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Április 3-án Orbán Viktor miniszterelnök
adja át a felújított Várkert Bazárt – jelentet-
te be L. Simon László, a rekonstrukció kor-
mánybiztosa. A mûemlék épületegyüttes
avatására a tervezõ, Ybl Miklós születésének
200. évfordulója alkalmából, az Ybl-emlékév
egyik kiemelkedõ eseményeként kerül sor.

L. Simon László kormánybiztos a pesti Ybl
Palotában rendezett sajtótájékoztatón adott hírt
arról, hogy a Várkert Bazár rekonstrukciójának
elsõ üteme a mûemlék épületek felújításával ha-
marosan befejezõdik. Elmondta, hogy terveknek
megfelelõen az elsõ ütem munkálataival március
31-ére elkészülnek, és a tervek szerint április 3-án,
délelõtt 10 órakor a miniszterelnök fogja felavat-
ni a felújított épületegyüttest. 

Az átadási ünnepségre a kiállítóterek is meg-
nyílnak, három kiállítással. A kormánybiztos tájé-
koztatása szerint az egyik tárlat Ybl Miklós mun-
kásságát dolgozza fel, a másik a Várkert Bazár fel-
újításakor elõkerült régészeti leleteket tárja a nagy-
közönség elé, míg a harmadikon a rekonstrukció
építészeti és fotódokumentációja lesz látható.

„A több mint kilenc milliárdos beruházás elsõ
üteme az Ybl Miklós által tervezett részek felújítá-
sát tartalmazza” – hangsúlyozta L. Simon László.
Hozzátette: a kormány 100 millió forintos több-
lettámogatásával a szomszédos Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum teljes homlokzata is
megújulhat áprilisig.

Ugyancsak tavaszra készül el a közlekedésfej-
lesztésnek a Várbazárhoz kapcsolódó része. Az
európai uniós project a Budavári Önkormányzat
koordinálásával valósul meg. A részletekrõl rend-
szeresen olvashatnak a Várfejlesztés címû mellék-
letben is, amelynek következõ száma február 14-
én jelenik meg.

A felújított mûemléképületek átadását köve-
tõen tovább folytatódik az új részek építése. A
kormánybiztos beszámolója szerint a második
ütemben a vállalt határidõig, 2015 tavaszáig befe-
jezik többek között a felszín alatti garázs és ren-
dezvényterem építését, a Lánchíd utca felújítá-
sát, egy új dunai kikötõ létesítését, valamint a
Várral közvetlen összeköttetést teremtõ lift- és
mozgólépcsõ-rendszer kialakítását. „Ezek a fej-

lesztések megszûntetik
az eddigi funkcionális
hiányosságokat, így a
Várbazár nem csak egy
díszhomlokzat lesz a jö-
võben” – jegyezte meg a
munkálatok céljai kap-
csán a politikus.

L. Simon László szólt
arról is, hogy a Várkert
Bazár átadása egyik ki-
emelkedõ eseménye az
Ybl-emlékévnek. A kor-
mánybiztos a programo-
kat szervezõ Ybl Bi-
centenáriumi Emlék-
bizottság elnökeként el-
mondta, hogy a csak-
nem kétszáz programot
felvonultató emlékév szé-
les körû összefogás ered-
ményeként valósul meg,
amelyet a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA)
100 millió forinttal tá-
mogat. Az elnök kiemel-
te: az emlékév nem csak
Ybl életmûvére, hanem
a magyar építõmûvészet
egészének gazdagságára
is ráirányítja a figyelmet.

A bicentenáriumi ese-
mények az Ybl Egye-
sület koordinálásában
valósulnak meg számos civil szervezet és intéz-
mény részvételével. Így kapcsolódik be például a
Petõfi Irodalmi Múzeum, ahol Budapest
Transzfer címmel elõadásokat, fotókiállítást és
koncertet is magába foglaló háromnapos feszti-
vált rendeznek vagy Székesfehérvár, ahol május-
tól szeptemberig éremkiadással, emléküléssel,
kiállításokkal és az Ybl-liget átadásával emlékez-
nek a város szülöttjére.

A szakmai konferenciák sorát az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Mûvészet-
történeti Intézete, Budapest Fõváros Levéltára, a
BME Építészettörténeti és Mûemléki Tanszéke,

a Forster Központ Építészeti Múzeuma és a Hild-
Ybl Alapítvány közös programja nyitja, majd az
Ybl Egyesület konferenciája zárja, amelyen Hild
Józsefrõl, Steindl Imrérõl, Schulek Frigyesrõl és
Lehner Ödönrõl is megemlékeznek. Az idén át-
adásra kerülõ pesti Vigadó épületében, illetve az
elõtte lévõ téren õsszel, az Építészet és Zene
Világnapjához kapcsolódóan fesztiválnapot tar-
tanak, amelyen népzene, dzsessz és klasszikus
muzsika mellett építészettel kapcsolatos irodalmi
alkotások is elhangzanak majd.                               -d-
Az Ybl-emlékév részletes programja megtalál-
ható a www.ybl2014.hu címen.

