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Forgalomba állították a 16 darabos új midi-
busz flottát a Várban. A november közepi,
ünnepélyes átadót követõen, a Budavári
Lakosok Szövetségének tagjai tehették meg
az elsõ próbakört az egyik Karsan buszon.

Egy hónappal ezelõtt mutatta be a városfejlesztés-
ért felelõs fõpolgármester-helyettes és dr. Nagy
Gábor Tamás, az újonnan érkezett két török
buszt, a 16 darabos flotta elsõ tagjait. Akkor a ke-
rület polgármestere keserûen jegyezte meg: szé-
gyenszemre a Várnegyedben jártak az ország ta-
lán legrosszabb állapotban lévõ, legmegbízhatat-
lanabb buszai. Mára ez megváltozott, hiszen for-
galomba álltak az új vári midibuszok. 

Dr. Szeneczey Balázs, városfejlesztésért felelõs
fõpolgármester-helyettes bevallotta, hét eszten-
dõs korában még buszvezetõ szeretett volna lenni.

„Ma éppen negyven vagyok, de annak is örü-
lök, ha elsõként felszállhatok egy ilyen gyönyörû
jármûre” – mutatott a fõpolgármester-helyettes az
Oroszlános udvarban felsorakozott Karsan
ATAK midibuszok felé, majd hozzátette:
amennyiben az õ nevére rákeresnek az inter-
neten, zömében valamilyen új közlekedési eszköz
átadásával kapcsolatban találják meg. Ennek okát
abban látta, hogy van mit átadni, ami pedig jelzi,
jó irányba halad a fõvárosi tömegközlekedés fej-
lesztése.

Szeneczey Balázs megjegyezte: minden fejlesz-
téskor, minden jármû beszerzéskor törekszenek
a környezetszennyezés minimalizálására. Külö-
nösen fontos ez a szempont a Budai Vár mûem-
léki és világörökségi környezetében.  „A jármû-
vek beszerzése csupán egy része volt a Budai Vár

és környéke megújulásának” – hangsúlyozta
Szeneczey Balázs, felsorolva az utcákat, tereket,
amelyeket felújítottak a közelmúltban. A politi-
kus kiemelte: a pályázatok bírálatakor nem kizá-
rólag a kedvezõ ár számított fontos szempontnak,
hanem hogy a jármûvek minél kevésbé terheljék
környezetüket, e mellett kényelmesek legyenek
és energiafelhasználásuk, így üzemeltetésük is
kedvezõ legyen. 

„Nagy nap ez a mai, nekünk, váriaknak, sokat
vártunk ezekre a szép új buszokra” – jelentette ki
Nagy Gábor Tamás, aki szerint szomorú látványt
nyújtottak a felújított utakon közlekedõ régi, ki-
szolgált buszok. „Fontos – tette hozzá a polgár-
mester –, hogy az épületek, közterek mellé felzár-
kózott a közösségi közlekedés.”

Nagy Gábor Tamás megköszönte a fõvárosnak
a közremûködést, amelynek köszönhetõen a
Budai Várban a legmodernebb szolgáltatást tud-
ják nyújtani turistáknak, s itt élõknek egyaránt.
Szintén köszönetet mondott a Karsan cégnek,
rugalmasságáért, amiért a vállalt határidõ elõtt,
hónapokkal korábban leszállították a teljes flot-
tát. „Bízom benne, hogy nem kizárólag a mai pró-
bakör, de minden nap ünnep lesz az itt lakók-
nak” – adott hangot reményének a polgármes-
ter, s annak is, bízik benne, nem kell feladniuk az
álmukat, és egyszer elektromos busz jár majd a
Várban. Hozzáfûzte: Bolla Tibor Mihály, a BKV
elnök-vezérigazgatója is elkötelezett az ügy iránt.
Vancin Kitapci, a Karsan ATAK típusú buszokat
szállító Karsan Pazarlama ügyvezetõ igazgatója ki-
fejtette: olyan jármûvet gyártottak, amelynek pa-
ramétereit Budapest vezetése adta meg számuk-
ra. A midibuszokat Euro 6-os kibocsátású dízel-

motor hajtja, a környezet megkímélésén túl, ezek
energiafelhasználása is kedvezõ, miáltal olcsóbb
az üzemeltetésük. Befogadóképességük 39 fõ, eb-
bõl 21 ülõhely. Természetesen a jármûvek ala-
csonypadlósak és klimatizáltak. A flotta 909 mil-
lió forintos vételárát uniós támogatásból egyenlí-
tette ki a fõváros. Az ügyvezetõ igazgató további-
akban megköszönte a budavári polgárok jelenlét-
ét, s azt, hogy ezt a buszt választották.

Osztálykirándulást idézõ hangulatban, ének-
szótól hangosan tette meg elsõ útját a midibusz.
A Budavári Lakosok Szövetségének tagjai csak
úgy szórták poénjaikat a próbakör alatt.

„Boldogok voltunk, hogy több, mint tíz év
után végre új buszon utazhattunk” – mondta
Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a szövetség ügyvi-
võje. Elárulta, a jókedvükhöz hozzájárult annak
az emléknek a megidézése, amikor a 116-os busz
forgalomba állításakor – amelyben szintén ko-
moly szerepet vállaltak – fõkötõkkel, botokkal
vonultak a Fény utcai piac megállójába. Vidám-
ságuk másik magyarázata így hangzott: „Sokat
nevettünk, mennyire segítõkészek most a törö-
kök, itt a Budai Várban, ahol régen már épp ele-
get voltak.” Ditzendy

Új buszok járnak az új utakonAdventi 
gyertyagyújtás

November 29-én, az idei elsõ adventi koncer-
ten zsúfolásig megtelt a Városháza aulája, so-
kan az emeleti ablakokból hallgatták végig az
Excanto régizene együttes és Hacki Tamás
füttymûvész mûsorát. Az elsõ adventi gyertyát
Georg Strattmann, a Szent Ferenc templom lel-
késze, a budapesti német hívek szolgálatát ellátó
plébános gyújtotta meg.             (Tudósítás a 4. oldalon)

Jubileumi kiállítások

25 éves a Várfok
Galéria

Lakossági fórum 

Fókuszban 
a közlekedési 
fejlesztések

A Budai Vár és kör-
nyékének közleke-
désfejlesztése, vala-
mint az e-mobilitás
népszerûsítését szol-
gáló kerületi progra-
mok kerültek na-
pirendre a Budavári
Mûvelõdési Házban
és a Czakó utcai
Sportközpontban
megtartott lakossági

fórumokon. A rendezvényeken a közvetlen lakó-
környezetet, azaz a Vízivárost, a Krisztinavárost és
a Tabánt érintõ kérdésekre is válaszolt az önkor-
mányzat vezetése. (Folytatás a 2. oldalon)

Idén ünnepli 25. születésnapját a Várfok
Galéria, az ország egyik elsõ, folyamatosan
mûködõ, magánalapítású kortárs galériája.
A jubileumi év csúcspontja a november 30-
án megnyílt Várfok 25 kiállítás, amely a ga-
léria történetiségére, az elmúlt évek magyar
kortárs mûvészetében betöltött szerepére
helyezi a hangsúlyt. A Várfok Galéria nagy
terében, a Várfok Projekt Roomban, vala-
mint a Várnegyed Galériában egyszerre
megnyílt jubileumi kiállítás a galéria legfon-
tosabb pillanatait mutatja be 1990-tõl egé-
szen napjainkig. 

A Várfok Galériában a felkért mûvészek
emblematikus alkotásai mellett archív fel-

vételekkel, dokumentumokkal idézik meg
a galéria emlékezetes eseményeit.

A kiállítást komoly kutatómunka, az el-
telt 25 év történetének feldolgozása elõzte
meg.
Ezzel párhuzamosan a Várfok Projekt
Roomban, ahol 1990-ben pontosan novem-
ber 30-án a Várfok Galéria megnyitotta ka-
puit, a kezdetekrõl emlékeznek meg Gerber
Pál, Gerhes Gábor, Kicsiny Balázs és Kungl
György közös tárlatával. A mûgyûjtõk támo-
gatása is kellett a Várfok Galéria sikeréhez,
az õ tiszteletükre rendezték meg a jubileumi
kiállítás harmadik állomását a Várnegyed
Galériában.                    (Tudósításunk az 5. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Liftek és mozgólépcsõ a gyalogosoknak

Év végén lezárul az európai uniós támogatással
négy évvel ezelõtt elindított Budai Vár és környéke
közlekedésfejlesztési program, amelynek eredmé-
nyeit Dobrocsi Tamás, a projekt mûszaki vezetõje
foglalta össze a két lakossági fórumon.  Mint mond-
ta a program célja a Vár közlekedési kapcsolatainak
javítása volt, amelyben kiemelt figyelmet kapott a
környezetvédelem, és a közösségi közlekedés. Ép-
pen ezért a legtöbb fejlesztés a gyalogosokat érinti: a
Várban három helyszínen térfigyelõ kamerákkal
ellátott liftek, míg a Várkert Bazárnál egy mozgó-
lépcsõ és lift-rendszer is létesült. Elkészült a várfalon
az a sétány, amely összeköti a Vízhordó lépcsõt és a
Savoyai teraszt.  Ezzel végre körbejárható a Vár,
akár a Clark Ádám térrõl, akár a Várkert Bazárból,
a Duna-felõl megközelíthetõvé tették.  Az uniós fej-
lesztéseket az önkormányzat saját forrásaiból kiegé-
szítette, így például a vári liftek mellett lévõ lépcsõ-
ket is felújították. Nagy figyelmet fordított az Ön-
kormányzat az akadálymentes közlekedés megte-
remtésére is: a vári liftek mellett mozgássérült par-
kolókat alakítottak ki, így ma már a kerekes székkel
közlekedõk is könnyen feljuthatnak a Várba.  Új
kerékpárutat alakítottak ki a Lánchíd utcában és a
Döbrentei utcában is, ezekhez kapcsolódva össze-
sen harminc kerékpártárolót is felszereltek.  

Utca és térfelújítások 

Önkormányzati beruházásban készült el a
Szentháromság és a Hess András tér átfogó felújí-
tása, amelyet a Halászbástya elõtti területek átépí-
tése tesz teljessé. Megtörtént a Clark Ádám tér
rendezése a „0” kilométerkõnél, szintén az önkor-
mányzat finanszírozásával. Ez a fejlesztés már köz-
vetlenül csatlakozik a Várkert Bazár rekonstrukci-
ójához is, hiszen innen közvetlenül elérhetõ a
program keretében szintén megújított Öntõház
utca és a Lánchíd utca is. Megszépült és korszerû
közvilágítást kapott a Sándor Móric- és az Öntõ-
ház-lépcsõ, a Döbrentei utcában megszüntették
az elviselhetetlen átmenõ forgalmat azzal, hogy a
Szarvas téren új csomópontot alakítottak ki, ahol
a kerékpárutak összekapcsolását is sikerült megol-
dani. A Döbrentei utca és az Apród utca között pi-
henõpark és sétány létesült, a területet az önkor-
mányzat az osztrák tulajdonostól vásárolta meg. 

