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Színészsors és asszonysors a Duna-partról
Incze Ildikó messzirõl jött, hogy Várnegyedben találjon új ott-
honra. Bölcsésznek készült mégis színész lett. Idegen világban
akarta szolgálni a magyar nyelv és kultúra ügyét, hogy aztán
ugyanezt tegye Magyarországon. 

5 60 éves a gõzhajó kapitánya
Török Ádám, a Mini együttes alapítója, januárban lesz 60 éves.
A kezdeti idõkben a badacsonyi Tátika étterem teraszán adtak
koncertet, s természetesen törzshelyükön a Bem rakparti
Mûvelõdési Házban és a felejthetetlen tabáni bulikon. 
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Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat és cége-
ket, hogy a 2008. évi lakossági várakozási hozzá-
járulásokat, a 30%-os kedvezményû gazdálko-
dói várakozási (parkolási) hozzájárulásokat és az
egészségügyi várakozási hozzájárulásokat a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízásából futárcég kézbesíti 2008. január
második felétõl, a lakosság részére általában az
esti órákban és hétvégeken. A cég dolgozói ren-
delkeznek a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat által kiállított igazolással, amelyet
kérésre fel kell mutatniuk. Az engedélyek átvé-
tele során kell kifizetni a bruttó 1500,- Ft költ-
ségtérítést, amely összeget a futárcég képviselõje
vesz át. A kézbesítés tényét aláírással kell igazol-
ni, és szükség esetén jelezni kell a számlaigényt.
A számlát utólag, postán küldi meg a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
30/2005.(XII.20.) Kt. rendelete és a Fõvárosi
Közgyûlés 19/2005.(IV.22.) Fõv. Kgy. számú ren-

delete alapján lakossági, vagy kedvezményes gaz-
dálkodói várakozási hozzájárulást csak az kaphat,
akinek az állandó lakcíme, vagy cégek esetén szék-
helye, telephelye, fióktelepe a várakozási övezet te-
rületén van, és nincs gépjármûadó hátraléka. 

A hozzájárulást igazoló hologramos matricát
a gépjármû elsõ szélvédõjének jobb belsõ olda-
lára kell ragasztani, míg a hologramos kártyát
célszerû a forgalmi engedéllyel együtt tárolni.
Akik a várakozási hozzájárulást a futártól nem
vették át, 2008. február 4-tõl az Attila út 12.
szám alatti Ügyfélszolgálati Irodán (telefon:
201-33-65) vehetik át személyesen.

A mozgáskorlátozott személy jármûve díjfize-
tés és idõtartam korlátozás nélkül várakozhat. A
parkolási engedélyt a jármû elsõ szélvédõje mö-
gött, jól látható módon kell elhelyezni. Ha a
mozgáskorlátozott személy kéri az ingyenes la-
kossági várakozási hozzájárulást, az 1500,-Ft
költségtérítést neki is meg kell fizetnie. 

Polgármesteri Hivatal

Meghívó
KKoosszzoorrúúzzááss  aa  KKööllccsseeyy  sszzoobboorrnnááll

A magyar kultúra napja alkalmából 
január 22-én 11-órakor koszorúzási 

ünnepséget tart a Budavári Önkormányzat 
Kölcsey Ferenc  szobránál, 

a Batthyány téren.   

ÜÜnnnneeppii  ffeellvvoonnuullááss  
MMááttyyááss  kkiirráállyy  ttiisszztteelleettéérree

A Budavári Önkormányzat szeretettel 
meghív minden érdeklõdõt a Mátyás királlyá
választásának 550. évfordulója alkalmából

tartandó emlékezõ felvonulásra 
2008. január 24-én.

A menet 16.30-kor indul 
a Mátyás templom melletti parkolóból és

Mátyás kútjához érkezik.

Nem lesz aranyház a Clark Ádám téren
Nem valósítják meg a sok vitát kiváltott aranyszínû épülettervet
a Clark Ádám téren –  tájékoztatta szerkesztõségünket László
Ádám az Unione – Clark Kft képviseletében.  

33

A Budavári Önkormányzat tavalyi utolsó ülésén
a képviselõk egyebek mellett új építési szabályo-
kat fogadtak el az Aladár utcai teniszpályák te-
rületére, valamint módosították a helyi lakásren-
deletet. A lakásbérleti díjak a módosítás értelmé-
ben átlagosan 25%-kal emelkednek, ugyanakkor
a lakbértámogatásban részesülõk köre is jelentõ-
sen kibõvül.

Több naphegyi lakos is figyelemmel kísérte a de-
cember 13-i képviselõ-testületi ülés elsõ napi-
rendi témájának vitáját, mely az Aladár utcai te-
niszpályák területére vonatkozóan a Kerületi
Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása kapcsán
bontakozott ki. Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester a vita felvezetéseként elmondta: a szó-
ban forgó terület szabályozásáról már koráb-
ban, szeptember végi ülésükön tárgyaltak volna,
ám az akkori elõterjesztését visszavonta, hogy to-
vább egyeztethessenek a lakosság képviselõivel

és az érintett tulajdonosokkal. A terv átdolgozá-
sára, a lehetséges beépítés jellegének, nagyság-
rendjének meghatározására az önkormányzat
neves építészirodákat kért fel, melyek elkészítet-
ték javaslataikat. A szakmai álláspontok figye-
lembevételével november 12-én tették közzé a
KÉSZ módosítási tervét. 

A közzététel idején érkezett észrevételeket
Aczél Péter fõépítész ismertette az ülés résztvevõi
elõtt. Mint mondta: voltak lakók, akik jelezték,
hogy a jelenlegi elhanyagolt terület rendezésre
szorul, olyan a környezethez illeszkedõ beépítésre
lenne itt szükség, amivel nem csökken a zöldterü-
let. A tervet teljes mértékben elutasítók azzal ér-
veltek, hogy nincs szükség a terület szabályozásá-
ra, meg kellene tartani a sport funkciót, mert ha
itt házak épülnek, azok elveszik a napfényt a
szomszédos óvodától, s növekvõ autóforgalmat, s
ezzel együtt nagyobb zaj és légszennyezést fognak
generálni a környéken.  A Levegõ Munkacsoport

semmilyen új beépítést nem javasolt, a Fõvárosi
Önkormányzat fõépítészi irodája a korábbi ter-
vekben szereplõ koncentrált beépítés lehetõségét
ellenezte. Hajnóczi Péter közép-magyarországi ál-
lami fõépítész nem látta akadályát a KÉSZ módo-
sításának. 

Aczél Péter az észrevételekkel kapcsolatban ki-
fejtette: a törvény szerint az önkormányzat jogo-
sítványa és kötelezettsége a településrendezés, ez-
zel lehet ugyanis biztosítani egy település mûkö-
dését, jövõjét, igazodva a kor igényeihez. Ha egy
településrendezési kérdéssel megkeresik az ön-
kormányzatot, kötelesek azzal foglalkozni. A te-
niszpályákra vonatkozó beépítési igényre reagál-
va, a kerület megbízására elsõ körben a Mûhely
Rt. készített mintegy húsz beépítési tervet.
Ezeknek a fõvárosi Településszerkezeti Terv sza-
bott kereteket, mely többek között elõírja, hogy
a területen, jelentõs zöldfelület mellett intézmé-
nyek helyezhetõk el. (Folytatás a 3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Emelkednek a lakbérek, bõvül a támogatottak köre

Az állam többségi és a kerületi önkormányzat ki-
sebbségi tulajdonában lévõ Budavári Kht., mely-
nek fõ feladata a palotanegyed karbantartása és
fejlesztése, beszámolót készített az elmúlt két évi
tevékenységérõl. A Budavári Önkormányzat kép-
viselõ-testülete által jóváhagyott összefoglaló rá-
mutat arra, hogy sok minden történt a régi “seb-
helyek” eltüntetése érdekében, ám a legnagyobb
volumenû tervek csak ezután, az uniós támoga-
tású kulturális-turisztikai fejlesztési projekt elin-
dításával válhatnak valóra.

A Budavári Kht. ügyvezetõjének, Szamkó
Katalinnak a beszámolójából kiderült: a Szent
György tér nyugati oldalán a középkori pincék re-
konstrukciójának kivitelezése befejezõdött, a te-
rületet alkalmassá tették egy késõbbi felépítmény
fogadására. A feltárt pincerendszer hasznosításá-
ra pályázatot írtak ki: gyõztesként a „Királyi
Borok Háza” elnevezésû projektet hirdették ki,
amelynek keretében az izgalmas helyszín a ma-
gyar borkultúra bemutatóhelyévé válhat.
Tavaly év elején, a régészeti feltárást követõen a
Csikós udvarban megkezdõdött a mélygarázs épí-
tése: az építtetõ a WiPark Garagen AG és a
Raiffeisen Ingatlan Rt. konzorciuma, amely ki-
lencven éves hasznosítási jog ellenében készíti el
a létesítményt. Tekintettel a régészek által megta-
lált középkori várfalra, a kivitelezés fél évet késik
az eredeti tervekhez képest, így a várható befeje-
zés 2009 közepére módosul.

Mint ismeretes, a Várbazár hosszú távú haszno-
sítására jelentkezõ befektetõvel nem jött létre
megállapodás (nem támogatta a kerület a „pláza-
szerû” átalakítást).  A Dísz téri, volt Honvéd
Fõparancsnokság – Honvédelmi Minisztérium

romos épülettömbjének rendezésére a kormány
megbízásából 2004-ben építészeti pályázatot írtak
ki, a kiválasztott koncepció továbbterveztetésérõl
azonban nem született minisztériumi döntés. 

Tavaly júliusban viszont döntött a kormány ar-
ról, hogy a „Budai Palota kulturális-turisztikai fej-
lesztése” elnevezésû program kiemelt projekt-
ként kerüljön be az Európai Unió által támoga-
tott Új Magyarország Fejlesztési Tervbe. A prog-
ram része a volt fõparancsnokság és minisztéri-
um épülettömbjének helyreállítása és berendezé-
se multifunkciós kulturális-turisztikai látogató-
központ céljára, mintegy nettó 5 milliárd forint
értékben. További, másfél milliárdos tételt jelent
a környékbeli parkok rekonstrukciója. E projekt-
elem részét képezik a díszkertek kialakítása, az Új-
világ kertben egy török-magyar kulturális intéz-
mény elõkészítése, a Csikós udvarban egy
Spanyol Lovasiskola létrehozása, valamint az ún.
Szárazárokban egy madár-röpde kialakítása. A
Hunyadi udvar romkertjében Szabadtéri
Színpadot építenének, s helyreállítanák a Nagy
Rondellát is, összesen 310 millió forintból. 

A Szent György téren a környezetéhez méltó
közterület kialakítása a szükséges régészeti feltá-
rások elvégzésével együtt nettó 450 millió fo-
rintból valósulhatna meg, míg a tér nyugati ol-
dalán a romterület további rendezése 750 mil-
lió forintba kerülne. A projekt elsõ ütemében a
Vízhordó lépcsõ helyreállításával új gyalogos
megközelíthetõséget biztosítanának a Várnak,
továbbá a palota-rekonstrukció második ütemé-
nek elõkészítése érdekében mûemléki tudomá-
nyos dokumentációkat, engedélyeztetési és kivi-
teli terveket készíttetnének, együttvéve mintegy
kétmilliárd forintból. -d-

Az év elején egy igazi színes anyaggal szeretnénk
megörvendeztetni olvasóinkat. Az írás témája a
barna, a sárga, a zöld, a fehér, sõt ha szerencséjük
van, talán a kék is. Maga „az anyag” pedig nem
más, mint a cserép, méghozzá nem is akármilyen,
hanem valódi Zsolnay. Mindez a felújítás alatt álló
Mátyás templom tetejérõl kerül elénk, sõt önök
elé is, amennyiben díszdobozban, mellékelt hitele-
sítõ okirattal megvásárolnak közülük egyet-egyet.

Néhány héttel ezelõtt új árucikk tûnt fel a
templom ajándékboltjában. Nem kapott na-
gyobb hírverést, mindössze egyetlen kis plakát
magyarázza, hogy a tetõrõl lebontott cserepek
egyedi csomagolásban megvásárolhatóak. Az ér-
deklõdõk színek szerint szabadon választhatnak a
letisztított és sorszámozott kerámiaelemek közül.
„Budavári Nagyboldogasszony templom 1245-
2006.” –  e felirat olvasható minden egyes dara-

bon, és a díszdobozban – dr. Varjú Imre ka-
nonok, várplébános aláírásával – egy ízléses
tanúsítvány igazolja, hogy „Ez a mázas tetõ-
cserép a világörökség részét képezõ
Budavári Mátyás Templom tetejérõl szár-
mazó, sorszámozott példány”. Az okmány
hátoldalán a templom története olvasható.
Mátéfi Balázs, a Mátyás templom muzeális
gyûjteményének vezetõje lapunk kérésére
elmondta, hogy a cserepek értékesítésének
ötlete szinte adta magát, hiszen a tetõt borí-
tó mintegy százötvenezer színes kerámialap
építési törmelék lett volna. A fõplébánia az
így keletkezõ bevételt a templom felújítására
fordítja. A megújuló Mátyás templom tete-
jére a pécsi Zsolnay Porcelángyár a régivel
színben megegyezõ, de az idõjárás viszontag-
ságait jobban tûrõ mázas cserepeket készít. 

Új Zsolnay cserepek a Mátyás templom tetején

Fejlesztések a palotanegyedbenJanuár közepétõl futárok kézbesítik 
a várakozási engedélyeket
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Az államháztartásról szóló, többször módosí-
tott 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelõen a Képviselõ-tes-
tület a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló
4/2007. (III. 2.) Kt. rendeletének
(Továbbiakban: Rend.)módosításáról az aláb-
bi rendeletet alkotja:

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2007. évi módosí-
tott összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi
önkormányzatok állami támogatásával együtt
7. 861. 453 e Ft-ban
állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet sze-
rint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2007. évi módosí-
tott kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkor-
mányzatok kiadásaival együtt
7. 861. 453 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadá-
sát a 3/a., 3/d. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe
tartozó szakfeladatok módosított mûködési
kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék mó-
dosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a.,
5/b. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz.
melléklet szerint fogadja el.
- A kisebbségi önkormányzatok költségvetés-
ének módosítását a 14., 14/a. sz. melléklet sze-
rint tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés
A Rendelet 2007. december 14-én lép hatály-
ba.