Április 3-án adják át a felújított
Várkert Bazárt

Indulhat a Szentháromság tér átépítése

Választási tájékoztató a 3. oldalon

MEGHÍVÓ
Az 1945-ben a budapesti harcokban hõsi

halált halt katonákra és polgári 
áldozatokra emlékezve 

a Budavári Önkormányzat és 
a Honvédelmi Minisztérium

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
2014. február 12-én 12.00 órától 

közös megemlékezést tart 
a Magdolna-toronynál (Kapisztrán tér).

Megnyílt 
a Cseh Tamás
Archívum
A Magyar Kultúra Napja mindig különleges
ünnep, idén azonban a szokásosnál is kedve-
sebb volt az elsõ kerületiek számára. Ezen a na-
pon nyitotta meg kapuit az Úri utcai egykori
Majláth palotában a Cseh Tamás Archívum,
amely tudományos hitelességgel feldolgozza és
mindenki számára elérhetõvé teszi a Várne-
gyedhez ezer szállal kötõdõ zenész életmûvét. A
2009-ben elhunyt Cseh Tamás örökségét fel-
elevenítõ ünnepségen Kövér László, az Ország-
gyûlés elnöke is részt vett. 

Bizonyára sokan emlékeznek még arra a
2011-ben megtartott ünnepségre, amelyet a
Budavári Önkormányzat szervezett a Cseh
Tamás-dalok születésének 40. évfordulóján.
Ekkor avatták fel a Cseh Tamás dalok szereplõi
nevét megörökítõ lakónévsort az Iskola utca
35. alatti társasház kapualjában. 1970-71 telén
ebben az épületben születtek Cseh Tamás és
Bereményi Géza elsõ dalai. Ebbõl a kölcsönla-
kásból, a dalok két visszatérõ szereplõje
Antoine és Désiré szülõhelyérõl járt le a szerzõ-
páros a közeli kiskocsmákba és presszókba,
azokra a számukra kedves helyekre, amelyek az-
tán a dalokban is elõ-elõ tûnnek. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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NNÉÉVVJJEEGGYYZZÉÉKK
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A szavazóköri névjegyzékben szereplõ 
választópolgárok a névjegyzékbe történt 

felvételükrõl éérrtteessííttõõtt  kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában 
(polgármesteri hivatal) tekinthetõ meg.

AAJJÁÁNNLLÁÁSS
A választókerületben választójoggal 

rendelkezõ választópolgár  22001144..  mmáárrcciiuuss  33--iigg
aajjáánnllóóíívveenn  ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 
500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SSZZAAVVAAZZÁÁSS
AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  llaakkccíímmmmeell  rreennddeellkkeezzõõ  
vváállaasszzttóóppoollggáárr  sszzeemmééllyyeesseenn  sszzaavvaazzhhaatt..

SSzzaavvaazznnii  egy egyéni választókerületi jelöltre és
egy országos listára lehet

Részletes információért forduljon a polgármesteri
hivatalban mûködõ helyi választási irodához, vagy

látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

Csatlakozva a BKK vári útfejlesztési programjához a Budavári Önkormányzat
saját beruházásában felújítja a Szentháromság és a Hess András teret. A munka-
területet már átadták a kivitelezõnek, és ha az idõjárás engedi, az építkezés ha-
marosan megindulhat. 

Jelentõs fejlesztéseket hajt végre a Buda-
vári Önkormányzat a Várban, a BKK út-
felújítási programjával párhuzamosan a
kerület elvégzi a csatlakozó járdaszakaszok
újrakövezését. A beruházás keretében az
elmúlt év második felében kényelmesen
járható és esztétikus vágott kockakõ bur-
kolatot kapott többek között a Tárnok ut-
ca, valamint a Balta és az Anna köz. Össz-
hangban az eddig elvégzett munkákkal ha-
marosan megkezdõdik a Szentháromság
és a Hess András tér teljes rekonstrukció-
ja. Ennek során az útpályát a Tárnok utcá-
hoz hasonlóan egy szintbe hozzák a járdá-
val, az így kapott sétálórészt pedig vágott fe-
lületû bazalt nagykockakõvel burkolják. A
Szentháromság-szobor körüli és a
Magyarság Háza elõtti téren díszburkolat
létesül. A szükséges engedélyek, illetve
pénzügyi források rendelkezésre állnak, a
munkaterületet pedig már átvette a kivite-
lezõ Penta Kft.

Amennyiben az idõjárás engedi, az épít-
kezés már februárban elindulhat, a pontos

dátumról, illetve a munkálatok menetérõl
(beleértve a forgalmi és parkolási korláto-
zásokat) a kivitelezõ írásban tájékoztatja a
környéken élõket. 