Fejlesztések a közösségi közlekedésben

Ami a közösségi közlekedést illeti, új kikötõ épült
a Várkert Bazárnál – a kikötõ elérhetõségét lám-
pás gyalogátkelõ és az alsó- és felsõrakpartot össze-
kötõ akadálymentes rámpa biztosítja–, valamint
új villamosmegállók létesültek.  A BKK, vala-

mint az önkormányzat finanszírozásában befeje-
zõdött a vári buszvonalak felújítása, a vonalon
üzembe álltak a modern Karsan midibuszok,
amelyeket szintén a közlekedési program kereté-
ben vásárolt az önkormányzat.  Elkészült a Hilton
alatti buszforduló, a Dísz téri busz le- és felszálló a
Hunyadi út végére került.  Fontos eleme a közle-
kedésfejlesztésnek a parkolás szabályozása, en-
nek keretében korszerûsítették a vári behajtási
rendszert, új parkoló automatákat telepítettek,
amelyek eurót és bankkártyát is elfogadnak.
Valamelyest csökkent a parkolóhelyek száma a
Döbrentei utcában, a Lánchíd utcában, az Öntõ-
ház utcában, valamint a Hess András és a
Szentháromság téren, ugyanakkor felépült egy
közel 300 férõhelyes mélygarázs a Várkert Bazár
alatt, amihez parkolásirányító és foglaltság jelzõ
rendszert is kiépítettek.

A közlekedésbiztonság érdekében Tempo30
övezetbe került a Lánchíd, a Döbrentei és az Ön-
tõház utca. Intelligens kamerarendszert telepítet-
tek a Lánchíd utcában és a Szentháromság téren,
az intelligens robotkamerák képesek felismerni a
szabálytalanságokat. Az innovációt szolgálják a
Lovas úti és a Várkert Bazár mélygarázsában
üzembe helyezett elektromos gyorstöltõk, ezek-
kel mindössze 30 perc alatt lehet feltölteni az
elektromos üzemû jármûveket. 

A BUDAVÁR 360 mobil applikáció is mûkö-
dik, az ingyenes alkalmazáson keresztül közérde-
kû adatokhoz, közlekedési információkhoz, prog-
ramajánlóhoz juthatnak a felhasználók. A közle-
kedésfejlesztési projekt 11 milliárd forintos költ-
ségét teljes egészében az Európai Unió finanszí-
rozta, az önkormányzati fejlesztések értéke 2,5
milliárd forint.

Tervezett beruházások
A tervekkel kapcsolatban Dobrocsi Tamás el-
mondta, hogy a következõ években elsõsorban a
turistabuszok és a parkolás szabályozása kaphat
fõszerepet: mélygarázs épülne a Fehérvári-bástyá-
nál, itt kapna helyet a turistabuszokat fogadó
pont, ahol a buszok visszafordulnának, míg az
utasok liften keresztül jutnának el a Dísz térre. A
Vár keleti oldalán, a Szabó Ilonka utcában egy
meglévõ üres telken alakítanának ki egy kisebb,
150 férõhelyes föld alatti parkolót, ahonnan
könnyen megközelíthetõ a Szentháromság tér. A
Lovas úton, a várfal melletti rézsûbe kerülne egy
további, 200-250 férõhelyes mélygarázs. Ezek a
tervek már elkészültek, és az önkormányzat bízik
abban, hogy a következõ uniós fejlesztési ciklus-
ban újra sikerrel pályázik a forrásokra.  

Dr. Nagy Gábor Tamás mindezt azzal egészítet-
te ki, hogy egyelõre nem lehet tudni, mi valósul
meg a tervekbõl, hiszen ezek megvalósításához
kormányzati támogatásra is szükség van. Az ön-
kormányzat szeretné folytatni a megkezdett köz-
lekedési fejlesztéseket, amelyek illeszkednek a
szintén európai  uniós támogatásból megvalósu-
ló fõvárosi beruházásokhoz: a Széll Kálmán tér át-
építéséhez, és a fonódó villamos hálózathoz. Az
önkormányzat tervei között szerepel a Batthyány
tér felújítása, amelynek eredményeképpen meg-
szûnne a jelenlegi buszvégállomás jelleg. Fontos
fejlesztés lenne a gellérthegyi sikló is, ami lehetõ-
vé tenné a turistabuszok forgalmának csökkenté-
sét a Citadellához vezetõ lakóutcákban.  Ehhez
azonban visszatérítendõ uniós források bevoná-
sára lenne szükség

Az e-mobilitás kerületi támogatásáról szólva a
polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a 30
millió forintba kerülõ két gyorstöltõ a közlekedé-
si projekt részeként valósulhatott meg. Ez nem je-
lenti azt, hogy az elektromos vári buszok ügye leke-
rült volna a napirendrõl, annál is inkább, mert je-
lenleg is készülnek azok a magyar elektromos bu-
szok, amelyek a Belvárosba kerülhetnek. Ezt köve-
tõen a remények szerint a Várban is forgalomba
állhatnak a környezetbarát jármûvek. Mint dr.
Nagy Gábor Tamás emlékeztetett, az önkormány-
zat példát mutatna, hogyan lehet támogatni a kör-

nyezetbarát technológiákat. Hiszen a motorizáci-
óval járó szennyezés minden városlakót érint, a
káros anyagok döntõ hányadát pedig a jármûvek
termelik. Csökkenteni kell tehát a kibocsátást,
ami az egész Föld klimatikus viszonyait negatívan
befolyásolja. Ezért támogatja az elektromos mobi-
lizációt a kerület, amely elsõként biztosít ingyenes
parkolást a zöld rendszámú autók számára. 

Kérdések a parkolástól a térfigyelõ 
rendszerig 

A lakossági fórumokon nagyon sok kérdés érke-
zett a turistabusz-forgalommal kapcsolatban,
mind a vizivárosi, mind a krisztinavárosi oldalon
élõktõl. A Hunyadi János út fokozott forgalmi ter-
helésnek van kitéve, míg a Palota út egyszerûen be-
dugul a jármûvektõl. A polgármester válaszában
elmondta, hogy ezért támogatja a kerület a Palota
alatti mélygarázs befejezését, valamint kezdemé-
nyezi további mélygarázsok és a Palota úti buszfor-
duló építését. A tervek között szerepel egy olyan
forgalomirányítási rendszer is, amely a buszok szá-
mára egyértelmûen jelezné, hogy a Vár „megtelt”
és alternatív útvonalakat javasolna.  Elhangzott az
is, hogy az önkormányzat kezdeményezte a fõvá-
rosnál, hogy a vári sorompón áthaladó buszok be-
hajtási díjat fizessenek, egyelõre azonban errõl
nem született megállapodás, ahogyan a Mészáros
utcai vasúti területen kialakítandó buszparkoló-
ról sincsen végleges döntés. Ha ez megépülne, a
turistabuszok csak idáig jöhetnének, az utasokat
pedig külön járatok vinnék a belsõ területekre. 

A vizivárosi fórumon a Batthyány térrel, a
Krisztinavárosban a Horváth-kert helyzetével kap-
csolatban tettek fel kérdéseket. Nagy Gábor
Tamás válaszában elmondta, hogy az önkormány-
zat a rendõrség javaslatára megtiltotta a  közterüle-
ti alkoholfogyasztást, illetve tovább bõvíti a térfi-
gyelõ-rendszert, amivel kiszûrhetõk az esetleges
szabálysértések. A Vizivárost érintõ felvetés volt a
Donáti utca egyirányúsítása, amellyel korábban
megpróbálkozott az önkormányzat, azonban a la-
kók kérésére ezt napokkal késõbb visszavonták.
Annak viszont nincsen akadálya, hogy az utcában
sebességcsillapító bordákat létesítsenek, illetve be-
vonják a TEMPO30 övezetbe. Dr. Nagy Gábor
Tamás megnyugtatta a jelenlévõket, hogy a
Miniszterelnökség Várba költözése miatt nem nõ
meg jelentõsen a Hunyadi János út forgalma, hi-
szen egy kis létszámú hivatalról van szó. Ugyan-
akkor meggyorsíthatja a közlekedési fejlesztés má-
sodik ütemének megvalósítását, hiszen a kor-
mányzati vezetõk is megtapasztalhatják, hogy a je-
lenlegi helyzetben a turistabuszok mennyi bosszú-
ságot okoznak az itt élõknek. A Krisztinavárosban
élõk az Alagút és a Lánchíd tervezett felújításáról
és a dugódíj bevezetésérõl, valamint a Királyi Vár
nyugati részének felújításáról érdeklõdtek. A pol-
gármester válaszában elmondta, hogy mind a du-
gódíj, mind az Alagút és a Lánchíd felújítása a
Fõvárosi Önkormányzat hatásköre, de az elképze-
lések szerint a felújítások még ebben a ciklusban
megvalósulnak. A Vár felújításával kapcsolatban
elmondta, hogy a Nemzeti Hauszmann Terv része
például a Lovarda helyreállítása, amely kifejezet-
ten a Vár nyugati részét érinti.                                    K.Á.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Erzsébet napi gálamûso-
ra az iskola elnevezésénél is régebbi hagyomány. Az
1881-ben alapított krisztinavárosi leányiskola 1922 óta
viseli jelenlegi nevét, de az ott tanuló diákok már
Erzsébet királyné meggyilkolása után, 1898-tól minden
évben rendeztek iskolai Erzsébet-ünnepséget tiszteleté-
re. A magyarok körében népszerû Sissi a nõoktatás egyik
támogatója volt, ezért névnapján énekléssel, tánccal, sza-
valatokkal adóztak emlékének. A nemes tradíciót, az
Erzsébet-napot azóta is ápolják. Az idén november 20-án
a MOM Kulturális Központ adott otthont a gálának.

Az ünnepi mûsor történetét Bajkó Judit igazgató
asszony idézte fel, köszöntve egyben a nézõtéren ülõ szü-
lõket, diákokat, tanárokat és a meghívott vendégeket –
köztük dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgatót,

Kovács-Vass Erzsébet fõvárosi tankerületi igazgatót és
Vízi Imrét, aki a gimnázium testvériskolája, az erdélyi
Báthory Líceum képviseletében volt jelen.

