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2015. január 31-én lejár a 2014. évi
parkolási és behajtási engedélyek ér-
vényessége.  Az új engedélyek kiadá-
sának rendjét a Budavári Önkor-
mányzat egyszerûsítette és az ügyfe-
lek számára kényelmesebbé tette. 

Aki a tavalyi évben rendelkezett érvényes enge-
déllyel és nincs gépjármûadó tartozása, annak er-
re az évre automatikusan meghosszabbítják az en-
gedély érvényességét.  Vagyis idén már nem kell a
futárszolgálatot várni, hogy kézbesítse a parkolási
engedélyt és nem kell a 2000 forintos költségtérí-
tést megfizetni. 

Kivételt jelentenek azok a személyek, akik a ta-
valyi évben költöztek az I. kerület területére vagy
tavaly használt gépjármûvet vettek. Õk ugyanis
eddig nem a kerületben fizették meg a gépjármû-
adót. Így nekik még személyesen be kell fáradniuk
az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájára, ahol
kérelmezhetik a parkolási vagy behajtási engedély
kiadását.  A Váron kívüli parkolási engedélyek
ügyében kérjük, az Attila úti ügyfélszolgálatot ke-
ressék (1013 Bp. Attila út 65.), míg a Budai Várba
történõ behajtási engedélyek ügyében a Város-
házán lévõ ügyfélszolgálati irodát keressék (1014
Bp. Kapisztrán tér 1.).

Kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez vi-
gyék magukkal a személyi azonosító okiratokat
(személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjár-
mû forgalmi engedélyét és a gépjármûadó
megfizetésének vagy adómentességének igazo-
lását, valamint a 2000 forintos költségtérítési
díjat. 

2015. január 26-tól az ugyfelablak.budava-
rikapu.hu honlapon tudják megtekinteni,
hogy a saját gépjármûvükre van-e érvényes
engedély 2015. évre. Kérjük, ellenõrizzék és
probléma esetén hívják az Ügyfélszolgálati
iroda munkatársait a 458-3030-as telefonszá-
mon.

Ugyancsak személyesen kell intézni a munkál-
tatótól kizárólagos használatba kapott gépjár-
mûre a parkolási, behajtási engedélyt. A sze-
mélyi azonosító okiratok (személyi igazolvány
és lakcímkártya), a gépjármû forgalmi engedé-
lye mellett kérjük az ügyintézéshez hozzák ma-
gukkal a munkáltatói cégkivonatot, a munkál-
tatótól aláírási címpéldányt, a gépjármûre vo-
natkozó használati engedélyt, igazolást arról,
hogy a munkáltatónak nincs adótartozása,
vagy adómentes, illetve – bérelt lízingelt autó
esetén – a lízingelést, bérletet igazoló doku-
mentumokat, valamint a 2000 forintos költ-
ségtérítési díjat. 

Gazdálkodói és egészségügyi 
hozzájárulások

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gaz-
dálkodói és egészségügyi behajtási-várakozási
hozzájárulások kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati
Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron kívüli vá-
rosrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az
egészségügyi várakozási hozzájárulások kiadása a
II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.)
történik. 

Második autóra vonatkozó szabályok:

Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a máso-
dik autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása vára-
kozási díj megfizetéséhez kötött. Ez esetben a hoz-
zájárulás csak személyesen igényelhetõ Ügyfél-
szolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszá-
mításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvé-
nyes vonaljegy árának megfelelõ összeg (a továb-
biakban: BKV), ami 2015. január 1-tõl 350.- Ft.

A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ
jármûfajták után óránként fizetendõ várakozási
díj a BKV és a területekre megállapított számok
szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár vár-
falakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a
Szent György utca, a Színház utca, valamint a
Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.
2. díjtételû területek: Csalogány utca, Bem rak-
part, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós
tér, Várkert rakpart, Döbrentei tér, Krisztina
körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által határolt
terület, beleértve a határoló utakat és tereket, ki-

véve a védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János
út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza),
a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szakasza) a
Szent György utca és a Színház utca.
3. díjtételû területek: Krisztina körút, Döbrentei
tér, Hegyalja út, Alsóhegy utca, Avar utca, Gyõri
út, Márvány utca, Alkotás utca által határolt terü-
let, beleértve - a Krisztina körút és a Döbrentei tér
- a határoló utakat és tereket.
A második autó költsége az 1. díjtételû területen:
131.250.- Ft.
A második autó költsége az 2. díjtételû területen:
109.375.- Ft.
A második autó költsége az 3. díjtételû területen:
87.500.- Ft.
Lakossági hozzájárulás lakásonként legfeljebb 2
gépjármûre adható. 
A behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcso-
latosan a Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodán
kaphatnak további felvilágosítást az alábbi tele-
fonszámokon: 458-3025, 458-3030.

A lakossági várakozási hozzájárulások ügyében
pedig az Attila úti Ügyfélszolgálati Irodán kap-
nak további felvilágosítást az alábbi telefonszá-
mokon: 225-7276, 225-7277

Magyar Kultúra Napja 2015
Új kiállítás a Népi Iparmûvészeti
Múzeumban
2015. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kettõs
megnyitóval készül a Népi Iparmûvészeti Múzeum
(I., Fõ utca 6.). Délután négy órakor megnyílik a
Magyarszombatfai gerencsérek címû kiállítás, vala-
mint a most átadásra kerülõ új múzeumi részleg,
amely a késõbbiekben kiállításoknak és népi kézmû-
ves mûhelynek ad majd otthont.

Magyarszombatfai gerencsérek
Ezen a vidéken a fazekasokat gerencsérnek hívják, akik a
sovány föld megmûvelése mellett kereset-kiegészítés céljá-
ból foglalkoztak a fazekassággal. 1366-ban már emlegetik a
Velemér-völgyi fazekasságot, ahol többek között Magyar-
szombatfa is fekszik. A 700 éves magyarszombatfai faze-
kasság 2014-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség lis-
tára. A kiállításon elsõsorban Magyarszombatfa és
Gödörháza fazekas dinasztiáinak alkotásai, a most élõ fa-
zekasok és apáik, nagyapáik, dédapáik munkái láthatók.

Kiállítás megnyitó: 2015. január 22. 16:00 óra.
A kiállítást megnyitja: V. Németh Zsolt, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelõs államtitkára és dr. Nagy
Zoltán néprajzkutató
Köszöntõt mond: Kelemen László, a Hagyományok
Háza fõigazgatója
A kiállítás megtekinthetõ: 2015. január 22. – május 2.
Nyitva tartás: keddtõl szombatig 10.00 – 18.00 óráig.

Magyarság Háza
A Himnusz minden magyar számára a világon minde-
nütt a nemzeti összetartozást fejezi ki, 1989 -ben nem-
zeti imánk születésnapját a Magyar Kultúra Napjává
nyilvánították. Híven küldetéséhez a Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.) ezen a jeles ünnepen Kárpát-
medencei fiatalokat hívott meg.

2015. január 18.
13:00-15.00: A felvidéki Palóc Társaság által Kárpát-
medencei diákoknak meghirdetett esszéíró pályázat
ünnepélyes eredményhirdetése. 
16:00-17.00: Ünnepi hangverseny a Fegyverneki
Ferenc Katolikus Iskola kórusa (Ipolyság) és a
Collegium Gabrielense régizene táncegyüttes és zene-
kar (Nagyenyed, Bethlen Gábor Kollégium) közremû-
ködésével.
2015. január 22. 18 óra
Radnóti Credója- CD bemutató 
László Váradi Gyula zenetörténész, filmrendezõ
„Radnóti Miklós Credoja – In memoriam Bubik
István” címû szakrális oratórium CD felvételének máso-
dik kiadását mutatja be rövid filmrészletekkel a Magyar
Kultúra Napján a szerzõ és Kocsis István író. (A produk-
ció a 2004. szeptemberi õsbemutató hangfelvétele,
melynek fõszereplõi Bubik István és Koltai János szín-
mûvészek voltak.)

A Mi, magyarok állandó kiállítás ezeken a napokon ingye-
nes nyitva tartással várja a látogatókat.

MEGEMLÉKEZÉS 
A KÖLCSEY SZOBORNÁL

A Budavári Önkormányzat koszorúzással
egybekötött megemlékezést tart

2015. január 22-én, 
a Magyar Kultúra Napján 

11.00 órától Kölcsey Ferenc szobránál, 
a Batthyány téren.

Köszöntõt mond 
Takaró Mihály irodalomtörténész.

A megemlékezésre szeretettel várnak mindenkit!

FIGYELEM! 
Változások a parkolási engedélyek kiadásában

A Kerület Kártya érvényesítése
Az I. Kerület Kártyák 2014. december 31-én lejártak, a kártyák meghosszabbítását a tulajdonosok
személyesen tudják intézni az Ügyfélszolgálati Irodákon (I. ker., Attila út 65. és Kapisztrán tér 1.)
2015. január 19-tõl, munkaidõben. Hétfõ: 8.00-18.30, kedd és csütörtök: 8.00-16.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-13.00. Az ügyintézéséhez szükséges a lakcímkártya bemutatása, illetve a lejárt
Kerület Kártya is, ugyanis az érvényesítõ matricát erre ragasztják fel.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Ismét számos, a mindennapokat érintõ vál-
tozásokkal köszöntött be az újesztendõ. Töb-
bek között emelkedett a minimálbér és a
nyugdíj, nõtt a szocpoltámogatás, jelentõsen
rövidülnek a mûtéti várólisták, valamint
adókedvezmény jár az elsõ házasoknak.
Összeállításunkban a legfontosabb újdonsá-
gokat gyûjtöttük csokorba. 

Kedvezmény az új házasoknak 

Két évre szóló, havi 5000 forintos adócsökkentés
jár a friss házasoknak, az intézkedéssel a házassá-
gok számának növekedésére számít a kormány-
zat. A fiatal pár –nem kell mindkét félnek elsõ há-
zasnak lennie– ugyanis együttesen havi 31 250
forintot levonhat az adóalapjából.