A Szentháromság tér és környezetének
hamarosan megkezdõdõ közterületi fej-
lesztése folytatása annak a korábban elin-
dult programnak, amelynek eredménye-
képpen a polgárváros közepén a Vár tör-
ténelmi hagyományaihoz és építészeti ér-
tékeihez méltó közösségi találkozóhely
jön létre. Ehhez járul hozzá a környezõ
épületek, így a Mátyás-templom és a
Szentháromság-szobor már elkészült, va-
lamint a Magyarság Háza homlokzatának
hamarosan befejezõdõ felújítása. A tá-
gabb környezet rendezését az önkor-
mányzat korábban elvégezte, ennek kere-
tében megszépült a Hilton melletti
Margaréta-udvar és az itt található szökõ-
kút, míg a Tárnok utca végén, a Mátyás-
templommal szemközti zöldterület új nö-
vényeket és a korábbinál komfortosabb
kialakítást kapott.                                        -pp-

Helyére emelték a mozgólépcsõt, amelyen a Várkert Bazárból a Várba lehet majd 
felmenni
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Fontos változások a jogszabályokban
Az év elején két lényeges változás is módosítja a
társasházak életét. Egyrészt a közös képviselõk re-
zsicsökkentést bemutató tájékoztatója, másrészt
a társasházak jegyzõi hatáskörbe kerülõ törvé-
nyességi felügyelete.

A társasházakról szóló törvény (2003. évi
CXXXIII. tv.) 43/A . §-a írja elõ, hogy a közös
képviselõnek vagy az intézõbizottságnak minden
hónap 15. napjáig tájékoztatnia kell a tulajdono-
sokat a rezsicsökkentésrõl, jól látható helyen, a
közös területeken kifüggesztett hirdetmény út-
ján költségnemenkénti bontásban. A hirdet-
mény mintája a törvény mellékletét képezi. Elsõ
ízben 2014. február 15-ig kell elkészíteni a 2013.
január 1-tõl bevezetett rezsicsökkentések követ-
keztében keletkezett megtakarításokat bemutató
tájékoztató táblázatokat – a bevezetésük feltünte-
tése mellett – és a kapott összeget egy összegben
kell költségnemekre bontva (áram, víz- és csator-
nadíj, szemétszállítási díj) a hirdetményen feltün-
tetni és 45 napig a hirdetõtáblán kint tartani.

A következõ hónapok 15. napjáig az alapada-
tokhoz kell hozzáadni a közben beérkezõ számlák
alapján a csökkentés összegét és új hirdet-
ménnyel közzétenni. Ha abban a hónapban eset-
leg nem érkezik számla, akkor ennek a tényét kell
a hirdetményben rögzíteni. Ha a társasház vala-
mely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem ré-
szesült a rezsicsökkentésbõl eredõ megtakarítás-
ban, akkor ennek indokát a hirdetményben ért-
hetõ és világos módon szerepeltetni kell.

Az éves beszámolóban - a rezsicsökkentésnek kö-
szönhetõ - éves összes megtakarítás összegét a tulaj-
donosokra lebontva kell feltüntetni az SZMSZ-
ben meghatározott elszámolási mód szerint. 

A rezsicsökkenés nem jelenti azt, hogy a közös
költség összege automatikusan csökkenthetõ len-
ne, hiszen a közös képviselõ vagy az intézõbizott-
ság nincs felhatalmazva arra, hogy a közgyûlés ál-
tal megállapított közös költség összegét megvál-
toztassák. A közös képviselõ kötelezettsége, hogy
a beszámoló közgyûlésen egyértelmûen kimutas-
sa a megtakarítást, annak felhasználásáról, esetle-
ges visszafizetésérõl a tulajdonosi közgyûlés jogo-
sult dönteni. A beszámoló elõterjesztésekor ter-
mészetesen a megtakarítás felhasználására vonat-
kozóan különbözõ javaslatokat kell a közös képvi-
selõnek a tulajdonosok elé tárni, mint például ki-
fizetik a tulajdonosoknak, beruházásokra, felújí-
tásokra vagy esetleg a hátralékok behajtásának
költségeire fordítják vagy a közös költség összegét
csökkentik.

A fogyasztóvédelmi hatósághoz bejelentést le-
het tenni arról, ha a közös képviselõ nem tesz ele-
get a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási

kötelezettségének. Amennyiben a fogyasztóvé-
delmi hatóság eljárása során megállapítja, hogy a
közös képviselõ jogszabálysértõen járt el, fogyasz-
tóvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfize-
tésére a közös képviselõ köteles, a társasházat
helytállási kötelezettség nem terheli.