Az Erzsébet napi gálát november 13-án megelõzte az
Iskolanap, amelynek Mesterségem címere, avagy Érde-
kes emberek, érdekes foglalkozások címû rendezvényén
érdekes foglalkozású (többek között tûzoltó, mentõs,
építész, koreográfus stb.), és egykori „szilágyis” diákok
meséltek hivatásukról. Az Iskolanaphoz kapcsolódó há-
rom kiemelt téma – a Fény és árnyék, a Miénk itt a tér és
a Tükör – több osztályt is jelenet írására és elõadására ih-
letett. A hetedikesek Tükörváros címû mesenovelláját,
a hatodikosok Fény és árnyék címû jelenetét és a tizen-
egyedikesek Budapest terein elõforduló emberekrõl
szóló mini darabját az Erzsébet napi gálán mutatták be.

A Budavári Önkormányzat kulturá-
lis pályázatán nyert támogatásból és a be-
lépõjegyek árából befolyt összegbõl meg-
rendezett gálamûsoron a nyolcosztályos
gimnázium valamennyi osztálya fellépett.
A két „felvonásban” megrendezett esten a
közönség láthatott szóló- és kamarapro-
dukciókat, prózai és zenés számokat, tán-
cot, valamint vidám jeleneteket. Sokak
számára megható volt, hogy a két végzõs
osztály (a 12. a és b) a szalagavatóra és az
érettségire történõ felkészülés közepette
is vállalta, hogy teljes létszámban színpad-
ra lép és egy-egy dal eléneklésével felejthe-
tetlenné teszi a gálamûsort.

Terjedelem hiányában nem tudunk
minden mûsorszámról beszámolni, de el-
áruljuk, hogy a legnagyobb közönségsi-
kert Zsuráfszky Márton – Egressy András
világzenei produkciója, valamint Csete
Marci 5-dikes mesemondó aratta.

Lakossági fórum: fókuszban 
a közlekedési fejlesztések 

Gálával ünnepelt a Szilágyi Kézilabda és karate 
a Lisznyaiban

A Magyar Diáksport Szövetség
az EMMI Sportért Felelõs Állam-
titkárságának támogatásával
idén áprilisban indította útjára A
sport Legyen a tied! programot.
Ennek keretében tíz sportági
szakszövetség összesen több mint
1100 intézménybe helyez ki kü-
lönbözõ sporteszközöket, hogy ez-
zel járuljon hozzá a gyerekek meg-
mozgatásához, és az utánpótlás
neveléshez. Az I. kerületben a
Lisznyai utcai Általános Iskola
kézilabda felszereléseket kapott. 

Az idén elindított országos A sport legyen a tied! program legfontosabb célja, hogy
növelje az egyes sportágak utánpótlás bázisát. Ennek érdekében összesen 500 millió
forintos támogatási keretbõl tíz szakszövetségtõl kapnak az iskolák  sporteszközöket.
A programhoz csatlakozó iskolák közül, országszerte 230 intézményben rendeznek
bemutatókat, amelyeken különbözõ sportágakat és sportegyesületeket ismerhetnek
meg a diákok.

Az I. kerületben a Lisznyai utcai Általános Iskola kapott sporteszköz csomagot
–szivacs kézilabdakapukat és mezeket–, ebbõl az alkalomból az alsós gyerekek a
Szivacs kézilabda Suli (õk az iskolában egyébként is jelen vannak), valamint a Budai
Harcmûvészeti SE foglalkozásain vehettek részt.

Mózessy Egon igazgató elmondta, hogy az iskola korábban testnevelés tagozatos
volt, a mindennapos testnevelés bevezetésével azonban már nem lehetett tovább
emelni az óraszámot. Keresik ugyanakkor azokat a lehetõségeket, amelyekkel a dél-
utáni idõsávban is meg lehet mozgatni a gyerekeket. „A tanítás utáni táncórák mel-
lett heti háromszor kézilabda, valamint karate foglalkozásokon vehetnek részt a di-
ákjaink. Ezért is szerencsés, hogy az eszköztámogatásnak köszönhetõen még többen
kapcsolódhatnak be az egyébként is nagy sikerû tanfolyamokba” – hangsúlyozta az
igazgató hozzátéve, hogy a Lisznyaisok tanórai keretek között úszni és néptáncolni is
megtanulhatnak. 

A Várkert Bazárnál új kikötõ is épült

A Lovas útról a Murad  lifttel lehet feljutni a Várba, az Anjou
sétányra
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Idegenforgalmi és építésügyi kérdések kerül-
tek napirendre a novemberi képviselõ-testü-
leti ülésen, amelyen többek között döntés szü-
letett a kerület turisztikai koncepciójáról. Jó
hír, hogy jövõre nem lesz adóemelés, vala-
mint a kerületkártya birtokosai ingyenesen
használhatják a Halászbástya kilátószintjét. 

A kormány nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt beruházásnak nyilvánította a Corvin tér 8.
alatti Budai Vigadó felújítását, a munkálatok el-
kezdéséhez azonban szükséges a Kerületi Építési
Szabályzat (KÉSZ) módosítása. Erre hívta fel a fi-
gyelmet Csány Éva fõépítész, aki kifejtette, hogy
tulajdonképpen jogharmonizációról van szó,
ami lehetõvé teszi az épület tetõterének megúju-
lását. A fõépítész hangsúlyozta: a kormány által
meghatározott építési paraméterek kerültek be a
helyi szabályozásba, a Budai Vigadó funkciója és
homlokzati megjelenése nem változik. 

Váradiné Naszályi Márta (PM) megjegyezte,
hogy számos lakossági tetõtér beépítési kérelmet
utasít vissza a kerület, már csak ezért sem kellene
automatikusan elfogadni a változtatásokat. Úgy
gondolja, hogy azért, mert valami kiemelt kor-
mányzati beruházás, nem szabad automatikusan
megadni minden engedélyt. Akkor kell engedni
a tetõtér beépítését, ha ez a kerület érdekeit szol-
gálja. Dr. Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: a te-
tõtér beépítések szabályozásakor az önkormány-
zat az egységes utcakép megtartására törekszik. A
Budai Vigadóban várható fejlesztések ezt nem ve-
szélyeztetik, az építkezés a kerület érdekeit szol-
gálják, ezért nincs ok arra, hogy az önkormányzat
akadályozza a folyamatot. 

Nem lesz adóemelés

Dr. Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, hogy jelenleg
3 különbözõ rendeletben szabályozzák a helyi
adókat, ezek kerülnek egy jobban átlátható, egy-
séges rendeletbe. A jegyzõ arra is felhívta a figyel-
met, hogy jövõre nem lesz a kerületben adóeme-
lés, ugyanakkor az önkormányzat januártól beve-
zeti az elektronikus adóbevallást, ami jelentõs
könnyebbséget jelent az adózók számára. Az új
rendelet megalkotását támogatta a képviselõ-tes-
tület, amely arról is határozott, hogy a helyben ki-
vethetõ adók (ilyen a telekadó, az építményadó
és az idegenforgalmi adó) beszedését továbbra is
saját hatáskörében tartja a kerület. (Az elektroni-

kus adóbevallásról, a rendszer használatáról de-
cember 18-i lapszámunkban részletesen olvashat-
nak majd.)  

Elkészült a turisztikai koncepció 

Turisztikai koncepciót állított össze az Önkor-
mányzat, amivel kapcsolatban dr. Nagy Gábor
Tamás mindenekelõtt arra hívta fel a figyelmet,
hogy az anyag nem végleges, a gyakorlati tapaszta-
latok ismeretében –amennyiben ez szükséges– a
késõbbiekben lehetõség nyílik a korrekcióra.

A részleteket ismertetõ Szeleczky Szilvia iroda-
vezetõ elmondta, hogy az idegenforgalmi fejlesz-
tések irányvonalára javaslatokat tevõ turisztikai
koncepció a 2015-2019-es gazdasági program is-
meretében, és ezzel összhangban készült el. Az I.
kerület és ezen belül a Budai Vár elsõszámú tu-
risztikai célpont, hiszen aki Magyarországon jár,
ide mindenképpen ellátogat. A koncepció része a
helyzetelemzés, bemutatja a kerület idegenforgal-
mi erõsségeit, illetve a hiányosságokat, valamint
a szállodák, és más szolgáltatók adatait is felhasz-
nálva a turisztikai szektor jelenlegi állapotát.
Ebbõl többek között az is kiderül, hogy jelenleg
napi átlagban több mint 200 busz jár a Hunyadi
János úton. Szeleczky Szilvia hangsúlyozta: a tu-
rizmus sokszereplõs terület, ezért lényeges a fel-
adatok összehangolása, ebben fontos szerepet
kap a helyi lakosok és a turisták esetleges érdekel-
lentéteinek kezelése. Új helyszíne lehet az idegen-
forgalomnak a Kapisztrán tér és a Táncsics bör-
tön, amelyek az eddigieknél szélesebb kört meg-
szólító funkciókat kaphatnának. 

Veress Dávid Olivér (DK) a Budavári kerek-
asztal elindítását és a koncepcióban szereplõ in-
formatikai fejlesztéseket kifejezetten jónak tartja.
Szerinte a lakó- és a turisztikai funkciót eddig is
nehezen lehetett összeegyeztetni, ezt csak még
rosszabbá teszi, hogy hamarosan további állami
intézmények is a Várba kerülnek. Úgy látja, hogy
a Miniszterelnöki Hivatal és általában a kor-
mányzati hivatalok ide költöztetése nem szolgál-
ják a kerület érdekeit.

Váradiné Naszályi Márta is üdvözölte a kon-
cepció elkészítését, amely számos támogatható öt-
letet tartalmaz. Elõnye, hogy megpróbál újítani,
nem elégszik meg a meglévõ értékek szokásos be-
mutatásával. Szerinte hiányosság, hogy a koncep-
ció nem foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a tu-
risták és a lakosság érdekellentétét feloldani.

Hiányolta a kerékpáros turizmus fejlesztést és a
Duna-partból adódó fejlesztési potenciált. 

Orczy Antal (Fidesz) szakmailag átgondoltnak
tartja a koncepciót, amely a Gellérthegy turiszti-
kai helyzetével is foglalkozik, ezen belül külön is
hangsúlyozza a sikló kiépítésének fontosságát.
Utóbbi azért lényeges, mert ezzel enyhíteni le-
hetne a Citadellához vezetõ utak forgalmát. A
képviselõ emlékeztetett: a koncepcióban helyet
kapott a Filozófiai-kert, amit érdemes lenne to-
vább fejleszteni. 

A felvetésekre válaszolva Szeleczky Szilvia ki-
emelte: a kerékpáros turizmus inkább közlekedé-
si kérdés, ahogyan a Duna hasznosításával kap-
csolatban sincs nagy mozgástere az önkormány-
zatnak, hiszen ezek fõvárosi, vagy állami hatáskör-
be tartoznak.