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselõ-testületének

30/2007. (XII.14.) Kt. rendelete
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
2007. évi költségvetésrõl szóló

4/2007. (III. 2.) Kt. rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény-
ben, a végrehajtására vonatkozó Országos Településrendezési és Építési
Követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.20.) sz. rendelet, valamint a
Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.
(X.15.) Fõv. Kgy. rendelet figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 6.
§ (3) bekezdésében, valamint a 7. §. (3) bekezdés c. pontjába foglalt felha-
talmazás alapján az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti a többször mó-
dosított 16/2000. (VIII.15.) Kt. sz. rendelettel megalkotott Kerületi Épí-
tési Szabályzatot (továbbiakban KÉSZ-t).

2. §. 
A KVÉSZ 20. §. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK (4) bekez-
dés c) kiegészül: IZ-V2-SZ jelentõs zöldfelületû intézményi védett közepes
sûrûségû, szabadon álló beépítettségû terület. 

3. §.
A KVÉSZ 74. § (1) 3.sz. táblázata kiegészül az új IZ-V2-SZ jelû építési öve-
zet mutatóival  az alábbiak szerint: 

4. §.
A KVÉSZ 74. §. (2) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint módosul: 
k) IZ –V2-SZ övezet kivételével lakóépületek

5. §.
A KVÉSZ 75. §-a a 75/A §-ra változik.

6. §.
A KVÉSZ kiegészül a 75/B §-sal az alábbiak szerint: IZ-V2-SZ jelû övezet
(1) IZ-V2-SZ jelû övezetek területén az építmények kialakítására vonatko-
zóan a KVÉSZ elõírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell al-
kalmazni.
(2) A telkek minden 100 m2-e után legalább egy fa telepítésérõl és fenntar-
tásáról kell gondoskodni. Amennyiben a telek adottságai, vagy más ok
miatt a fenti számú fa kihelyezése a telken belül nem biztosítható, az ille-
tékes Építésügyi Hatóság az engedélyezési eljárás keretében - lehetõleg az
érintett telek környezetében - meghatározza a telepítés helyét.
(3) A telkekre elõírt legkisebb kötelezõ zöldfelület nem építhetõ alá.
125. TÖMB (Aladár utca- Galeotti utca- Tigris utca – Hegyalja út)

7. §.
A KVÉSZ 77. §. elõírásai közül a  125. TÖMB elõírásai elmaradnak. 
A KÉSZ övezeti tervlapja az alábbiak szerint módosul:
125-ös TÖMB övezeti jele: IZ-V2-SZ
A KÉSZ szabályozási tervlapjai módosulnak: a melléklet szerint.
A jelmagyarázatban a kettõs, párhuzamos (piros) vonal, irányadó építési
vonal az építési hely terepszint feletti beépíthetõségének határát jelzi. 

8. §.
(1) E rendelet 2008. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt köve-
tõen indított építési ügyekben kell alkalmazni. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2007. (XII.14.) Kt. rendelete 
a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének

16/2000. (VIII.15.) Kt. rendeletével jóváhagyott Budapest I. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosításáról és kiegészítésérõl

övezet jel Beépítettség (%) Szintterületi Legkisebb  Megengedett 
határérték(1 ) zöldfelület (%) legnagyobb

(m2/m2) magasság (m)
terepszint engedmény határ-          enged- építmény- homlokzat-

alatt felett érték    mény magasság magasság

IIZZ--VV22--SSZZ  5500  3355  --  11,,3300  --  5500    1100,,55  1100,,55

1.§
A Rendelet 27.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 27.§(2) A lakbér ÁFA-val növelt mértéke:
* a) összkomfortos lakás esetén 238.- Ft/m2/hó
* b) komfortos lakás esetén 168.- Ft/m2/hó
* c) félkomfortos lakás esetén 83- Ft/m2/hó
* d) komfort nélküli lakás esetén 63.-.Ft/m2/hó
* e) szükség lakás esetén 50.- Ft/m2/hó.”

2. §
A Rend. 28.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai, a (2) bekezdés, valamint a (4) és
(5) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(A lakbértámogatás)
„28.§ (1) Önkormányzati lakás bérlõjét lakbértámogatás illeti meg, ha
a) a bérlõ háztartásában az egy fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj kettõ és félszeresét, egyedülálló esetén há-
rom és félszeresét, továbbá a bérlemény nagysága a Rendelet 3. számú
melléklete szerint számított lakásigényének mértékét és
b) a bérlõ és a vele egy háztartásban élõk külön nyilatkozatuk értelmében
nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-
szorosát és 

(2) Lakbértámogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározottakon
túl – a lakás bérlõje, ha vele közös háztartásban, a bérleményben három
vagy több eltartott gyermek él - gyermek esetében a családi pótlékra jogo-
sultság idõtartamáig -, valamint ha a bérlõ betöltötte a 80. életévét.
(4) A lakbértámogatás mértéke a rendelet szerint megállapított lakbér ösz-
szegének 

a) 20% ától 40%-áig terjedhet.
b) 50%-a, rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben, – különösen a keze-

lõ- vagy szakorvos által kiadott igazolás alapján –, ha a családban önmaga
ellátására képtelen, állandó vagy tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogya-
tékos vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult személy van.
(5) A lakbértámogatás iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodájához a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatvá-
nyon kell benyújtani, csatolva a bérlõ és házastársa vagyonnyilatkozatát,
az ingatlankezelõ lakbérértesítõjét, illetve a közüzemi díjak kiegyenlítésé-
rõl szóló igazolást.”

3.§
Hatályba lépés
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 31/2007. (XII.14. )Kt. rendelete a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
és nem lakás céljára szolgáló  helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló  4/1994. (III. 17.) Kt. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

Január 14., hétfõ
Január 12-e munkaszüneti nap lévén a kifizetõ,
munkáltató 14-ig fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó elõleget vagy magát a levont
személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat: az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a fizeten-
dõ társadalombiztosítási járulékot, az egészség-
ügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói
járulékot, a baleseti járulékot, a START-kártyák va-
lamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0
/15 / 25 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó és a tár-
sas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a
vállalkozói járulékot. 

A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 0708-
as, az egyéni vállalkozó saját magáról a 0758-as
számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag
elektronikus formában. 

Január 15., kedd
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési
eszközt értékesítõ adózó a 0788-as számú nyom-
tatványon adatszolgáltatást ad.

Január 21., hétfõ
Január 20-a munkaszüneti nap lévén 21-én, hétfõn
esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi
vagy negyedéves ÁFA befizetése és bevallása, a
havi vagy negyedéves 0701-es bevallás benyújtá-
sa, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési tá-
mogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az
Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén
meghatározott adóalanyok 0786-os számú beval-
lásának benyújtása, az Európai Közösség más tag-
államából személygépkocsinak nem minõsülõ új
közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi
adószámmal nem rendelkezõk 0787-es számú
bevallása.  

APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Januári adózási határidõk

2007. december 21-én - Magyarország teljes jo-
gú tagja lett a schengeni övezetnek. Ennek ered-
ményeként a schengeni térségen belül meg-
szûnt a szárazföldi határellenõrzés, a magyar ál-
lampolgárok bármikor és bárhol átléphetik a
belsõ határokat az övezeten belül. A schengeni
övezet külsõ határain azonban a határellenõrzés
erõsödik.

Fõszabály szerint a külföldre utazás joga
Magyarország teljes jogú schengeni taggá válá-
sát követõen is csak érvényes úti okmánnyal
gyakorolható. Az Európai Unióhoz való csatla-
kozásunkból következõen magyar állampolgár
érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gya-
korolhatja a külföldre utazás jogát az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló Egyezményben ré-
szes tagállam területére történõ beutazáskor és
a tagállamok közötti utazás során. Ezzel a lehe-
tõséggel jelenleg a következõ országokba törté-
nõ utazáskor lehet élni: Ausztria, Belgium,
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtor-
szág, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Lichtenstein, Luxemburg,
Málta, Nagy-Britannia, Németország, Nor-
végia, Olaszország, Portugália, Románia,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlo-
vénia.

Ezen túl ugyancsak lehetõség van személyazo-
nosító igazolvánnyal történõ utazásra, ha azt
nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. Nemzetközi
szerzõdés alapján jelenleg három országba,
Horvátországba, Svájcba és Andorrába lehet sze-
mélyazonosító igazolvánnyal utazni, feltéve, hogy
az utazás idõtartama a 90 napot nem haladja

meg, illetve az utazás nem irányul keresõ tevé-
kenység folytatására.

Az érvényes személyazonosító igazolvány vala-
mennyi formátuma használható külföldre törté-
nõ utazásra az említett országokba, kivéve
Svájcot, ahová csak az új, kártyaformátumú ok-
mánnyal lehet beutazni.

Azok a 14 éven aluli kiskorú állampolgárok,
akik koruknál fogva személyazonosító igazol-
vánnyal nem rendelkeznek, az ország területét ki-
zárólag érvényes úti okmánnyal hagyhatják el.

A 14. és 18. életév közötti kiskorúakat is megil-
leti azonban a jog, hogy érvényes személyazonosí-
tó igazolvánnyal utazzanak azokba az országokba,
ahová ezt jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés le-
hetõvé teszi. A nem magyar állampolgár részére,
magyar hatóság által kiállított személyazonosító
igazolvánnyal azonban nem lehet külföldre utaz-
ni. E szerint tehát nem jogosult a magyar hatóság
által kiállított személyazonosító igazolvánnyal
külföldre utazni a bevándorolt, a letelepedett, a
menekült jogállású személy.

Vezetõi engedéllyel - annak formátumától füg-
getlenül - nem lehet külföldre utazni. A vezetõi
engedély kizárólag jármûvezetésre, kártyaformá-
tumú változata, pedig ezen túlmenõen
Magyarországon szolgál személyazonosításra.

Az országot a schengeni csatlakozást követõen –
a határellenõrzés megszûnte után - is csak érvényes
utazásra jogosító okmánnyal (úti okmány, sze-
mélyazonosító igazolvány) hagyhatjuk el. Hiszen a
schengeni tagországok közötti mozgás során csak
az ellenõrzés módja változik. A belsõ határokon va-
ló ellenõrzés megszüntetésének kompenzálására a
schengeni tagállamok ún. mélységi ellenõrzési

rendszert mûködtethetnek. Ennek lényege, hogy
az adott ország területén belül az idegenrendésze-
tért felelõs hatóságok munkatársai igazoltathatják
a külföldieket. Ezen túl a schengeni szabályok le-
hetõvé teszik, hogy valamely tagállam indokolt
esetben, korlátozott idõtartamban ideiglenesen
visszaállítsa a határellenõrzést.

A mélységi ellenõrzés egyik hatékony eszköze a
Schengeni Információs Rendszer (betûszóval:
SIS). Ez a schengeni térség államainak a haté-
kony kommunikációt biztosító, személyi- és
tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a
belsõ határok lebontása és a megerõsített külsõ-
határ-ellenõrzés miatt van szükség. Ennek az in-
formációs rendszernek a segítségével juttathatják
el az egyes tagállamok más államok területére azo-
kat a körözési vagy beutazási és tartózkodási tilal-
mi figyelmeztetõ jelzéseket, amelyek alapján a ha-
tárellenõrzési, rendõri, idegenrendészeti és egyéb
szervek az ellenõrzés során eljárnak. Ha a rend-
szer ugyanis találatot jelez, akkor a hatóság végre-
hajtja a figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ tagállam ál-
tal kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a be-
léptetést a schengeni területre megtagadja, a kö-
rözött tárgyat lefoglalja.

További információkat találhat a schengeni
csatlakozással kapcsolatban a következõ interne-
tes oldalakon:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlap-
ja: http://irm.gov.hu/
Külügyminisztérium honlapja: www.kulugymi-
niszterium.hu
Országos Rendõr-fõkapitányság:
http://www.police.hu/
EU vonal: http://www.euvonal.hu/

Tájékoztató az utazási okmányokról és a határátlépés feltételeirõl  
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(Folytatás az 1. oldalról)
A fõépítész hangsúlyozta: a fõvárosi szabályozási
kerettervben szereplõ maximum-értékekhez ké-
pest jóval alacsonyabb értékeket határoztak meg,
sõt, még a teniszpályákkal szomszédos, Galeotti ut-
cai beépítéshez képest is kisebb léptéket irányoztak
elõ. Például míg a Galeotti utcában 75%-os a te-
repszint alatti, s 60%-os a terepszint feletti beépít-
hetõség, s a zöldterület minimális aránya 25%, ad-
dig a teniszpályák területe alatt maximálisan 50%,
felett pedig 35% építhetõ, s a terület legalább felén
élõ zöldfelületet kell kialakítani. A jelenlegi tenisz-
pályák mellett ma is csupán 30% körüli a zöld ará-
nya. Aczél Péter a negatív környezeti hatások miat-
ti aggodalmak kapcsán elmondta: ezeket a körül-
ményeket az építési engedélyezési eljárás során kell
vizsgálni. Az nem valószínû, hogy négy, társasházi
méretû épület komolyan befolyásolná a környék
forgalmát, s alaptalan az a félelem is, hogy a leendõ
házak elveszik a szomszédos óvodától a napfényt –
a beárnyékolás megfelelõ tervezéssel gyakorlatilag
teljes mértékben kiküszöbölhetõ.

A fõépítészi tervismertetést követõen az ellen-
zéki képviselõk számos kritikát megfogalmaztak.
Rotyis József (MSZP) szerint hónapok óta látha-
tó, hogy a lakosság a KÉSZ módosítását ellenzi,
ráadásul ebbõl az önkormányzatnak sem szárma-
zik elõnye. Gecse Gábor (SZDSZ) kiemelte, hogy
nem szabad plusz terheléssel sújtani a környeze-
tet - 2000-ben nem véletlenül szabályozták a terü-
letet sportfunkció céljára. Úgy vélte, hogy évek-
kel ezelõtt hibát követett el az önkormányzat,
amikor nem kezdeményezte az állami tulajdonú
teniszpályák átvételét.  

Pósfai Gábor (Polgári frakció) jelezte: a koráb-
bi, visszavonásra került elõterjesztéshez képest jó
irányba mozdult el a tervezés, a mostani tervezet
a környezethez jobban illeszkedõ épületek meg-
valósítását teszi lehetõvé. Az ellentétes érdekek
további közelítése érdekében Pósfai Gábor frak-
ciótársával, Patthy Szabolccsal közösen módosító
indítvánnyal élt: javasolták, hogy a rendeletterve-
zetben szereplõ 1,5 m2/m2 szintterületi határérté-
ket csökkentsék 1,3-ra, s vonják vissza a 0,25
m2/m2 engedmény lehetõségét. (A szintterületi
határérték az összes építményszint bruttó alapterü-
letének és a telek területének a hányadosa, mely
korlátot szab az épület szintszámának, illetve az
egyes szintek méretének – a szerk.)