Fontos változás, hogy 2014. február 1-tõl a
társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzõ
látja el, a civil szervezetek feletti törvényességi
ellenõrzés szabályainak megfelelõ alkalmazásá-
val. Mit is jelent pontosan a törvényességi ellen-
õrzés? A jegyzõ azt ellenõrzi, hogy a társasház
mûködése, határozatai, a közgyûlés döntései
megfelelnek-e a jogszabályoknak, az alapító ok-
iratnak vagy a szervezeti - mûködési szabályzat-
nak. Ellenõrzi továbbá, hogy a szervezeti-mûkö-
dési szabályzat illetve azok módosításai megfe-
lelnek-e jogszabályoknak és az alapító okirat-
nak. Fontos, hogy a törvényességi ellenõrzés
nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye. Amennyiben a törvényes-
ségi ellenõrzés eredményeként az állapítható
meg, hogy a társasház mûködése, határozata
jogszabályt, alapító okiratot vagy szervezeti –
mûködési szabályzatot sért, a jegyzõ a közös
képviselõ útján a közgyûlésnél kezdeményezhe-
ti a törvénysértõ mûködés megszüntetését, a
határozat kijavítását, megsemmisítését és új ha-
tározat meghozatalát.

Ha a társasház mûködésének törvényessége
másképpen nem biztosítható, a jegyzõ törvényes-
ségi ellenõrzési jogkörében eljárva a bírósághoz
fordulhat keresettel.

A rezsicsökkentés a társasházakat
is érinti

Újabb rezsicsökkentés várható
Háromlépcsõs idei rezsicsökkentésrõl nyújt be
törvényjavaslatot az Országgyûlésnek a Fidesz-
KDNP, ennek alapján a gáz lakossági fogyasztói
ára április 1-jétõl 6,5 százalékkal, az áramé szep-
tember 1-jétõl 5,7 százalékkal, a távhõ ára pedig
október 1-jétõl 3,3 százalékkal csökken. Az
Országgyûlés februárban, várhatóan kéthetes ta-
vaszi ülésszakán dönt a javaslatról, amely figye-
lembe veszi a világpiaci árcsökkenéseket is.

Az állami támogatást kiegészítve továbbra is segí-
ti a felsõoktatásban tanuló, illetve a felvételi elõtt
álló fiatalokat a Budavári Önkormányzat: a
Bursa Hungarica-pályázat keretében idén közel
hatvan diák ösztöndíjához járul hozzá a kerület.
Ennek finanszírozásához a Képviselõ-testület ta-
valy novemberi döntése értelmében 4,5 millió
forint áll rendelkezésre.

A támogatott kerületi fiatalok a polgármester-
tõl vehették át az ösztöndíj mellé járó emléklapo-
kat. Dr. Nagy Gábor Tamás az összejövetelen el-
mondta, hogy elsõ alkalommal 2012-ban, a tize-
dik alkalommal meghirdetett Bursa-pályázat
kapcsán találkozott az ösztöndíjasokkal. Akkor
olyan egykori diákokat is meghívott az Önkor-
mányzat, akik az ösztöndíj segítségével végezték
el felésõfokú tanulmányaikat és ma már dolgoz-
nak, családot alapítottak. A találkozó adta az öt-
letet, hogy ezentúl minden eredményhirdetést
követõen találkozzon a kerület vezetése a nyertes
diákokkal. 

„Az osztályfõnököm révén értesültem a Bursa
Hungarica-ösztöndíjról” – mondta el lapunknak
az ösztöndíj egyik nyertese, Tóth Tímea. A
Szilágyi Erzsébet Gimnázium végzõs diákja sza-

badidejében lovakkal foglalkozik, korábban díj-
ugratóként versenyzett, ezért döntött úgy, hogy a
Kaposvári Egyetem állattenyésztõ mérnöki szaká-
ra jelentkezik, mellette pedig elvégzi a lovas edzõi

képzést. 
Varga Máté István el-

sõéves programtervezõ
informatikusként az
ELTE-n találkozott az
ösztöndíj tájékoztató-
jával. Mint kiderült, õ
az Egyetemi Katolikus
Gimnáziumban érett-
ségizett, elvégzett egy
webprogramozói tan-
folyamot, s ezután
nyert felvételt az egye-

temre. „Már több programot is írtam kedvtelés-
bõl, fõként játékokkal kapcsolatban” – mutatta
be érdeklõdési területét a fiatalember.

A Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatá-
si szakának elsõ évfolyamos hallgatója, Ferenczi
Larisza az interneten talált rá a Bursa-ösztöndíj-
ra, ugyanakkor nem ez az elsõ eset, hogy diák-
ként támogatást biztosított számára az önkor-
mányzat: „még általános iskolás voltam, amikor
a jó eredményeimért ösztöndíjat kaptam a kerü-
lettõl” – mesélte. A két idegen nyelven felsõfo-
kon beszélõ Larisza sokoldalú tudása és aktivitá-
sa elismerésre méltó: korábban újságoknak írt
cikkeket, aztán alkalmazott matematikát kezdett
tanulni egy külföldi intézményben – emellett vá-
gott bele tavaly szeptemberben a Közszolgálati
Egyetem képzésébe.                                                    -d-