Dr. Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: a kerü-
letnek köszönhetõ, hogy a Várkert Bazárnál kis-
hajókat fogadó kikötõ épült, ezen kívül az ide-
genforgalmi színhelyek kerékpáros elérését is si-
került megoldani a közlekedési fejlesztések kere-
tében. Hozzátette: a lakosság és a turisták közöt-
ti ellentéteket elsõsorban a turistabuszok nagy
száma okozza, ami zavarja a polgárok nyugalmát.
Ezt enyhítené a Palota úti buszforduló és leszálló-
hely, a gellérthegyi sikló és a Mészáros utcánál a
MÁV területén tervezett turistabusz-parkoló.
Ezeket az önkormányzat azonban önerõbõl nem
tudja megépíteni, a koncepció azonban segítsé-
get jelent abban, hogy ráirányítsuk a figyelmet a
folyamatra.

Lényeges az úgynevezett háttér infrastruktúra
bõvítése, amihez hozzátartozik a szemetesek ürí-
tésének sûrítése, és a nyilvános illemhelyek szá-
mának növelése. Az idegenforgalmi értéket növe-
li a mûemlékházak felújítása, a kerület építészeti
értékeinek megõrzése is. A polgármester példa-
ként említette a Corvin tér rehabilitációját,
amelyben az állam, az önkormányzat, a katolikus
egyház és a magánszféra is részt vett. Ez történt a
Szentháromság téren is, ahol a szobor felújításá-
val a fõváros indította el a rehabilitációt, amihez
a tér átépítésével az önkormányzat, a Mátyás-
templom rekonstrukciójával a kormányzat is
csatlakozott. Dr. Nagy Gábor Tamás a Minisz-
terelnöki Hivatal vári költözésérõl elmondta,
hogy ez a közjogi hagyomány továbbvitele, miköz-
ben lehetõséget teremt egy impozáns vári épület
felújítására: ez a folyamat pedig egyáltalán nem
ellentétes a kerületben élõk érdekeivel.

Alapító okiratokat módosítottak

Két önkormányzati intézmény, valamint a
Budavári Kapu Kft. alapító okiratát módosítot-
ták a képviselõk. Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese aljegyzõ elmondta, hogy a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
esetében törvényi kötelezettségnek tesz azzal ele-
get az önkormányzat, hogy januártól nem gyer-
mekjóléti szolgálatot, hanem család- és gyermek-
jóléti központot mûködtet. Ez további feladato-
kat jelent, amelyeket az alapító okiratban is szere-
peltetni kell, míg a mûvelõdési ház esetében for-
mai és technikai módosításokról van szó. A pénz-
ügyi feladatok, és a gazdasági ügyek ellátása a to-
vábbiakban is a GAMESZ, illetve a polgármeste-
ri hivatal hatáskörében marad. Módosította a
képviselõ-testület a Budavári Kapu Kft. alapító
okiratát is. Erre azért volt szükség, mert a Lovas
úti új elektromos töltõállomás mûködtetését az
önkormányzati tulajdonú cég látja el.

Kerületkártyával ingyenes a belépés
a Halászbástyára

Változott a Halászbástya felsõ kilátó szintjére ér-
vényes belépõjegyek ára. Mint dr. Nagy Gábor
Tamás elmondta, több év után jövõre minimáli-
san árat emel az önkormányzat. Az I. Kerület
Kártya felmutatásával ugyanakkor ingyenesen le-
het majd látogatni a kilátórészt. A teljes árú jegy
jövõre 800, a 14 év alatti gyerekek, a diákigazol-
vánnyal rendelkezõ tanulók, a magyar és EU tag-
országok nyugdíjasai 50, míg a Budapest
Kártyával rendelkezõk 10 százalékos enged-
ményt kapnak. Ingyenes a belépés többek a 6
éven aluli gyerekeknek, a hadigondozottaknak, a
mozgássérülteknek és a rokkantnyugdíjasoknak.

November végén a sikeres üzemtesztet köve-
tõen elindult a próbajárat a Budai fonódó
hálózaton. A tapasztalatok birtokában el-
végzik az esetleg szükséges javításokat, befe-
jezik a járda- és peronburkolásokat, vala-
mint helyükre kerülnek az utcabútorok. A
mûszaki átadás-átvételt követõen várható-
an január második felében vehetik birtokba
az utasok a Széll Kálmán téri és a Bem rak-
parti vonalakat.

Végéhez közeledik a Fõvárosi Önkormányzat és
a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közle-
kedésfejlesztési beruházásaként az Új Széchenyi
Terv Közlekedési Operatív Programjának segít-
ségével európai uniós és hazai forrásból megva-
lósuló Budai fonódó villamoshálózat kialakítá-
sa. A teszteken mindent rendben találtak –a
HÉV födém teherbírása is megfelelõnek bizo-
nyult–, így november végétõl már próbajárat
közlekedik az újonnan kialakított Széll Kálmán
téri és a Bem rakparti vonalon. 

Jó hír az autósoknak, hogy számos közlekedé-
si korlátozást is feloldottak, ennek köszönhetõ-
en teljes szélességében használható a Török ut-

ca, valamint részben a Bécsi út és a Frankel Leó
utca is. Utóbbi esetében azonban a Harcsa és a
Vidra utca között egyelõre továbbra is megma-
rad az egyirányúsítás. A kiviteli munkák befeje-
zése és a mûszaki átadás-átvétel várhatóan de-
cember 23-ig megtörténik, ezt követõen csak ki-
sebb munkálatokra kerülhet sor, amelyek nem
befolyásolják a hálózat rendeltetésszerû haszná-
latát. Bár a vezetõk betanítása érdekében a villa-
mosok már járni fognak, a nagyközönség a ter-
vek szerint január közepétõl utazhat a fonódó
hálózat vonalain.

A Közlekedési Operatív Programban készülõ
budai fonódó villamosközlekedés  Széll Kálmán
téri ága költségeinek 90,40 százalékát, míg a
Bem rakparti rész költségeinek 68,30 százalékát
az európai unió finanszírozza, a teljes beruházás
15,9 milliárd forintba került. 

Átadták az adományt a munkácsi II.
Rákóczi Ferenc iskolának
November 21-én egy kisebb munkácsi delegációval
felkerestük Bence Imre lelkészt a Budavári Evangéli-
kus templom lelkészi hivatalában. Látogatásunk célja
az volt, hogy az október 24-én, a templomban meg-
tartott hangversenyen összegyûlt adományt a lelkész
úr átadja Schink István iskolaigazgató úrnak. A
Várnegyed újság korábbi számában beszámolt a
marlowi kórus budapesti tartózkodásáról, programja-
ikról, melyet a Szilágyi Erzsébet Gimnázium a Budavári
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület segítségével szer-
vezett. Bence lelkész úr jelezte, hogy szeretné, ha a
koncertet jótékony céllal adná a magyar és az angol
kórus. A marlowi testvérvárosi delegáció budapesti lá-
togatásakor egyesületünk felvetette, hogy ezt az ado-
mányt kerületünk másik testvérvárosának, pontosab-
ban az ottani segítségre rászoruló II. Rákóczi Ferenc
magyar iskolának ajánljuk fel. Ez mind a marlowi kórus
mind a Szilágyi Erzsébet Gimnázium egyetértésével
találkozott. 
A találkozón a munkácsi pedagógusok beszámoltak
iskolájuk történetérõl és jelenlegi helyzetükrõl. Sajnos
önálló evangélikus gyülekezet és templom nincs
Munkácson. Az evangélikusok a reformátusok temp-
lomába járnak imádkozni. Bence lelkész úr elmondta,
hogy érdemes lenne kutatást végezni az ottani gyö-
kerekrõl, korábbi lelkészekrõl, akik közül többen a kü-
lönbözõ idõk mártírjai lettek. Ezzel egy újabb kapcso-
lat vette kezdetét testvérvárosaink között. 
Ezután került sor az adomány átadására, melyet munká-
csi barátaink meghatottan vettek át.  Tájékoztattak min-
ket, hogy ez az összeg mind az iskola épületének javítá-
sára kerül felhasználásra, mert erre az ukrán állami költ-
ségvetés nem biztosít pénzt. Az adománygyûjtést a
Budavári Evangélikus gyülekezet és a Testvérvárosi
Egyesület tavasszal szeretné folytatni, hogy hozzájárul-
hassunk a javításokhoz, és hogy ne kelljen esõ idején a vi-
zet edényekben felfogni az igazgatói irodában és a tan-
termekben. Nagyon fontos, hogy a magyar iskola mûkö-
dése biztosított legyen, hiszen „nyelvében él a nemzet”,
ahogy Kazinczy Ferenc írta. 

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

Faültetések kerületszerte

Az utóbbi napokban kilencvenegy, többször iskolázott fa-
csemete került a kerületi közterületekre. Az Attila úti fa-
sorban tizennégy darab krími hársfát, a Palota úton har-
minchat lepényfát, a Lovas úton hat darab törökmogyorót
ültettek a kertészek. A növényekkel a Clark Ádám téri
építkezés során eltávolított fákat pótolták.
A Hilton alatti buszforduló kialakításával kapcsolatos fa-
pótlási kötelezettség keretében a Lovas úton, a Tóth Ár-
pád sétányon, a Döbrentei téren a templom mellett, a
Hilton alatti zöldterületen, az Erzsébet-híd felhajtójánál, a
Tabánban, a Dózsa térrel szemközti füves szigeten, vala-
mint a Vérmezõn további harmincöt, a városi klímát jól
tûrõ facsemetét, elsõsorban törökmogyorót, amerikai
hársot és japán gyertyánszilt telepítettek. A munkálato-
kat a Fõkert Zrt. szakmai felügyelete mellett végezték.  

Decemberben igazgatási szünet
A Polgármesteri Hivatal év végén új iktató és adatbázis
kezelõ rendszerre tér át, az informatikai rendszerek átál-
lítása miatt ddeecceemmbbeerr  2288..  ééss  jjaannuuáárr  33..  kköözzöötttt  iiggaazzggaattáássii
sszzüünneett  lleesszz a hivatalban. Ezen idõszakban nem lesz sem
ügyfélfogadás, sem iratfeldolgozás. Az ügyfélfogadás elsõ
napja 2016. január 4. A Hivatal arra kéri az ügyfeleket,
hogy az ügyintézést ehhez igazítsák.

RövidenRövidesen átadják 
a fonódó villamost

Nemzetiségi közmeghallgatások
A Budavári Szerb Önkormányzat december 7-
én, hétfõn, 17.30 órától közmeghallgatást tart a
Budapest Fõváros I. kerület Budavári Polgár-
mesteri Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III. eme-
let 319/B. irodájában. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak! Információ: 458-3056, 458-3068. 

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
december 11-én, pénteken, 14.00 órától köz-
meghallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal (I.,
Kapisztrán tér 1.) III. emelet 319/B. irodájában.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Infor-
máció: 458-3056, 458-3068.