Szót kapott az ülésen Jávor Béla, a Naphegyi
Res Publica Egyesület elnöke is, aki szerint nem
az a kérdés, hogy mit építsünk, hanem hogy épít-
sünk-e egyáltalán? A változtatásra jogszabályi kö-

telezettsége nincs az önkormányzatnak, s ezt az itt
élõk közössége sem igényli. Szerinte a KÉSZ mos-
tani módosításával törvényt sért a kerület, mert
szerinte nem volt meg a jogszabályban elõírt idõ
az egyeztetésre.

Aczél Péter fõépítész cáfolta az egyeztetési eljá-
rás szabálytalanságára utaló megjegyzést: mint
mondta, az Országos Településrendezési és Épí-
tési Követelmények (OTÉK) által felsorolt szerve-
zeteket idõben értesítették a rendelettervezet el-
készültérõl, a véleményezésre az elõírt módon 45
napot biztosítottak. Deák Ferenc jegyzõ szintén
úgy vélte, hogy a jogszabályok szerint zajlott le a
véleményeztetési procedúra.

A polgármester, az elõbbiekben ismertetett
kérdésekre, kritikákra tételesen válaszolt. Dr.
Nagy Gábor Tamás közölte: az önkormányzat
nem volt abban a helyzetben, hogy megszerezze az
Aladár utcai, állami tulajdonú sportterületet – a
kerületet ezzel a lehetõséggel nem keresték meg,
a folyamatra nem volt rálátásuk, s döntési kom-
petenciájuk sem volt. Mivel IZ („intézményi és
zöld”) keretövezetbe sorolt a terület, az építési
övezetben a mindenkori tulajdonos részérõl jo-
gos igény az, hogy olyan helyi szabályokat állapít-
sanak meg, melyek az IZ-meghatározáshoz hason-
lóak. Korábban 1,5 méterben szabta meg a KÉSZ
a maximális építménymagasságot, ez azonban
nem felel meg egy építmény követelményeinek –
elvárható tehát egy olyan szabályozás, ami a keret-
övezeti elõírásokhoz képest nem diszkriminál
aránytalanul egy ingatlantulajdonost. A módosí-
tás érdekében egyébként az elsõ hivatalos megke-
resés 2006-ban érkezett az önkormányzathoz. A
polgármester hozzátette: a szabályozás szempont-
jából másodlagos, hogy kié a terület.

Nagy Gábor Tamás elmondta: a nyár elején egy
magasabb beépítési százalékokat tartalmazó,
tömbszerû beépítést lehetõvé tévõ KÉSZ-módosí-
tási tervezetet tettek közzé, amit sokan bíráltak. A
kritikákat komolyan véve dolgozták át a javaslatot.
Így jutottak arra, hogy a területen csak különálló
épületeket lehessen emelni, s a zöldterület aránya
pedig, a jelenlegi 30%-kal szemben legalább 50%
legyen. A kerület elsõ embere kijelentette: a jelen-
legi állapot fenntartása, az ügy további halogatása
nem közérdek, ez a környék slumosodásához ve-
zetne. Az önkormányzatnak olyan körülménye-
ket kell teremtenie, hogy egy szabályozott, jól mû-
ködõ kerületben élhessünk. A polgármester úgy
vélte: nem futhatnak el a feladat elõl.

Dr. Nagy Gábor Tamás támogatásra javasolta
dr. Pósfai Gábor és Patthy Szabolcs módosító in-

dítványát a szintterületi határértékek csökkenté-
sérõl amit a képviselõ-testület el is fogadott, majd
az ellenzék kérésére név szerinti szavazást rendelt
el a KÉSZ módosításáról. A szavazás eredménye-
képpen (a 15 tagú Polgári frakció egyöntetûen
igennel, az MSZP, az SZDSZ, és az MDF 9 képvi-
selõje nemmel voksolt) 2008. január 15-én ha-
tályba léphet a módosított Kerületi Építési
Szabályzat.

Új szabályok a lakásrendeletben

A képviselõ-testület a 2007. évi költségvetési ren-
delet módosításának jóváhagyását követõen a la-
kásrendelet (a Budavári Önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló 4/1994.
(III.17.) Kt. rendelet) átalakítását vitatta meg. 

Nagy Gábor Tamás a lakbéremelés szükségessé-
gét a kiadások jelenlegi drasztikus növekedésével,
illetve a korábbi években elmaradt valorizációval
indokolta. Mint kifejtette: 1990 és 2006 között az
infláció tizenegyszeres volt, a lakbér azonban
ugyanezen idõszak alatt csak nyolcszorosan emel-
kedett. A bérleti díjak a budai és pesti kerületek át-
lagához képest is jelentõsen alul maradtak. A pol-
gármester hangsúlyozta: a 2008-ra tervezett átlago-
san 25%-os lakbéremelés sem fedezi a tényleges
fenntartási kiadásokat – ehhez a szakmai háttér-
anyagok szerint 40-50%-os emelésre lenne szükség
–, ám az önkormányzatnak figyelembe kell vennie,
hogy a lakosság a teljesítõképessége határán van. 

Mivel ez a visszafogott emelés is érzékenyen
érinthet bizonyos társadalmi csoportokat, tovább
szélesítik a lakbértámogatás rendszerét: ezentúl
alanyi jogon kapnak támogatást azok a bérlõk,
akik betöltötték 80. életévüket, illetve akikkel egy
háztartásban három vagy több eltartott gyermek
él. Lakbértámogatást eddig akkor lehetett igényel-
ni, ha az egy háztartásban élõk egy fõre jutó nettó
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj kétsze-
resét, egyedülálló esetén háromszorosát nem ha-
ladta meg – mostantól két és félszeres, illetve há-
rom és félszeres szorzót kell alkalmazni, tehát töb-
ben lesznek jogosultak a támogatásra. 

A módosítások értelmében a lakbértámogatás
20-40%-ig terjedhet, de rendkívüli méltánylást ér-
demlõ esetekben további kedvezmény megadása
is lehetõvé válik. A kerület vezetõje közölte: 2008
közepéig el kell készíteni a lakásrendelet átfogó fe-
lülvizsgálatát, melynek keretében ki kell dolgozni a
szociális és piaci lakbér mellett egy új bérleti forma,
az önköltségi alapú lakásbérlet szabályait és díjait.

A differenciált – szociális, költségelvû és piaci –
bérbeadási rendszer bevezethetõsége érdekében
2013-ig kell elvégezni a lakások mûszaki paraméte-
reinek, illetve a bérlõk szociális helyzetének felmé-
rését. 

Dióslaki Ferenc (SZDSZ) jelezte: az önkor-
mányzati lakások többsége a Várban van, ezeket
pedig a bennük élõk jelentõs része már régóta sze-
retné megvenni. Ha õk végre tulajdonosokká vál-
hatnának, a lakásfenntartás teljes terhét is átven-
nék kerülettõl. Apagyi Barnabás (Polgári frakció)
a lakbéremelés mértéke kapcsán úgy vélte: most
egy ésszerû kompromisszum született, nem üldö-
zik el megfizethetetlen bérleti díjakkal az önkor-
mányzati lakásokban élõket. Iványi Tibor
(MSZP) szerint a lakbéreknek igazodnia kellene a
lakások értékéhez – igazságtalan, hogy ugyanany-
nyit fizethet az, aki a vári panorámában gyönyör-
ködhet, mint aki például egy sötét udvarban la-
kik. Pósfai Gábor (Polgári frakció), a Népjóléti
Bizottság elnöke pozitív lépésként értékelte, hogy
a lakásrendelet átdolgozásakor messzemenõkig
figyelembe vették a szociális szempontokat, s a tá-
mogatási rendszert a késõbbi felmérések nyomán
tovább finomíthatják.

A képviselõknek adott polgármesteri válaszból
kiderült: a vári lakások értékesítésének mûem-
lékvédelmi akadályai vannak. A támogatások
módja kapcsán Nagy Gábor Tamás egyetértett az-
zal az érveléssel, hogy az önkormányzatnak nem a
lakásokat, hanem az embereket kell támogatnia.

Nem lesz játékkaszinó a kerületben

A testület elfogadta azt az intézkedési tervet,
ami az Állami Számvevõszék 2007. évi vizsgálati
eredményei alapján készült, továbbá meghatá-
rozta a köztisztviselõi teljesítménykövetelmé-
nyek alapját képezõ 2008-as célokat. Jóvá-
hagyták a Polgármesteri Hivatal informatikai
helyzetérõl szóló jelentést, akárcsak azt a beszá-
molót, ami a Budavári Kht. 2005-2007 közötti
tevékenységét foglalja össze.  Döntés született a
Halászbástya 2008. évi nyitva tartási rendjérõl:
e szerint a kilátóterasz március 16-tól április 30-
ig 9-19 óráig, május 1-tõl szeptember 15-ig 9-23
óráig, szeptember 16-tól október 15-ig pedig 9-
21 óráig fogadja a látogatókat. A Halászbástya
kilátó szintjére a belépés díja a 2007-es évhez ké-
pest változatlan: maradt a 400 forintos teljes
árú, és a 200 forintos kedvezményes árú jegy.
Elutasították a képviselõk a Pénzügyminiszté-
riumnak azt a javaslatát, hogy adjon az önkor-
mányzat engedélyt egy I. kerületi, koncessziós
pályázat keretében kialakítandó, I. kategóriájú
játékkaszinó mûködésére. Az elutasítás indoka-
ként elhangzott: egy ilyen létesítmény zavarná a
környéken élõk nyugalmát. -d-

Nem valósítják meg a sok vitát kiváltott arany-
színû épülettervet a Clark Ádám téren –  tájé-
koztatta szerkesztõségünket László Ádám az
Unione –Clark Kft képviseletében.  Kiderült,
hogy  az aranyháznak az építész-zsûri általi
második helyre helyezése  magát az építtetõt is
sokkolta.  Az alábbiakban az építtetõ álláspont-
ját  közöljük.

- Minden jóérzésû elsõ kerületi lakosnak igaza
van, aki félti ennek a sokat látott és megélt telek-
nek a sorsát.  Határozott célunk,
hogy közös sikerként élje meg a ke-
rület és Budapest is az ide álmo-
dott épületet – állítja László
Ádám.  – A legszebbet és a legjob-
bat akarjuk megvalósítani, de úgy,
hogy szem elõtt tartjuk a kerület, a
Világörökség és nem utolsó sor-
ban a saját érdekeinket.

Nagyon hosszú tárgyalás soro-
zat eredményeként sikerült meg-
szereznünk egy arcnélküli, kül-
földi befektetõi csoporttól ezt a
telket. Ismertük a múltját és tisz-
tában voltunk eredménytelensé-
gével. Egy olyan egyedi ékszert vá-
sároltunk, amire mindenki kí-
váncsi  és  tudtuk, hogy  sokan
egyéni értékei alapján nyilváníta-
nak majd véleményt.  Azért, hogy
pártatlan és igazán szakmai eredmény születhes-
sen, megbíztuk a Magyar Építõmûvészek
Szövetségét egy tervpályázat kiírására és annak
értékelésére. Mint tulajdonosok, szakértõi véle-
ményt adtunk a beérkezett 60 tervhez. Ez a szak-
értõi vélemény az üzemeltetésre, a szállodai szo-
bákra és az éttermekre vonatkozott. Úgy gon-
doltuk, hogy az építészet szakmaiságát nem kell
és nem is szabad megkérdõjeleznünk, hiszen a
szakma krémje ült és ítélt. 

Õszintén írom, hogy az „aranyház” második
–hangsúlyozom, második és nem elsõ- helyre
emelése engem is sokkolt, de fenntartottam an-
nak lehetõségét, hogy nem értek hozzá és tényleg

ma ilyennek kell lennie egy a kor építészetét mu-
tató épületnek. 

Egyébként is a világ ma élõ vezetõ építészeinek
megvalósult munkáit ki merné megkérdõjelez-
ni?! Ez olyan mintha, anno Da Vincire valaki azt
mondta volna, hogy nem tud festeni. A híres és
elismert építészek – nincs sok a világban – olya-
nok mint a festõk vagy a szobrászok. Alkotnak, jó
érzékkel, velük született tehetséggel. Ott van pél-
dául az amerikai Frank O. Gehry, akinek munkái
alapjaiban írták át a mindannyiunk számára is-

merõs látvány nyelvezetét. Szerkezeti szabályta-
lanságaival és vizuális diszharmóniájával képes
volt Los Angeles építési architektúrájának emblé-
májává válni. Hogy az messze van és megteheti?
Igen, de azóta Bilbaotól Barcelonán át egész
Prágáig épületek sorát sikerült megalkotnia.
Vagy vegyük csak a konzervatív Londont, ahol
Norman Foster olyan deformált gömbfelületbe
álmodta be a polgármesteri hivatalt a Themze
partjára, amitõl ma itt, kis poros városunkban a
lakosság eretneknek bélyegezné az építészt.
Tudatos értelmezéssel és nem mindennapi fantá-
ziával követett el jelentõs és követendõ beavatko-
zást a meglévõ városszövetbe. De ott a Swiss Re

Tower vagyis a lakosok által csak uborkának ke-
resztelt 40 emeletes üvegépület. Mára mindenki
London összképét meghatározó városképi motí-
vumként deklarálja. Kontrasztban áll a környeze-
tét alkotó történelmi épületekkel, mégis a leg-
jobb új épületnek járó díjat zsebelte be. 

Miért is hozom ezeket a példákat? Csakis azért
mert én és mi sem vagyunk Gehryk, Normanok
vagy Richard Meirek vagy Zaha Hadidok. El kell
fogadnunk, hogy mi vagyunk azok akik a festmé-
nyeket, szobrokat meg kell hogy értsék, el kell,

hogy fogadják azok ko-
runkat jellemzõ monda-
nivalóját. 

Lehet, hogy ez az
aranyház is ilyen és majd
az utódaink állnának
elõtte ámulva. 

Nem védem, mert
nem tetszik. 

Ami miatt végleg ra-
díroztuk a várhegy
„aranyfogát” az nem is a
formai megjelenése, ha-
nem az, hogy alkalmat-
lan szállodának. Ablak-
nélküli szobák, vetített
képek. Agyrém, mon-
dom én mint vendég.
Én azért laknék itt, mert
elõttem az a csoda, amit

panorámának neveznek. Ezt itt eltakarni és egy
bizonyítottan nem mûködõ kamera obscurával
pótolni, az az alapötlet szíven szúrása. 

Kedves vári lakosok, szomszédok, érdeklõdök!
Ide mi sem ezt gondoltuk és ezért nem is valósít-
juk meg!