Nõtt a minimálbér és a nyugdíj

Az eddigi 101 500 forintról, 105 ezer forintra
nõtt a minimálbér, a garantált bérminimum
122 ezer forintra emelkedett. A versenyszférá-
ban ajánlott béremelés mértéke 3-4 százalék. A
nyugdíj az infláció függvényében 1,8 százalékkal
emelkedik. Ehhez kapcsolódva, ugyanekkora
mértékkel nõ az öregségi nyugdíjhoz kötött vala-
mennyi támogatás: a rokkantsági, a rehabilitáci-
ós és az árvaellátás, a fogyatékossági támogatás,
az özvegyi nyugdíj és a baleseti járadék. A rok-
kantsági járadék összege havi 33 930 forintra
változik.

Változások a magánszemélyek 
adózásában

A munkáltató évi 200 ezer forintig biztosíthat
kedvezményes, 35,7 százalékos közteher mellett
béren kívüli juttatásokat (Erzsébet-utalvány, bér-
let). SZÉP-kártyán ugyanakkor az alacsonyabb
adóterhelés évi 450 ezer forintig alkalmazható.

Otthonról is befizethetõ a postai csekk

Kötelezõ a QR kód feltüntetése a postai csekke-
ken, ennek köszönhetõen okostelefon alkalma-
zással, akár otthonról is kifizethetjük a számlákat.
Szintén a postai befizetés költségeit csökkenti,
hogy az év elsõ felében megkezdõdik a POS ter-
minálok cseréje annak érdekében, hogy a postai
bankkártyás befizetés kártyás vásárlásnak minõ-
süljön.

Egészségesebb menza  

Rendelet szabályozza 2015-tõl az iskolai menza és
a kórházi étkeztetés minõségét. A szabályozás az
ételek elkészítésére és tápanyagtartalmára is kiter-
jed, az étlapon kötelezõ lesz feltüntetni az ételben
található allergén anyagokat és a sótartalmat is.
Nem engedélyezettek a szénsavas vagy cukrozott
üdítõk, és a magas zsírtartalmú húskészítmé-
nyek, állati eredetû fehérjét viszont minden nap
biztosítani kell. A tejhez tilos, a teához pedig csak
mértékkel lehet cukrot hozzáadni. 

Szocpol helyett CSOK

Júliustól már használt lakások vásárlására és bõví-
tésére is igénybe vehetõ a szocpolt felváltó CSOK
(családi otthonteremtési kedvezmény). A vissza
nem térítendõ támogatás összege 500 ezer –
3.250 ezer forint lehet, ráadásul már az egy gyer-
meket nevelõ szülõk is igénybe vehetik az állami
segítséget. 

Rövidülnek a várólisták

Hatmilliárd forintot különített el a kormány az
egészségügyi várólisták további csökkentésére. A
többletforrás felhasználásával elérhetõ, hogy a ki-
sebb beavatkozásokat két-három, míg a nagy mû-
téteket –ilyenek a csípõ- és térdprotézis-, illetve a
gerincmûtétek–, legfeljebb hat hónapon belül el-
végezzék.

Jönnek a megyematricák

Az autópályamatricák mellett, januártól új me-
gyei matricák is megvásárolhatók, az ötezer fo-
rintba kerülõ engedéllyel az adott megye gyors-
forgalmi útjait használhatják az autósok. 

Életbe lépett az adósságfék 

A Magyar Nemzeti Bank új adósságfék-szabá-
lyozást vezetett be, melynek célja a háztartások
túlzott hitelfelvételének megelõzése. Január 1-
tõl a 200 ezer forintot meghaladó forinthitel
törlesztõ részlete nem haladhatja meg az adós
igazolt nettó jövedelmének az 50 százalékát,
havi 400 ezer forintot meghaladó jövedelem
esetében a bevétel 60 százalékát. Devizahite-
leknél 25, illetve 30 százalék a mutató. Jelzá-
loghiteleknél forint hitel esetében 80, euró-
ban 50, más devizában 35 százalék, gépjármû-
hiteleknél 75, 45, illetve 30 százalék a határér-
ték. A változtatás a forintosított devizahitelek-
re nem vonatkozik. 

Új KRESZ kérdések

Megújult a KRESZ-vizsgakérdések köre, ráadásul
a vizsgázóknak az eddiginél lényegesen több kér-
désbõl kell felkészülniük. Az új témakörök figye-
lembe veszik a technika változását is. Bõvebb in-
formáció a www.edukresz.hu/vizsgakerdesek
honlapon olvasható.

Hét hosszú hétvége 2015-ben

Kegyes az idei naptár a munkavállalókhoz és az is-
kolásokhoz, hiszen csupán március 15. és novem-
ber 1. esik hétvégére, így az év során hét hosszú
hétvégénk is lesz. 
Hosszú hétvégék: 
Január 1-4. (január 10. szombat munkanap) 
Április 4-6. (húsvét)
Május 1-3.
Május 23-25. (pünkösd)
Augusztus 20-23. (augusztus 8. szombat munka-
nap) 
Október 23-25.
December 24-27. (karácsony, december 12.
szombat munkanap) 

Változások 2015-ben

Rajzokon 
a rendõrök
Általános iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot
a kerületi rendõrkapitányság. A felhívásra közel
kétszáz alkotás érkezett, az ifjú mûvészek ünnep-
ség keretében vehették át jól megérdemelt jutal-
maikat.

Az eredményhirdetésen Krammer György I.
kerületi rendõrkapitány mindenekelõtt az elõz-
ményekrõl beszélt. Mint elmondta, a kapitány-
ság munkatársai, Papp Dávid és Szondi György
kezdeményezésére, a rendõrség az önkormány-
zattal közösen hirdette meg az alsós általános is-
kolásoknak szóló rajzpályázatot, amelynek sike-
re minden elõzetes várakozást felülmúlt: a felhí-
vásra 184 alkotás érkezett. A gyerekek azt a fel-
adatot kapták, hogy rajzolják le a rendõrséggel, a
rendõrökkel kapcsolatos gondolataikat.
„Komplett krimiket is kaptunk, autós üldözés-
sel, lövöldözéssel, szerencsére a végén mindig a
rendõrök gyõztek. Számos különleges ötlettel
találkoztunk, ilyen például a rendõrségi jelölésû
paplanernyõ” – szemezgetett a rajzokból
Krammer György, aki kiemelte: a pályázat célja
az volt, hogy az alsó tagozatos korosztály még in-
kább megbízzon és számítson a rendõrökre, bát-
ran forduljon hozzájuk.

Varga Antal, Budavár alpolgármestere öröm-
telinek nevezte, hogy ilyen nagy kedvvel és lelke-
sedéssel foglalkoznak a képzõmûvészettel a ke-
rületi kisiskolások. A pályázat fõvédnöke fel-
idézte azokat az idõket, amikor néha a rend-
õrökkel ijesztgették a gyerekeket. Ma már sze-
rencsére ez egészen másképpen van, amit a raj-
zok is bizonyítanak: a gyerekek segítõként tekin-
tenek a bûn üldözõire. 

EErreeddmméénnyyeekk::  
„„RReennddõõrröökk  aakkcciióó  kköözzbbeenn””  kkaatteeggóórriiaa::
I. helyezett: Szekér Anna, Batthyány Lajos Ált. Isk, 4/A
II. helyezett: Kelen Márton Ákos, Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium, 2. osztály
III. helyezett: Kozári Dominik, Lisznyai utcai Általános
Iskola, 5/A. 
„„IIsskkoolláássookk  ééss  rreennddõõrröökk  ttaalláállkkoozzáássaa””  kkaatteeggóórriiaa::
I. helyezett: Fehér Enikõ, 4. osztály, 
II. helyezett: Fekete Katalin, 1. osztály, 
III. helyezett: Arató Balázs, Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium
KKüüllöönnddííjjaakk::  Haupt Elza Hella, Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium, 4. osztály; 
Németh Levente, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 5/B.
osztály, Gálbory Kyra Budavári Általános Iskola, 2/C
osztály
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  KKüüllöönnddííjj:: Nagy Lea, Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola, 4/A. osztály

Nem lesz kutyafuttató 
a szõlõskert helyén
Mint ismert, a FÕKERT Nonprofit Zrt. tavaly
szeptemberben kezdte meg a szõlõskert helyé-
nek visszaparkosítását, illetve a helyszínen ku-
tyafuttató telepítését. A terület tulajdonosát
képviselõ Várgondnokság Nonprofit Kft. jelez-
te, hogy az építési munkához tulajdonosi hozzá-
járulás szükséges, ezt a Fõkert 2014. november
27-én kapta meg. 

A Várgondnokság Nonprofit Kft. hozzájá-
rulásában jelezte, hogy a területen várhatóan
2014-15-ben olyan nagyszabású beruházások
kezdõdnek, amelyek a tervezett kutyafuttató
elbontását vonják maguk után, így annak
megépítése a Fõpolgármesteri Hivatal tájé-
koztatása szerint már nem lenne gazdaságos.
Ezért felkérték a FÕKERT-et, hogy a megkez-
dett építési munkákat ne folytassák, helyette
a terület visszaparkosítását végezzék el, vala-
mint a lakosság részére tájékoztató táblát he-
lyezzenek ki a területre. A Fõpolgármesteri
Hivatal javaslatot kért a társaságtól arról is,
hogy hol lehetséges a környezõ területeken
kutyafuttatót létrehozni. Amennyiben nem
találnak kutyafuttató céljára megfelelõ terüle-
tet, akkor annak megépítése a Várgondnok-
ság által jelzett beruházások befejezése után
fog megtörténni.

Újra lehet lovarda
a Várban
A kormány döntése értelmében, a Várne-
gyed felújítását is magában foglaló Nem-
zeti Hauszmann Terv részeként, újjáépül-
het a Királyi Palota épületegyütteséhez tar-
tozó egykori lovarda. A Csikós udvari
mélygarázs felett megvalósuló fejlesztésre
kétmilliárd forintot irányoztak elõ. 