Kerületi támogatás a diákoknak

Bursa-ösztöndíjasok találkozója

A lakások kiadásainak csökkentését kiemelt
célnak tekinti a kormány, ennek érdekében
vezették be a rezsicsökkentést, több képcsõ-
ben. Erre azért volt szükség, mert Európában
a magyar családok a leginkább leterheltek a
rezsi tekintetében. Az emberek többsége jöve-
delmének 25-40 százalékát költötte rezsidí-
jakra, ami az intézkedéseket követõen folya-
matosan csökkenhet. Már a társasházak is
érzékelik a rezsicsökkentés kedvezõ hatásait
és az új szabályozás eredményeként, a meg-
takarítások lépcsõházban való kifüggesztésé-
vel  a lakók is láthatják, hogy mennyivel ma-
rad több a közös kasszában. 
A társasházakat is érintõ változásokról ja-
nuár 21-én dr. Nagy Teodóra jegyzõ tartott
tájékoztató fórumot a közös képviselõknek a
Városháza aulájában.

Kerékpársávot jelölnek ki 
a Hattyú és a Csalogány utcában

Javuló kerékpáros
közlekedés

Tavasszal indul a MOL Bubi szolgáltatás,
amelynek keretében összesen hat helyen le-
het majd fél órára ingyenesen, hosszabb
idõre pedig bérleti díjért kerékpárt kölcsö-
nözni a kerületben. A tervek szerint új ke-
rékpársáv létesül a Hattyú és a Csalogány
utcában, míg több egyirányú vízivárosi
mellékutcában engedélyeznék a kétirányú
bicikliforgalmat. 

MOL Bubi, azaz budapesti kerékpáros közössé-
gi közlekedési rendszer – így hívják azt a progra-
mot, amely a remények szerint megreformálja a
fõváros közlekedési szokásait. A fejlesztés ki-
lenc kerületet, összesen közel 120 utcát, 60 jel-
zõlámpás csomópontot, valamint 30 fõ- és gyûj-
tõútszakaszt érint, illetve összesen 20 kisebb
forgalmirend-módosítással is jár. Ezek célja,
hogy a MOL Bubi mûködési területén bizton-
ságosabbá váljon a kerékpározás, az autós forga-
lom és a parkolás. 

Új kerékpársávokat, illetve kerékpáros-
nyomvonalakat jelölnek ki, több mellékutcá-
ban engedélyezik a kétirányú biciklizést, amit
kiegészítõ táblák kihelyezésével és burkolati pik-
togramok felfestésével jeleznek. Szintén a bicik-
lisek haladási irányára figyelmeztetõ felfestések
kerülnek a csomópontok környezetébe, ezek
egy részében felállóhelyet alakítanak ki. Továb-
bi újdonság, hogy a kétirányú kerékpáros forga-
lommal érintett utcákban a kerékpárosok és az
autósok biztonsága érdekében megfordulhat a
45 fokos ferde parkolás. Így az autósok nem
szembõl, hanem tolatva állhatnak be a rendel-
kezésre álló helyekre. Ennek eredményekép-
pen a parkolóból kihajtó jármûvek vezetõi
könnyebben észrevehetik a kerékpárosokat.  

A pesti és budai belváros hetvenöt pontján,
az év minden napján éjjel-nappal mûködõ ön-
kiszolgáló biciklis dokkolók létesülnek, ezekrõl
bárki magával vihet egy kerékpárt. Ehhez szük-
ség van az elõzetesen kiváltott Bubi-kártyára,
ennek hiányában a helyszíni termináloknál
bankkártya segítségével biztosítják a regisztráci-
ót. A kölcsönzés fél órára ingyenes, fizetni csak
akkor kell, ha ennél hosszabb ideig szeretnénk
használni a kifejezetten a MOL Bubi számára
készített, defektmentes abroncsokkal, vala-
mint GPS nyomkövetõvel ellátott feltûnõ
élénkzöldre festett bicikliket. Mindez a remé-
nyek szerint hozzájárul a városi kerékpározás
népszerûsítéséhez ahhoz, hogy a belvároson be-
lüli rövidebb útjaikhoz minél többen válasszák
a környezetbarát kerekezést.                                   Á

MOL Bubi állomás létesül a Döbrentei téren, a
Clark Ádám tér mellet a Lánchíd utcánál, a
Szilágyi Dezsõ téren, a Batthyány tér északi ré-
szén, a Széna téren, valamint a Déli pályaudvar-
nál. A tervek szerint kerékpársávot jelölnek ki a
Hattyú utca teljes szakaszán, a Csalogány utcá-
ban a Kapás utca és a felsõ rakpart között.
Megnyitják a kétirányú kerékpárforgalom elõtt
az autók számára egyirányú Iskola, Gyorskocsi,
Málna és Székely utcát, míg a Fazekas utcában
kerékpáros nyom jelzi majd a kerékpárosok ré-
szére az úttesten történõ haladásra ajánlott út-
felületet.