Nehéz a dolgunk, mert nincs Budapestnek egy
elfogadott urbanisztikai koncepciója. Nem köny-
nyû úgy lövöldözni, ha nincs céltábla. Ma hatvan
olyan építész gondolatai jelentek meg a beadott
terveken, koncepciókon, amiket a saját kreativi-
tásuk és formaviláguk alkotott. Van anyag és tu-
dunk is belõle válogatni. Az elsõ 7 kiemelt terv -
amit a zsûri megvásárlásra ajánlott - alkalmas ar-

ra, hogy megszülethessen a végsõ döntés. Persze
kérdezhetik szkeptikusan, hogy na akkor jön egy
másik oda nem illõ õrület?! Biztosíthatok min-
denkit, hogy a rendelkezésünkre álló anyag alkal-
mas arra, hogy az már vállalható nekünk is, és
önök sem fogják keresztre feszíteni a mestert. 

Az olvasói hozzászólásokból kiderült, hogy a
többség azt a tényt már rég elfogadta, hogy ez az ál-
lapot tarthatatlan. Van egy csodálatos Clark
Ádám terünk és adott egy világháborús foghí-
junk. A két tûzfal már évek óta rondítja a városké-
pet az illegálisan kihelyezett óriásplakátokkal.
Mivel ebbõl a szomszédos épületeknek legálisan
nem származhat elõnye, így az õ érdekük is az,
hogy itt valami változás következzen. Senki nem
gondolja komolyan, hogy a „hülye azért nem va-
gyok” szlogen az elnöki palota alatt, messzire viszi
a jó hírünket. A két szomszéd épület lakói sem
harcolhatnak azért, hogy az épület nélküli állapo-
tot végsõnek ítélje valaki.

Erre a telekre egy ikon szerû épületet gondol-
tunk, mely helyzetébõl adódóan olyan lenne
mint egy aláírás. Nem megdöbbent, hanem elõre
mutat és alázattal felértékeli Magyarország köze-
pét. Egyszerûbb lenne a dolgunk, ha az itt állt sa-
roképületet kellene visszaépítenünk. Sajnos ez le-
hetetlen, mert a körforgalom egy olyan ívet ho-
zott létre, mely valami új értéket követel.
Említhetném példaként a prágai National-
Nederlanden székházát, mely szintén egy bomba-
találatot kapott sarokház helyén épült. A törté-
nelmi belvárosban mert Gehry olyan érdekes és
mégis illeszkedõ épületet tervezni, mely kihajol a
tér fölé, homlokzata túlnyúlik az épület síkján.
Mozgalmasságával teremt összhangot a múlt és a
jelen között. 

A mi esetünkben sincs mit másolni.
Archaizálni pedig a XXI. században nevetséges.
Ez olyan lenne, mintha az XIX. század építészete
lenne az irányadó a következõ ezer évben.
Keressük a megoldást és még a végsõ döntés elõtt
feltesszük a http://www.hotelclark.hu   web-ol-
dalra a tervet. Kíváncsian várjuk január közepétõl
építõ észrevételeiket.

Addig is várjuk  hozzászólásaikat a következõ
mail címre: info@unione.hu vagy a laszlo.ar-
pad@unione.hu

László Árpád
Unione-Clark Kft

Nem lesz  aranyház  a Clark Ádám téren

A képviselõ-testületi ülésen történt

Emelkednek a lakbérek, bõvül a támogatottak köre

Egyelõre keresik a megoldást a foghíjtelek beépítésére
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Idén is meghitt, szívet és lelket melengetõ han-
gulat várta az Egyedülállók Karácsonyára ér-
kezõ kerületi polgárokat a Budavári Önkor-
mányzat hagyományos ünnepi rendezvényén a
Magyar Telekom Krisztina körúti székházában. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kerületünk polgármes-
tere ünnepi köszöntõjében kiemelte, karácsony
idején immár kilencedik alkalommal látja ven-
dégül Budavár Önkormányzata a kerület idõs,
egyedülálló polgárait, hogy egy kis ajándékot
csempésszen karácsonyfájuk alá.

Ahogyan a gyermekkortól kezdve beépül éle-
tünkbe a szeretet ünnepe, s tanúja az idõ múlá-
sának, úgy vált az elmúlt kilenc esztendõ alatt a
kerületi polgárok életének kitüntetett részévé az
Egyedülállók Karácsonya. 

Sokan maradnak idõs korukra egyedül, s így
van ez a kerületben is. De minden életszakasz-
nak, ahogyan az évszakoknak megvan a maga
szépsége- emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás.
A gyermekkor tavasza, a fiatalság nyara, a közép-
kor õsze és az idõskor tele úgy követi egymást

egészet alkotó megbonthatatlan sorrendben,
mint az emberi élet korszakai. Azok a korszakok,
amik egyenként és együtt is megannyi csodát
nyújtanak. Mert a tél nem csak a hideg, hanem a
pihenés és bölcsesség ragyogóan tiszta méltóság-
teljes ideje. Nem véletlen, hogy Jézus a tél csönd-
jében született, hiszen a hideg a melegséget, a sö-
tétség a világosságot váró idõszak. Nagy ajándék,
ha megadatik az idõs kor békés, bölcs csendje,
amiben képessé válunk arra, hogy újra rátalál-
junk az ünnep elcsendesítõ lényegére.
Mindenki szívében sebeket vág az élet, nekünk

magyaroknak a XX. szá-
zadban talán túl sokat is. A
háborúk, forradalmak,
anyagi szûkösség, politikai
és ideológiai határok, a
szétszakított nemzet sok
ember lelkét sebezték meg.
S a seb olykor elfekélyese-
dik, ha nincs, ami meggyó-
gyítsa. Éppen a téllel jön el
a krisztusi remény és a sze-
retet, a gyógyír sebeinkre.
Ahogyan az a nagyszülõ –
unoka kapcsolat élménye
is, amiben két titokzatos vi-
lág találkozik. A gyermeké,
aki onnan jön, ahová
mindannyian készülünk,

a nem ismert de elgondolt örökkévalóságba, az
ígérethez, amit Jézus hozott el a földre – zárta kö-
szöntõjét kerületünk polgármestere. 

Ezt követõen az est háziasszonya Császár
Angéla színmûvésznõ vette át a szót, s hívta szín-
padra az Operaház és a Pesti Magyar Színház
mûvészeit, akik szépséges elõadással szórakoz-
tatták a termet zsúfolásig megtöltõ közönséget.
A karácsonyi mûsor zárásaként a szervezõk fi-
nomságokkal teli ajándékcsomaggal kívántak
boldog ünnepeket az egybegyûlteknek. 

Együtt, szeretetben 
A hagyományokhoz
híven ezúttal is meg-
ajándékozta a Buda-
vári Önkormányzat a
kerületi nagycsaládo-
kat, illetve a rendsze-
res gyermekvédelmi
kedvezményben része-
sülõ családokat: de-
cember 21-én a Vá-
rosháza aulájában a
szülõk és csemetéik a
Téli dal címû interak-
tív szórakoztató mû-
sort tekinthették meg,
majd ajándékcsoma-
gokat vehettek át a hi-
vatal munkatársaitól.
A gyerekek könyve-
ket, társasjátékokat és
különféle édességeket kaptak az önkormányzat
karácsonyfája alól.

Az eseményen részt vevõ ötvenkét famíliát a ke-
rület polgármestere köszöntötte, aki ünnepi be-
szédében kiemelte: a karácsony az egyik legmé-
lyebb emberi érzésre, a gyermekek szeretetére
épül; ez a szeretet tartja össze a családokat és õrzi

az ünnep szellemét. Ahogy dr. Nagy Gábor
Tamás fogalmazott: a kisded a legnagyobb kiszol-
gáltatottságba születik, de õ a szegénység közepet-
te is fénysugár az életünkben. „A gyermekek a mi
jövõnk” – hangsúlyozta a polgármester, s kará-
csony alkalmából reményét fejezte ki, hogy bol-
dog jövõt tudunk nekik adni. -d-

„A gyermekek a mi jövõnk”

Karácsonyi ünnepség a kerületi családoknak

Egy zenész és egy énekes különleges dalla-
mokkal, egy cukrász és egy borász az ízek-
kel és illatokkal varázsolta el a budavári
közönséget az óév utolsó irodalmi szalon-
jában.   

Az alkalomhoz illõ kamara kiállításon egy
hatvan évvel ezelõtt – 1947 karácsonyán –
keltezett Weöres Sándor kézirat, és egy
szerb ikon kapott helyet. A festmény egy-
kor Latinovits Zoltáné volt. E két tárgyat
egy érme kísérte, amelyet Amerigo Tot, ma-
gyar származású képzõmûvész készített. 

Az est Händel-muzsikával indult, a há-
rom tételes mû Winkler Balázs trombita-
mûvész pikkoló trombitáján csendült fel.
Az ismert zenész az After Crying együttes vezetõje,
ugyanakkor a barokk zene elkötelezett híve és
megszólaltatója. Az örömzenét követõ beszélge-
tésbõl a közönség megtudhatta, hogy a
Zeneakadémián folytatott komoly tanulmányok
mellett Winkler Balázs a maga számára az intel-
lektuális kortárs muzsikát játszó After Cryingban
találta meg a teljesség élményét. Az együttes tagjai
ifjú koruktól kezdve tudatosan építették föl érték-
rendjüket, melyben az európai kultúra nagyjait te-
kintik legnagyobb példaképeiknek. A zenében
Bach, Beethoven, Bartók, az Emerson Lake and
Palmer és a King Crimson együttes, az irodalom-
ban, Shakespeare, Dosztojevszkij, Arany János,

Karinthy Frigyes, József Attila, Weöres Sándor, a
bölcseletben Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás
és Gilberth Keith Chesterton életmûve hatott leg-
erõsebben felfogásukra középiskolás koruktól
kezdve. Winkler Balázs úgy véli, a mûfaji sokszí-
nûség ellenére mindössze egyféle zenei minõség
létezik. Szerencsésnek tartja magát, amiért válto-
zatos pályafutása során, néhány éve zenekarával a
Vatikánban, a pápa jelenlétében is muzsikálha-
tott. A fiatal mûvész szívesen vállal vendégfellépé-
seket, járja a világot, miközben itthon tanítással is
foglalkozik. Formabontó vállalkozásai közé tarto-
zik az a hanglemez, amelyen Latinovits Zoltán sza-
valatai alatt saját zenei kompozícióit zongorázza.

Cukrászmester korábban még sohasem járt a
Márai Szalonban, 2007 karácsonyán ennek is el-
jött az ideje. A balassagyarmati Jagyutt Péter ne-
vét a szakmában ma a Daubnerekkel és
Augusztokkal együtt említik. Állítólag még
Pesten is szép számmal akadnak olyan ínyencek,
akik kizárólag azért utaznak a nógrádi megyeszék-
helyre, hogy rendeljenek maguknak egy-egy adag
Jagyutt-féle somlói galuskát. A családi cukrászatot
az édesapa alapította, de a céget államosították, és
ettõl kezdve a hajdani tulajdonos csak üzemveze-
tõként dolgozhatott az üzletben. Nem csoda,
hogy fia mezõgazdásznak tanult, és csak késõbb
talált vissza a tradicionális szakmába. Öt évet
marcipándísz-készítéssel töltött, majd elindította
a saját üzemét. A Márai szalon közönsége meg-
tudhatta, hogy „a mesterség tisztelete, és az iparos
becsülete” arra tanította  Jagyutt Pétert, hogy vá-
rosában a támogatásra méltó közösségi és egyéni
ügyek mellett mecénásként is helytálljon.

Maczkó Mária énekes – aki egy korábbi alka-
lommal hosszabban is bemutatkozott – ezúttal
prózában köszöntötte a vendégeket, majd Nagy
Gáspár költõ gondolatait tolmácsolta. Advent
hangulatát, és a közeledõ karácsonyt Csanád
Béla Hálahimnuszának, és néhány népi-egyházi
dallamnak szuggesztív elõadásával idézte fel. 

A házigazda – egyben a sorozat szerkesztõje –
Szigethy Gábor, az év utolsó összejövetelét dr.
Béres József borász bemutatásával zárta. A Béres
csepp feltalálójának fia 2002-ben csatlakozott a
legnemesebb tokaji borok termelõihez. Õ maga
azt vallja, hogy a tokaji bor és a Béres csepp egy
ponton mindenképpen összeköthetõ: mindket-
tõ valódi hungarikum. A több mint ötszáz éves
borvidéken közel ötven hektáron neveli a szõlõt.
Erdõbényei borászata az egyik legszebb az ország-
ban; az épület elnyerte a Pro Architektura-díjat.
A neves szakember kétféle újdonsággal lepte meg
a budavári közönséget: egy 2006-os, édes Magita
cuvéevel, és egy száraz Naparany cuvée-vel. A kós-
tolóhoz Jagyutt Péter libamájhabos sós sütemény-
nyel járult hozzá. R. A.

Budapest panoráma címmel rendhagyó albu-
mot mutatott be Zakariás Pál fotómûvész. A
meghitt hangulatokat keresõ alkotó a város
múltban gyökerezõ, jelenkori szépségét hangsú-
lyozza képeivel.

Budapestrõl tucatszámra találhatunk útikönyve-
ket a könyvesboltok polcain: ezek a kiadványok
– melyek többsége láthatóan a szuvenírt keresõ
külföldi turistákat célozza meg – a várost a leg-
szebb oldaláról mutatják be. Ha budapestiként

belelapozunk ezekbe az albumokba, elérzéke-
nyülhetünk a már-már meseszerû látványtól – a
Hõsök tere nagyvonalú harmóniájától, a Duna
vizén tükrözõdõ Parlament tornyos-kupolás szi-
luettjétõl, vagy a Lánchíd és a Vár éjszakai dísz-
fény-együttesétõl. Aztán amikor kilépünk a ké-
peslapok éteri világából, elszomorodunk: az úti-
könyv-fotográfusok mesteri munkái és a valóság
között bizony jókora szakadék tátong... Pedig
Budapest, ha észrevesszük az egyedül itt megta-
lálható, évtizedek vagy századok alatt kialakult,
még meglévõ hangulatait, jelen valójában, a
mindennapjaink szintjén is szép: erre Zakariás
Pál Budapest panoráma címmel most megjelent
albuma irányította rá figyelmünket. 