Az egykor a Csikós udvarban álló impozáns
méretû, kétszintes, a Mátyás kútig elérõ klasszi-
cista császári istálló és lovarda építése Habsburg
István herceg kezdeményezésére 1847-ben in-
dult meg, a szabadságharc miatt szünetelõ
munkálatok egészen 1851-ig tartottak. 

A XIX. század végén, Hauszmann Alajos a
palota átalakításakor Ybl Miklós elképzeléseit
követve ezt az épületet is megváltoztatta.
Többek között megemelte a homlokzatot an-
nak érdekében, hogy elérje a királyi palota
dél-nyugati oldalának (mai Országos Széché-
nyi Könyvtár) szintjét. Számos más, elsõsor-
ban a külsõ megjelenést érintõ újítás mellett,
ekkor került a bejárat a krisztinavárosi felõli
oldalra, ahonnan egy szerpentinen keresztül
lehetett elérni az épületet. Szintén Hausz-
mann újítása volt a ballusztráddal díszített
mellvéd, ami a jelentõsebb eseményekre érke-
zõ nézõsereg biztonságos elhelyezését és elkü-
lönítését szolgálta. 

Érdekesség, hogy a vári lovardában eredetileg
kizárólag az uralkodó családja, valamint a had-
sereg tiszti kara számára tenyésztettek lovakat. 

Az épület a II. világháborúban a súlyos káro-
kat szenvedett, ezért 1954-55-ben lebontották.
Visszaépítésének elõkészületei már idén meg-
indulhatnak, a lovardát az eredeti helyszínen, a
Csikós udvari mélygarázs tetején alakítják ki. 

Köszönet a támogatásért
A Lánchíd Kör Egyesület ezúton mond köszö-
netet azoknak, akik adójuk 1%-át, 12.074.- fo-
rintot az egyesületnek ajánlották fel. A felaján-
lott összeget Szent György napi programunk te-
rembérletére, valamint bankszámla költségére
fordítottuk.                                  Lánchíd Kör Egyesület

Szalagavató bál
A MOM Kulturális Központban tartotta meg szalagavató ünnepélyét a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium. Az idei nemcsak az új helyszín miatt volt rendhagyó, hanem azért is, mert az eddi-
gi két osztály helyett három osztály tanulói kaphatták meg a végzõs diákoknak járó kis szalago-
kat. A búcsúzás ambivalens érzése hatotta át az egész estét. Volt öröm és örömtánc, volt megha-
tó ének, gyûltek a könnyek a szülõk szemében, miközben keringõzõ fiatal felnõtt gyermekeiket
figyelték. A szalagavató végén a hagyomány szerint szülõk és végzõs gyermekeik, tanárok és di-
ákjaik boldogan táncoltak együtt a bálon.

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt: 
06-1-336-04-35, ugyfelszolgalat@presslog.hu
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Leggyakrabban 
elõforduló 
szabálysértések

Fizetés nélküli kihajtás a vári sorompónál, a
várakozási engedély jogosulatlan használata,
zöldterületen való parkolás - a kerületi közterü-
let-felügyelet és az igazgatási iroda munkatár-
sainak tapasztalatai alapján ezek voltak a leg-
gyakrabban elõforduló szabályszegések az el-
múlt másfél évben.

Nem adható át a behajtási engedély 

Fontos tudnivaló, hogy a vári lakosok számára bizto-
sított behajtási vagy várakozási engedélyt csak az en-
gedélyben szereplõ gépjármûre lehet használni.
Annak átengedése – akár családtag másik autójára
vagy csereautóra - jogosulatlan használatnak minõ-
sül. Ezért kérik a kerületi lakosokat, hogy az enge-
déllyel kapcsolatban beálló változás esetén (például
szerviz miatti csereautó ideiglenes használata, új
gépkocsi vásárlása) azt az Ügyfélszolgálati Irodán je-
lentsék be és kérjenek további tájékoztatást.

A vári sorompónál meg kell állni

A közterület-felügyelõk tapasztalatai alapján leggya-
koribbak a védett övezetbe való be-, át- és kihajtás
szabályaival kapcsolatos szabályszegések pl. a kihaj-
tó vagy behajtó jármûvet szabálytalanul követõ át-
haladás, valamint a fizetés nélküli kihajtás.  

A rendelet a következõképpen szabályozza a fentie-
ket: A Budai Vár védett övezetébe behajtani, onnan
kihajtani, azon áthaladni csakis a KRESZ szabályaira
figyelemmel, fokozott óvatossággal szabad, a sorompó
elõtt minden esetben meg kell állni. A gépjármûvezetõ
köteles az elõtte haladó gépjármûnek a nyitott sorom-
pó alatt történõ áthaladását követõen a sorompó lezá-
rását megvárni, majd a gépjármûvet érzékelõ sorompó
újbóli felnyitását követõen a sorompón áthaladni.  

A közlekedési rendszer üzemeltetését a kerület-
ben a Budavári Kapu Kft. végzi. A rendeletben fog-
lalt szabályszegés esetén a kft. bejelentése alapján hi-
vatalból indul eljárás az érintett gépjármû tulajdo-
nosa, illetve üzembentartója ellen. Behajtási enge-
déllyel rendelkezõk esetében is eljárás indul, ha a
rendeletben foglaltakat megsértik. A Budavári
Kapu Kft. a szabályszegést a sorompóknál elhelye-
zett rendszámfelismerõ kamerák felvételeivel doku-
mentálja, az eljárás azonban a közterület-felügyelet
jegyzõkönyve vagy a térfigyelõ kamerák felvétele
alapján is indulhat hivatalból.

Ne álljunk autóval parkosított területre!

Sokan nem veszik figyelembe, hogy zöldfelületeken
jármûvel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kije-
lölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepre, parkosí-
tott területre gépkocsival vagy más jármûvel behaj-
tani, valamint ott megállni. 
Kiemelten sok szabályszegésre került sor az elmúlt
fél évben az alábbi helyszíneken: az Attila út egyes
szakaszain, a Naphegy utcában, a Krisztina krt. kör-
nyékén, a  Toldy utca - Donáti utca keresztezõdésé-
nél, a Csónak utcában, a Bem rakpart 14. – 26.
elõtt és az Orom utcában.

Nem árt tudni, hogy a közösségi együttélés alapve-
tõ szabályainak betartását nem csak a közterület-fel-
ügyelõ, hanem a Polgármesteri Hivatal bármely
köztisztviselõje ellenõrizheti, aki a közösségi együtt-
élésrõl szóló rendelet szabályainak megszegése ese-
tén köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Sajnos minden évben elõfordulnak halálos
szén-monoxid-mérgezések, holott kis odafi-
gyeléssel, ezek megelõzhetõek lennének.
Január elsõ napjaiban, egy Fõ utcai lakás-
ból négy embert kellett kórházba szállítani a
levegõbe került szén-monoxid miatt.

A szén-monoxid rendkívül mérgezõ gáz, észle-
lését nehezíti, hogy színtelen és teljesen szagta-
lan. A lakások levegõjébe elsõsorban a nem
megfelelõen mûködõ tüzelõberendezéseken,
illetve a rossz kéményeken keresztül jut, ha
nincs a lakásban CO-riasztó, szinte biztos a
mérgezés. Ez történt január 5-én az egyik Fõ ut-
cai lakóházban, ahonnan négy embert kellett
kórházba szállítani: mindannyian szén-mono-
xidot lélegeztek be. Az egyik lakó rosszul lett, s
a kiérkezõ mentõk a lakásban tartózkodó má-
sik három embernél is megállapították a mér-
gezést.  

Sajnos nem egyedi esetrõl van szó, egy év alatt
ugyanis csak Budapesten, több mint százötven
szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos esethez
vonultak ki a szakemberek. Haláleset is történt,
holott az egyébként részben kötelezõ biztonsági
elõírások betartásával, és egy kis odafigyeléssel,
elkerülhetõ lenne a tragédia. 

Az egyik leggyakoribb háztartási balesetnek
számító szén-monoxid-mérgezést ugyanis min-
dig a rossz mûszaki állapotú, vagy szabálytalanul
használt tüzelõberendezés, illetve kémény okoz-
za. A szén-monoxid a szénvegyületek tökéletlen
égésének köszönhetõen keletkezik, ha nagyobb
mennyiségben a lakótérbe kerül, pillanatok
alatt megmérgezi az ott tartózkodókat. Különö-
sen gyors a hatása akkor, ha a helyiségben nin-
csen szellõzés. Mérgezõ hatását úgy fejti ki, hogy
a véráramba kerülve, megakadályozza az oxigén
felvételét.

Mikor kell gyanakodni szén-monoxid-
mérgezésre?

Ha zárt helyen, például a lakásban, minden
elõzmény nélkül megfájdul a fejünk, elkezdünk
szédülni, kavarog a gyomrunk, illetve hallás- és
látászavarokat észlelünk magunkon, nagy való-
színûség szerint, szén-monoxidot lélegeztünk
be. A tünetek jelentkezésekor azonnal nyissunk
ablakot, zárjuk el a tüzelõberendezéseket, majd
haladéktalanul menjünk ki az épületbõl. A he-
lyiség elhagyása szellõztetés esetén is szükséges.
A friss levegõn egy óra alatt kiürül a vérbe került
szén-monoxid fele. 

Ellenõriztessük a gázkészülékeink 
állapotát

A szén-monoxid-mérgezés elkerülésének leg-
egyszerûbb módja a megelõzés, ennek érdeké-
ben évente legalább egyszer ellenõriztessük
szakemberrel a lakásban található fûtõ- és sütõ-
berendezéseket. Meghibásodás esetén ne pró-
báljuk meg magunk orvosolni a hibát, hanem
minden esetben hívjuk szerelõt.