Tóth Tímea Varga Máté István Ferenczi Larisza

A közös képviselõ hirdetményben tájékoztatja a lakókat a rezsicsökkentésrõl
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Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
helyiségek bérbeadására

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

Áder János köztársasági elnök 2014. április 6.
napjára tûzte ki az országgyûlési választás idõ-
pontját. A jogszabályi változások miatt érdemes
áttekinteni, hogyan változik a választás elõkészíté-
se és lebonyolítása. Új elem, hogy két forduló he-
lyett idén már csak egyet tartanak, és az ország-
gyûlési képviselõk létszámának csökkentésével
összefüggésben 176 helyett 106 egyéni választó-
kerületben indulhatnak a képviselõjelöltek.

Budapest 01. számú egyéni választókerülete je-
lentõsen átalakult. Míg korábban az I. kerület a
II. kerület egy részével alkotott közös országgyûlé-
si körzetet, most az I. kerület, az V. kerület, vala-
mint a VIII. és a IX. kerület egyes részei tartoznak
az 1-es számú körzethez.

Képviselõjelölteket eddig a kopogtatócédula
leadásával lehetett ajánlani. Az idei évtõl a válasz-
tójoggal rendelkezõ állampolgárok ajánlóíven
ajánlhatnak jelöltet a szavazást megelõzõ 48. és
34. nap között, azaz jelen esetben 2014. február
17. és 2014. március 3. között. A jelöléshez leg-
alább 500 választópolgár érvényes ajánlása szük-
séges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szintén új elem, hogy regisztráció esetén a ma-
gyarországi lakcímmel vagy bejelentett tartózko-
dási hellyel nem rendelkezõ magyar állampolgár-
ok is szavazhatnak levélben. Például ha a választó-
polgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhely-
ként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel),
akkor regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásá-
hoz, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási
helye, és akkor is, ha nincs. Ugyancsak regisztrá-
lással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántar-
tás szerint a választópolgárnak sem lakóhelye,
sem tartózkodási helye nincs Magyarországon,
vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem
szerepel.

A Nemzeti Választási Iroda 2013. augusztus 1-
ig kiküldte a választási regisztrációs kérelmet

azoknak, akik 2013. július 15-én magyar állam-
polgársággal rendelkeztek. Akik 2013. július 15.
és 31. között kaptak magyar állampolgárságot,
azoknak a Nemzeti Választási Iroda augusztus
15-ig küldött regisztrációs kérelmet. Azoknak,
akik 2013. július 31. után kapnak magyar állam-
polgárságot, a Nemzeti Választási Iroda már nem
küld levelet. Õk az állampolgársági eskü vagy fo-
gadalom letétele után rögtön a helyszínen kapják
kézhez a nyomtatványt. A kérelem 2013. novem-
ber 1-jétõl online is kitölthetõ és beadható a
www.valasztas.hu honlapon, vagy ha rendelkezik
ügyfélkapus regisztrációval, akkor a www.magyar-
orszag.hu honlapon.

A választási regisztráció folyamatosan zajlik.
Ugyanakkor a soron következõ országgyûlési kép-
viselõ-választáson, illetve országos népszavazáson
csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt,
akinek a választási regisztrációs kérelme a válasz-
tást (szavazást) megelõzõ 15. napig, azaz 2014.
március 22-ig eljut a Nemzeti Választási Irodába.

Fontos tudni, hogy elõzetes regisztrációra az
elõbbi eseteken kívül nincs szükség: az, akinek a
bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye
magyarországi címen található, automatikusan
bekerül a választási névjegyzékbe - e tekintetben
tehát maradt a korábbi rendszer. A névjegyzék-
ben szereplõ választópolgárok a névjegyzékbe tör-
tént felvételükkor értesítõt kapnak. A névjegyzék
a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal-
ban) tekinthetõ majd meg.

Változás ugyanakkor, hogy aki Magyar-
országon, de a magyarországi lakóhelyétõl eltérõ
helyen kíván szavazni, s itt a szavazást megelõzõ
péntek, azaz április 4-én, pénteken 16.00 óráig a
helyi választási irodában leadta átjelentkezési ké-
relmét, akkor – a korábbiakkal ellentétben –
nem az új hely, hanem az eredeti lakóhely szerin-
ti választókerület jelöltjeire adhatja le voksát. 

Országgyûlési választás 2014

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyer-
mek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Helyszín: 1024
Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
IIddõõppoonntt::  22001144..  ffeebbrruuáárr  1100..  ((hhééttffõõ))  0088..0000--1188..0000  óórrááiigg..
Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõ-
sorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kis-
nyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.

