddig önálló intéz-
ményként képviselte a pályakezdõ, fiatal mûvész-
generációt, megszûnt különálló galériaként mû-
ködni és Spiritusz Szekció néven beolvadt anya-
intézményébe, a Várfok Galériába. Ez az összevo-
nás presztízsben sokat jelenthet a fiatal alkotók-
nak, ugyanakkor igazi „vérfrissítést” hoz az anya-
intézménynek. 

Így tehát a korábbi Spiritusz Galéria (a Várfok
utca 14.) mostantól a Project Room néven mû-
ködik tovább, és egy új, dinamikus, mûfajilag sok-
színû irányvonalat kíván képviselni. Ebben a he-
lyiségben mostantól egy-egy mûvész életperiódu-
sát, illetve újfajta vizuális világát mutatjuk be. A
változások nyomán rugalmasabbá váltak az idõ-
korlátok, és a korhatárbeli kötöttség megszûnésé-

vel a Project Room immár gyor-
san reagáló kiállítási térré válto-
zott. 

A tavalyi átalakítások során a
Várfok utca 11-ben található
Várfok Galéria alapterülete jelen-
tõsen megnövekedett, melynek
megtöltése sokkal nagyobb felké-
szülést követel meg a mûvésztõl is.
Az igények és a tapasztalatok fi-
gyelembevételével a rendezési
koncepció is változott; a  kiállított
mûtárgyak értelmezését, a kurá-
tor koncepciójának megértését a
falakon elhelyezett segítõ szöve-
gekkel fûszerezzük, alkalmanként
tárlatvezetéseket tartunk, szóval a
mûtárgy értékesítésen túl  igyek-
szünk olyan szolgáltatásokat is
nyújtani, mint amilyeneket eddig többnyire csak
múzeumokban kapott meg az érdeklõdõ. 
s A Várfok mûvészköréhez korábban csak festõmû-
vészek tartoztak. Ezúttal két fotográfussal, a fiatal ge-
nerációt képviselõ Misetics Mátyással és talán az
egyik legismertebb fotóssal, Korniss Péterrel bõvült a
csapat...

Mintegy másfél éves elõkészí-
tõ munka után a Kossuth-dí-
jas Korniss Péter kiállításával
nyitjuk meg az idei kiállítási
szezont. Jó hír a gyûjtõknek,
hogy mostantól Korniss mû-
vei a galériában elérhetõkké
váltak. Külön rangot ad a kiál-
lításnak, hogy a bemutatásra
kerülõ Folytatás címû kiállítás
kurátora Jerger Krisztina mû-
vészettörténész – õ válogatta
az 1998-as mûcsarnokbeli
nagy Korniss kiállítás, vala-
mint több külföldi kiállításá-
nak anyagát. 

A január 26-án megnyílt tár-
lat két nagy részre bontható:
az egyik az 1970-es években

nagyított vintage fotográfiákból összeállított kü-
lönleges válogatás. E fekete-fehér munkák kö-
zött vannak „klasszikus darabok is”, de olyan
vintage-ok is kiállításra kerülnek igazi kurió-
zumként, amelyeket a mûvész még sohasem
mutatott be. 

A tárlat másik része õsbemutató. Gerincét
Korniss elmúlt években készített képei teszik ki.
E mûvek „folytatásai” a korábbi évtizedek mun-
kásságának: a kiállítás legfrissebb fotói – közöt-
tük számos színes felvétel – ugyanezt az utat köve-
tik, azt kutatva, mi történt annak a régi világnak a
gyökereivel, amelyet Korniss negyven éve elõször
fényképezett le, valamint melyek azok az elemek,
amelyek még ma is tovább élnek, és mindennap-
jaink részévé válnak. A mûvész jelentõségét jelzi,
hogy a kiállítást Colin Ford, a brit Nemzeti
Fénykép, Film és Televízió Múzeum alapító igaz-
gatója nyitotta meg.
s A Project Room-ban ugyanebben az idõben egy
osztrák mûvész mutatkozik be;

Christiane Peschek 27 éves salzburgi mûvésznek
ez lesz az elsõ magyarországi bemutatkozása. Két
fotósorozata mellett egy izgalmas vetítés is része a
kiállításnak. A friss és dinamikus vonulathoz tar-
tozó Pescheket elsõsorban korunk nõi szerepei-
nek kialakulása és háttere foglalkoztatja. A fiatal
fotográfust a regensburgi Galerie Isabelle
Lesmeister tulajdonosának köszönhetõen mu-
tatjuk be. Isabelle Lesmeisterrel az elmúlt évek-
ben már több közös projektje volt a Várfok
Galériának. 

Mindkét kiállítás február 25-ig, ingyenesen lá-
togatható. R.A.