A könyv száz színes, látványos panoráma kép-
pel mutatja be Budapestet, amelyeket rövid, tár-
gyilagos kommentárok, várostörténeti érdekes-
ségek kísérnek magyar és angol nyelven. A szer-
zõ nem csupán egy külföldieknek szóló úti-
könyvet, hanem mûvészi fotósorozatot tett köz-

zé, ami mindenkit megérinthet, aki itt élõként,
vagy akár látogatóként kapcsolatba került a vá-
rossal. Egyszerûségükben is szép miliõkben ta-
lálta meg témáit - ilyenek az ódon vári udvarok,
a napsütötte Tóth Árpád sétány, vagy épp a téli
Tabán világa.

Zakariás Pál kötetében nagyrészt a XIX-XX.
század fordulójának emlékei tûnnek fel, ezred-
forduló-kori állapotukban. A modern város
kellékeit, az autókat, óriásplakátokat, neonfé-
nyeket nem takarta ki kreatív komponálással a

mindent megszépítõ
nosztalgiázás jegyében –
sõt, idõnként a két világ
érdekes, de semmikép-
pen sem disszonáns kont-
rasztja kap hangsúlyt a ké-
peken. Ám ha az album
egészének kisugárzására
koncentrálunk, akkor
megállapíthatjuk: a min-
dent átható nyugalmat a

város kopottan is szép házainak, falainak, kert-
jeinek, tereinek, illetve a bennük élõ emberek-
nek a kiforrott egysége adja.

A képek tükrözik a fotográfusnak azt a meg-
gyõzõdését, hogy Budapestnek a fejlõdés mel-
lett is meg kell õrizni a saját arcát, akkor marad
élhetõ, szerethetõ, ha nem hagyjuk elveszni a
hangulatait. A legutóbbi idõk egyik tipikus, el-
rettentõ példája a budai rakpart, és más fõútvo-
nalak képéhez hozzánõtt UV-típusú villamosok
megsemmisítése, amivel a város egy különleges
színfoltját veszítette el. Az értelmetlenül eltün-
tetett értékeket még hosszasan lehetne sorolni,
mégis, talán jobb, ha a fájó sebek helyett a még
meglévõ, észrevétlenül is értéket képviselõ rész-
letek felé fordítjuk figyelmünket. Ehhez adhat
irányt a Budapest panoráma. -d-

A könyv jelenleg a budavári Litea Könyvesboltban
kapható (I. ker., Hess András tér 4.) További infor-
mációk az albumról: www.palibelli.com.

Panorámaképek a város hangulatairól

Óév búcsúztató a Márai Szalonban

Jagyutt Péter cukrászmester és Maczkó Mária énekes

Dr. Béres József borász

Csendes fõhajtással emlékeztek Antall Józsefre a néhai miniszterelnök halálának 14. évfordulóján. A
Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester (képünkön középen)  helyezett
el koszorút az Apród utcai Antall szobornál.  

Megemlékezés Antall Józsefrõl
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Köszönet a támogatásért
A MENTA gyermek- és Családpszichológiai
Alapítvány, mint közhasznú szervezet ezúton ad tájé-
koztatást a részére juttatott 1 %-os személyi jövede-
lemadó felhasználásáról. A 2006. évben rendelkezé-
sünkre bocsátott 113.681 Ft összeget az Alapítvány
által kerületi gyermekek számára kiírt, „Kaleidosz-
kóp” címû tehetségkutató pályázat költségeire
(30.000 Ft), az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet munkatársainak továbbképzési
támogatására (59.250 Ft) és egyéb mûködési költsé-
gekre fordítottuk (24.431 Ft). Köszönjük!
Adószámunk: 19654212-1-41

Emlékezés Julianus barátra
A Lánchíd Kör jjaannuuáárr  2266--áánn  ffééll  1111  óórraakkoorr tartja hagyo-
mányos megemlékezését Julianus  barátról a Hilton
szálló Anjou termében. Elõadó: dr. Obrusánszky
Borbála történész-orientalista. Téma: A nesztoriánu-
sok. Az elõadás után megkoszorúzzák Julianus barát
szobrát. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.   

Felvételi a nyolcosztályos
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba
Iskolánkban a következõ tanévre 2008. jjaannuuáárr  2255--
éénn,,  ppéénntteekkeenn  1144  óórraakkoorr lesz az írásbeli felvételi. Az
írásbeli pótfelvételi idõpontja: január 31., csütörtök,
14 óra. A szóbeliket február 28. és március 7. között
rendezzük. Várjuk minden, nyolcosztályos gimnázi-
umban továbbtanulni kívánó 10 éves kisdiák jelent-
kezését! További információk a 225-7055-ös tele-
fonszámon kaphatók.

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérültek Egyesületének legkö-
zelebbi klubnapja ffeebbrruuáárr  1122--éénn  1144  óórraakkoorr  lleesszz,, far-
sangi összejövetelt tartanak.
Elõzetes bejelentkezés: Pál Béláné 70/265-8266

Várfok Galéria 
VÁRFOK TEREM (Várfok u. 14.) 
aatoth franyo: hol akadt el…?  
XO TEREM (Várfok u. 11.) 
Ray Monde: új corps címû kiállítása
A kiállítások február 9-ig tekinthetõk meg.  
www.varfok-galeria.hu 
Nyitva tartás: keddtõl-szombatig 11-18 óráig.

Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
I. ker., Szentháromság tér 6.)
Január 24-én, 18 órakor (Corvin terem): Mit adott a
magyar reneszánsz a világnak? Dr. Farbaky Péter, a
BTM Kiscelli Múzeumának igazgatója mond elõ-
adás-sorozatnyitó köszöntõt, majd dr. Póczy Klára
ny. ig., régész „Kolozsvár Mátyás-emlékei” címû
elõadása, az Ars Renata tagjainak reneszánsz mu-
zsikája hallható,  s a tagság vetített képekkel idézi
fel a Corvin-idõket. 

Röviden

Messzirõl jött, hogy Várnegyedben találjon új ott-
honra. Bölcsésznek készült mégis színész lett.
Idegen világban akarta szolgálni a magyar nyelv és
kultúra ügyét, hogy aztán ugyanezt tegye
Magyarországon. Szépasszonyok sorát játszhatta el,
hogy minduntalan megtalálják az asszonysorsok. 

Talán meglepõ, de gyermekkoromban egyálta-
lán nem érdekelt a színház, így arra sem gondol-
tam, hogy színész legyek. Református pap család-
ban nõttem fel Erdélyben, színházba elõször az
egyik tanítónõm vitt el kisiskolás koromban. Az
Imádok férjhez menni címû darabot játszották,
emlékszem, annyira megragadott a színház aurá-
ja, hogy tátott szájjal néztem végig az elõadást.
Pedig hosszú ideig, csak sátoros ünnepeken, a
templomban léptem fel, az egyik pünkösdkor pe-
dig úgy belesültem a versembe, hogy attól kezdve
jó darabig nem is szavaltam. 
s Hogyan került mégis kapcsolatba a színészettel?

Már kovásznai gimnazistaként léptem elõször
színpadra, amikor Gazda József kezdeményezésé-
re egy Tamási Áron drámát vittünk színre.
Egyfajta misszió volt, hogy Székelyföld szülöttjé-
nek mûvét minél több helyre elvigyük. Bejártuk a
darabbal Kalotaszeget, közben népdalokat gyûj-
töttünk, kihalófélben levõ szokásokat jegyeztünk
fel. Nagy dolog volt ez akkoriban, amikor még
Erdélyen belül sem volt egyszerû az utazás. 
s A gimnáziumi évek alatt kötelezte el magát 
a színészet mellett?

Bölcsésznek készültem, még az is megfordult a fe-
jemben, hogy testnevelõ tanár legyek. Úgy gon-
doltam, hogy a pedagógus pálya az, amivel a leg-
többet adhatok a magyar közösségnek, és elõse-
gíthetem megmaradását. Aztán közbeszólt a sors,
illetve apám egyik barátja, aki meg volt arról gyõ-
zõdve, hogy márpedig nekem színésznek kell áll-
nom. Elvitt egy akkoriban már sikeres marosvá-
sárhelyi színészhez, az azóta szintén Magyaror-
szágon élõ Ferenczy Csongorhoz, aki azt mondta,

hogy van tehetségem a színészmesterséghez. Ez
olyan lökést adott, hogy jelentkeztem a marosvá-
sárhelyi Szentgyörgyi István Színmûvészeti
Fõiskolára, ahová elsõre felvettek. Hatan végez-
tünk, három fiú és három lány. 
s Mikor döntötte el, hogy Magyarországra települ?

Két és fél évig dolgoztam a sepsiszentgyörgyi szín-
házban, de az utolsó idõkben már úgy éreztem
megfulladok. Addig eszembe sem jutott, hogy el-
hagyjam a szülõföldemet, azért is lettem színész,
hogy Erdélyben magyarul dolgozhassak, ápoljam
a nyelvet és kultúrát. Szép lassan azonban a hata-
lom szinte teljesen ellehetetlenítette a munkán-
kat, a bemutató elõtt lekapcsolták a villanyunkat,
elvették a fûtést, hogy ne tudjunk próbálni.
Közben hívtak a Vörös grófnõ forgatására, de
nem kaptam útlevelet késõbb már turistaként
sem utazhattam. Orvos võlegényemet román te-
rületre helyezték, így alig tudtunk találkozni mert
engem a magyar színház helyhez kötött. Mikor a
mai napig Erdélyben élõ szüleim is azt mondták,
hogy menjek döntöttem el végleg, hogy áttelepü-
lök Magyarországra. 

Kalandos körülmények között jöttünk át.
Mindketten névházasságot kötöttünk, majd há-
rom évvel késõbb, immár elváltként házasod-
tunk össze. 
s Hogyan teltek az elsõ magyarországi évek?

A Józsefvárosi Színház utazó társulatához kerül-
tem, de nem maradtam sokáig alig egy évig bír-
tam a lélekölõ robot munkát. Úgy éreztem, nem
kellünk igazán senkinek, ha nem lennénk fel
sem tûnne. Ezért váltottam és a József Attila szín-
házhoz szerzõdtem, ahol hét évet töltöttem el.
1994-ben úgy döntöttem, hogy a mûvészi szabad-
ságot és az azzal járó bizonytalanságot választom
és szabadúszó leszek. Számtalan szép szerep kö-
vetkezett, köztük különösen kedves az Újpesti
Ady Endre Mûvelõdési Házban nemrégiben
színre vitt Rómeó és Júlia. A diákoknak szóló
másfél órás, mégis a teljes történetet átadó válto-

zatban a dajka és Capuletné összevont szerepét
kaptam meg.
s Eddigi pályafutása alatt számtalan szerepben 
láthattuk. Melyek voltak a legemlékezetesebbek?

Sokszor mondják rám, hogy szépasszony szerepe-
ket játszom, amivel nem értek egyet. Éppen most
játszom Székesfehérvárott, ahová szeptember el-
sejével szerzõdtem, egy szerencsétlen sorsú, egyál-
talán nem szép, elhagyott nõ szerepét, ami vi-
szont nagyon közel áll a szívemhez. De ilyen volt
a Vihar Katyerinája, vagy az Ármány és szerelem
Lady Milfordja. Megannyi asszonysors.
s A székesfehérvári szerzõdés azt jelenti, hogy szakí-
tott az eddigi szabadúszó élettel?

Azt hiszem belefáradtam az önállóságba, hogy
mindent magamnak kellett elintézni, a díszletet,
a ruhákat, a szervezést. Most állandó társulatra
volt szükségem, ami mindezt leveszi a vállamról

és megengedi, hogy kizárólag a színészetre kon-
centráljak. A társulattal egy családba kerül az em-
ber, hogy válás vagy hosszú házasság lesz a vége az
csak késõbb derül ki. 
sEmlítette, hogy gyerekként belesült egy versbe.
Most mégis verset mond nekünk a Várnegyed Galéria
Gyurkovics Tibornak szentelt tárlatán. Miért éppen
vers és miért Gyurkovics?

Bár többször mondtam verset a gyermekkori ku-
darc óta, csak most éreztem úgy, hogy egy na-
gyobb lélegzetû verses mûsort állítsak össze. Nem
pótcselekvést kerestem, hanem kutattam a ne-
kem valót azt, amivel adni tudok a közönségnek.
Valahogy úgy mint karácsonykor, amiben az
adás a szép, a lényeg. Olyan anyagot akartam,
amiben én is benne vagyok, ami számomra és ve-
lem hiteles. Aztán beleütköztem Gyurkovics
Tibor verseibe, egy egész nyáron át olvastam, mi-
re kiválasztottam közülük egy csokorra valót.
Megmutattam az anyagot Szakonyi Károlynak,
aki azt javasolta, hogy vonjuk össze a verseket a
Bíboros címû Gyurkovics novellával így született
meg a Szeretõk. Egyfajta versmusical, amiben a
próza és a vers kölcsönösen kiegészíti és újraértel-
mezi egymást. 

A Várnegyed Galéria mellett az ország számos
pontján mutattuk már be a Szeretõket, az elsõ ke-
rületi önkormányzatnak köszönhetõen pedig a
Nagyszebeni Magyar Hetek közönségének is el-
vittük a darabot. Eljutottunk Sepsiszentgyörgy-
be is, ahol huszonkét év után állhattam újra szín-
padra. 
s Nem csak a kerületben játszik, hanem itt is él. 
Honnan a kapcsolat?

Az állampolgársághoz segítõ férjem éppen a
Várban, a Ruszwurm felett lakott, így lettem
1985-ben elsõ kerületi lakos. Késõbb, immár
mostani férjemmel egy sokszoros csere eredmé-
nyeképpen a Várban sikerült egy kis lakást szerez-
nünk. Egészen 1993-ig laktunk a Peterman bíró
utcában, ahová a lányom is született, innen köl-
töztünk a Lánchíd utcába. Ha jól számolom hu-
szonkét éve vagyok elsõ kerületi lakos.

A Szeretõk januárban két alkalommal 19-én és 24-
én 18 órától látható a Várnegyed Galériában. Az
elõadások ingyenesek. K. Á.

Interjú Incze Ildikóval

Színészsors és asszonysors a Duna-partról

Budavár közönsége 1997 adventjén hallhatta
elõször a Caritas Collectio Kamarazenekart,
amely azóta is az ünnepi hangversenyek rendsze-
res közremûködõje. Az évtizedes együttmûködés-
rõl Somogyváry Ákossal, a zenekar mûvészeti ve-
zetõjével, alapító-karmesterével beszélgettünk. 

s Emlékszik az elsõ fellépésükre?
- Annak idején a Várnegyed újságban olvastam a
felhívást, hogy karácsonyi gyûjtést kezdeményez-
nek az erdélyi rászorulók javára. Jelentkeztem az
önkormányzatnál, és fölajánlottam, hogy egy jó-
tékonysági koncert keretében a zenekarunk is szí-
vesen csatlakozik az akcióhoz. A Magyar Kultúra
Alapítvány székházában (akkori nevén a
Kulturinovban) rendezett hangversenyen
Vivaldi Gloria címû oratóriumát adtuk elõ. Ettõl
kezdve rendszeresen visszajárunk a Várba.
Együttesünk játszott például az 1998 õszén meg-
választott új képviselõ-testület beiktatásán, és szá-
mos önkormányzati ünnepségen. Budavár vissza-
foglalásának 320. évfordulóján Haydn Nelson
miséjét adtuk elõ.
s Amikor a Várban felbukkantak, már tíz éve léte-
zett a zenekar. Miért választották e különös hangzá-
sú nevet?