Elkészült a turisztikai koncepció

Januártól mûködik az online adóbevallás
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129 éves a Budai
Polgári Casinó
November 20-án ünnepelte kulturális egyesüle-
tünk újjáalakulásának huszadik évfordulóját.
Nagy ünnep ez nekünk, nem csak azért, mert új-
jáalakulhattunk ötven év elhallgattatás után, ha-
nem azért is, mert kész csoda, hogy még mindig
megvagyunk. Voltak olyanok — velünk és célki-
tûzéseinkkel egyébként egyetértõk — akik nem
sok jövõt jósoltak nekünk, mondván: a polgár,
legfõképpen ha magyar, csak szalmaláng. És mi
mégiscsak vagyunk! Mûvelõdünk, csiszolódunk
és reméljük, hogy a nem olyan távoli jövõben, tu-
datos — nem csak annak mondott — polgáraivá
válunk e hazának. S elérjük azt, amit az alapsza-
bályunkban, programszerûen rögzítettünk,
hogy szellemi, kulturális igényünket állandóan
növelve, elérünk oda, ahol apáinkkal (szabadsá-
guk megóvása érdekében) az igényességet abba
hagyatták, mondván, hogy a megbízható „mun-
kásosztály” tagjai csak lódenben és micisapká-
ban járnak színházba és kocsmába egyaránt.

A tagtársakat dr. Gertner László elnök köszön-
tötte. Emlékezõ estünk örömét, kulturális szín-
vonalát Sudár Annamária és Kónya István emel-
ték mûvészi produkcióikkal. Sudár Annamária
elkápráztatott minket Weöres Sándor verseivel,
és a megrázóan elmondott „Halotti beszéd és kö-
nyörgés”-sel. Kónya István csodálatos lantmuzsi-
kával repített vissza minket Bach korába, Silvius
Leopold Weiss lantmûvész és komponista szer-
zeményeivel. A mûsora végén megemlékezett
Kobzos Kiss Tamásról, a nemrég elhunyt mû-
vész egyik szerzeményének eljátszásával.

Az alapítók közül az elsõ elnök, Brányik
Ottó, visszaemlékezett az alapítás történetére és
arra a lelkesedésre, ami a tagtoborzást kísérte.
Ezután jóféle italok és ételek „kíséretében” em-
lékeztünk a „hõsi tettre” és örültünk egymás
társaságának.                                                            B.O.

Mûvészek 
a háborúban

Az I. világháborút haditudósítóként vagy kato-
naként megjárt képzõmûvészekrõl, festõkrõl,
szobrászokról és építészekrõl szóló hiánypótló
kötetet jelentetett meg a Látóhatár Kiadó a há-
ború centenáriuma alkalmából. 

Utoljára száz évvel ezelõtt, a hadikiállításokon
láthatta a nagyközönség együtt azokat az alkotá-
sokat, amelyeket magyar mûvészek az elsõ világ-
háborúban készítettek. Évtizedeken át megtaga-
dott, raktárakban porosodó mûvekrõl van szó,
amelyek a harctéren, harci élmények hatására
készültek. A festõmûvészek, szobrászok, építé-
szek többsége nem önként ment a frontra: be-
hívták õket a sajtóhadiszállásra, feladatul kapva,
hogy örökítsék meg a háború eseményeit.
Akadtak, akik nem haditudósítóként, hanem a
harcokban részt vevõ besorozott katonaként vé-
szelték át az 1914-1918 közötti éveket, s voltak,
akik nem élték túl az ütközeteket, elestek a csa-
tatéren. Mennyiségében is tekintélyes képzõmû-
vészeti anyag gyûlt össze ezekben az években. 

A Mûvészek a háborúban címû kötet olyan
teljességét öleli fel a magyar kultúrtörténet e
nagy fejezetének, amilyennel még nem találkoz-
hatott az olvasó. Különleges nézõpontból, a mû-
vész érzékenységével dolgozták fel a témát a kö-
tetben szereplõ alkotók, köztük Mednyánszky
László, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Aba-
Novák Vilmos, Kisfaludi Strobl Zsigmond,
Medgyessy Ferenc, Stróbl Alajos, de méltatlanul
elfeledett mûvészek harctéren készült munkáit
is láthatjuk, és megismerhetünk olyan alkotáso-
kat, amelyekhez eddig nem lehetett hozzáférni.
Ez a könyv méltó emléket állít hõsöknek, áldo-
zatoknak és az õket ábrázoló mûvészeknek az el-
sõ világháború 100. évfordulóján.

November 29-én, az idei elsõ adventi koncerten –
a hagyományokhoz híven – zsúfolásig megtelt a
Városháza aulája, sokan az emeleti ablakokból
hallgatták végig az Excanto zenekar és Hacki
Tamás füttymûvész mûsorát. A felcsendülõ fran-
cia reneszánsz dallamok után dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte az érdeklõdõket. 

- „Adventus Domini”: „az Úr eljövetele” – a kö-
zépkorban e szavakkal készültek karácsony eljö-
vetelére – idézte Budavár polgármestere. - A pári-
zsi események után, amikor Brüsszelben leállt a
metróközlekedés, sorra elmaradtak a különbözõ
rendezvények. Egyesekben még az is felmerült,
hogy  idén elmarad a karácsony. Gyertyák és ko-
szorú nélkül rég nem látott sötétség köszöntene
be – mondta dr. Nagy Gábor Tamás.

- Advent ünneplését V. Pius pápa tette kötele-
zõvé – emlékeztetett. V. Piust 1566-ban, Nagy
Szulejmán hódításainak csúcspontján választot-
ták pápának. A domonkosok fehér ruhájában
járt és erkölcsisége megkérdõjelezhetetlen volt.
1570-ben, az elsõ adventi gyertya lángjának fel-
lobbanásának idején a törökök hatalma meg-
gyengült. 

A karácsony soha nem maradhat el! Aki le-
mond az ünneprõl, az lemond a reményrõl. A
döntéseket nekünk kell meghoznunk. A toleran-
cia nem az önfeladást jelenti, hûnek kell marad-
nunk önmagunkhoz. Idén, 2015 adventjén gon-
doljunk arra, hogy sötétség nem létezik: a sötét
nem más, mint a fény hiánya. Merítsünk hát
erõt! – mondta a polgármester, majd az adventi

készülõdés sokszínûségérõl beszélt, végül bemu-
tatta az elsõ adventi koncert szólistáját, Hacki
Tamás füttymûvészt. A közönség megtudhatta,
hogy a „civilben” orvosként dolgozó mûvész
Regensburgban, Budavár testvérvárosában él. A
két település között tíz éve jött létre a testvérváro-
si kapcsolat. Kettejük nyári személyes találkozása
után, Hacki Tamás ezúttal a budavári közönség
elõtt adhat koncertet. 

Az elsõ adventi gyertyát Georg Strattmann, a
budapesti német hívek szolgálatát ellátó plébá-
nos gyújtotta meg. A Szent Ferenc templom lel-

késze a jelenlévõknek
elmondta, hogy távoli
rokonságban áll a ha-
zánkban jól ismert dr.
Batthyány-Strattmann
Lászlóval, közös õsük a
15. században élt. Az
atya utalt a jól mûködõ
német–magyar  kap-
csolatokra, majd el-
árulta, hogy az aulában
elhelyezett adventi ko-
szorú Németországból
érkezett.

Az Excanto régizene
együttes alkalmi mû-
sorában reneszánsz és
barokk zenekari mûve-

ket játszott. Zsigmond-kori töredékek, Mátyás
király udvari zenéje és korabeli dallamokon
megszólaló Balassi strófák követték egymást. Az
altfurulyán, blockflötén, lanton, csellón és do-
bon felcsendülõ dalokat Kállay Gábor, az együt-
tes vezetõje énekelte.

A jelenlévõk megbizonyosodhattak arról,
hogy Hacki Tamás fütty-technikája mit sem ko-
pott az idõk során. Sokan emlékeznek a Ki mit
tud?-ban szereplõ fiatalemberre, aki korántsem
a megszokott módon képezi a hangokat. A fü-
tyülést ma is profi módon, hangszerként mûve-
li, ugyanakkor a regensburgi egyetemi klinika
munkatársa. Fül-orr-gégészként megalapítója
volt a klinika foniátriai és gyermekaudiológiai
osztályának és a hozzá kapcsolódó logopédus-
képzõ intézetnek, valamint egy rehabilitációs
osztálynak, amely hang- és nyelésbetegeket ke-
zel. Magyarországra is gyakran hazalátogat, ve-
zetõje több szakorvosi és logopédusi továbbkép-
zésnek, konferenciákat szervez és elõadásokat
tart. 2009-ben megkapta a Német Szövetségi
Köztársaság Érdemkeresztjét (Bundesverdienst-
kreuz), 2015-ben pedig a Pro Cultura Hungarica
díjat.

Mûsorában magyar dallamok, népdalok és 17.
századi világi mûvek szerepeltek. A budaváriak
nagy örömére Hacki Tamás ezúttal jól ismert mû-
vekbõl válogatott, amelyeket énekelni igen, de
úgy fütyülni, ahogy õ, senkinek sem sikerült.      r.a.

Adventi koncert a Városházán

Sokan sokféleképpen játszot-
ták már Johann Strauss Kék
Duna keringõjét, de olyan
variatív módon, improvizáci-
ókkal színesítve, ahogy egykor
Cziffra György zongorázta,
csak nagyon kevesen. Novem-
ber 30-án Balázs János Liszt
Ferenc-díjas zongoramûvész,
a jövõre megrendezendõ
Cziffra Fesztivál ötletgazdája
és mûvészeti vezetõje idézte
meg az újságírók számára
Cziffra György nagyszerû játé-
kát. (A MOM Kulturális Köz-
pont Kupolatermében bemu-
tatott produkció után Vásáry
Tamás Kossuth-díjas zongo-
ramûvész és karmester
„Cziffra reinkarnációjának”
nevezte a fiatal zenemûvészt.)

Balázs János – akivel a bu-
davári közönség több alka-
lommal is találkozhatott a
Beethoven Budán fesztiválso-
rozat keretében – úgy fogalmazott, boldog, hogy
tízéves álma valósulhat meg az I. Cziffra György
Fesztivál megrendezésével.  Nagypapája sokat
mesélt a „zongoristáról”, akivel különbözõ bá-
rokban együtt muzsikált, õ pedig Cziffra lemeze-
in nõtt fel, miatta lett zenemûvész, a virtuozitása
terelte erre a pályára. 

A fiatal zongoramûvész elmondta, hogy a fesz-
tivál megvalósításához a Hegyvidéki Önkor-
mányzat és a Nemzeti Kulturális Alap képvisele-
tében értékrendjükben is megfelelõ partnerekre
talált, így a tervek szerint valamennyi programot
magas színvonalon sikerül megvalósítani. A saj-
tótájékoztatón jelen lévõ Pokorni Zoltán,
Hegyvidék polgármestere, valamint Doncsev
András, az NKA elnöke támogatásáról biztosí-
totta a kezdeményezést.