Mára mindössze pár olyan család maradt a
Várban, amelyik generációkon átívelõen, legalább
a XIX. század óta megszakítás nélkül él itt.
Közéjük tartoznak Buchingerék, akik a Fehér
Galamb étterem felvirágoztatásával írták be nevü-
ket a budaváriak emlékezetébe. A família és a ven-
déglõ történetérõl az egyetlen élõ leszármazott,
Nagypál Gáborné Buchinger Panni mesélt lapunk-
nak.

A Tárnok utca 14. számú házban találkoztunk
elõször Nagypál Gáborné Buchinger Pannival,
azon az avatóünnepségen, amit a Budavári Ön-
kormányzat szervezett a mûemlék épület felújí-
tott részeinek átadása alkalmából. Ott tudtuk
meg, hogy a házban a XIX. század végén az õ nagy-
apja mûködtetett vendéglõt. Kiderült az is, hogy
a XX. század elejétõl a közeli Fehér Galamb ven-
déglõt szintén a családja üzemeltette.

Az elsõ találkozást egy újabb, hosszabb beszélge-
tés követte, melynek során összeállt a tõsgyökeres
vári család története. Panni néni elmesélte: nagy-
apja, Buchinger János és testvére, Alajos bõ 130
évvel ezelõtt érkezett Pozsonyból Budára, hogy
szerencsét próbáljanak. Mivel otthon a családjuk
szõlõt mûvelt, a fiúk értettek a borászathoz, így a
Várban, a Dísz téri kávéházban felvették õket
borkimérõnek (akkoriban bort, sört is a kávéhá-
zakban lehetett kapni). Szállást is kaptak az egyik
környékbeli házban.

Mindketten tisztes jövedelemhez jutottak
munkájukból, Alajos azonban hazavágyott, így
néhány év után visszament Pozsonyba. János vi-
szont itt vert gyökeret: egy jómódú zirci lányt vett
feleségül – 1898-ban a Mátyás-templomban es-
küdtek egymásnak örök hûséget –, s családjával
kibérelte a Tárnok utca 14. szám alatti házat. A
felsõ szinten rendezte be otthonát, a földszinten
pedig vendéglõt alakított ki, amely a kor szokásai
szerint saját nevét viselte. Buchinger János
Vendéglõje a környékbeli polgárok, iparosok
kedvelt találkozóhelyévé vált.

Az üzlet jól ment, így 1912-ben sikerült megvá-
sárolnia egy házat a közelben, a Szentháromság és
az Úri utca sarkán. Itt, az alsó szinten 1856 óta
mûködött a Fehér Galamb vendéglõ; nevét a

visszaemlékezések szerint onnan kapta, hogy az
épület elõtti gesztenyefán éveken át egy fehér
galambpár fészkelt. Buchinger János sokat tett
azért, hogy felvirágoztassa az átvett vendéglátóhe-
lyet, terveinek véghezviteléhez azonban nem ma-
radt elég ideje – 1920-ban agyvérzésben meghalt.
Öt gyermeke közül a legfiatalabb, ifjabb
Buchinger János vette át üzlet vezetését.

„Édesapám vendéglõje csendes hely volt.
Sosem szólt cigányzene, még csak nem is harmo-
nikáztak, viszont szívesen jöttek ide az emberek
egy kis beszélgetésre” – idézte fel Buchinger
Panni a két világháború közti idõszak hangulatát.
Mind mondta, a kor legismertebb írói, színészei
is gyakori vendégek voltak. Sokat járt ide a
Táncsics Mihály utcában lakó Tóth Árpád, s idõ-
rõl idõre felballagott hozzájuk a Krisztinaváros-
ból Kosztolányi Dezsõ is. A magyar színjátszást
többek között Bilicsi Tivadar, Dayka Margit,
Lázár Mária, Rózsahegyi Kálmán és Tolnai Klári

képviselte. A konyha fõztjét azok a környékbeli,
vagyonos polgárok és arisztokraták is kedvelték,
akik egyébként szakácsot tartottak otthon – idõn-
ként Auguszta fõhercegasszony inasa is megje-
lent náluk egy porcelán ételhordóval. Széchenyi
Zsigmond gróf, a híres vadász viszont leginkább
maga hozta az alapanyagokat, az elejtett vadakat a
konyhának, hogy azokból fejedelmi vadászvacso-
rák készüljenek.

A vendéglõt sokan ismerték specialitásairól.
Állítólag más íze volt itt a pirított májnak, a bugy-
libicskás fatányérosnak, a rablóhúsnak, mint má-
sutt. Naponta más-más „á la” borjújava és sertés-
borda szerepelt az étlapon, de bármilyen egyéni
óhajt teljesítettek a konyhán. Gombás ételekbõl
is bõven válogathattak a vendégek, a család tagjai
ugyanis rendszeresen hoztak fel friss gombát
Zircrõl.