Értelmetlen rongálás a Vérmezõn
Csupán három hónapig használhatták a biciklisek
Magyarország elsõ ingyenes kerékpáros önkiszolgáló
szervizpontját. A Vérmezõ északi csücskében kialakí-
tott szerelõállványát ugyanis megrongálták, valamint
ellopták a gyorsjavításokhoz szükséges szerszámokat:
két darab speciális, marokcsavarhúzót, egy villás kul-
csot, franciakulcsot és imbuszkulcsot. Az okozott kár
meghaladja a 400 ezer forintot. 
A kerületben nem ez az elsõ közterületi vandalizmus.
Korábban a Vérmezõrõl vízórákat tulajdonítottak el, is-
meretlenek összetörték a Lánchíd park utcabútorait,
míg a gellérthegyi Filozófusok Kertje szoborcsoportot
két alkalommal is megcsonkították.

Röviden

FELHÍVÁS
TTiisszztteelltt  BBuuddaavváárrii  PPoollggáárrookk!!

Az I. kerületi Helyi Választási Iroda SSzzaavvaazzaattsszzáámmlláállóó
BBiizzoottttssáággii  ttaaggookk  ééss  ppóóttttaaggookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjaa a 2014.
évben megtartandó országgyûlési képviselõk választá-
sának lebonyolításához.
A Budapest Fõváros I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ – testülete által korábban megválasztott sza-
vazatszámláló bizottsági tagok megbízása a 2014. évi
országgyûlési választás kitûzését követõen megszûnt.
Az új szavazatszámláló bizottságok létrehozásához vár-
juk azon budavári választópolgárok jelentkezését, akik a
választás lebonyolításában tevékenyen részt kívánnak
venni. Olyan választójogosultsággal rendelkezõ magyar
állampolgárok jelentkezését várjuk, akik kerületünk ál-
landó lakói. 
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:
állami vezetõ, képviselõ, a választási bizottság illetékes-
ségi területén mûködõ közigazgatási szerv köztisztvise-
lõje, választásokon induló képviselõjelölt és hozzátarto-
zói, valamint a választókerületben jelöltet állító párt, je-
lölõ szervezet tagja.
Jelentkezési lap az Ügyfélszolgálati irodán kapható, illet-
ve letölthetõ a Budavári Önkormányzat honlapjáról
(www.budavar.hu).  
A kitöltött nyilatkozatot 22001144..  ffeebbrruuáárr  77––iigg  a
Polgármesteri Hivatalba (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1. fszt. Ügyfélszolgálati Iroda) kell postai úton, vagy sze-
mélyesen eljuttatni. 
A jelentkezõknek legalább egy felkészítõ oktatáson
részt kell venniük. A választási feladatok ellátásában va-
ló közremûködést elõre is köszönöm. 
További információ a 458-3030-as telefonszámon kér-
hetõ.

dr. Nagy Teodóra jegyzõ,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Kiírta a nyílt közbeszerzési eljárást a Budai
fonódó villamoshálózat megvalósítására a
Budapesti Közlekedési Központ. A kivitele-
zés várhatóan 2014. második negyedévében
kezdõdik, az Óbudát és Dél-Budát összekö-
tõ vonalon legkésõbb 2015. június 30-ig
megindul a menetrend szerinti közlekedés.
Az elsõ kerületben több forgalomtechnikai
fejlesztés és változtatás történik, megszûnik
a buszsáv a Fõ utcában, rövidül a 86-os
busz útvonala, valamint kiszélesítik a
Lánchíd alatti alagutat. 

Tavasszal megkezdõdhet a fonódó villamosháló-
zat kiépítése, miután a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) kiírta a fejlesztés megvalósítására
a nyílt közbeszerzési eljárást. A jelenleg széttagolt
budai villamosvonalak összekötésével átszállás-
mentes kapcsolat jön létre Óbuda, a Batthyány
tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a
Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint
Kelenföld között, ami már megfelelõ alternatívát
jelent az autóhasználattal szemben. 

A Közlekedési Operatív Program keretében
közel 90 százalékban európai uniós forrásból fi-
nanszírozott fejlesztés során a 4-es és 6-os
villamosvonal Széna tér–Margit híd budai hídfõ
közötti szakaszát részlegesen, a 17-esét a
Germanus Gyula park–Nagyszombat utca között
teljesen felújítják. Új vágányok kötik majd össze
a Margit híd alatt a 17-es és a 19/41-es villamosok
vonalát, míg a Török utcán keresztül létrejön a

17-es és a 61-es villamos közvetlen
kapcsolata. A fonódó hálózat része-
ként a Bécsi úton a 19-es, a 41-es és a
61-es villamos közlekedik, a 61-es a
Török utcai csatlakozásnak köszönhe-
tõen a Móricz Zsigmond körtérig, míg
a 19-es és a 41-es Dél-Budáig szállítja
az utasokat. 