Balázs János szerint ideje kimondani, hogy
Cziffra György a világ egyik legnagyobb zongora-
mûvésze volt, aki alapítványával számos mûvésze-
ti ágban támogatta a fiatalokat, iskolát alapított és
maga is tanított. A fesztivál legfõbb célja a zongo-

ramûvész munkásságának, mûvészi hagyatéká-
nak méltó ápolása és továbbadása. A 2016 febru-
árjában megvalósuló összmûvészeti fesztivál leg-
hangsúlyosabb eleme a négynaposra tervezett
koncertsorozat, amelyen nem csupán a Cziffra ál-
tal gyakran játszott remekmûvek csendülnek fel,
hanem részletek hangzanak el Ágyuk és virágok
címû könyvébõl, más alkalommal koncerttel egy-
bekötött beszélgetést tartanak a mûvész rokoná-
val, barátaival és tanítványaival, majd alkalmi jazz
zenekar idézi fel a kávéházak és bárok virtuózát,
végül ünnepi gálakoncertet rendeznek a világhí-
rû mûvész emlékére. (A koncertek közremûkö-
dõi többek között: Balázs János, Vásáry Tamás,
Dráfi Kálmán, Mocsári Károly, Sárik Péter,
Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvészek, Hegedûs
D. Géza színmûvész, Malek Andrea énekes,
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin hegedûmûvé-
szek, a Szent István király Szimfonikus Zenekar
Záborszky Kálmán vezényletével.) A fesztivál to-
vábbi részeként kiállításokat, mesterkurzust, ze-
nei versenyt és gyerekprogramokat hirdetnek. A

részletes program és jegyvásárlási lehetõség a
http://cziffrafesztival.hu/ honlapon.)

A fesztivál megihlette a Szamos Marcipán cuk-
rászdát, amely a Mozart-golyók mintájára megal-
kotta a rumos, csokoládés ízesítésû Cziffra-szele-
tet. A fesztiválon ugyancsak alkalmi készítmény-
ként árulják majd a Cziffra-kávét, amelyben ké-
szítõi szerint tetten érhetõ lesz a Cziffra mûvésze-
téhez hasonló virtuozitás.

Balázs János tervei szerint a fesztivált 2017-re
nemzetközi szintre emelik és meghívják Cziffra
György egykori tanítványait, 2021-ben pedig, a
mûvész születésének századik évfordulóján, vi-
lágkörüli turnén kívánják bemutatni Cziffra
György szellemiségét.                                        Rojkó A.

Fesztivál Cziffra György emlékére

CCzziiffffrraa  GGyyöörrggyy (1921 Budapest – 1994 Párizs) 

A világhírû magyar származású zongoramûvész
cigányzenész családból származott, apja id. Cziffra
György cimbalmos volt. Nyolcéves korától a
Zeneakadémián tanult, ahol Dohnányi Ernõ,
Weiner Leó, Ferenczi György és Szabó Imre vol-
tak a tanárai. Az ifjú zongoramûvész sikert sikerre
halmozott.
1943-ban kikerült a frontra, 1950-ben börtönbe
zárták disszidálási kísérlete miatt. 1956 után
Párizsban telepedett le. A romantikus zongorairo-
dalom (Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Rahma-
nyinov) mestere lett, és improvizációs képessége
a legnagyobb zongoramûvészek közé emelte.
Díjai: 1956 Liszt Ferenc-díj; 1993 Francia Becsü-
letrend tiszti fokozata; 1993 Köztársasági Érdem-
rend Középkereszt.

Balázs János, a Cziffra Fesztivál ötletgazdája idézte fel a világhírû mûvész játékát

Az elsõ adventi hangversenyen az Excanto zenekar és Hacki Tamás füttymûvész lépett fel
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A mese addig létezik, amíg van, aki megõrzi és to-
vábbadja: pontosan erre vállalkozik a Kányádi
Sándor Kossuth-díjas költõ, kerületünk díszpol-
gára kezdeményezésére, három évvel ezelõtt, a
Petõfi Irodalmi Múzeum keretei között létreho-
zott Döbrentei utcai Mesemúzeum és Mesemû-
hely, amely megnyitása óta sok ezer gyermeket
–és szüleiket– kalauzolt a mesék végtelen biro-
dalmában. Hagyomány, hogy ehhez külsõ segít-
séget is igénybe vesznek, hiszen minden évben
felkérnek egy kortárs mûvészt, hogy vegye át a
múzeum mesebeli kulcsát és egy éven át utazó
nagykövetként népszerûsítse az intézményt. 

Elsõként Kányádi Sándor, majd sorrendben
Csukás István és Halász Judit vállalta a nemes
feladatot, míg idén a számos népszerû regényt,
költeményt és mûfordítást jegyzõ Lackfi Jánost
érte a megtiszteltetés. Ahogyan a kulcsátadás al-
kalmából megtartott ünnepségen Csorba
Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója
fogalmazott, a „kulcsõrök” nem bezárják, ha-
nem éppen ellenkezõleg: szélesre tárják a múze-
um kapuit, azon munkálkodnak, hogy ráirányít-
sák a figyelmet a mesére, az írókra és magára az

intézményre, melynek komoly szerepe van ab-
ban, hogy a Petõfi Irodalmi Múzeumot idén
Prima Primissima-díjra jelölték.

Lackfi János megköszönte a felkérést, mint el-
mondta, kisiskolás kora óta van nála lakáskulcs,
ami azért jó dolog, mert feltételezi, hogy az em-
bernek van hova hazamennie. Ezért is örül an-
nak, hogy megkapta a múzeum mesebeli kulcsát,
hiszen ez azt jelenti, hogy újabb otthonra lelt: egy
olyan helyre, ahová mindig szívesen ellátogat –
hangsúlyozta az író, aki a jelenlévõk legnagyobb
örömére legújabb könyvébõl, a Belvárosi gyü-
mölcsökbõl olvasott fel részleteket, majd elme-
sélte, hogy hat gyermekes apukaként, hogyan töl-
ti családjával az ünnepeket. Végezetül dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy az önkormányzat 1 millió forinttal já-
rul hozzá a mindenkori „kulcsõr” munkájához.
A rendelkezésre álló összeget a vidékrõl érkezõ
gyerekek utaztatására, valamint a mesemúzeum-
ban megrendezett programokra lehet fordítani.
A polgármester arra bíztatta Lackfi Jánost, hogy
ne hagyja a pénzt az önkormányzatnál, hanem ál-
lítsa a jó ügy szolgálatába.                                           -k-

November 30-án – egyszerre három helyszínen –
rendhagyó kiállítással és különleges hangulatú,
avantgard vernisszázzsal ünnepelte megnyitásá-
nak huszonötödik évfordulóját a Várfok Galéria.
Melis László zeneszerzõ feLugossy László
Munkácsy-díjas festõmûvész és performer szöve-
gére írt alkalmi mûvét a „Neo szarvasbikák” ka-
marakórusa adta elõ. A meghökkentõ bevezetõ
után Földényi F. László József Attila- és Széchenyi-
díjas esztéta nyitotta meg a kiállítást. Személyes
hangú esszéje a galériaalapító Szalóky Károly ba-
juszának mûkritikusi elemzése nyomán jutott el
a Várfok Galéria történetének és a kortárs képzõ-
mûvészetben betöltött szerepének értékeléséig.
Szalóky Károly, a megnyitó házigazdája ugyan-
csak derûs hangon idézte fel a kezdeteket, ami-
kor 1990-ben a Várfok utcai romos helyiséget egy
derecskei kõmûves, majd annak eltûntével az
Ezermester címû kötet segítségével próbálta galé-
riává alakítani. Rövid beszéde végén köszönetet
mondott a kiállító mûvészeknek – akiknek több-

sége ez alkalommal személyesen is megjelent –,
valamint a támogatóknak, a mûgyûjtõknek és a
kortárs képzõmûvészet kedvelõinek.  

Kovács Eszter mûvészettörténész a frissen meg-
nyílt Várfok 25 címû kiállítást bemutatva el-
mondta, hogy céljuk elsõsorban egyfajta idõuta-
zás és történelmi visszapillantás volt. Negyed szá-
zad alatt 92 egyéni kiállítást rendeztek és jelenleg
22 mûvészt képviselnek.

A mai Várfok Project Roomban (Várfok u.
14.) – 1990. november 30-án ebben a helyiség-
ben nyílt meg a legelsõ tárlat – A kezdetek cím-
mel, ezúttal Gerber Pál, Gerhes Gábor, Kicsiny
Balázs és Kungl György közös tárlatával, egy-egy
régi és egy-egy új alkotásukkal emlékeznek a meg-
nyitás idõpontjára. 

A Várfok Galériában (Várfok u. 11.) a felkért
mûvészek emblematikus alkotásai mellett életraj-
zuk is olvasható, valamint az évszám, hogy mikor
csatlakoztak a galériához és hány egyéni kiállítá-
suk volt ez alatt az idõ alatt. A tárlat a padlón „el-
szórt” archív fotókkal, dokumentumokkal idézi
meg az emlékezetes eseményeket. Így például
feLugossy László és Szirtes János újhagyma dedi-
kálását, a Várfok terek bõvülését, Rozsda Endre
halála elõtti utolsó interjúját, Françoise Gilot
2007-es Galéria19 avatását, El Kazovszkij „pakk-
ját” az Alkoholos Filcbõl, az egykori kulturális és
vizuális telephelyeket, a ma már történelemnek
számító Portál és Garázs Galériákat. A kiállítást
komoly kutatómunka, a 25 év történetének fel-
dolgozása elõzte meg, az egyik falon a Várfok

„életfája” látható, évenként jelölve, hogy milyen
újabb ágakkal „lombosodott” a Galéria. Az érdek-
lõdõk a kiállításon a Galériáról szóló videó-beját-
szásokat, tévéfelvételeket is láthatnak. A kiállítás
egyedi arculatának kialakítását Csáki László,
Balázs Béla-díjas vizuális mûvész, animációs film-
készítõ tervezte. 

A jubileumi kiállítás harmadik helyszíne a
Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája
(Batthyány u. 67.), ahol a kortárs magángyûjtõk
tulajdonában lévõ alkotásokat mutatnak be. A
mûvészettörténész szerint: - A gyûjtõk támogatá-
sa, a kortárs mûvészet iránti elkötelezettsége is
kellett ahhoz, hogy a Galéria és mûvészköre azzá
válhasson, amit ma jelent: elsõrangú, 25 év törté-
netiségével hitelesített, értékteremtõ és -megõrzõ
viszonyítási pont.

A kiállítást hamarosan tárlatvezetéssel is meg-
tekinthetik az érdeklõdõkat (az idõpontokat a ki-
állító terem honlapján jelzik), és hamarosan
könyv is megjelenik a Várfok Galériáról.
A kiállítások január 30-ig, keddtõl szombatig,
11 és 18 óra között tekinthetõk meg. R.A.