A Fehér Galamb virágkora a második világhá-
borúval ért véget. A Szentháromság utca 11. szá-

mú épület az ostrom idején szinte teljesen elpusz-
tult, illetve ami a földszinti vendéglõbõl megma-
radt, azt szétrabolták. Ám nem csak emiatt volt
tragikus a Buchinger-család számára a háború. 

„Két kistestvéremet a bombázások alatt veszí-
tettem el. Apám, akit tábori szakácsnak hívtak
be a frontra, 1944-ben a vezérkarral együtt orosz
hadifogságba került; sokáig nem tudtunk róla
semmit. 1947-ben, amikor hazatért, szinte meg
sem ismertem, úgy megviselte a fogság” – eleve-
nítette fel Nagypál Gáborné a megrázó gyermek-
kori emlékeit.

Apja szinte azonnal nekilátott a porig rombolt
vendéglõ újjáépítésének. Ismét a család zirci tag-
jai nyújtottak segítséget: fát, téglát is õk hoztak az
építkezéshez. Amint elkészült a ház földszintje,
megnyílt a Fehér Galamb. Persze az ínséges idõk-
ben egyszerûbb ételek kerültek az étlapra – a kör-
nyékbeliek kedvence a hagymás babpörkölt lett.
Húst egy héten csak egy alkalommal fõztek, azt is
a pesti Vásárcsarnokból, gyalog kellett felvinniük
a Várba.

Az üzlet a nehéz körülmények ellenére ismét
beindult, ám nem sokáig élvezhette Buchinger
János munkája gyümölcsét: 1952-ben államosí-
tották a vállalkozását, egyik napról a másikra
minden vagyonától megfosztották. Ez nem csak a
tulajdonost, hanem a törzsvendégeket is meg-
döbbentette – a környékbeliek szolidaritásból
hosszú ideig be sem tették a lábukat az étterembe.
Mivel a vendégek zöme eltûnt, az állami vállalat
úgy döntött: visszahívja Buchingert üzletvezetõ-
nek…

„Szüleim szerették volna, hogy vendéglátással
foglalkozzak. Ám az ötvenes évek végén, amikor
érettségiztem, még nem lehetett önállóan ven-
déglátó-ipari tevékenységet folytatni, így hát – bár
nem igazán vágytam rá – a közgazdasági techni-
kum elvégzését követõen pénzügyi, számviteli te-
rületen helyezkedtem el, innen is mentem nyug-
díjba” – indokolta Buchinger Panni, „miért is
esett olyan messze az alma a fájától”. Egykori ven-
déglõjüktõl azonban nem távolodott el: ma is a
Fehér Galambtól mindössze néhány lépésnyire,
a Várban él férjével, ahol fiai is felnõttek. Hat
unokájából három szintén ide született.           K. D.

Történet egy vári vendéglátós-dinasztiáról

Karrierkomédia a
MOM színházban
MOM Kulturális Központ színházi mûhelye,
a TheátruMOM a Száguldó Orfeum nagysi-
kerû produkcióját, a Karrierkomédiát tûzi
mûsorára három estén: 2012. február 13-án,
március 4-én és március 29-én. A 2010. au-
gusztus óta repertoáron futó darabot remek
színészgárda viszi sikerre: Sághy Tamás, Incze
József, Ivancsics Ilona és Bodrogi Attila. A da-
rab rendezõje – aki egyben a TheátruMOM
mûvészeti vezetõje: Márton András. Richard
Strand szatirikus vígjátékát két részben tekint-
hetik meg a nézõk. Az elõadások este 19:00
órakor kezdõdnek.

A nyugati drámairodalom szatirikus vonula-
tának alfajává vált a politika és a multi-cégek
karriertörténeteit görbe tükörben bemutató
komédia. Ennek a zsánernek méltán sikeres
darabja a Karrierkomédia. Azok a visszássá-
gok, hajmeresztõ arcátlanságok, amelyek a
minden morális és etikai érzést elnyomó karri-
ertörekvésekbõl fakadnak, mára nálunk is ré-
szévé váltak a hétköznapoknak. Ezzel telt meg
a politika, az üzlet és a média.   

A Fõnök váratlanul elhalálozik. Még ki
sem hûlt a teste, de az alkalmazottak már
azon mesterkednek, hogy ki ragadja magához
a hatalmat. A darab sok rokonságot mutat a
mai magyar valósággal. Sopánkodás helyett
azonban azt vesszük észre, hogy kacagunk.
Egy remek este elé tekinthet a színházszeretõ
közönség.