- A Caritas Collectio Kamarazenekar húsz évvel
ezelõtt alakult; a jubileumi hangversenyre no-
vember végén éppen a Kapisztrán téri Városháza
aulájában került sor. 1987-ben a Rezsõ téri temp-
lomban dr. Hajnal György kanonok-plébános úr
adott helyet a zenekarnak, amelynek nevét az ál-
tala alapított, mozgássérülteket támogató-foglal-
koztató egyesülettõl kaptuk. (A civil szervezet
1991 óta a Zoborhegy téri Regnum Marianum
templomban mûködik.) Az együttes annak ide-
jén hangszeres fõiskolásokból, valamint civil fog-
lalkozású zenész barátainkból verbuválódott.
Napjainkra minden tagunk hivatásos muzsikus
vagy zenetanár. A kezdetektõl résztvevõi vagyunk
egyházzenei és ifjúsági hangversenyeknek, diplo-
makoncerteknek, jótékonysági rendezvények-
nek, zenei kurzusoknak, rangos társadalmi-kul-
turális eseményeknek, mûvészeti fesztiváloknak.
Két évtized alatt itthon és külföldön több mint
félezer fellépésünk volt.
s Ön zenekarvezetõi teendõi mellett a Budai
Ciszterci Szent Imre templom Szent Alberik
Kórusának karnagya is. A zenekar és a kórus hasonló
repertoárral rendelkezik?

- A kórusról el kell mondanom, hogy valódi ön-
szervezõdõ társulat. Éveken keresztül maguk irá-

nyították az ügyeiket. 1997 õszén egymástól füg-
getlenül ketten is megkerestek – Achim Erzsébet
orgonamûvész és Mindszenty Zsuzsánna Liszt-dí-
jas karnagy, a Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetségének társelnöke –, hogy legyek a kórus
karnagya. Mindkét együttesben elsõsorban ba-
rokk és klasszikus mûvek alkotják a repertoárt,
ám természetesen akadnak kivételek is. Ezt pél-
dázza az 1998-ban megjelent elsõ, Barokktól
Bartókig címû lemezünk, amely a zenekar elsõ tíz
esztendejében leggyakrabban játszott mûvekbõl
készült válogatás. Ugyanebben az idõben részt vet-
tünk több oratórikus mû felvételén is. Igazi zenei
csemege az a CD, amelyen a zenekar és a kórus fi-
atal szólisták közremûködésével Saint-Saëns
Karácsonyi oratóriumát adja elõ, vagy a Mozart-
epigon brazil García Requiemje, hiszen ezek a
mûvek korábban Magyarországon még soha
nem jelentek meg lemezen. 
s Felvételeik többsége az I. kerületi Városháza kivá-
ló akusztikájú aulájában készült. Itt rögzítették töb-
bek között a magyar himnuszvariációkat is…

- Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére
annak idején pályázatot írtak ki. Összesen tizen-
három pályamû érkezett, ebbõl levéltári-könyvtá-
ri kutatásokkal ötöt sikerült megtalálnom. A
nyertes mû – Erkel Ferenc Himnusza – nemzeti
himnuszunk lett. Az elõkerült öt változatot mu-
tattuk be a Caritas Collectio Kamarazenekarral
és a Szent Alberik Kórussal 2000-ben, a magyar
kultúra napján a Mátyás templomban, majd az
aulában a MÁV Szimfonikusokkal felvettük a

CD hanganyagát. Ebbõl a lemezbõl
minden hazai iskolai könyvtárnak el-
juttattunk egy példányt. 
sA Himnuszokat tartalmazó CD-t  nagy-
apja, Hazai (Henszelman) Kálmán emlé-
kének ajánlja, aki az 1936-os berlini
olimpia aranyérmes vízilabdacsapatá-
nak tagjaként a dédapja himnuszát éne-
kelhette. A családfa tehát azt mutatja,
hogy ön Erkel Ferenc egyenesági leszár-
mazottja. Önkéntelenül adódik a kérdés:
a zenei pálya családi indíttatásból fakadt?

- Bevallom, mindettõl függetlenül hat
és fél éves koromban egy nap azzal
mentem haza az iskolából, hogy jövõ
évtõl csellózni fogok. A szüleim elsõ
osztálytól zenei tagozatra írattak, majd
zeneiskolába jártam. A Táncsics
Gimnázium zenekarában játszottam,
és azt hiszem, mindez megalapozta a
továbbiakat. Végül az ELTE karveze-
tõi szakán szereztem diplomát.
Feleségem Varsányi Erika, a MÁV
Szimfonikus Zenekar elsõ hegedûse,
és a Caritas Collectio Kamarazenekar
koncertmestere. A muzsika szeretete
nálunk családi hagyomány, amelyet a
középsõ fiúnk visz tovább. Rojkó A.

Húsz éves a Caritas Collectio Kamarazenekar

Áldott kamarazene

Fotó: Gulyás Buda
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A legtöbben fotósként ismerik: -mûvész és -ripor-
ter – mindkettõ mesterfokon. A nyarakat
Sukorón tölti, ahol kulturális fesztivált rendez;
õsztõl tavaszig a Naphegyen él. Matz Károly neve
védjegy a szakmában, sokaknak õ „A
Macckarcsi”.  

s Mikor volt elõször a kezében fényképezõgép?
- Már egészen kis koromban. Akkoriban nagyon
népszerûek voltak a családi egynapos kirándulá-
sok. Közösen kivonultunk a budai hegyekbe,
vagy a hûvösvölgyi Nagyrétre, mindenki fogott
egy-egy batyut. Én voltam a legkisebb, nekem ju-
tott a fényképezõgép. „Név szerint” egy
Voigtlander Brillant. Néhány évvel késõbb némi
kerülõvel kerültem a II. Rákóczi Ferenc
Közgazdasági Technikumba, ahol Farkas Vince
tanár úr fotós szakkört vezetett. Tõle tanultam
meg, hogy kell fényképezni, tárgyfotót készíteni,
hogy kell a témát megvilágítani. Jártuk a várost, a
körutat, a Várat és mi laboráltuk a képeinket. 
s Akik ismerik Önt, tudják, hogy a kortárs mûvészet
és a kultúra elkötelezett híve. Kitõl kapta ehhez a mu-
níciót?

- Legfõbb lelki-szellemi támogatóm az anyám
volt, aki kitûnõen ismerte a magyar kultúrát. Õ
tudatosította bennem, hogy a Biblia nélkül nem
értem meg a középkor kultúráját. Otthon hatal-
mas könyvtárunk volt, és a bátyámmal azt vet-
tünk le a polcról, amit akartunk. Mindketten eb-
ben a szellemben nevelkedtünk; a testvérem,
László késõbb elvégezte a Zeneakadémiát, és a
Magyar Rádió zenei fõrendezõje lett.

A ’60-as években újabb hatások értek. Barátaim
révén kerültem Pest egyetlen irodalmi szalonjának
látogatói közé. Az összejövetelek Petrigalla Pál laká-
sán voltak; munkácsi származású házigazdánk
rendkívül tájékozott volt a zenében és a képzõmû-
vészetben. Mindössze húsz éves voltam, a többiek
nálam jóval idõsebbek. A törzsvendégek közé tar-
tozott Pilinszky János, Bak Imre, a Párizsban élõ
Tóth Endre, Solt Pál, az Attalai testvérek és a szent-
endrei festõk. Nagyon hamar befogadtak maguk
közé, és mindannyiuknak volt egy-két jó szava hoz-
zám. Odajárt Horánszky Gyula festõ is, akivel kö-
zös munkánk is született. Õ rajzban, én fotókon
örökítettem meg ugyanazt a témát.

Petrigallánál volt az elsõ és az utolsó hagyomá-
nyos stílusú kiállításom is. Akkoriban lépett fel

Budapesten Louis Armstrong, majd Ravi Shankar,
és tévésként mindkét koncertre eljutottam.
Közvetlenül a színpad elõtt dolgoztam, végig nálam
volt a fényképezõgép. Az ott készült fotókból válo-
gattam a házi tárlatra. Idõ közben a barátaim segít-
ségével megismertem a szürrealizmust, és azonnal
tudtam, hogy ez az én stílusom. E mûvészi világból
a mese ragadott meg, mert elég szorongós vagyok.     

A harmadik szellemi mûhely az 1960-as évek te-
levíziója volt.  1965-ben az MTV kétéves tanfolya-
mot hirdetett, ahol a gyártásvezetéstõl az operatõri
munkán át a vágásig mindent megtanultunk.
Késõbb hosszú idõn át a Szórakoztató osztályon
dolgoztam, majd a Híradónál, mint operatõr.
Különös idõszakot éltünk, hiszen fillérekért dol-
goztunk, de nagyon szerettük egymást. A
Vasárnapi vendégségben címû sorozat készítése
közben – melyet Czigány György szerkesztett és ve-
zetett – ismét olyan nagy egyéniségekkel találkoz-
hattam, mint a költõ Weöres Sándor, vagy a festõ,
Bálint Endre, vagy a szobrász, Borsos Miklós.

Rövid idõn belül kiderült, hogy az én igazi mû-
fajom a film. Talán ennek köszönhetõ, hogy a
rendszerváltás után elsõként kaptam engedélyt
filmgyártásra az I. kerületben.
s Különbözõ lapok fotóriportereként tûnt fel, mi-
közben a fotómûvészet területén új látásmóddal
rukkolt elõ. Hol lépett elõször a nyilvánosság elé? 

- Barátaimmal, Felber Györggyel és Csáki
Lászlóval éveken át a Korona Cukrászdába jártunk
krémest enni. (Akkoriban a Krisztinavárosban
laktam, ahonnan csak egy ugrás a Dísz tér). Ismert
minket az összes felszolgáló-kisasszony, és szinte
második otthonunknak tekintettük ezt a békebeli

helyet. Egy alkalommal Gyuri felvetette, mi lenne,
ha itt rendeznék fotókiállítást. Gyártásvezetõ lé-
vén, rögtön kézbe vette az ügyet, de így is nagyon
nehezen indult a dolog. A cégtulajdonosnak még
azt is igazolnia kellett, hogy a fényképek nem szoci-
alizmusellenesek. Végül minden papírt beszerez-
tünk, és Z. Gács György, Munkácsy-díjas festõmû-
vészt az Iparmûvészeti Fõiskola rektorát sikerült
megnyernem a tárlat megnyitására. A képeknek
nagy sikere lett, csakúgy, mint késõbb az óbudai
Zichy kastélyban kiállított óriás fotók kiállításá-
nak. Ez utóbbit Czigány György nyitotta meg. A te-
levízió tudósítója a fényképek kapcsán bírálatként
megállapította, hogy „A szocializmus nem ilyen
pesszimista”. Ez a megjegyzés a tévénézõkbõl azt az
egészséges reakciót váltotta ki, hogy kíváncsiak let-
tek, ki ez a pasas, aki szembe mer szállni a hivatalos
ízlésvilággal? Még a zárónapon is rengeteg látogató
érkezett. Így ment éveken át, de az ötödik-hatodik
kiállítás után rájöttem, hogy a megnyitókon min-
dig ugyanazokkal az arcokkal találkozom. Úgy
döntöttem, abbahagyom a kiállításokat.
s Tizenöt évvel késõbb egyszer mégis kiállított. Ez
volt a Sukorói nyár elsõ rendezvénye. Hogyan kezdõ-
dött ez a szép hagyományú sorozat?

- A ’90-es évek elején kerültem Sukoróra.
Számos mûvész és alkotó tölti ott a nyara-
kat. Osskó Judit egykori tévés kolléganõm
séta közben mutatta be nekem a falut.
Néhány héttel késõbb bementem a polgár-
mester úrhoz, és azt javasoltam, rendezzünk
a kultúrházban kiállításokat. Kedvcsiná-
lónak magam csináltam az elsõ kiállítást,
amelyet Solt Pál a Legfelsõ Bíróság elnöke –
amúgy kiváló festõmûvész – nyitott meg.
Utána a zenész barátaim koncertet adtak a
református templomban. Azóta minden
évben megrendezem a Sukorói nyár prog-
ramsorozatát. Júniusban indul a szezon, és
a nyár során öt kiállítást, és öt hangversenyt

rendezünk. Szobrászok, keramikusok, cserepe-
sek, selyemfestõk, fotósok kapnak lehetõséget.
Volt itt tárlata Gross Arnoldnak, Eck T. Imrének
(Gyurkovits Tibor nyitotta meg), Gyurkovits
Trudinak és a 22 éves Bócz Sárának is, aki rendkí-
vül tehetséges képzõmûvész. Nálunk kizárólag a
mûvészi minõség számít. A falu lakói nagyon szí-
vesen részt vesznek a programokon. 
s Fotóriporterként ma is dolgozik. Fotográfusnak
vagy fotómûvésznek tartja magát?

- Mindig amit a mûfaj igényel. Ars poeticám,
hogy a fényképezés akkor éri el mûvészi rangját,
amikor az objektív szubjektívvé válik. - a -

Török Ádám, a Mini együttes alapítója, január-
ban lesz 60 éves. Elröpült ez a néhány évtized,
igaz, rendkívül tartalmasan és eredményesen. A
kezdeti idõkben a badacsonyi Tátika étterem te-
raszán adtak koncertet, majd hazai és európai
nagyvárosokban, s természetesen törzshelyükön a
Bem rakparti Mûvelõdési Házban és a felejthe-
tetlen tabáni bulikon. Mindenhol és minden eset-
ben bizonyítottak különleges zenéjükkel, s napja-
inkban is megmutatják, hogy a jövõben is szá-
molni kell a Minivel.

- Pályafutásom során sok fontos állomás volt és
mindegyiket meghatározónak tartom, legyen az
az õs Mini, vagy a TTT (Tátrai-Török Tandem),
amikor kísérleti zenét játszottunk. Késõbb egy
belsõ fejlõdés után a 90-es évek bluesboom kor-
szakában ismét visszatért az igazi Mini óriási siker-
rel, mint 1993-ban a 25 éves Mini buli a BS-ben,
vagy említhetném 1998-ban, az 50. születésnapo-

mon adott „30 éves a Mini” koncertet - kezdte egy
szuszra mondandóját az örökifjú Török Ádám.
s Sokan adnak a véleményére, hogyan látja a szak-
ma helyzetét?