Figyeljünk a szellõzésre és a kéményre

Nagyon fontos, hogy a szellõzõnyílásokat hagyjuk
szabadon, ezeket ne tömítsük el, ne csökkentsük
a szabad keresztmetszetüket. A szellõzõket rend-
szeresen ellenõrizzük. Szintén figyelmet kell for-
dítani azoknak a helyiségeknek az átszellõztetésé-
re, ahol a gázkészülékek üzemelnek. A szén-mo-
noxid felhalmozódását a tökéletesen záró, ezért a
lakás természetes légcseréjét akadályozó mû-
anyag nyílászárók is elõsegítik. Ezért, ha ablakot
cserélünk, gondoskodjunk a megfelelõ szellõzõ-
idomok beépítésérõl. A szén-monoxid-mérgezé-
sek gyakori kiváltója a nem jól szelelõ kéménybõl
visszaáramló égéstermék. Ennek megelõzése ér-
dekében kötelezõ beengedni a lakásokba az éves
felülvizsgálatot végzõ kéményseprõket. Ha a
szakvéleményük szerint a füstelvezetõ veszélyezte-
ti a lakók biztonságát, a tûzvédelmi hatóság a hi-
ba elhárításáig megtiltja a kémény használatát. 

Használjunk szén-monoxid-érzékelõt

Családunk biztonsága érdekében szereljünk fel
lakásunkban szén-monoxid-érzékelõt. Ne spó-
roljunk a készülék árán –a megbízható model-
lek már tízezer forint körüli áron kaphatók–, ki-
zárólag minõsítéssel rendelkezõ készüléket vá-
lasszunk. Az érzékelõt a nyílt égésterû és ké-
ménybe kötött tüzelõberendezéstõl kb. 1,5 mé-
terre, az ablak vagy az ajtó fölötti részen, a
mennyezet alatt legalább 30 centiméterrel sze-
reljük fel. További készülékeket a lakó- és háló-
helyiségekben is elhelyezhetünk, de arra figyel-
jünk, hogy az eszköz az ágy közelében legyen.
Léteznek olyan készülékek is, amelyek a szén-
monoxid érzékelését követõen, egy mágnes sze-
lep segítségével, automatikusan lekapcsolják a
lakás gázfogyasztóit.                                                   -k-

Elõzzük meg a szén-monoxid-mérgezést!

Kedvezményes bérletek a Várkert mélygarázsba! 
A Várkert Bazár mélygarázs bérletvásár-
lási akcióval várja az autósokat és moto-
rosokat az Ybl Miklós téren!
(GPS koordináták: 47.4965199, 19.01203.)  

EEggéésszz  nnaappooss  (0-24 h) bérlet:      40.000,- Ft/hó + ÁFA 
ÉÉjjsszzaakkaaii  bbéérrlleett  (19.00 - 07.00): 15.000,- Ft/hó + ÁFA

KKeerrüülleettii  llaakkoossookknnaakk  ttoovváábbbbii  kkeeddvveezzmméénnyyeekk::  
EEggéésszz  nnaappooss  bbéérrlleett:: 30.000,- Ft/hó + ÁFA
ÉÉjjsszzaakkaaii  bbéérrlleettii::                        10.000,- Ft/hó + ÁFA

A bérletek megvásárolhatók a Budavári Kapu Kft. ügyfélszol-
gálatán (1011 Budapest, Iskola utca 33.,) és a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán  (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.)

További információ: 06-1-303-3220
E-mail: ugyfelszolgalat@budavarikapu.hu 
Web: www.budavarikapu.hu

További szolgáltatások a mélygarázsban: 
diszpécser szolgálat, bankkártyás fizetés.

Kényelmesen és biztonságosan parkolhat autóval, 
motorral és robogóval is.

Nemrég fogadta el a képviselõ-testület a fa-
kivágásról szóló új helyi rendeletet. Ennek
alapján már nemcsak a közterületen, ha-
nem a saját kertben és az intézmények ud-
varán álló fa kivágásakor is engedélyt kell
kérni az önkormányzattól. Megkérdeztük a
Városüzemeltetési Irodán, mi a teendõ, ha
valaki fát akar kivágni?

Lényeges tudnivaló, hogy az engedélykérelmet
már 30 nappal a fa kivágását megelõzõen be kell
nyújtani a jegyzõhöz. Az engedély iránti kérelem-
nek - amely illetékköteles - tartalmaznia kell:
• a kérelmezõ nevét és lakcímét (székhelyét), el-
érhetõségét, 
• az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, 
• a kivágandó fával rendelkezni jogosultaknak
a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát,
• a kivágás indokát, 
• a kivágással érintett ingatlanról készült hely-
színrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó és
a kivágás után megmaradó fa(fák) helyét és sor-
számmal kell ellátni, 
• a kivágandó fákat darabonként, faját, annak
1 m magasságban mért törzsátmérõjét, lomb-
korona-átmérõjét és egészségi állapotát (szük-
ség esetén fényképpel alátámasztva),

• a tervezett kivágás kivitelezésének részletes le-
írását
• kérelmezõ nyilatkozatát a pótlás módjáról,
darabszám, fajta és helyszín megjelölésével
• jelentõsebb kertrendezés esetén a kertészeti
szakvéleményt.

Amennyiben a fa kivágása az építmény elhe-
lyezése miatt elkerülhetetlenül szükséges, a fa
pótlásáról a kivágott fa törzsátmérõjének két-
szeres mértékében gondoskodni kell. Ha élet-
védelmi, vagyonvédelmi okból, vagy a fa kiszára-
dása miatt szükséges a kivágás, akkor a pótlási
kötelezettség a kivágott fa darabszámával
egyezik meg.
Ha a fa pótlása túltelepítés miatt nem teljesít-

hetõ az ingatlanon, akkor a pótlási kötelezettsé-
get pénzben kell megváltani. Arra is lehetõség
van, hogy a pótlásra elõírt fák egy részét a kivá-
gással érintett ingatlanon ültetik el, és a fenn-
maradó részt a - törzsátmérõ alapján- pénzben
váltják meg.

Közterületen lévõ fa pótlása

A rendelet elõírja, hogy a közterületen lévõ fa
kivágása esetén a kivágott fa pótlásáról a kivá-
gott fa törzsátmérõjének kétszeres mértékében,

elsõsorban a kivágott fával azonos helyrajzi szá-
mú területen kell gondoskodni.

Ha a fa kivágása élet-, egészség- vagy vagyonvé-
delmi okból szükséges, akkor a pótlási kötele-
zettség a kivágott fa darabszámának kétszerese.

Amennyiben a közterületen álló fa kivágása
kertészeti szempontból  elkerülhetetlenül szük-
séges, a pótlási kötelezettség mértéke megegye-
zik a kivágott fák számával.(Kertészeti szem-
pontból igazolt fakivágás például a fa kiszáradá-
sa, a fa közlekedésbiztonságot veszélyeztetõ el-
helyezkedése vagy fertõzés továbbterjedésének
megakadályozása.) Amennyiben a helyben
történõ fapótlásra nincs lehetõség, a pótlási kö-
telezettséget pénzben kell teljesíteni.

Közterületen lévõ cserje pótlása

A kivágott cserjével azonos helyrajzi számú terü-
leten történõ ültetéssel kell megoldani, a pótlás
pénzben is megváltható, az összeget az Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befi-
zetni. 

(A fakivágásról szóló teljes rendelet megte-
kinthetõ a www.budavar.hu honlapon és az
ügyfélszolgálati irodákon.)

Engedély kell a fakivágáshoz

Változott a 116-os
busz útvonala
JJaannuuáárr  1177--ttõõll  mmóóddoossííttootttt  úúttvvoonnaalloonn  jjáárr  aa  111166--ooss  ((ppiiaaccii))
bbuusszz  aa  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  bboonnttáássaa  mmiiaatttt..
A Dékán utcából a 116-os autóbuszok nem tudnak a
Várfok utcába bekanyarodni, ezért a Fény utcai piactól a
Dísz tér felé megváltozik az útvonaluk.
A járatok a Fény utcai piac - Dékán utca - Széll Kálmán
tér - Ostrom utca - Várfok utca - Bécsi kapu tér útvona-
lon közlekednek. A Széll Kálmán téren ideiglenes meg-
állóhely kerül kijelölésre a metrópótló autóbusz megál-
lóhelyén, valamint az Ostrom utcában. A Fény utcai pi-
ac felé nem változik az útvonal.
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December 14-én, advent harma-
dik vasárnapján a Városháza
pótszékekkel és állóhelyekkel ki-
egészített zsúfolt nézõtere fogad-
ta Sebestyén Márta Liszt- és
Kossuth-díjas népdalénekest,
Budavár díszpolgárát.

Az ünnepi mûsor elõtt dr.
Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter személyes hangon köszöntöt-
te a pályájának negyvenedik év-
fordulóját ünneplõ mûvészt és
az érdeklõdõket, majd Urr Zsolt
Ipoly atya, a Budai Ciszteri Szent
Imre Plébánia plébánosa gyúj-
totta meg a koszorú harmadik
gyertyáját.

Sebestyén Márta mûsorának
bevezetõjében úgy fogalmazott,
hogy szerencsésnek érzi magát,
mert víg kedvû édesanyjának,
egyben legfõbb segítõjének kö-
szönhetõen, nem érzi a negyven
éves pályafutás súlyát. Majd
csempeszkopácsi nagymamáját
idézte, aki annak idején azt mondogatta: „akinek az Isten hangot adott, az hasz-
nálja”. 

A mûvésznõ ezután váratlanul a jelen lévõ Varga László alpolgármesterhez for-
dult, aki a Radnóti Gimnáziumban a fizikatanára volt. Sebestyén Márta tréfásan
úgy fogalmazott, reméli, hogy az atommagból tett 4-es felelete után most bebizo-
nyíthatja, hogy van, amit jobban tud a fizikánál....
Az adventi mûsor valójában nem volt más, mint egy zenés barangolás, amely-
nek során Márta – a lapunkban tett ígéretéhez híven – beszámolt a közönség-
nek az utóbbi hónapokban tett utazásairól, meghívásairól. Amerre csak meg-
fordult, mindig megtanult néhány jellegzetes helyi dallamot, melyeket erede-
ti nyelven, történetekkel fûszerezve adott elõ budavári koncertjén. A szó szo-
ros értelmében világzenei hangversenyt élvezhettek az érdeklõdõk, ahol a
mûvésznõ alkalmi zenekarában – hol furulyán, hol dobon, hol csengõkkel –
maga is együtt muzsikált Szerényi Béla tekerõssel és fiaival: ifj. Szerényi
Bélával és Domonkossal, Szabó Zoltán, Somogy megyei dudással, valamint
Notis Georgiou ciprusi születésû, Magyarországon élõ zeneszerzõ, gitárossal
és feleségével, Márkus Zsuzsanna gitármûvésszel. A mûsorban az adventi
csángó ének és altató mellett felcsendült egy Bach korál, egy gyönyörû részlet
Eszterházy Pál Harmonie Caelestisébõl, de hallhattunk többek között
Karádról származó népzenét, ciprusi, spanyol, angol,  svéd dallamot és görög
kántálást is.