A ThetátruMOM - a nemrég újranyílt
MOM Kulturális Központ újszerû és nagy-
szerû kezdeményezése - színházi mûhely-
munka keretében - arra vállalkozik, hogy a
budai régióban felélessze a színházba járás
nemes hagyományát, illetve segítse a színház-
kedvelõ közönséget abban, hogy ráébredje-
nek arra, miszerint színházba járni nemcsak
Pesten, de Budán is érdemes! A MOM
Kulturális központ befogadó színházként
színvonalas színházi elõadások megrendezé-
sét vállalja, melynek elsõ, sikeres bemutatója
novemberben volt Karinthy Ferenc két egy-
felvonásos darabjával. 
TheátruMOM: 1124 Budapest, Csörsz u. 18.
www.momkult.hu. Jegyeket válthatnak a
MOM jegypénztárában, a www.mom.jegy.hu
és a www.jegymester.hu oldalon. 
Jegyárak: 1800 Ft., 2500 Ft., és 2800 Ft.

Korniss Péter a Várfok Galériában

A Fehér Galamb vendéglõ helyén ma a Hadik kávéház üzemel

Korniss Péter fotómûvész
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Számos lakossági bejelentés érkezett az ön-
kormányzathoz, illetve a kerületi rendõrkapi-
tánysághoz a naphegyi Oxygen Wellness
elõtt tapasztalható parkolási anomáliák mi-
att. A környéken élõk azt kifogásolták, hogy a
tiltó tábla ellenére rendszeresen több autó áll
az épület Kereszt úti bejárata elõtt. Mint dr.
Kiss Szabolcs megbízott kapitányságvezetõ-
tõl megtudtuk, a rendõrség megtette a szük-
séges intézkedéseket a szabálytalanságok
megszüntetése érdekében. A visszatérõ el-
lenõrzéseknek és bírságolásnak, valamint a
Fõvárosi Közterület-felügyelettel közös ak-
cióknak – ezek során több alkalommal ke-
rékbilincselésekre is sor került - köszönhetõ-
en mára jelentõsen lecsökkent a tilosban
parkolók száma. Várhatóak további forga-
lomtechnikai megerõsítések is, a szabályok
egyértelmûsítésének érdekében a rendõr-
ség javaslatára még egy megállni tilos tábla
telepítése várható, valamint a Kereszt út
érintett szakaszán mindkét oldalon a várako-
zás tilalmára figyelmeztetõ sárga csíkot fes-
tenek a padkára.

Társait zsarolta a fedél nélküli koldus
Dr. Kiss Szabolcs kapitányságvezetõ hivatal-
ba lépésekor egyik fontos feladataként jelölte

meg az autók közötti koldulás megszünteté-
sét. Ennek érdekében az utóbbi hónapokban
rendszeresen ellenõrzik a kapitányság embe-
rei a nagy forgalmú lámpás keresztezõdése-
ket, a folyamatos rendõrségi jelenlétnek kö-
szönhetõen a korábban fokozottan „fertõ-
zött” területekrõl, így a Mészáros utcából
vagy az Attila útról szinte teljesen eltûntek a
kéregetõk. Legutóbb a Déli pályaudvar kör-
nyékérõl állítottak elõ az autók között kolduló
hajléktalanokat, akik a kihallgatás során el-
mondták, hogy egyik társuk rendszeresen el-
vette tõlük az autósoktól kapott pénzt. A szin-
tén kéregetésbõl élõ elkövetõt zsarolás gya-
núja miatt letartóztatták a rendõrök.

Betartatják a Viselkedési Kódexet
Kiemelt feladatként kezeli a rendõrség a
Viselkedési Kódex betartatását, ennek ered-
ményeképpen januárban több esetben jelen-
tettek fel kukát kiborító, közterületen sze-
szesitalt fogyasztó személyeket. Nemrégi-
ben három graffitizõt állított elõ az elsõ kerü-
leti járõr, a fiatalok a Batthyány téri végállo-
máson várakozó HÉV szerelvény több kocsi-
ját festékszóróval összefújták. Velük szem-
ben rongálás bûncselekménye miatt folyik az
eljárás, ráadásul a kárt is meg kell téríteniük.

Kék hírek

Az I. kerület testvérvárosai közül az angliai Marlow
egy igazi gyöngyszem Londontól kissé nyugatra, a
Temze partján. Evezõsei rendszeresen részt vesznek az
ottani regattákon és néhányszor a mi vendégeink is
voltak a Dunán.