- Amikor az emberek többségének tengernyi
gondja van és növekvõ terhei, az természetesen az
együtteseket is érinti. „Túltermelési” válság van,
sok a jó zenész, kevés a hely, ahol bemutathatnák
produkciójukat. Sok tehetséges magyar fiatallal
találkoztam, de legtöbbjükbõl hiányzik a saját stí-
lus, a kreativitás és a csapatban való együttmûkö-
dés. Örömteli, hogy az élõ zenének ismét van ér-
téke. A koncertek szervezése, támogatók keresése
és a menedzselés nagyon sok energiát igényel.
s Milyen volt a 2007-es év a Mini együttes számára?

- Eredményes és szakmailag is sikeres. Elég ha a
nyári karlsruhei fesztivált említem, ahol a város
fõterén hatalmas sikerû koncertet adtunk egy
bluse fesztiválon. Németh Károly, akivel 33 éve
zenélünk együtt és fiatal, tehetséges basszusgitá-

rosunk Paróczai Attila, akit 4 éve fedeztem fel, s a
két expiramista Köves „Pinyó” dobos és Závodi
Janó legendás gitáros, és természetesen Török bá-
csi, azaz én, barátok vagyunk a magánéletben és a
munkában is. 
s Melyek voltak a legsikeresebb számaik és hány le-
mezük jelent meg?

- Idáig 15 cd-nk, 5 bakelitlemezünk és 1 dvd-nk je-
lent meg. A január 26-ai koncertünk elõtt adjuk
ki a legújabb Mini cd-t és a könyvünket a 40 éves
pályafutásunkról. Legnagyobb slágereink, a

Gõzhajó, Keresztes lovag, Vissza
a városba…
s Mi várható a január 26-ai Petõfi
csarnokbeli koncerten?
- A januári születésnapomat köve-
tõen igazi örömzenét játszunk 3
órán keresztül, a 40 év legjobb da-
laiból. Nem véletlen, hogy a jubi-
leumi szuperkoncert neve:
„Messze visz az út”. Többek kö-
zött fellép Tátrai Tibor, Muck
Ferenc, Németh Alajos, Mohai
Tamás, Török Péter és még so-
kan mások. A koncertet követõ-
en egész évben járjuk az országot
és fellépünk kedvenc helyeinken;
Gyõrben, Miskolcon, a Balaton
körül és még több nagyvárosban.
Természetesen ott leszünk a má-
jus 1-jei tabáni bulin is.
s Mit jelent Önnek az I. kerület?
- Egyértelmûen az életemet.
Szeretek itt élni. A budai Vár, a
Duna-part, a Tabán, a sok emlék
mind-mind a kerülethez köt, és
vallom, hogy ez Magyarország
legszebb helye.

Kép és szöveg: Fehér Ferenc

Fotográfus, szubjektív objektívvel

„Messze visz az út”

60 éves a gõzhajó kapitánya
Nevetõ fejfák

„Itt nyugszom én, Olvasod te, 
Olvasnám én, Nyugodnál te”

Fekete humor eleink tollából - lehetne az alcí-
me Vecsey András legújabb kötetének, mely-
ben több mint kétszáz Dluhopolszky László
karikatúráival színesített magyar és jónéhány
lengyel sírvers kapott helyet. Borúra derû,
tartja a mondás, ami úgy tetszik a temetõi fel-
iratokra is igaz, ami annak tanúbizonysága,
hogy õseink halálukban sem vesztették el jó-
kedvüket, de ha mégis, örököseik helyettük is
gondoskodtak egy kis temetõi vidámságról.

Mint a Tabán Múzeumban megtartott könyv-
bemutatón Vecsey András elmondta, a kötet
alapjául nagybátyja Kissházy József 1932-es
gyûjtése szolgált. A könyv tulajdonképpen
nem más mint a Miskolcról és környékérõl
származó 19. századi sírfeliratok aktualizálása,
illetve csoportosítása. A cél az volt, hogy a mai
kor embere is megismerje ezeket a gyöngysze-
meket, melyek a humor erejével lopnak egy
kis életet az elmúlásba. A sírvers irodalom
Angliában és Németországban a leggazda-
gabb, de éppen Magyarországon a legszelle-
mesebb, ami a népi humor halhatatlanságá-
nak bizonyítéka. A kötetben olvasható
Kissházy féle magyar feliratokkal szemben
Wawrzyniec Marek Rak fiktív sírversei szere-
pelnek kontrasztként, elválasztva, egyúttal
mégis összekötve a 19. század és a ma emberé-
nek néhol nagyon is hasonló humorát. Mert a
régi versek ugyanúgy telis tele vannak tréfás és

intellektuális szójátékokkal, szerepelnek ben-
nük vénkisasszonyok, anyósok és feleségek
szép számmal, de nem maradhat ki a bor és az
intimitás sem, ahogyan a kaszás is szaporán te-
szi a dolgát a néhány soros feliratokban. A kö-
tetbõl szándékosan kimaradtak a politikai
vagy aktuálisnak tûnõ sírversek, egy kis öniró-
nia azonban belefért, így kapott saját sírfelira-
tot Vecsey András és a kiadó Fónod Csaba,
míg a kötet elõszó-verse Gyurkovics Tibor
munkája, melyeket Helyei László színmûvész
értõ tolmácsolásában hallgathatott meg a szép
számú közönség. 

Van, aki azt állítja, hogy a versek többsége az
íróasztalnak íródott. Lehet, hogy valóban így
van, de a nevetõ fejfák mégis csak léteznek, ha
máshol nem a népi emlékezetben és most már
könyv alakban is – hangsúlyozta Vecsey András. 

DélUtán
A 45 év feletti emberek 

ingyenes telefonos 
lelkisegély szolgálata: 

06-80-200-866

Minden nap, hétvégén és az ünnepnapo-
kon is: 18-tól 21 óráig. Jogi és betegjogi 

tanácsadás: minden hónap elsõ és 
harmadik csütörtökén. Orvosi tanácsadás:

minden második szerdán. Családi, pár-
kapcsolati, szomszédsági konfliktuskezelés.

(meditáció): 06-30-377-9030.

Závodi János, Köves Pinyó, Török Ádám, Muck Ferenc, Kerékgyártó István
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Köszönhetõen a folyamatos rendõri jelenlétnek és a
polgárõrség támogatásának az év utolsó felében sem
emelkedett a bûncselekmények száma a kerületben,
ugyanakkor több esetben sikerült tetten érni és elfog-
ni bûnözõket – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes. Mint a kapitányságvezetõ elmondta,
december közepétõl új vezetõk irányítják a kapitány-
ság munkáját, Király Richárd alezredes a bûnügyi, míg
dr. Czirják Róbert õrnagy a közrendvédelmi osztály
irányítását látja el. Továbbra is rendszeresek a köz-
rendvédelmi és közlekedésbiztonsági akciók, melyek
során különös figyelmet fordítanak az ittas vezetõk és
a gyorshajtók kiszûrésére.

Autófeltörõket és betörõket fogtak
Míg a lakosság az ünnepekre készülõdött, a rendõrök
több sikeres akciót is végrehajtottak. 

Három napon belül két gépkocsi feltörõ került
rendõrkézre, egyiküket tetten érték, míg „kollégáját”
lakossági bejelentésre a bûncselekmény helyszíné-
nek közelében csípték nyakon. Bár nem ismerték
egymást, mindketten magnók és GPS készülékek el-
lopására specializálták magukat, mint a nyomozás
során kiderült több kerületi autó feltörése szárad a
lelkükön. Egyiküket még az sem zavarta, hogy a kö-
zelmúltban mûtéten esett át.  A kapitány kéri a polgá-
rokat, hogy azonnal hívják a rendõrséget, ha a parkoló
autók körül gyanúsan mozgó, a kocsikba benézõ sze-
mélyekre lesznek figyelmesek. 

Minden bizonnyal gazdag karácsonyban reményke-
dett az a két bûnözõ, akik december 23-án az egyik ke-
rületi mélygarázsba akartak betörni. Éppen a garázs-
kaput feszegették, amikor az épület biztonsági õre
megzavarta õket. Dulakodásuk feltûnt a környék lakó-
inak, akik értesítették a rendõrséget, a pillanatok alatt
kiérkezõ járõrnek pedig sikerült elfogni az elkövetõket. 

Rács mögött a szállodai szarka
Elõszeretettel látogatta a kerületi és belvárosi elegáns
hoteleket az a külföldi állampolgárságú elkövetõ, aki
néhány napja már a rendõrség vendégszeretetét élve-
zi. A. Sz. ugyanis nem vendégként érkezett a szállodák-
ba, hanem rövid terepszemle után igyekezett minden
mozdíthatót magához venni. Az egyik kerületi szállodá-

ban azonban a biztonsági kameráknak köszönhetõen a
személyzetnek sikerült lefülelnie, és a rendõrség kiér-
kezéséig visszatartani a botcsinálta tolvajt. 

Rabló rendõrkézen
Filmekbe illõ módon raboltak ki egy férfit december
20-án a Döbrentei téren. Az áldozat röviddel koráb-
ban az Erzsébet hídról levezetõ lépcsõn haladt, ami-
kor ismeretlenek meglökték. A földre esett férfit az
egyik támadó arcon ütötte, majd mellkason rúgta és
megpróbálta elvenni mobiltelefonját. A sértettnek
ekkor még sikerült elfutnia, azonban az egyik elkö-
vetõ utolérte és újra ütlegelni kezdte, miközben tár-
sa elvette telefonját és szemüvegét. Szerencsére a
kirabolt férfi azonnal hívta a rendõrséget, a forró
nyomon indított nyomozás pedig eredményre veze-
tett, a komáromi rendõrök még aznap elfogták az
egyik külföldi állampolgárságú rablót. Társát jelen-
leg is körözik. 

Vigyázat! Álrendõrök!
Korábbi bûncselekmények helyszínére csengetnek
be a magukat rendõrnek kiadó tolvajok, majd adat-
gyûjtést színlelve meglopják gyanútlan áldozataikat.
Dr. Kesztyûs Rudolf felhívja a polgárok, különösen az
egyedül álló, idõs lakosok figyelmét, hogy idegent ne
engedjenek be lakásukba. Ha bárki bebocsátást kér,
ellenõrizzék személyazonosságát, kérjék el fényké-
pes igazolványát, illetve munkahelye vonalas telefon-
számát, ahol igazolni tudják kilétét. Fontos tudnivaló,
hogy a rendõrség, illetve a közmûvállalatok emberei
rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, amit kérésre
kötelesek felmutatni. 

Karácsonyi ajándék rendõröknek
Szenteste napján személyesen adott át karácsonyi
ajándékokat a szolgálatot teljesítõ rendõröknek dr.
Kesztyûs Rudolf, aki köszönetet mondott az állomány
egész éves munkájáért. 

Csendes szilveszter
Rendõrségi szempontból nyugodtan telt az év utolsó
napja a kerületben. Rendbontásról, vagy bûncselek-
ményrõl nem érkezett bejelentés. 

Kék hírek

Budavári Mûvelõdési Ház 
(I. ker., Bem rkp.6.)

TTáárrssaassttáánncc
Társastánc és kubai salsa tanfolyam vasárnaponként
a Budavári Mûvelõdési Házban
Bõvebb információ: www.atanctanar.hu

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess (néptánc oktatás)
Minden hétfõn, kedden és csütörtökön.
Hétfõ: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.30-21.30
Kedd: Utánpótlás csoport: 18.30-21.30
Csütörtök: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.45-21.45

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy  
Foglalkozások: minden nap 17.30-20.30 óráig
Tandíj: napijegy: 1500Ft, 
egy hét: 5000 Ft, két hét: 8000 Ft, 
egy hónap: 12.000 Ft.
Tanárok: Kopasz Tamás képzõmûvész, Elekes Károly
képzõmûvész
Helyszín: I. ker., Fõ utca. 3. Telefon: 201 0324, a fog-
lalkozás ideje alatt: 212-9239.

HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaannffoollyyaamm
Minden hétfõn 19.00-21.00 haladóknak, szerdán
19.00-tól kezdõknek.
Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom ingyenes.

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb,,  BBuuddaa  
2008. január 27. vasárnap 19.00
Vendég: Musica Historica 
Jegyár: 750Ft.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb
Minden hétfõn 9.00-13.00
Klubvezetõ: Tinka Árpád

TTáájjaakk,,  KKoorrookk,,  MMúúzzeeuummookk  EEggyyeessüülleett
Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja
Január 31. csütörtök 14 óra, klubnap
Klubvezetõ: Cser Jánosné

TTaabbáánn  MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb
Január 18. péntek 16 óra: Anyád lehetnék
Január 25. péntek 18 óra: Persepolis

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr
Január 17. csütörtök 17 óra: túramegbeszélés, él-
ménybeszámolók
Január 31. csütörtök 17 óra 2007. évi hétvégi egyna-
pos túrákról DVD-vetítés, elõadás: Melicher Sándor
Klubvezetõ: Kormos Vera 

AArrggeennttiinn  TTaannggóó  KKlluubb
Minden szerdán 18.00-tól tanítás, utána táncház

TTéékkaa  KKlluubb  TTáánncchháázz
Szombatonként 17.00-23.00 (Közben: Anna néni
kézmûves foglalkozása)
Belépõ: gyermek 500 Ft, felnõtt 750 Ft. 17-19 óráig
gyermek táncház
19-24 óráig felnõtt táncház

KKoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa
Kedden és csütörtökön: 15.30-16.30 és 16.30-17.30
Szerdán és pénteken: 7.30-8.30 és 8.30-9.30
Részvételi díj: 500 Ft

VVooxx  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett
Minden hétfõn és szerdán 18.00-tól

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
Január 15. kedd 10:30 órakor:Dr. Tóth József: Mátyás
király nyomában
Január 22. kedd 10:30 órakor: Nagy Lajos: Észak-
Dunántúli mozaikok
Január 29. szerda 10:30 órakor: Benyik Béla:
Morvaországi kastélyok és várak 

VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee::  BBaarroossss  GGáábboorr
TTuurriissttaa  KKlluubb
Január 25. péntek 14.00-16.00: klubnap
Klubvezetõ: Malomhegyi Imre

GGiittáárriisskkoollaa
Információ (tanárok, képzés, érdeklõdés): www.bu-
daigitariskola.hu
A Budai Gitáriskola tanfolyamai lehetõséget nyújta-
nak mindazoknak, akik el kívánják sajátítani a gitár-
játékot és közelebbrõl szeretnék megismerni a hang-
szer zenéjét. Az egyéni vagy csoportos órák alkalmá-
val mindenki a számára legmegfelelõbb képzésben
vehet részt életkorától, zenei képességétõl függetle-
nül. Iskolánkban könnyû-, és komolyzenei szekció is
mûködik.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraaeeggyyüütttteess
Minden pénteken 17.00 órakor
Az operaegyüttes olyan résztvevõket vár, akik komo-
lyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, dal-
irodalom). Mûködési terület: egyéni korrepetíció, sze-
reptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési le-
hetõségek
Zenei vezetõ: Nagy Ferenc karmester

SSkkaannddiinnáávv  nnyyeellvvttaannffoollyyaammookk
Információ: Skandináv Ház Alapítvány www.skandi-
navhaz.hu vagy info@skandinavhaz.hu
Tanuljon skandináv nyelveket a Skandináv Ház
Alapítvány szervezésében!