Az ajándékhangverseny után Sebestyén Márta hosszú idõn keresztül fogadta
a dedikálásra várakozókat és szívesen elbeszélgetett mindenkivel, aki ezen a dél-
utánon eljött budavári koncertjére.

December 21-én, advent utolsó vasárnapján a Görömbõ
kompánia elõadását élvezhették a budavári gyerekek és szü-
leik a Városháza aulájában. Az érdeklõdõket Varga Antal al-
polgármester köszöntötte, majd Thoma László, a Gazdag-
réti Református Gyülekezet lelkésze gyújtotta meg az adven-
ti koszorú negyedik gyertyáját. A játékos betlehemezés után
Horti Zoltánnal, az együttes vezetõjével beszélgettünk.
s Az együttes neve hallatán mindenki kicsit meghökken. A
„kompánia” szónak sajátos hangulata van, a „Görömbõrõl” pe-
dig nem sokan tudják, hogy mi fán terem. Mit jelent ez a szó?

- Bevallom, a Görömbõ kitalált szó – mi találtuk ki. Az együt-
tes alapításakor több névvel is próbálkoztunk. Az egyik elõ-
adáson elmondtam a gyerekeknek egy mesét, amelynek fon-
tos eleme volt egy bizonyos Görömbõ, amelyet meg kellett
találniuk a szereplõknek. Végül a mese úgy kanyarodott,
hogy nem derült ki, voltaképpen kit, vagy mit kerestek...
Mindenestre jó hangzású szó, kellemes kimondani. 
sMióta dolgozik együtt a hattagú együttes?

- A magyar népmesékbõl alakított táncos mesékkel, mesés-
táncházakkal jó tíz éve járjuk az óvodákat, iskolákat, mûve-
lõdési házakat.  Az elmúlt évek során úgy alakult, hogy az év-
köri ünnepek szinte mindegyikére készítettünk mûsort. A
csapat minden tagja a saját hivatása mellett, szabadidejében
dolgozik a Görömbõben.
sMennyire ismerik az óvodás és kisiskolás korosztályt? 

- Nemcsak gyakorló szülõk, hanem gyakorló pedagógusok
is dolgoznak az együttesben. Az alapító tagok közül Prekler
Kata gyermektánc oktató, óvodapedagógus. Több mint tíz
esztendeje táncol és óvodapedagógusként a kisgyermekek
népzene, néptánc-kultúrájának fejlesztésével foglalkozik. A

mesékbe szõtt gyermekjátékok, népdalok, táncok válogatá-
sa és a mesék dramaturgiai szerkesztése az õ gyakorlati és
szakmai tapasztalatai alapján történik.  Romháti Krisztián
tekerõsünk a Népmûvészet Ifjú Mestere, az Óbudai
Népzenei Iskola munkatársa. A tekerõ mellett citerán és
dobon is játszik, a mesék zenei anyagának összeállításában,
szerkesztésében övé az egyik fõszerep. Koroknai Szabolcs
dudás pedig nemcsak háromgyerekes apuka, hanem drá-
mapedagógus is. Ez a komoly szakmai háttér rendkívüli mó-
don segíti a mûsor összeállítását.
s Felnõtteknek szóló elõadást is tartanak a repertoáron?

- Minden gyerekmûsorunk a felnõtteknek is szól, de az el-
múlt két évben mesehallgatást és énektanítást felnõtteknek
külön is tartunk.
s Tapasztalatai szerint a városi gyerekek mennyire ismerik az
egyházi és népszokásokat?

- Járjuk az országot, városokat, falvakat és úgy tapasztalom,
hogy a gyerekek általában ismerik a történeteket és azon né-
pi, egyházi énekek többségét is, amelyek elhangzanak az elõ-
adásban. 
sHol lehet találkozni önökkel?

- Nincs állandó játszóhelyünk, de gyakran visszahívnak ben-
nünket óvodákba, iskolákba, mûvelõdési házakba.
Dunakeszin egyszer betértünk a hangszerekkel egy kiskocs-
mába és a helyi közösségben felmerült az igény, hogy zenél-
jünk. Ez a hely különbözik a kocsmáktól, mert itt nincs se
televízió, se rádió, viszont a kártyaasztal és biliárdasztal mel-
lett, a sarokban ott áll egy könyvespolc. A közönség is kicsit
eltér a kocsmai közönségtõl, szeretnek népdalokat tanulni,
ezért havonta, kéthavonta visszatérünk hozzájuk.                     r.a.

Földkörüli utazás 
Sebestyén Mártával

Mi fán terem a Görömbõ?

Hagyomány az I. kerületben, hogy az önkor-
mányzat minden karácsonykor megajándékoz-
za a szociálisan rászoruló, illetve a három vagy
több gyermeket nevelõ családokat. A személyre
szabott meglepetéscsomagokat, a polgármesteri
hivatal aulájában megrendezett ünnepség kere-
tében vehették át a gyerekek, akik szüleikkel
együtt a Bóbita zenekar mûsorát is meghallgat-
hatták. 

Minden évben ajándékokkal járul hozzá a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben és rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülõ,
illetve legalább három gyermeket nevelõ kerüle-
ti családok karácsonyához az önkormányzat.
December elején 5000 forintos fenyõfa vásárlá-
si utalványt, illetve 8000 forint értékben,
Erzsébet-utalványt kaptak, míg karácsonyra
mindenkinek ajándékcsomagokkal kedvesked-

tek. Közel százötven gyermek ünnepét sikerült
még boldogabbá tenni, a csomagokat – amelye-
ket a szokásoknak megfelelõen, a Városházán
karácsony elõtt megtartott ünnepség keretében
vehették át a címzettek – a családok kéréseinek
megfelelõen állították össze.

A résztvevõket köszöntõ dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy a városházára egy kicsit hamarabb érkeztek
meg az angyalok, akik felállították a kerület kará-
csonyfáját. „Ennek is köszönhetõ, hogy advent
idején még jobban átérezhetjük karácsony üze-
netét” – hívta fel a figyelmet Budavár polgármes-
tere hozzátéve, hogy a várakozás idõszaka meleg-
séget és fényt hoz a hideg téli éjszakákon. Ehhez
igyekszik hozzájárulni az önkormányzat a csalá-
dok megajándékozásával és az ünnepi mûsorral,
ami reményeik szerint örök élményt jelent a gye-
rekek számára.

A Budavári Önkormányzat évrõl évre ün-
nepi mûsorral és ajándékkal lepi meg az
idõseket és az egyedülállókat. December
22-e délutánján több mint négyszáz elegán-
san öltözött vendég érkezett a TeleKom
székházban megrendezett karácsonyi estre. 

A közönséget Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese, az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal Népjóléti irodájának vezetõje kö-
szöntötte, majd dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester mondta el ünnepi gondola-
tait.

A polgármester úgy vélte, hogy az idõsek
számára év közben megrendezett progra-
mok – a hajókirándulás, a Czakó utcai
Sportközpont szabadtéri rendezvényei és a
rendszeres klubfoglalkozások – mellett a
december végi ünnepség kiemelt szerepet
kap, hiszen ilyenkor mindenkiben felfoko-
zódik a várakozás. Az ünnep közeledtével az em-
berben lepereg a gyerekkor óta eltelt karácso-
nyok filmje és elevenné válnak az emlékek. Az est
házigazdája Wass Albert Karácsonyi versébõl
idézve utalt a régi idõk hangulatára. Úgy vélte, a
gyermekkori élmények végigkísérik a felnõttek
karácsonyait. Az idõ és a szokások változásait so-
rolva utalt az elmúlt évtizedekre, amelyekbõl má-
ra eltûnt többek között a jeges, a szódás, eltûntek
a grundok, kiment a divatból a képeslap, a kávé-
daráló vagy a szemfelszedõ. Megjelent és folyama-
tosan fejlõdik ugyanakkor a számítástechnika és
az okos telefonok világa, amely már a középgene-
ráció számára is gyakran nehézséget okoz. Ezek
mellett egyre kevesebbet beszélgetünk... A szere-
tet, a várakozás és a remény tart meg minket em-
bernek. Bár a világ gyorsan változik, van valami e
világban, ami örök: a karácsony – zárta szavait dr.
Nagy Gábor Tamás.

Rogán Antal, az I. kerület országgyûlési képvise-
lõje az ünnepség meghívott vendégeként köszön-
tötte a közönséget. Személyes hangon mesélt csa-
ládjának karácsonyi készülõdésérõl, majd áldott
ünnepet kívánt a rendezvény résztvevõinek.

A karácsonyi ajándékmûsort Csonka Zsuzsa,
a Magyar Állami Operaház énekmûvésze és

Egyházi Géza musicalénekes nyújtotta át a kö-
zönségnek. Az énekesnõ Schubert Ave Maria cí-
mû dalával indította a gáladélutánt, majd
Egyházi Gézával operett-részletekkel és örökzöld
slágerekkel szórakoztatták a vendégeket. A mû-
vésznõ így vall hivatásáról: „egyszerûen szeretem
a színházat, és az operettet különösen. Olyan tör-
téneteket élhetek át, olyan csodálatos zeneszer-
zõk dallamait énekelhetem, melyek az Operában
a mûfaj sajátságai miatt nem adathatnak meg”.
Partnere, Egyházi Géza álomszerûen csöppent a
színház világába: vendéglátósból lett elõbb daloló
pincér a Belcanto étteremben, majd nagysikerû
musical énekes. Elsõ jelentõsebb szerepe Paris
volt a Rómeó és Júlia musical változatában, majd
Jean Valjeant játszotta a Nyomorultak címû ze-
nés darabban. Hangjára és alakítására a Vámpí-
rok Bálja Krolock Grófjaként figyelt fel a nagykö-
zönség. A zenés darabot Roman Polanski és
Cornelius Baltus rendezésében ma is nagy siker-
rel játssza a Pesti Magyar Színház. 