A kisváros egyik nevezetessége a Lánchíd kicsinyített válto-
zata, mely méreteinél fogva csak mintegy ötödannyi forgal-
mat képes átvezetni a folyó egyik partjáról a másikra, mégis
minden turista program kötelezõ részét képezi. A város
parkjai, a pubok, a kicsiny téglaházak és a tipikus angol ker-
tek már ismerõsen köszöntek vissza késõ õszi látogatásom
idején, de barátunk és a testvérvárosi kapcsolatok ápolója
Roy Cadman – mint a helyi borklub lelkes vezetõje - pont
ezen, a borok területen szolgált számomra is egy meglepe-
téssel. Mint a borok világában és a világ boraiban tevékeny-
kedõ ember találkoztam ugyan a szigetország kezdeti borá-
szati produktumaival vagy jó harminc éve, de az azóta vég-
bement fejlõdés számomra is meglepõ volt. Az Egyesült
Királyság területén döntõen Angliában és Walesben nem
kevesebb, mint 163 kisebb-nagyobb szõlõtermelõ területet
és borászatot jelez a vonatkozó térkép.  A legtöbb a sziget dé-
li, dél-keleti részére esik, komoly sûrûséget mutatva
Marlow környékén és természetesen Kentben is, ami min-
dig is a birodalom kertje volt (Orchard of England).

Roy-jal ellátogattunk  a környékbeli ültetvényekbe. A ké-
pek tanúsága szerint szépen gondozott táblák és jól mûvelt
parcellák biztosítják a minõséget, bár a 2011-es évjárat
szenvedett a csapadék hiánytól.

Alaposabban a Stanlake Park szõlészetet és pincét tudtuk
megnézni és a kiadós borkóstolón a korábbi évjáratok bo-
rait ízlelgetni. A park egy gyönyörû völgyben fekszik, a kas-
tély története több száz éves múltra tekint vissza. A
Tudorok, a Stuartok korszakai után számos tulajdonost je-
gyeznek fel a történészek, de  Victoria királynõ 1882 körü-
li látogatása adott széleskörû publicitást a helynek. A szõlõ-
termelés Angliában korábban indult, majd szinte el is tûnt,
és csak hosszabb pangás után kelt életre. Az angliai szõlõter-
melõk egyesületét (The English Vineyards Association)
csak 1967-ben jegyezték be, s maga a Stanlake Park borászat
is csak az 1970-es évek vége felé kezdett komolyabb telepí-
tésekbe. A folyóra utalva kezdetben a Thames Valley
Vineyards nevet viselte, majd késõbb vette fel az eredeti
domain nevét.

A saját 10 hektar terület termése mellett a környékrõl is
vásárolnak szõlõt, amibõl gazdag szortimentet kínálnak a
borbarátoknak. A választékban az un. „világfajták” – ame-

lyek mind francia fajták, mint a Chardonnay vagy a Pinot
Noir és társai - mellett német fajtákat is megtalálunk.

A stílszerûen „Regatta” névre hallgató cuvée megalkotásá-
ban a borász az Ortega, a Müller-Thurgau és a Schönen-
burger fajtákat használta.  Ez egyben „a Ház Bora”.

Marlow környékén kékszõlõ is terem, s kóstolónk során
már a francia barrique technológiával (azaz új 220 literes
tölgyfa hordók alkalmazásával) készített borokat is volt mó-
dunk megkóstolni. Elegáns, harmonikus és gyümölcsös
borok voltak, különösen a 2009-es Pinot Noir.

A pincészet tulajdonosai Annette és Peter Dart nagyon
büszkék, hogy hosszabb szünet után ismét készítettek egy
burgundi típusú Pinot Noir bort, s miután tudják, hogy va-
lamikor a Budai Borvidék egy virágzó bortermelõ terület
volt, szeretettel látják  Budavár odalátogató képviselõit és
turistáit. Mint borász-külkereskedõ is mondom, hogy
Marlow emiatt is megér egy látogatást.

dr. Séllyei Gábor

Testvérvárosunk az angliai
Marlow és borai

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
Comenius projektjének következõ
helyszíne volt ez a különleges spanyol
kisváros. 

Most, hogy már hazafelé utazunk, a
vadul hánykolódó komp esõáztatta ab-
lakán nézem a napfelkeltét és arra gon-
dolok, hogy mennyi minden történt ve-
lünk, mennyi mindent láttunk, tapasz-
taltunk ezalatt a pár nap alatt. 

Hajnali mínusz 2 fok, Liszt Ferenc
repülõtér. Álmos kis csapatunk indul
a nagy útra. Az út elsõ állomása
London Luton repülõtér, ahonnan
egy igazi angol taxival utaztunk
London legnagyobb vasútállomás-
ára, majd vonattal kellett egy másik
repülõtérre utazni. A következõ úti
cél Gibraltár volt, ahol már a helyi
szervezõ várt bennünket. Némi vára-
kozás után komppal utaztunk át a vi-
haros tengeren Ceutába, Afrikába.
Az utazás Budapestrõl 14 óra volt, de
kárpótolt bennünket a csodálatos 28
fokos meleg, és a tenger illata. Elcsi-

gázott csapatunkat örömmel, izgatot-
tan várták a spanyol vendéglátók. 