Lackfi Jánosé 
a Mesemúzeum kulcsa

25 éves a Várfok Galéria

Kortárs mûvészek három helyszínen

Szalóky Károly a galéria alapító-tulajdonosa

Kányádi Sándor, Csukás István és Halász Judit után egy évig a Prima Primissima-díjas Lackfi János
õrzi a Döbrentei utcai Mesemúzeum és Mesemûhely kulcsát. A népszerû író vállalt feladatai közé tar-
tozik az intézmény és ezen keresztül a mese népszerûsítése. 

Lackfi János, Kányádi Sándor és Nagy Gábor Tamás a Mesemúzeumban
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú fel-
nõtteknek
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
(bejelentkezés szükséges: drboross@borossiroda.hu,tel:
7807660)
19:30-20:30 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom
KKeedddd::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére 
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::  
8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5 alk.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5 alk.
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda 
Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.:06 30 600 87 55
CCssüüttöörrttöökk::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
18:30-20:00 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely 
Részvételi díj:1200 Ft/ alkalom
Érdeklõdés: kkatyusa@gmail.com, tel.: 06 30 4191951

PPéénntteekk::  8:00-9:00 gerinctorna 600Ft/alk.
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap ( kalandtúrával, vetél-
kedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom szer-
vezésében, érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu

DDEECCEEMMBBEERRII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--1188::3300  „„MMeessee  ddaallllaall””- in-
teraktív, énekes-zenés mesedélután 3-103 éves korig.
Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület), énekel-zenél
Márczi Anna.
DDeecceemmbbeerr  99--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000--2200::0000  óórrááiigg  iirrooddaallmmii
kkáávvééhháázz Bölcsföldi András református lelkésszel.
DDeecceemmbbeerr  1144--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll a Somlay Artúr
VVeerrsssszzíínnhháázz  karácsonyi mûsora.
DDeecceemmbbeerr  1155--éénn,,  kkeeddddeenn  1177::3300--2200::0000  óórrááiigg  aa
CCiinneemmaa’’6644  ffiillmmkklluubb  estje. Vetítés bemutató elõtt! Dékány
István: „Óvoda-akció”-film a belföldi migrációról.
DDeecceemmbbeerr  1166--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177::0000--1188::0000  óórrááiigg  MMoohhaaii
ÉÉvvaa,, az Opera nagykövete ismertetõ elõadása. Csaj-
kovszkij: A diótörõ.
DDeecceemmbbeerr  1188--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1166::0000--1177::0000  óórrááiigg
BBiibblliiootteerrááppiiaa foglalkozás Vári Zsuzsával.
DDeecceemmbbeerr  1188--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1177::0000--1199::3300--iigg    kköözzöössssééggii
rruuhhaaccsseerree.. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06-1-
780-7660-as számon, vagy az info.vizivarosi.klub@
gmail.com címen.
DDeecceemmbbeerr  2200--ttóóll  jjaannuuáárr  44--iigg  aa  KKlluubb  zzáárrvvaa  ttaarrtt..
A belépés díjtalan minden programra!
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít.
Tel.: +36-1-780-7660,  info.vizivarosi.klub@gmail.com

Karácsonyi koncert a Városházán
DDeecceemmbbeerr  1199--éénn,,  1199..3300  óórraakkoorr  iinnggyyeenneess  kkaarrááccssoonnyyii
kkoonncceerrtteett  aadd  aa  BBuuddaappeesstt  BBaacchh  CCoonnssoorrtt..  (I., Kapisztrán
tér 1.) Program: Carl Philipp Emanuel Bach: h-moll
szimfónia (Wq. 182/5), Johann Sebastian Bach: D-dúr
zenekari szvit (BWV 1068, korai változat), Johann
Sebastian Bach: h-moll zenekari szvit (BWV 1067)
Elõadók: Márta Nóra - fuvola, Orgován Csenge, Jakubik
Mária, Gál Márta, Kiss Enikõ, Megyery Noémi - hegedû,
Véghelyi Kriszta - brácsa, Richter Dorottya - gordonka,
Szabó Zsolt - viola da gamba, Benkõ Mihály - lant,
Tegyei Zoltán – csembaló, Szokos Augustin - csembaló,
mûvészeti vezetõ. A hangversenyre a belépés ingyenes.

Karácsonyi koncert 
a Mátyás-templomban
DDeecceemmbbeerr  1155--éénn,,  eessttee  88  óórraakkoorr  aa  MMááttyyááss--tteemmpplloommbbaann  aa
MMaaggnniiffiiccaatt  LLeeáánnyykkaarr karácsonyi koncertjét hallgathatják
meg. Az idén 25 éves kórus, 2013-ban Arezzóban az
egyik legrangosabb kórusversenyen I. helyezést ért el
Modern mûvek kategóriában, valamint a közönségdíjat is
elhozta. Tavaly a XXVI. Bartók Béla Nemzetközi
Kórusversenyen lett kategória gyõztes, továbbá meg-
nyerte a Nagydíjat is. Elhangzanak J.S. Bach, A. Adolph,
Miskinis, E. Esenwalds és magyar szerzõk: Halmos László,
Bárdos Lajos, Kocsár Miklós, Pintér József, Kodály Zoltán,
Wolf Péter mûvei. Közremûködik: Bardóczy Attila. Jegyek
az Interticket rendszerében és a helyszínen is kaphatók.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
DDeecceemmbbeerr  1155--éénn,,  kkeeddddeenn  1188..0000  óórraakkoorr::  MMeesssszziirree  sszzaakkaaddtt
mmaaggyyaarrookk  kkaarrááccssoonnyyaa  (VI.) Lövészárkok és barátkozások
a nagy háborúban Szlovéniától Doberdóig. Az Isonzó exp-
ressz útján címmel Pintér Tamás az NHA elnöke beszámo-
lója.  Meghívott vendég: Maria Assunta Accili, Olaszország
nagykövete. Köszöntõt mond: Dr. Csorba László történész,
a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Meghívott közre-
mûködõk: a budai Kosztolányi Dezsõ Gimnázium olasz
nyelvi tagozatos diákjai. (Szentháromság tér 6.)  

Mezõgazdasági Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
DDeecceemmbbeerr  88..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa::  TTeerrmméésszzeettffiillmm--kklluubb  --
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  NNeemmzzeettii  PPaarrkkjjaaii.. A filmklubot Urai Róbert
vezeti. A Duna-Ipoly Nemzeti Park - Találkozások térben
és idõben. (25 perc) Szerkesztõ: Gyenes Károly. Rendezõ:
Asbót Kristóf. Az Aggteleki Nemzeti Park - A gyöngyszem.
(25 perc) Rendezõ: Sáfrány József.

Karácsonyváró foglalkozás a Bem6-ban
Adventi kézmûves foglalkozás és Borbála, Miklós és Luca
napi szokások, karácsonyváró énekek a Bartók táncegyüt-
tessel ddeecceemmbbeerr  1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1100..0000--1133..0000  óórrááiigg..  A
foglalkozáson angyalkát, fenyõt hajtogathattok papírból,
mézest, szaloncukrot, illatzsákot és textildíszt készíthettek
a karácsonyfára. Az elkészült angyalkák, fenyõ, Mária és a
kisded felhasználásával, valamint fenyõbõl, dekorációs ele-
mekbõl asztaldíszeket, fali díszeket készíthettek.  A foglal-
kozás része a Lucázás, Karácsonyváró énekek tanulása,
Borbála és Miklós napi népszokások megelevenítése.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház (I., Bem rakpart 6.) A
belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Adventi készülõdés a Bajor Gizi
Színészmúzeumban
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..  1166..))
Idén is szerveznek november 30-tól, a Bajor Gizi
Színészmúzeum nyitvatartási idejétõl függetlenül, szaba-
don választott hétköznapi idõpontokban adventi kézmû-
ves foglalkozásokat. Kétféle program közül lehet válasz-
tani: 
1. Ajtóra, asztalra adventi kopogtató, illetve asztali dísz
készítése. (Szalmakoszorú alapon toboz, dió, egyéb ter-
mények valamint raffia, szalagok, piros bogyók fölhasz-
nálásával, ragasztópisztoly segítségével.)
2. Bábtáncoltató betlehem készítése az újrahasznosítás
jegyében különféle textilek és dobozok felhasználásával.
A raffia- és pamutbábok a karácsonyfa ékei vagy ven-
dégváró ajtódíszek is lehetnek. Téma: a Szent Család,
angyalok, pásztorok és állataik. Mindkét foglalkozás
mellé adventhez illõ élõ muzsikát is kínálnak.
Közremûködik: Fehérváry Lilla. A foglalkozás ára 600
Ft/fõ. Nagy szeretettel
várják az érdeklõdõ
csoportokat! További
információ és elõzetes
bejelentkezés: Szebé-
nyi Ágnes: 1 375 1184/
105. m., 20/ 575 8065
és szebenyi.agnes@
oszmi.hu

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
DDeecceemmbbeerr  55..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::  MMeessee--
ttáánncc--Táncos-mesés foglalkozás.  A
messzi Koreába utazunk a mese szár-

nyán. Vajon oda is eljut a Mikulás? A mesébõl kiderül,
ijesztõ gyümölcs-e a datolya, és hogy ki a bátrabb, a tolvaj
vagy a tigris. Sok mozgással megidézzük a mese szerep-
lõit és táncra is perdülünk. A foglalkozást Götz Andrea
táncpedagógus vezeti. Ajánlott korosztály: 3-8 éves ko-
rig, 45 perc.
DDeecceemmbbeerr  1122..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::    MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..
Volt egy öregember és öregasszony. Vagy egy király.
Esetleg egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és
próbatétel után elnyerték a fele királyságot, és addig él-
tek, amíg meg nem haltak. A Magyar népmesék címû so-
rozat ízesen elmondott történetein generációk nõttek fel.
A fõhõsök a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó szom-
bati gyerekprogramján
életre kelnek, kalandok-
ba keverednek. Ajánlott
korosztály: 4-8 éves ko-
rig, 60 perc.
DDeecceemmbbeerr  1199..,,  sszzoommbbaatt
1111  óórrááttóóll::  KKaarrááccssoonnyyii  kkéé--
sszzüüllõõddééss Farkas Réka
iparmûvésszel. Ajánlott
korosztály: 4-11 éves ko-
rig, 90 perc.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Látogatható minden szombaton 10.00 - 16.00 óráig.
DDeecceemmbbeerr  66--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1177..0000  óórraakkoorr::  MMiikkllóóss  nnaapp..
Czigány György lírai jegyzete Bartók Béláról, Sztra-
vinszkijról és Tamási Áronról, Zsoltárszimfónia-e a
Cantata Profana? címmel. A lírai jegyzet mellett elhang-
zik: Tamási Áron Rendes feltámadás címû novella részle-
te és Bartók Béla: Adagio religioso tétele a III. Zongo-
raversenybõl, felvételrõl. Közremûködnek: Gyõrffy
Gergely hegedûmûvész és Komjáthy Péter hegedû sza-
kos IV. éves egyetemi hallgató. Házigazda: Czigány
György, József Attila és Prima Primissima díjas érdemes
mûvész. Belépõdíj nincs.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás festményeibõl látható
kiállítás Tájak bûvöletében címmel. A tárlat megtekinthe-
tõ: 2016. január 2-ig, hétköznap 9-18, hétvégén és ün-
nepnapokon 10-16 óráig.