A zenés összeállítás után a közönség minden
tagja karácsonyi csomagot vehetett át. Az önkor-
mányzat ajándékát dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester mellett Rogán Antal és a Népjóléti iro-
da munkatársai adták át a vendégeknek.            r.a.

Nagy karácsony – 
nagycsaládosoknak

Ajándékmûsor az idõseknek

Sebestyén Márta népdalénekes

A Görömbõ Kompánia betlehemes mûsorába a gyerekek is bekapcsolódtak

A gyerekek együtt énekeltek és játszottak a Bóbita együttessel

Egyházi Géza és Csonka Zsuzsa zenés mûsorát örömmel fogadta a
közönség
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Újabb ismeretekkel gazdago-
dott az I. kerület helytörténe-
te. Az alábbi írást Miklauzic
István olvasónktól kaptuk, a
történet és az adatok történé-
szek elõtt sem voltak ismertek,
a Várnegyed újságban jelen-
nek meg elsõként.

A nemesi Rákóczy család ha-
gyatékában szájhagyomány-
ként fennmaradt ez a sokak-
nak gyászos nap, amelyen
Veress Tibor gyógyszerész
szörnyethalt. A patikus az
Országos Gyógyszerész Egye-
sület titkára és a Közlemé-
nyek felelõs kiadója volt, az
ostrom alatt végig a Radano-
vits Testvérek Segítõ Mária
gyógyszertárában, a Krisztina
tér 9. szám alatt dolgozott, ahol önkéntes segítõ-
munkát vállalt, s a harci pokol elszabadulása
után sebesültmentést és ellátást is végzett.
Aztán, amikor már a bombázások és a tüzérségi
támadások miatt Budán nem volt tanácsos köz-
lekedni, már õ sem tudott hazamenni a Margit
körútra. Talán észre sem vette az állandó helyt-
állásban, hogy az egyik vészterhes, lõporfüsttõl
borongós napon ottrekedt a Segítõ Mária
gyógyszertárban.

A Krisztina tér akaratlanul is
felhívja magára az ellenség fi-
gyelmét, lévén, hogy a Vár aljá-
ban fészkelõ német-magyar fõ-
hadiszállás közvetlen közelé-
ben van, valamint, hogy az
Alagúttal, a Déli pályaudvarral
és az egyetlen leszállópályával, a
Vérmezõvel alkotott három-
szög egyik sarka, ahol sûrûn
váltják egymást a harci esemé-
nyek. Az ostrom végéig a
Naphegy német kézen volt a
Hegyalja úttól a Mészáros utca
mentén majdnem a Déli pálya-
udvarig, a fõellenállási vonal a
Vérmezõ Mikó utcai sarkáig
tartott. 1945. január 25-én, a
Vörös Hadsereg lövészegységei
kétségbeesett támadással kísé-
relték meg feltörni a védelmet,

amelyhez a tüzérség, a gránátvetõk, a páncélelhá-
rító ágyúk, valamint a harci repülõgépek nyújtot-
tak támogatást.

Ezen a napon a déli óráktól, a Krisztinában is
egyre erõsödött a közeledõ szovjet bombázógé-
pek moraja. 

Naplóbejegyzés: „1945. január 25. csütörtök.
Jókor reggel nekiindulok az útnak [a krisztinavá-
rosi plébániatemplomtól – H.J.], hogy még mielõtt
a légi tevékenység – mely mostanában vagy nyolc

óra körül szokott kezdõdni – megkezdõdik, cél-
hoz érjek, ugyanis a Szent János [ma Dózsa
György] tér 2. sz. ház óvóhelyén kell miséznem és
egy babát megkeresztelnem. […] [A szentmise
alatt, dél elõtt kezdõdik a súlyos bombázás. – H. J.].
 2-kor megkísérlem elindulni. A kapuval szem-

ben ég egy harckocsi s köpi magából a robbanó
muníciót. Éppen valami elcsúszási, elosonási le-
hetõséget kémlelek, mikor ismét megjelennek a
gépek! Uccu, vissza fedél alá…Most azonban már
csak a házmesterlakásba húzódunk be… Na, és itt
éltem át életem legrettenetesebb negyedóráit…
Egymás után hullanak körülöttünk a bombák…
S a ház maga is nagy károkat kap. Félelmetes per-
cek ezek! … Tele porral minden…  5-kor mintha
elcsendesedett volna a felszabadult pokol.
Futólépésben indulnék… Borzalmas képet nyújt
a Horváth-kert, a Werbõczy Gimnázium, a IV.
Béla utca [ma Attila út]… Kráter, kráter mellett...
Autók, tankok, hirdetõoszlopok, kicsavart fatör-
zsek, hullák… Hatalmas összevisszaságban… S én
dideregve, vacogva bukdácsolok elõre…. Életem
legborzalmasabb napja volt…”. Szerzõ: Fundé-
liusz Vilmos (1915–2005) a krisztinavárosi plébá-
nia káplánja 1944–1947 között.

Veress Tibor valószínûleg már csak egy förtel-
mes csattanást hallott a gyógyszertár pultja mö-
gött, s abban a pillanatban a légnyomás irtózatos

taszító erejétõl el is távozott onnan, kétfelé. Teste
kiperdült a helyiségbõl a hóval belepett térre, lel-
ke pedig, õseihez, régen volt szüleihez, a ménes-
kari százados mellé telepedett. Az egyetemet így
már nem volt ideje befejezni, második, éppen
megszületését váró kislányára pillantást vetnie
sem, mert életét mások hamarabb feláldozták. 

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia
Halotti anyakönyve – 1945. Bejegyzés: Veress
Tibor. Meghalt: 1945. I. 25. A halál oka: bomba-
sérülés. A temetés helye: a plébánia kertje. A te-
metés idõpontja: 1945. február 1. Életkora: 33
éves. Temetõ pap: Nagy Miklós káplán. 
A téren maradt halottakat egy közös sírba temet-

ték a Krisztina téri templom kertjében, Veress
Tibort is ott helyezték örök nyugalomra.
Exhumálásuk óta valahol egy tömegsírban, em-
léktábla nélkül, elfeledve fekszenek mindnyájan
a föld alatt, elporladva immár, mint maga az em-
lékezet.

A család ma élõ idõs nemzedékének emlékezeté-
ben õrzött történet végre hiteles megerõsítést ka-
pott. Így ölelkezik ez esetben is család és történe-
lem, múlt és jelen, egy krisztinavárosi történetben.
[Az idézett naplórész és az anyakönyvi bejegyzés Dr.
Halabuk József történész szíves közlése.]

Miklauzic István
történetíró

Bombázás a Krisztina téren – 1945. január 25.

Az ostrom egy napja

A Krisztinaváros „õslakóinak” nem kell bemutat-
ni a magas, õsz hajú úriembert, a hajdani Tabán
presszó zongoristáját, aki kérésünkre nemcsak hi-
vatásának titkairól mesél, hanem az itt élõk és a
városrész történetérõl is. Kovrig Mihállyal
Krisztina körúti otthonában beszélgettünk.

sMióta él a Krisztinában?
- Itt születtem a 159.-ben, ami most a 91. számú
ház. Valamikor 1951-ben vagy ‘52-ben számoz-
ták át a Krisztina körutat. Nyáron történt, apám
írta meg nyaraláskor, hogy „elköltöztünk”. 

- Akkoriban minden polgári családban volt zongora.
Ön is otthonról hozta a zene szeretetét?

- Dédapám csellózott és mind a három fia hege-
dült; egyikük a MÁV Szimfonikusok muzsikusa
volt és nagyapám is egészen komoly szinten ját-
szott. Apám színi akadémiát végzett. 
s Korán kiderült önrõl, hogy tehetséges  muzsikus-
növendék?

- Elég késõn, tíz éves korom körül kezdtem zon-
gorázni. Elõtte Kovács Éva mozgásmûvész
Mészáros utcai mozdulatmûvészeti iskolájába
jártam. Akkoriban nagyon tehetségesnek tartot-
tak, ám váratlanul úgy elkezdtem nõni, mint a fu-
tóbab. Nem csoda, hogy mire a Balett Intézeti fel-
vételire került a sor, már nem feleltem meg a kö-
vetelményeknek. Ekkor jutottam el a  zongorá-
hoz, amit – utólag megmondhatom – csak nagy
ímmel-ámmal gyakoroltam. A zeneiskola
Kosciuszko Tádé utcában volt.  
sHogyan emlékszik a gimnáziumi évekre?

- 1958-ban, 15 éves koromban családi okokból
Pécsre kerültem. Egy évre mentem le, végül tíz
lett belõle. Ott végeztem el a középiskolát és köz-
ben ütõs szakon elkezdtem a konzervatóriumot. 
sÜtõs szakon? A folyamatos gyakorlás szükségessé-
ge miatt váltott hangszert?

- Ha nagyon fölkötöttem volna a nadrágot, akkor
zongoratanár vagy korrepetitor lehettem volna.
De nem akartam tanítani soha. Rájöttem, hogy
az ütõs szak izgalmasabb és sokrétûbb. A zenekar
sok ütõssel dolgozott, ezért rendszeresen kisegí-
tettem a pécsi színháznál. Könnyûzenészként
azonban megmaradtam a zongoránál. A ‘60-as

évek második felében több helyen is játszottam,
miközben becsületesen elvégeztem a pécsi fõisko-
lát. Éjjel 2-ig, 3-ig dolgoztam, hazamentem, és
másnap reggel 8-ra bementem elõadást hallgatni. 
sMikor tért vissza a Krisztinavárosba? 