Közös reggeli és közös ebéd után az
iskolában találkoztunk a vendéglátó
iskola tanulóival, akik zenés mûso-
rukkal, a szervezõ iskola igazgatójá-
nak ünnepélyes beszédével megnyi-
tották a hetet.

Kedden ellátogattunk az iskolába,
ahol bemutatták a vendéglátó IES
Siete Colinas gimnáziumot - több tan-
órát is megnéztünk. Ezt követte a bu-
szos városnézés a ceutai vártól a ma-
rokkói határig. Vendéglátóink gon-
doskodtak az igazi spanyol ételrõl a
paella-ról, a Serrano sonkáról és más
marokkói különlegességekrõl, süte-
ményekrõl. Alkalmunk nyílt megis-
merni a spanyol iskola tanári karát és
riportot adtunk a helyi újságnak. Egy
kis pihenõ után betekintést nyertünk
a spanyol oktatási rendszerbe a több
mint két órán át tartó elõadás folya-
mán. A vacsora csalódást okozott, leg-
közelebb nem eszünk nyers polipot. 

Szerdán megtekintettünk egy me-
csetet és iszlám iskolát, ahol a gyere-
kek arabul tanulnak, hogy olvashas-
sák a Koránt, beszélgettünk a me-
cset vezetõivel. Ezután hajókirándu-
lást tettünk a város körül, megta-
pasztalhattuk mit is jelent Ceuta jel-
mondata: 2 tenger, 2 kontinens, hi-
szen a város egyik partját az Atlanti
óceán mossa, a másik oldalát a
Földközi tenger szegélyezi. Délután
a tanárok összegezték a projekt eddi-
gi eredményeit, újragondoltuk a te-
endõket. A két órás megbeszélés
után még megnéztük a IES Siete
Colinas iskola szakképzõ részlegét,
ahol a délutáni órákban olyan szak-
mák oktatása folyik, mint például
mûszerész, légkondicionáló szerelõ
és asztalos. Rendkívül érdekes volt
megtapasztalni, hogyan is mûködik
együtt egy gimnázium és szakképzõ
iskola.

Csütörtök volt a spanyol program
utolsó napja. Reggel sétáltunk a város-
központban, meglátogattunk egy
Hindu templomot ahol megismer-
kedtünk a hindu vallás alapjaival.
Vallási vezetõjük kedvesen és kimerí-
tõen válaszolt kérdéseinkre. Ezután az
oktatási hivatalban fogadott és kö-
szöntött bennünket Ceuta szövetségi
állam oktatási minisztere, majd a vá-
rosházán a polgármesteri hivatal okta-
tásért felelõs vezetõje, aki bemutatta a
polgármesteri hivatal épületét, láthat-
tuk azokat a szobákat, ahol a spanyol
királyt fogadták néhány évvel ezelõtt.
Este búcsúvacsorát tartottak a tisztele-
tünkre, egy hagyományos marokkói
étterem számtalan fogását élvezhet-
tük, és fáradtan, de felejthetetlen él-
ményekkel gazdagabban tértünk nyu-
govóra. 

Másnap már csak a csomagjaink
összepakolására és néhány apró aján-
dék vásárlására volt idõnk. A diákok
könnyes búcsút vettek vendéglátóik-
tól, és felkészültek a nagy utazásra
Budapest felé.

Tolnai-Illés Balázs
KDG Comenius koordinátor

Comenius negyedszer a Kosztolányiban 

Hol van Ceuta?!

A Lánchíd Kör január 28-án tartotta hagyományos Julianus emlékünnepségét
a Hilton Szálló Anjou termében. A megjelenteket Gergely Attila elnök kö-
szöntötte. Dr. Szovák Kornél történész, egyetemi docens, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem tanára elõadásában arról beszélt, hogyan jelennek meg a
középkori kódexekben a domonkos rend õshazakutatásról szóló beszámolói.
Az elõadó tudományos igényességgel vizsgálta, hogy a Magyar Királyság terüle-
tére küldött domonkos szerzetesek - Paulus Hungaricus és Boldog Szádok –
hogyan örökítették meg az utókor számára a Kaukázusba, a magyarok õseinek
felkutatására indult szerzetestársaik jelentéseit. 