Felsõvízivárosi Szent Anna templom
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  ttéérr  77..))  
DDeecceemmbbeerr  2200--áánn,,  AAddvveenntt  44..  vvaassáárrnnaappjjáánn  1199  óórraakkoorr  aa
SSzzeenntt  AAnnnnaa  tteemmpplloomm  IIffjjúússáággii  ZZeenneekkaarraa jótékonysági, ka-
rácsonyi hangversenyt ad. A hangversenyen gyûjtést
szerveznek a Nemzetközi Petõ Intézet Konduktív
Iskolájának mozgáskorlátozott gyermekei számára.
Mûsoron: Victoria, Tallis, Charpentier, Esterházy, Vivaldi,
Massenet és Fauré mûvei. A belépés díjtalan! Vezényel:
Farkasházi Dávid.

Adventi Tabulatúra koncert
DDeecceemmbbeerr  2211--éénn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraakkoorr a Szilágyi Dezsõ té-
ri református templomban a Tabulatúra karácsonyon a
népek karácsonya énekeivel készülhetnek a régi zene
rajongói az ünnepekre. A belépés ingyenes. Adomá-
nyokat a kárpátaljai nehéz sorsú gyermekek, családok,
a Sámuel Alapítvány javára köszönettel elfogadnak. 
www.tabulatura.hu 

Mikulásköszöntés és adventi készülõ-
dés a Mezõgazdasági Könyvtárban
22001155..  ddeecceemmbbeerr  55--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1100--1144  óórrááiigg  érde-
kes programokkal várják a családokat. Lesz öko-ját-
szóház, „Erdõk hete” pályázat kiállítás, díjátadó kéz-
mûves foglalkozások, ajándék és ajándékkísérõ-ké-
szítés természetes és újrahasznosított anyagokból, ta-
lálkozás a Mikulással. (I., Attila út 93.) A részvétel in-
gyenes.

Beszélgetések a Darvas Ivánról
22001155..  ddeecceemmbbeerr  1100..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1166  óórraa::  KKeelleettii  ÉÉvvaa  ffoottóó--
mmûûvvéésszz  eemmlléékkeeii  a Vígszínházról és Darvas Ivánról. A be-
szélgetést eddig sosem látott fotókból álló vetítés kíséri.
Beszélgetõtárs: Szebényi Ágnes. Belépõdíj: 500 Ft.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! „A” Darvas címû
kiállítás 2016. február 28-ig tekinthetõ meg a Bajor Gizi
Színészmúzeumban, szerdától vasárnapig 14 és 18 óra
között. (XII., Stromfeld A. u. 16.).

A hirdetõoszlop 
humoristái
((MMaaggyyaarr NNeemmzzeettii GGaalléérriiaa,,  CC  ééppüü--
lleett,,  II..  eemmeelleett,,  GGrraaffiikkaaii  kkaabbiinneett))
Káldor László, Kassowitz Félix és
Macskássy Gyula reklámgrafikái a
Magyar Nemzeti Galéria plakát-
gyûjteményében. A kiállítás meg-
tekinthetõ 2015. november 27. –
2016. február 28.

Programok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed
IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess
üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..
TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::
wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

NNaapphheeggyy alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erkélyes, össz-
komfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill. nagyobb önkor-
mányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

RReemmeekk  vváárrii  ggaarrzzoonnookk!!
BBuuddaaii  várban az Úri utcában csendes belsõ kert felé nyíló 30 m2-

es, részben alagsori jellegû, remek elosztású, száraz, napfényes, gáz-
fûtéses garzonlakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 8 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBééccssii  kapu térnél a Táncsics utcában közvetlen kertkapcsolatos
34 m2-es, dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13  M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

FFoorrttuunnaa  utcában reprezentatív mûemléképület I. emeletén lévõ
csendes belsõ udvar felé nyíló, saját terasz résszel kialakított 30 m2-
es egyedi gázfûtéses, hangulatos önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában I. emeleti teljeskörûen felújított 30 m2-es 1
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ repre-
zentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású, felújított 51
m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

ÚÚrrii  utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongaboltozatos, utcai
és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy budai várban kisebb önkormányzati la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn XII. Királyhágó téren  I. emeleti 31 m2-es komfortos, fel-
újítandó önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 4,8 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es 1,5 szobás egyedi gázfûtéses,
I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy bu-
dai 1 -1,5 szobás öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ 64 m2-
es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy
kisebb I. kerületi önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933.

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen felújí-
tott önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra értékegyeztetés-
sel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Telefon: 202-2505, +36-30-
251-3800.00

KKiiaaddóó garázst keresek, teremgarázs esetén tárolási lehetöséggel.
Telefon: 06 1 798-8483.

KKéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell  bbuuddaappeessttii  llaakkáásstt  vváássáárroollookk..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--772299--77554466..

VVáárrffookk  uuttccáábbaann  22++  ffééllsszzoobbááss,,  eemmeelleettii,,  dduuppllaaeerrkkééllyyeess,,  DDééllii  ffeekk--
vvééssûû  llaakkááss  eellaaddóó..  IIrráánnyyáárr::  3366,,99  MMFFtt..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--772299--77554466..

KKiiaaddóó  az I. kerület, Markovits Iván utcában egy teljesen berende-
zett és gépesített, kifogástalan állapotban levõ, magasföldszinti, utcá-
ra nézõ, 3 (egymásból nyíló) szobás, 103nm-es lakás 220.000 Ft + re-
zsiért. Érdeklõdni, képeket kérni a 06-20-4136390-es számon lehet.

EEggyyeetteemmiissttaa    lányomnak keresek emeleti, felújítandó öröklakást,
készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon: 06-20-496-6601.

IIII..  kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emeleti lakás
200 MFt-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  kkpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéénnyyeess
kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann,,  II..
BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266  0066  1188,,  0066--2200--99774400--557711

éélleettjjáárraaddéékk

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

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötnék idõs személlyel budai vagy pesti
egyedi fûtésû lakásért, vagy házért vagy telekért. Telefon: 06-20-
629-0916.

KKeerrüülleettbbeenn  dolgozó orvos eltartási szerzõdést vagy életjáradéki
szerzõdést kötne, kölcsönös bizalom alapján. Telefon: 06-70-433-
9946.

aaddááss--vvéétteell

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

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

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,  ddíísszz,,
ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,  éérrmméékkeett,,
bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyyvveekkeett,,  bbuunnddáá--
kkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinn--
ddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--660000--11772277..

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakátokat,
fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás, kész-
pénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com.
Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárr--
ggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccssllééss..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu
NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

AAnnttiikkvviittááss  vásárol kiemelt magas áron HAGYATÉKOT FESTMÉNYT
porcelánt kerámiát ezüsttárgyat aranyékszert órákat szõnyeget bi-
zsukat bútorokat .Nem fog csalódni .Próbáljon ki Hívjon 06 70 -616-
77-27.

sszzoollggáállttaattááss

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeellúújjííttáássaa,,
kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok, szi-
fonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

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

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

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,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó
IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..oooo

OOPPTTIIKKAA  PPAAPP  SSÁÁNNDDOORR  OOSSTTRROOMM  UU..  66..
EElleeggáánnss  sszzeemmüüvveeggeekk,,  vveevvõõbbaarráátt  áárraakk..  AApprróóbbeettûûss  sszzöövveeggeekkhheezz
kkéézzii  nnaaggyyííttóókk..  KKéérréésséérree  sszzeemmüüvveeggéétt  ááttvviizzssggáálljjuukk,,  jjaavvííttáássáátt  vvááll--

llaalljjuukk..  ÉÉrreeddeekkllõõddõõkkeett  iiss  bbaarrááttssáággggaall  ffooggaadduunnkk..  
TTeelleeffoonn::  221133--55336688..

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2211  éévvee  vváállllaalloommkkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iill--
lleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt  ééss
sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh
ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és közép-
szintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-7747, 06-20-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkákkal vala-
mennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai és egyetemi fel-
vételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden iskolatípus esetében.
Telefon: +36-30-541-3577.

vveeggyyeess

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos ügyek
intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásárlás, - sé-
táltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-565-7700.

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess  aaddaattbbáá--

zziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  TTeell..::  0066--2200--22772211--446611..

KKEERREESSEEKK!!  
BBáárrmmiillyyeenn  ddookkuummeennttáácciióótt  ((ffoottóó,,  ffeellvvéétteell,,  lleeíírrááss))  

aazz  II..  kkeerr..  DDeezzssõõ  uuttccaa  33..  ééss  kköörrnnyyéékkéérrõõll  
((TTaabbáánn,,  NNaapphheeggyy))..  TTeelleeffoonn::  ++3366--11--226666--44001166,,  

EE--mmaaiill::  lleeoonnaaeeffrreeeemmaaiill@@ggmmaaiill..ccoomm..

AA  GGyyöönnggyyööccsskkéékk  CCssaallááddii  NNaappkköözzii  mmiikkuulláássaa  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz
éérrddeekkllõõddõõkkeett  aa  ddeecceemmbbeerr  55--ii  mmiikkuullááss  üünnnneeppssééggrree  aa  MMeezzõõggaazz--
ddaassáággii  KKöönnyyvvttáárrbbaa  ddee..  1100  óórrááttóóll..  CCíímm::  II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..  ÉÉrrdd..::
MMuurraakköözzyy  ZZssuuzzssaa  0066  2200  99  112288 771188..

CCssiirriibbiirrii  ccssaallááddii  nnaappkköözziibbee  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  22--55  éévveess  kkoorrúú  ggyyee--
rreekkeekk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  aa  DDoonnááttii  uuttccáábbaa..  jjeelleennttkkeezznnii  lleehheett  SSzzéémmaann
RRiittáánnááll,,  mmoobbiill::  0066--3300--553388--33993355..

Ingatlan

Oktatás

Vegyes

Adás-vétel
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ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szolgáltatás

Életjáradék

ABLAKCSERE!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK
KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll

rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,
mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii

ffeessttmméénnyyeekkeett
eeoozziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,

aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292
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E-mail: varnegyed@budavar.hu