- Gyakran jártam föl Budapestre, ismertem a fõ-
városi bárzenészek többségét. Mocsányi Laci bá-
csi, a Tabán presszó zongoristája választott mes-
terem volt. Az 1950-es évek végén került a
Tabánba. Laci bácsi nekem adta az öreg kottá-
kat, cserébe Beatles vagy a Tom Jones kottákat
kapott. Utódjának tekintett, így amikor 1969-
ben nyugdíjba vonult, én kerültem a helyére.
Nyolcvan százalékban átvettem a mûsorát tele
gyöngyszemekkel, aztán még megspékeltem más
számokkal is. 
s Akkoriban esténként kik jártak a presszóba?

s A Tabánban ön szerkesztette a mûsort vagy a ven-
dégek?

- Én mindenkinek mindent eljátszottam, de sor-
rendben. Ha valaki pénz nélkül kérte tõlem pél-
dául „A tanulj meg fiacskám komédiázni”-t, a
másik vendég hiába jött egy százast lobogtatva
egy Karády dal miatt, mondtam jó, csak elõtte
még ezt eljátszom, mert õ elõbb kérte. Egyre nem
voltam hajlandó a Tabán presszóban: magyar
nótát játszani. Ha ilyen kérés jött azt mondtam:
ez egy budai csendes presszó. Majd ha lesz itt csa-
polt sör és mérnek fröccsöt, akkor eljátszom. 
sMeddig tartott ez az idõszak?

- Jó másfél év után jött egy új fõnök, aki lezüllesz-
tette a helyet. Amikor lehetõségem adódott a
Koncertirodán keresztül, szerzõdéssel kimenni
az NDK-ba, nem sokat gondolkodtam. 1971-
ben kezdtem a Lipcsei Operaháznál, majd a
magdeburgi, freibergi színházi társulattal játszot-
tunk balettet, operettet, musicalt, operát.

Tizenöt évig voltam a magdeburgi politikai kaba-
ré zenei vezetõje. 2005-ben úgy döntöttem, kö-
rülnézek itthon. Abban reménykedtem, hogy
egy csendes budai presszóban elzongorázgatok.
Kinéztem néhány szimpatikusnak tûnõ kávézót,
lokált, ahol szívesen játszanék. Összesen két lehe-
tõség adódott, ám azóta mindkét hely bezárt.
s Van hobbija? Mivel tölti a szabadidejét?

- Gyakran járok a Széchényi Könyvtárba, ahol az
1910-es évektõl kutatom a zenés helyek történe-
tét és a kottákat. Tavaly õsszel Saly Noémivel ké-
szítettünk egy zenés helytörténeti elõadást „Egy
régi nótát hoz Budáról át a szél” címmel, amely-
ben Noémi megidézte a hajdani kávéházak han-
gulatát, én pedig korabeli slágereket játszottam.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtára után  a Márai könyvtárban is bemu-
tattuk a mûsort. Tudom, megváltozott a világ, de
számomra mégis az az igazi ajándék, ha találkoz-
hatok a közönséggel.                                                R. A.

Volt egyszer egy Tabán presszó

„Egy régi nótát hoz Budáról át a szél” – Kovrig Mihály, a Tabán presszó zongoristája régi slágereket játszik a Krisztina
körúti Márai Sándor könyvtárban

Veress Tibor krisztinavárosi patikus

Az Alagút ostrom után

Lezuhant német vitárlázórepülõk a Vérmezõn

- A fiatalok azért jártak oda, mert ezeket a dalo-
kat még sehol nem hallották. Az öregek meg
azért, mert jöttek romantikázni. Birkás Endre
író majdnem minden este lejött. Sétált a kutyá-
jával, a kutyát kikötötte, beült egy órára a
presszóba és hallgatta a zenét. Odajárt Marton
László szobrász a Tigris utcából és Bíró Sanyi
bácsi, Budapest egykori rendõrfõkapitánya a
Gellérthegy utcából, akinek a kedvenc nótája
A régi mániám... volt.  

Amikor én a Tabánban játszottam, nagy élet
volt a környéken. Az Erzsébet-híd budai hídfõ-
jénél lévõ Olimpia bárban éjjel 2-ig szóló zon-
gorista dolgozott. Ezt a helyet elsõsorban színé-
szek, újságírók látogatták. Kicsit arrébb, az
Aranyszarvasban öttagú cigányzenekar, a pin-
cében pedig egy szóló harmonikás muzsikált. A
Kakasban ugyancsak zongorista szórakoztatta a
vendégeket. Ettõl száz méterre mûködött a
Tabán presszó, ahol én voltam. A Dérynében a
Szabó fivérek játszottak: Szabó Ernõ volt a sza-
xofonos, Anti a zongorista, Glöckner Vili bácsi
a dobos. Ott minden este tánc volt. A Zöldfa ét-
teremben – ami helyén legutóbb bankfiók volt
– Pál Sanyi bácsinak négytagú zenekara ját-
szott.
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Egészségügyi elõadás idõseknek
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ III..  sszz..  IIddõõsseekk  KKlluubbjjáábbaann  ((II..,,RRoohhaamm  uuttccaa  77..))  22001155..
jjaannuuáárr  2200--áánn  kkeeddddeenn,,  1144..0000  óórraakkoorr  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellõõ--
aaddáásstt  ttaarrttaannaakk..  Téma: Az idõskori mozgásszervi pana-
szok megelõzése és kezelési lehetõségei a gyógytorna
eszköztárával. Elõadó: Komáromi Édua gyógytornász.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..2266..))
Állandó programjaink
Hétfõn
10.00-12.00 „A játék lendületbe hoz!”
14.00-15.30 Kismama jóga (indulása 3 fõtõl, regisztrá-
cióhoz kötött)
16.00-17.00 Angol nyelvklub
16.00-17.00 Német nyelvklub
Kedden: 16.00-17.00 Preventív gerinctorna idõseknek
Szerdán: 9.30-10.30 Baba-mama jóga (indulása 3 fõ-
tõl,regisztrációhoz kötött)
10.45-12.15 Nõi jóga (indulása 3 fõtõl, regisztrációhoz
kötött)
Csütörtökön: 14.00-17.00 Bridzs klub
17.00-18.00 Meridián torna
Pénteken: 15.00-tól Kreatív rajz és festészet
JJaannuuáárr  2288--áánn,,  1166..3300--1188..0000--iigg  VViittaaccttiivvaa  EEggéésszzssééggkklluubb..
Téma: „Hogyan szálljunk szembe a civilizációs betegsé-
gekkel?” Vendég dr. Molnár Zsolt természetgyógyász,
állatorvos.
JJaannuuáárr  3300--áánn,,  1100..0000  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó  ffooggllaallkkoozzááss  HHaazzaayy
TTíímmeeáávvaall..
A programokra jelentkezni lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email címen.
A klubban könyvek és folyóiratok olvasására folyamatos
lehetõséget biztosítanak.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Juhász M. Miklós olajfestményeibõl Mesélõ tájak címmel
nyílt kiállítás. A sokoldalú mûvész a képzõmûvészet és a
zene nyújtotta csodálatos világban él és alkot. Amellett,
hogy a Budapesti Kórusban énekelt, a Hungaroton
grafikus szerkesztõjeként dolgozott, több magyarorszá-
gi és külföldi kiadónak tervezett kotta, CD-, könyvborí-
tókat, könyvillusztrációkat. Grafikái több egyéni és
csoportos kiállításon szerepeltek; Balatoni Kisgrafikai
Biennálé, Ady Centenárium, Év plakátja stb. Ezúttal olaj-
festményeit mutatja be, varázslatos „mesélõ tájakra” ka-
lauzol bennünket.

A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ 2015. február
1-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig.
www.omgk.hu

Várnegyed Galéria
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  6677..))  
2015. január 15-én nyílt CCvveettkkaa  HHoojjnniikk  sszzlloovvéénn
ffeessttôômmûûvvéésszznnôô  mmûûvveeiibbõõll  nnyyíílltt  kkiiáállllííttááss a Végtelenség
Harmóniája címmelé. A tárlat megtekinthetô 2015. feb-
ruár 7-ig, keddtôl szombatig 11.00-18.00 óra között. A
Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen látogathatók.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  99..))
JJaannuuáárr  2244..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
PPaappíírrsszzíínnhháázz.. Mese- majd mesedo-
boz készítés Szusi halacska törté-
netéhez. A mese helyszíneit és sze-
replõit térben megelevenítjük: raj-

zolunk, festünk, ragasztunk, varrunk. Ajánlott korosz-
tály: 4-11 éves korig.
JJaannuuáárr  3311..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk  ––  ddiiaa--
ffiillmmvveettííttééss.. A só, A kisgömböc és a Világszép nádszálkis-
asszony címû meséket láthatod, hallhatod. Utána meg-
keresheted a mesék egyes helyszíneit a múzeumban!
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
MMuullaassiiccss  LLáásszzllóó  rreettrroossppeekkttíívv..  A Várfok Galériában és a
Várfok Project Rooomban megnyílt kiállítás Mulasics el-
sõ retrospektív jellegû tárlatának tekinthetõ, mely a
kezdetektõl, a tanulóévektõl kiindulva egészen az utolsó
alkotásokig kívánja bemutatni az egyedülállóan gazdag
mûvészi pálya ívét. A tárlat 2015. február 7-ig tekinthe-
tõ meg, keddtõl – szombatig 11 és 18 óra között.