Az elsõ, 1232-35 között zajlott utazás során Julianus, Ottó és két társa a
Kaukázusban talált magyarul beszélõ lakosokat. Hazatérésüket követõen be-
számoltak útjukról a Vatikánban, majd itthon Béla királyfinak, aki - minden
valószínûség szerint – anyagilag támogatta az utazást. Julianus második útja so-
rán – ez alkalommal három szerzetestársával együtt indult útnak Rómából - az
utazás alatt értesültek a tatárok magyarok elleni támadásáról és a vereségrõl, s
visszaindultak. 

A domonkos szerzetesek jelentései a Codex Riccardinusban õrzõdtek meg,
amelyet  Cseles Márton magyar jezsuita szerzetes fedezett fel, majd Deseritzky
Ince piarista szerzetes 1748-ban latin nyelven nyomtatásban tette közzé.
Magyarországon elõször 1937-ben Bendefy László geográfus, polihisztor kö-
zölte a szöveg facsimiléjét, a latin szöveget és annak magyar nyelvû fordítását
jegyzetekkel ellátva (Fráter Julianus utazásának kéziratos kútfõi). Bendefy
László ezt követõen fáradhatatlanul kutatta az õstörténet forrásait, és közzé is
tette kutatása eredményeit. 

Az elõadó arról is szólt, hogy Julianus útja elõtt már létezett egy latin nyelvû
õsgeszta, amely nem maradt fenn, de a Képes Krónikában megõrzõdtek a ma-
gyar történelmi eseményeket összefoglaló írások. A kutatások alapján elmond-
ható, hogy a XI. században már íródtak, a XII. században folytatódtak a bejegy-
zései, feltehetõen Anonymus is olvasta. Valószínûleg Anonymus Julianus je-
lentéseit is olvashatta. Ki lehetett e mû szerzõje?  Szovák Kornél feltevése sze-
rint Paulus Hungaricus lehetett ez a régi történetíró. 

A hallgatóság érdeklõdéssel hallgatta az újabb õstörténeti kutatások eredmé-
nyeit összefoglaló remek elõadást. A rendezvény a Julianus szobor koszorúzá-
sával zárult. 

Kreatív pályázat a Dunáért
Több hónapos programsorozattal népszerûsítik idén a Dunát és környezetét civil szervezetek
és alkotócsoportok. A Danube Flow nevû kezdeményezés célja, hogy szórakoztatva mutassa be
a Duna értékeit, és vidám akciókkal, élményekkel csábítsa az embereket a folyópartra.    

A jelentkezõk javasolhatnak közösségi és családi programokat, vidám akciókat a folyópart-
ra, forgathatnak klipet a Dunáról, tervezhetnek mûvészeti, köztéri alkotást, ruhakölteményt,
mobil alkalmazást, Facebook játékot, installációt vagy akár egy Dunára írt operát is. A jelent-
kezõk 2012. március 7-ig küldhetik be az elképzeléseiket. A pályázat összdíjazása egymillió fo-
rint, amibõl a tervek szerint négy nyertest jutalmaznak. Az eredményhirdetés március 21-én,
a Víz Világnapja elõestéjén lesz. Részletek és pályázati kiírás: http://danubeflow.eu,
http://mindspace.hu 

Õshazakutatás 
a középkori kódexekben
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerr--
aa11@@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 abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

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

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

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

NNaapphheeggyy aljában újszerû belsõ kétszintes, 1 nappali + 3
hálós, panorámás lakás eladó! A 2007-ben felújítoot ház
az Aladár utcában, jó közlekedésû helyen fekszik. A lakás
jó beosztású, két fürdõszobás, két erkélyes, 110 m2-es. Új
lift van. Irányár: 52 MFt. Érdeklõdni: 06-30-973-8484.

II..    kkeerr.. Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Telefon: 06-30-911-
2668.

BBuuddaaii Vár környezetében, Logodi utcában, 26 m2-es, I.
emeleti, zöld utcára nézõ, szép öröklakásom áron alul,
9.800.000,- irányáron eladó. Telefon: 06-20-345-4677.

LLooggooddii utca - Mikó utca sarkán egyedi garázs kiadó. te-
lefon: 06-30-211-2288.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó 40 m2, I. ker. Szabó Ilonka utcai, te-
hermentes, nappali+fél szobás, magasföldszinti lakás ala-
csony rezsivel. 15,9M. Érd.: este, +3630-475-3090, kizá-
rólag magánszemélyek.