Programok
Nemzeti Táncszínház - Színházterem
(I. ker., Színház u.1-3.)

JJaannuuáárr  1155.. kedd, 19.00 óra,
JJaannuuáárr  1166.. szerda, 19.00 óra
Nagyidai cigányok
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata
JJaannuuáárr  1177.. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Diótörõ
Budapest Táncszínház
JJaannuuáárr  1188..  péntek, 19.00 óra
Kalotaszeg
Honvéd Táncszínház
(elõadást követõen táncház)
JJaannuuáárr  1199.. szombat, 19.00 óra
Aladdin
Botafogo Táncegyüttes
JJaannuuáárr  2200.. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra
Ezeregyév
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata
JJaannuuáárr  2211.. hétfõ, 19.00 óra
Tûzmadár / A csodálatos mandarin
Magyar Balettszínház, Gödöllõ
JJaannuuáárr  2222..  kedd, 10.30 és 15.00 óra
Diótörõ - Budapest Táncszínház
JJaannuuáárr  2244.. csütörtök, 19.00 óra
Egy faun délutánja - a 10 éves Bozsik Yvette Társulat
elõadása
JJaannuuáárr  2255.. péntek, 19.00 óra
Homo ludens - a 20 éves Szegedi Kortárs Balett elõ-
adása
JJaannuuáárr  2266.. szombat, 19.00 óra
Tavaszi szél - Duna Mûvészegyüttes
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET (2)
JJaannuuáárr  2277.. vasárnap, 10.30 óra
Zene-Bona-Szana-Szét - Honvéd Táncszínház,
Napsugár bérlet (3)
JJaannuuáárr  2277.. vasárnap, 19.00 óra,

2288..  hhééttffõõ,, 19.00 óra
Nagyidai cigányok - ExperiDance - Román Sándor
Tánctársulata
JJaannuuáárr  2299..  kedd, 10.30 és 15.00 óra
Zene-Bona-Szana-Szét - Honvéd Táncszínház
JJaannuuáárr  3300.. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Holle anyó – Budapesti Táncszínház

Nemzeti Táncszínház - Refektórium
JJaannuuáárr  1177..  csütörtök, 19.30 óra
Arany és kék szavakkal
Herczku Ágnes / Horváth Zsófia
BBeemmuuttaattóó
JJaannuuáárr  2222.. kedd, 19.30 óra
FOSSZÍLIÁK
Duna Táncmûhely
JJaannuuáárr  2233.. szerda, 19.30 óra
Ánanda Lílá - Sivasakti Kalánanda Táncszínház
JJaannuuáárr  3311..  csütörtök, 10.30 óra
Karnevál - Az Állatok farsangja,
Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat

Mûvészetek Palotája - Fesztivál Színház
JJaannuuáárr  1166..  szerda, 15.00 és 18.00 óra
A Nõk Lapja bemutatja: Bogármese
KFKI Kamarabalett - Madách Musical Tánciskola
JJaannuuáárr  1188.. péntek, 19.00 óra
Carmina Burana -
a 20 éves Szegedi Kortárs Balett elõadása
JJaannuuáárr  2299.. kedd, 19.00 óra
Naplegenda - Magyar Állami Népi Együttes
JJaannuuáárr  3311.. csütörtök, 15.00 óra
Hattyúk tava - a 20 éves Szegedi Kortárs Balett elõ-
adása gyermekeknek
JJaannuuáárr  3311.. csütörtök, 19.00 óra
Hattyúk tava - a 20 éves Szegedi Kortárs Balett elõ-
adása felnõtteknek
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Programok

A Czakó Utcai Sport-és Szabadidõ-
központban tartották a hagyományos év végi
testnevelõ tanári értekezletet, amelyen részt
vettek az iskolaigazgatók is. A rendezvényt
összekapcsolták két eseménnyel: az egyik a
„Várkerület Sportja” kiállítás ünnepélyes
megnyitója, a másik kerületünk három testne-
velõjének jutalmazása. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõ-
jében arról szólt, hogy milyen fontos szerepet
tölt be a fiatalok életében a rendszeres sportolás,
s az egészséges életmódra nevelés. Köszönetét fe-
jezete ki a jelenlévõknek a munkájukért, akik
közül többen ma is aktívan sportolnak, s kiváló
eredményeikkel dicsõséget szereztek kerüle-
tünknek.

Kiemelkedõ sportteljesítményért emlékpla-
kettet kapott Szövetes Veronika a Batthyány ut-
cai Általános Iskola testnevelõ tanára, aki ez év
novemberében a kyokushin karate világbajno-
ka lett, ráadásul a sportág õshazájában,
Tokióban érte el ezt a kiemelkedõ eredményt.
Szintén emlékplakettet vehetett át Homoki
Attiláné a Lisznyai utcai Általános Iskola test-
nevelõ tanára, aki merõben más sportágban
szerzett hírnevet magának, az iskolának, s nem
utolsó sorban az I. kerületnek: maratoni kajak
senior versenyben 17 km-es távon világbajnoki
ezüstérmes lett!

Jutalomban részesült Papp Zoltán  a Kosztolá-
nyi Dezsõ Gimnázium testnevelõ tanára,aki csel-
gáncsban a stuttgarti Európa-bajnokság korosztá-
lyos  versenyén ötödik helyen végzett. F. F.

Múzeumavató, világbajnokkal

Szövetes Veronika karate világbajnok veszi át az emlékplakettet dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl



IInnggaattllaann

HHIILLLL--EESSTTAATTEE  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkee--
rreessüünnkk  iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéé--
tteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELL--
TTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss
eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--
99554455--779977..

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANN--
IIRROODDAA  kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeell--
jjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--
00003311;;  0066//3300--99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxee--
lleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

EEllaaddóó  lakásokat keresek a Várban és környékén.
Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁggnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))
ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--
KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--
11226611,,  221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen a Tabán õsfás, parkos kör-
nyezetében - századfordulós 2 emeletes társasház-
ban lévõ, 39 m2-es, II. emeleti, napfényes, csendes, jó
állapotú, egyedi gázfûtéses, jól átalakítható 1,5 szo-
bás öröklakás. Irányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galé-
riázott (11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó!
Irányár: 23 M Ft. Tel.: 06-20-540-6083

II..  BBuuddáánn - a Horváth-kert közelében századfordu-
lós, polgári belméretû, liftes épületben lévõ, I. emele-
ti, 79 m2-es, 3 szoba hallos, cirkófûtéses, irodának, ill.
rendelõnek is kiválóan alkalmas öröklakás. Irányár:
20,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

KKiiaaddóó  januártól Vároldalban 50 m2-es, szép, új épí-
tésû tetõtéri lakás, Lépcsõ utcában, Internet-hozzá-
féréssel. Gyönyörû panoráma, csendes helyen. Lift
nincs. Bérleti díj: 100.000,- Ft + rezsi. Ingatlanirodák
mellõzzenek. Tel.: 201-2107; 06-70-361-2576.

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapunál. Egyedi bejárat. Tel.:
06-20-925-5036.

II..  BBuuddaaii  Vár közelében, nagypolgári épületben lévõ
92 m2-es igényesen, teljes körûen felújított, modern
bútorokkal bútorozott, gépesített, klímatizált örökla-
kás eladó. Az udvarban gépkocsi beálló. Irányár: 41,9
M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065
e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõ közelében - jó állapotú, liftes
Bauhaus-épületben 110 m2-es, Budai Várra panorá-
más, 4 szobás, belsõ kétszintes cirkófûtéses örökla-
kás + 20 m2 terasszal eladó. Irányár: 33,5 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-ma-
il: wagnera1@chello.hu

II..  KKrriisszzttiinnaa  körúton – a Vérmezõ közelében – 144
m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, egyedi gázfûtéses,
klasszikus polgári lakás, mely irodának vagy rendelõ-
nek is kiválóan alkalmas kiadó. Bérleti díj: 130.000,-
Ft/hó + rezsi Wágner Iroda Tel: 212-2136, 06
30/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos mûemlék-
házban, a Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es,
1,5 szoba hallos jó állapotú összkomfortos, dongabol-
tozatos lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár: 23,9 M Ft  Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

MMaaggáánnsszzeemmééllyyttõõll magánszemélynek eladó I. ker.
ponty utcai 3. legfelsõ emeleti (lift nincs) 77 m2-es 2
szoba + hall + cselédszoba + erkélyes jó állapotban
lévõ saroklakás. Ára: 25,3 Mio Ft. Tel.: 06-20-9477-
467; 202-5033.

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában felújított bauhaus-
épületben 86 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, cirkó-
fûtéses, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 28,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-
mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Bécsi Kapunál – jó álla-
potú századfordulós, hívóliftes társasházban lévõ
101 m2-es remek alaprajzi elosztású, csendes, vilá-
gos, jó állapotú, polgári jellegû 3,5 szobás, cirkófû-
téses öröklakás. Irányár: 39,5 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - belsõ kert felé
is nyíló, bauhaus-épületben lévõ, remek alaprajzi el-
osztású, 105 m2-es, tágas, napfényes, 3 szoba + hall +
személyzeti szobás, felújított öröklakás 2 tárolóval.
Irányár: 29,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii Várban - a Hilton szálló közelében - csen-
des zsákutca felé nyíló, hangulatos, dongaboltozatos
önkormányzati lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár: 10,9 M Ft  Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

ÁÁllllááss

VVíízziivváárroossii  éttermembe szakácsot, konyhalányt
vagy kézilányt keresek. Tel.: 06-20-561-1014.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--
vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  00--2244

óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás,
gyékényezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos.
1013 Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.:
214-8384; 06-30-950-5227.

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06-20-471-8871.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastago-
dott), gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony
kezelése (A körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbe-
tegeknek speciális gyógypedikûr! Bejelentkezés:
315-2775 hétfõtõl péntekig 9-17 óráig.

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyé-
ni vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû
ügyintézéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-
2894.

VViillllaannyysszzeerreellééss..  ELMÜ nyugdíjas javít: lakásvil-
lanyt, fûtéseket, bojler-villamosságot sürgõsséggel
hét végén is. WC-szagtalanító szerelés, saját szaba-
dalom. Közben is, utána is szagtalanít. Tel.: 337-
0338; 06-70-259-0089.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáá--
ssaa,,  nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkii--
mmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó
mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyy--
mmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  
ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.:
06-20-9344-664; 246-9021. Elmü által minõsített
vállalkozás.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül,
fogszabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz
hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt.
51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

TTáárrssaasshháázzaakk  közös képviseletét, takarítását kert-
gondozását vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-
8461; e-mail: info@tarsashazkezelesek.hu.

KKöönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûûeenn!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  AAPPEEHH--
üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..
HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoo--
llaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. www.kozoskepvise-
lo.co.hu Tel.: 06-20-946-8461; 319-401 Tarnai katalin.

SSzzáámmííttóóggéépp--jjaavvííttááss hétvégén is, vírusirtás, hard-
ver-, szoftvertanácsadás, optimalizáció. Tel.: 06-20-
377-0951, e-mail: gwsolutions@t-online.hu; Honlap:
www.gws.hu

II..  kkeerrüülleettbbeenn lakó házaspár életjáradéki szerzõdést
kötne. Tel.: 06-20-946-1180.

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök
végzettséggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-
Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-
20-471-8871.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika tanítás. Középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

AAnnaallíízziiss,, valószínûségszámítás, lineáris és komplex
algebra tanítása. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.:
213-7747; 06-20-518-2808.

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok!
Tel.: 375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann (is) diplomázott magántanár
anyanyelvi szintû oktatást vállal, alapfoktól állam-
vizsgáig. Tel.: 06-70-294-8074.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
rrééggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszz--
ppéénnzzéérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--
00224433;;  0066--2200--99222200--000011..

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz
kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeett--
sszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaa--
kkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..
DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!
TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::
1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekek-
nek. Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályavá-
lasztási tanácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-
70-257-9303.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vál-
lalok, festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992. 

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes
körû ügyintézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax:
303-2011. 

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést köt-
nék. „Kunantikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.
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E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

Az apróhirdetés-felvétel január 29-30-án szünetel!

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

Ha nem kapja 
a lapot, 

hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215

E-mail cím: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

ÁÁllllááss

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  GGoonngg  KKáávvééhháázz  
ééss  ÉÉtttteerreemm  

sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  vveennddééggeeiitt..
Különtermében és nagytermében 90 fõig

rendezvények lebonyolítását vállaljuk.

Asztalfoglalás: 36-1-7865-224
36-20-561-1014

Cím: Budapest I. ker. Hunyadi János út 9.
Nyitva tartás: minden nap 11-23.30-ig

RRÉÉGGIISSÉÉGGEEKK VVÉÉTTEELLEE
BBuuddaaii  KKrriisszzttiinnaa

Szakbecsüs-mûértõ és társa

HHíívvjjaa  aa  mmeeggbbíízzhhaattóó  ppaarrttnneerrtt!!
Telefon: 770-1222. mobil: (06-20) 9326-495 

E-mail: antik@tvnetwork.hu
Eltartási ill. életjáradéki szerzõdést 

ingó-ingatlan ellenében 
kötnénk idõs úrral vagy hölggyel

Vásárolok antik bútorokat (koloniált is)
Ezüst tárgyakat,

Álló-, fali-, dísz-, zseb- és karórákat,
Festményeket,

Dísz- és vitrintárgyakat, varrógépet,
Zongorát, Könyveket,

Hagyatékok-gyûjtemények-
lakásfelszámolásokért többet fizetünk

VVeeggyyeess
RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!)

Telefon: 355-0139
Fax: 458-3081

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!
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