Elõadássorozat a Rippl-Rónai és
Maillol kiállításhoz kapcsolódóan
Rippl-Rónai és Maillol. Két mûvész Párizsban kötött ba-
rátsága a modern mûvészet születésekor. Egy magyar
és egy francia. Egy festõ és egy szobrász. Egyikük egy du-
nántúli kisvárosból, másikuk egy katalán faluból került a
mûvészetek fõvárosába. A Magyar Nemzeti Galéria
elõadássorozata egy izgalmas korszak mûvészetét járja
körül, nemcsak mûvészettörténeti kérdések felvetésével. 
22001155..  ffeebbrruuáárr  1155..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1166..0000    óórraa:: AA  NNaabbiikk.. Egy
mûvészcsoport Párizsban – Halász Rita mûvészettör-
ténész elõadása
22001155..  mmáárrcciiuuss  88..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1166..0000  óórraa:: MMaaiillllooll  hhaattáássaa  aa
mmaaggyyaarr sszzoobbrráásszzaattbbaann – Gulyás Dorottya mûvészet-
történész elõadása
22001155..  mmáárrcciiuuss  2222..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1166..0000    óórraa:: MMúúzzssáákk,,  mmoo--
ddeelllleekk,,  mmûûvvéésszznnõõkk..  A modern nõ születése a századfor-
dulón– Szécsi Noémi író elõadása
Az elõadáson való részvétel ingyenes. Helyszín: B épület,
elõadóterem

Programok

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár képdigitalizá-
lási akciót hirdet az intézmény alapításának 110.
és az elsõ hálózati tagkönyvtár megnyitásának
100. évfordulójához kapcsolódva.

A program célja, hogy összegyûjtsük azokat a
fényképeket, amelyek megörökítik a Budapest
múltját. Szeretnénk közös felületen, mindenki
számára hozzáférhetõvé tenni a városi/városré-
szi/könyvtárak múltját bemutató, eddig fiókok-
ban rejtõzõ kincseket. Képeket várunk épüle-
tekrõl, szobrokról, szökõkutakról, utcarészle-
tekrõl, közterületekrõl, parkokról, közlekedési
eszközökrõl, építkezésekrõl, gyárépületekrõl,
beazonosítható zöldterületekrõl; és várunk
minden könyvtárral és olvasással kapcsolatos
fotót is.

A képekkel jelentkezõk a könyvtárosok segít-
ségével digitalizálhatják a könyvtárban saját ké-

szítésû, 1989 elõtti, A/4 méretnél kisebb fotói-
kat. A digitalizált képek felkerülhetnek a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapjára és
gyarapíthatják a FSZEK Budapest Gyûjtemé-
nyének anyagát is. Azokat a fényképeket tudjuk
digitalizálni, amelyek esetében a kép tulajdono-
sa megadja a nevét, és hozzájárul a kép ingyenes
közzétételéhez, valamint pontos adatokkal tud
szolgálni a képrõl. Egy személytõl maximum 10
képet tudunk fogadni.

A könyvtár a beérkezõ képek közül kiválasztja,
melyek kerülnek fel honlapjára.

Ha sikerült kiválasztania kedvenc képeit, ame-
lyeket megosztana másokkal is, keresse fel a
Márai Sándor Könyvtárat! Kérjük, idõpont-
egyeztetés végett telefonon vagy e-mailben elõze-
tesen jelentkezzen be a könyvtárba! 1016
Krisztina krt. 87-91. Tel.: 356-4694     e-mail:
fszek0101@fszek.hu                   Márai Sándor Könyvtár

Kölcsönkérjük emlékeit!

A Magyar Nemzeti Galéria mûvé-
szeti szakkört és múzeumi angol
órákat indít idén is a fiatalok-
nak, az idõsebb korosztályt pedig
ismét senior programmal várja
2015. elejétõl májusig. A foglalko-
zásokra a jelentkezés folyamatos. 

Mûvészeti szakkör 
10-14 éves korú gyerekeknek, akik
szeretnének színekkel és formák-
kal játszani, színtornyokat állítani, különbözõ
alkotói technikákat kipróbálni. Január 8-tól
kéthetente csütörtökön 15-17 óráig. Részvételi
díj: 900 Ft/alkalom

Múzeumi angol
8-12 éves korú gyerekeknek, akik nemcsak an-
gol tudásukat szeretnék fejleszteni, de mûvészeti
stílusokkal, technikákkal és a kreatív alkotás
örömével is megismerkednének.
Február 4-tõl szerdánként 16.00-17.30
A program két részbõl áll. A kiállítótérben a mû-
alkotások által inspirált témához kapcsolódóan

nyelvi feladatokkal, játékokkal fej-
lesztik a gyerekek angol készségét. 
A nyelvtani anyagot mûvészettörté-
neti ismeretek egészítik ki.
A foglalkozás második része a krea-
tív alkotás, amely a mûalkotások té-
májához és a nyelvtani anyaghoz
kapcsolódik, valamint izgalmas
képzõmûvészeti technikák kipróbá-
lására is lehetõséget ad. Elvárás: mi-
nimum egy éves angol tanulás.

Részvételi díj: 1500 Ft / alkalom

MNG Senior program 
Az idõsebb korosztály részére is szerveznek fog-
lalkozásokat. A Senior program festészeti és
képzõmûvészeti technikák megismerését, a vo-
nalak és a színek tulajdonságainak felfedezését
ajánlja a résztvevõknek.
Január 13-tól minden hónap második keddjén
14-17 óráig. Részvételi díj: 600 Ft/fõ.

Jelentkezés: muzeumpedagogiamng@
szepmuveszeti.hu

Szakkörök gyerekeknek és idõseknek 
a Magyar Nemzeti Galériában
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IInnggaattllaann

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

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag
utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ
egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 7,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali +
2 hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban a Dísz téren csendes belsõ udvar felé nyí-
ló 73 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 17,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a Váralja úton a vár
parkja felé nyíló panorámás kilátással eladó egy 55 m2-es 2
szoba összkomfortos, jó állapotú, polgári jellegû elegáns
öröklakás. Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generációs,
igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3
fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 63 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

XXIIII..  Budán a Normafa úton nagy kertes 4 lakás házban
lévõ 64 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított,
cirkófûtéses, kertkapcsolatos önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus–társasházban
lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltsé-
gû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlék-
ház I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, 120 m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBééccssii  kapu térnél reprezentatív, belsõ kertes mûemlék-
házban lévõ I. emeleti 120 m2-es, teraszos, nagypolgári jel-
legû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 30 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Duna part közelében a Szilágyi Dezsõ téren
polgári építésû ház III. legfelsõ emeletén lévõ nagypol-
gári jellegû 104 m2-es 3,5 szobás, panorámás örökla-
kás eladó vagy Budai várban lévõ 70 m2 körüli lakás-
ra cserélhetõ. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüllõõmm  üüggyyffééllkköörree  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  Katalin vásárol készpénzért bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
csillárt, könyveket, csipkét, bizsut, szõrmét, borostyánt,
kitüntetést, hagyatékot, díjtalan kiszállással! Telefon: 06-
30-308-9148.

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall
eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréé--
sszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid
határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

KKáárrppiittooss  és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty
Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

AAmmiiéérrtt más nem megy ki! Bosszantó hibák, hiányossá-
gok megszüntetése, javítása. Kõmûves és famunkáat vál-
lalok. Telefon: +36-30-4542-919.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeess--
ttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos eszközö-
ket, ezekért érte megyünk, majd továbbvisszük Heves és
Nógrád megyébe. Telefon: +36-30-942-0979.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa,,  gguurrttnnii  ccsseerree..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  
eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

MMûûvveelltt,,  intelligens gyermektelen szépkorú hölgyet, há-
zaspárt megismernék. Kertes házban élõ diplomás nõ. A
segítségemet ajánlom. Telefon: 06-20-596-3394.

TTaakkaarrííttáásstt,,  házi segítést, gyermekfelügyeletet, nevelé-
si, életvezetési tanácsadást kisgyermekeseknek vállal ta-
pasztalt pedagógusnõ. Telefon: 06-20-596-3394.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informarika-, kémiatanítás álta-
lánostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsak-
matek.hu. Telefon: 06-30-70-92-362.

Ingatlan

Adás-vétel
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, saláták, 

finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál: 
06-1-336-0435

e-mail: ugyfelszolgalat@presslog.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 16.
Január 30.
Február 13.
Február 27.
Március 13.
Március 27.
Április 10.
Április 24.
Május 8.
Május 22.
Június 12.
Június 26.

JJúúlliiuuss
Augusztus 14.
Augusztus 28. 

Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
Január 7.

Január 21.
Február 4.

Február 18.
Március 4.

Március 18. 
Április 1.

Április 15.
Április 29.
Május 13.
Június 3.

Június 17.
SSzzüünneett

Augusztus 5.
Augusztus 19.
Szeptember 2.

Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. (Csak közületi apróhirdetésnél!) 

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: 
kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészsé-
gesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem is
gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes
megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigye-
lünk hallásunk épségére? 

Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelent-
heti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapaszta-
latom szerint azok a hallásveszteséggel élõ embe-
rek, akik nem kezeltetik problémájukat, idõvel be-
felé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem értik
meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és ké-
nyelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell kér-
dezniük.” – meséli el nekünk Dr. Tibold Eszter
fül-orr-gégész, az Amplifon Hallásközpontok
audiológus fõorvosa. Az érintettek számára a
halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza
magával, amely súlyosabb esetben akár de-
presszióhoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben or-
vosolhatóak. A szakember nem gyõzte hangsú-
lyozni, milyen fontos, hogy idõben eljussunk

egy hallásspecialis-
tához. „Az agyunk
ha l l á skö zpon t j a
hosszantartó hallás-
károsodás esetén el-
felejti, hogyan hang-
zottak régen a külön-
bözõ hangok. Ha túl
sokat várunk, akkor
lehet, hogy már késõ
lesz, és a legmoder-
nebb hallókészülék-
kel sem tudunk segíteni. A hangok valóban han-
gosabbak lesznek, de az érintett ennek ellenére
sem fogja érteni a beszédet.” – világított rá a prob-
léma lényegére a szakember.
s Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hallásvizs-
gálatra?

Az Amplifon téli megelõzõ kampányának kö-
szönhetõen most s I. kerületi lakosoknak is le-
hetõsége van arra, hogy részt vegyenek egy in-
gyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. Kérjen
idõpontot most, hívja a hirdetésben található
telefonszámok valamelyikét!

Újévi fogadalom: A hallás nem játék

Dr. Tibold Eszter fül-orr-gé-
gész és audiológus fõorvos