BBuuddaaii  Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-
es, 2,5 szobás, panorámás lakás (elvi tetõtérbeépítési le-
hetõséggel) (22,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, felújított (31 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

SSzzaallaagg  utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBeemm  rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert fe-
lé is nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûté-
ses, 4 m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii  Várban reprezentatív palotaépület II. (legfelsõ
emeletén) lévõ 75 m2-es, 2 szoba hallos, nagypolgári
belméretû, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában – közvetlen tetõszint alat-
ti - reprezentatív adottságú 80 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. (Elvi
tetõtér beépítési lehetõség.) Csereirányár: (25,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

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

DDoonnááttii  utcában polgári jellegû társasház I. emeletén lé-
võ igényesen felújított, 92 m2-es, 2,5 szobás, nagy étkezõ
konyhás, világos, igényesen felújított, gépesített, össz-
komfortos öröklakás eladó. Irányár: 30 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

NNaapphheeggyyeenn  a Tabán közelében polgári belméretû, fel-
újított, 120 m2-es, 3,5 szoba hallos (jelenleg 3,5 szobás,
mert a nappali a hallal egybenyitott) cirkófûtéses, erkélyes
öröklakás eladó. Irányár: 41,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

VVéérrmmeezzõõ úton felújított, polgári belméretû épületben
lévõ 30 m2-es, erkélyes, nagy belmagasságú, galériázható,
alacsony rezsiköltségû, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, franciaerkélyes, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

XXII..,,  Gellérthegyen, Szüret utcában, 85 m2-es, földszinti,
gázcirkós, frissen felújított öröklakásom márciustól ol-
csón, 110.000-ért kiadó. Irodának is ideális. 06-20-345-
46-77.

EEllaaddóó,, emeleti, csendes, világos öröklakásokat keresek
a Várban és környékén tulajdonostól. Telefon: 201-9475,
06-70-237-9030.

VVáárrbbaann utcai I. em., 48 m2 kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 28,8
Mft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

EEllccsseerrééllnnéénnkk budai Várban lévõ 78 m2-es exkluzív
öröklakásunkat balatonfüredi ingatlanra. Érdeklõdni 06-
30-5288-509 telefonszámon

GGaarráázzss a Mammut mellet kiadó, a Kisrókus utcában. te-
lefon: 06-30-9327-847 napközben.

GGaarráázzsshheellyyeett vennénk, lehetõleg teremgarázsban, a
Batthyány térhez minél közelebb.
Telefon: 201-20-73 

AAddááss--vvéétteell

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

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati  és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-30-2071-600.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat (régit, újat), képeslapokat
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyvtõl díjtalanul
házhoz megyek. Vértesi Antikvárium. Telefon: 06-20-42-
56-437.

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel/Fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: H-P 10-18 óráig.

SSzzoollggáállttaattááss

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  kköönnyyvveellééss,,  lleevvééllbbeenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--
mmaaiillbbeenn  iiss..  eesszztteerrlleegg@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeell::  0066--2200--882233--
00220077,,  FFaaxx::  770000--11995500..  wwwwww..eelleekkttrroonniikkuussbbeevvaallllaass..hhuu

VVÁÁLLTTOOZZÁÁSS!!    
KKöözzhhaasszznnúú  sszzeerrvveezzeetteekk  kkeettttõõss  kköönnyyvveelléésstt  kköötteelleesseekk  

vveezzeettnnii  22001122..jjaannuuáárr  11--ttõõll..
UUggyyaanniitttt  aaddóóbbeevvaalllláássookk  mmáárr  mmoosstt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó,,

kköönnyyvveellõõ..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--882233--00220077,,  
FF++  aaxx::  770000--11995500..            

wwwwww..eesszztteerrllee..hhuu,,  eesszztteerrlleegg@@ggmmaaiill..ccoomm..

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Telefon: 06-30-954-9554.
www.vizoraguru.hu

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu

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

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS--KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199
NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-

lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvény cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

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

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

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

ÉÉppííttééssii mûszaki ellenõrzés, állapotfelmérés, épület-
energetikai tanúsítás. Telefon: 06-30-655-7825.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés ügyintézéssel! 06-
20-961-6153, www.mesterur.hu.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  kköönnyyvveellééss..  
AAddóóvváállttoozzáássookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ttaannááccssaaddááss..  

EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss  aallaappjjáánn..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--882233--00220077,,

wwwwww..eelleekkttrroonniikkuussbbeevvaallllaass..hhuu..

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

OOkkttaattááss

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

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

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

Egészség

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

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

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

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

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

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

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

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

Meghívó
A Budai Polgárok Társasága tisztelettel meghívja az érdeklõdõket  
A válság pénzügyei, avagy a pénzügyek válsága 

címû elõadásra és az azt követõ beszélgetésre

Elõadó: 
Jaksity György a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója és vezetõje, 

a Budapesti Értéktõzsde volt elnöke

Az elõadás idõpontja: 2012. február 20-án 18 óra
Helyszíne: Budapest Krisztina tér 1. Tanácsterem.   
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

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

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

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

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

Lapzárta
Január 4.

Január 18.
Február 1.

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

Június 20.
SSzzüünneett

Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.

Szeptember 19.
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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