Kapcsolódva a hálózatépítéshez a
több mint negyven éves Ganz villamo-
sokat uniós források felhasználásával
új jármûvekre cserélik. A modern ala-
csonypadlós szerelvényekkel a 19-es
és a 61-es vonalán 2014. végén talál-
kozhatnak elõször az utasok. Jó hír a
kerületben élõknek, hogy a Duna-par-
ton kizárólag ezek a villamosok fog-
nak közlekedni. Mivel szélesebbek a
jelenlegieknél, a Lánchíd alatti alagu-
tat át kell építeni, erre a Széll Kálmán
téri vonal megvalósulása után kerül-
het sor.

Jelentõsen megváltozik a Bem rak-
part, ahol a halszálkás parkolók he-
lyén mintegy egy kilométer hosszan
vadonatúj villamospálya épül. Meg-
marad a fasor és a jelenlegi kerékpárút
is, utóbbit korláttal választják el a villa-
mostól. Az úttest mindkét oldalán párhozamos
lesz a parkolás, az útpálya azonban ezen a részen
egy sávosra szûkül. A Margit híd alatt valamennyi
sáv három méter széles lesz, itt egy idõben csak

egyik irányba jár majd a villamos a közlekedés fo-
lyamatosságát egyperces lámpaprogrammal biz-
tosítják. További parkolóhelyeket alakítanak ki a
Bem téren és a Fõ utcában a megszûnõ busz sáv

helyén. Változik a 86-os menetrendje, arról azon-
ban egyelõre nincs végleges döntés, hogy Óbudá-
ról a Batthyány térig, vagy csak a Margit hídig köz-
lekedne. -pp-

Egy lépéssel közelebb a fonódó villamos

Zajlik a Batthyány tér felújítása.
Mint ahogyan arról már korábban
beszámoltunk, a munkálatokat a
Budavári  Önkormányzat finan-
szírozza saját forrásból. A kivitele-
zõ Hornyák Kft. munkásai január
eleje óta a beruházás II. ütemét
végzik. A Máltai Szeretetszolgálat
irányába feltörik az elöregedett,
töredezett betonjárdákat és itt is
téglahatású betonburkolatot épí-
tenek ki, mint korábban a tér má-
sik felén. A Batthyány tér teljes
területének burkolatcseréje, a
zöldterületek rendezése, a kerté-
szeti munkák elvégzése, az utca-
bútorok felújítása és a kandelábe-
rek felállítása 86 millió forintba
kerül.  A tér felújítása várhatóan
májusra fejezõdik be.      

Megújul a Batthyány tér egy része 

Ügyfélfogadás 
a Kormányhivatalban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest
Fõváros Kormányhivatalának I. Kerületi Hivatala
ügyfélfogadási rendje 2014. február 10-tõl hétfõi
napokon reggel 8 órai nyitással, hosszabb ügyfélfo-
gadási renddel várja ügyfeleit. Ez alapján az ügyfél-
fogadási rend az alábbiak szerint módosul:

Hétfõ: 8.00-20.00-ig
Kedd: 8.00-16.00-ig
Szerda: 8.00-16.00-ig
Csütörtök: 8.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet Hivatalvezetõ

A Bem rakparton egy kilométer hosszan új villamospályát építenek
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Tehetség, leleményesség és képzõmûvészet ad egy-
másnak randevút a Várnegyed Galéria legújabb
kiállításán. A magyar kultúr-, sport- és politika-
történet olyan kiemelkedõ alakjait idézi e tárlat,
mint többek között Amerigo Tot, Faludy György,
Hernády Gyula a Karinthyak és Nagy Imre. 

Január 23-a óta bárki megnézheti, hogy hogyan
férnek el ennyi különleges ember emléktárgyai
egy parányi kiállítótérben. A gyûjtemény tulajdo-
nosa Kárpáti Tamás újságíró, a Premier magazin
alapító-fõszerkesztõje kezdetben csak híres embe-
rek jellegzetes tárgyi emlékeit gyûjtötte – olimpi-
konok sporteszközét, írók tollát, szemüvegét, fes-
tõk ecsetjét, szobrászok vésõjét stb. – késõbb
azonban csavart egyet az ötletén és neves mûvé-
szeket kért fel, hogy a relikviákat egy-egy festmény-
be vagy szoborba illesztve, emeljék mûalkotássá.
A különleges darabok között szerepel Cziffra
György kottáskönyve, amelynek kemény fedelé-
be Barabás Márton zongorabillentyûket épített,
Gyurkovics Tibor szemüvege, amelyet Mada-
rassy István bronzkönyvjelzõvel fûzött át és egy
agyonolvasott, nyitva letett bronzkötet széttárt
lapjaira helyezett, és Grosits Gyula kapusmeze,
amely Pauer Gyula képén feketepárducként vetõ-
dik a kapu felé érkezõ labdára. 

A kiállítás megnyitóján Incze Ildikó, a galéria
vezetõje köszöntötte a vendégeket, majd a je-
lenlévõk – születésnapja alkalmából – Cseh
Tamásra emlékeztek. Dobri Dániel és Be-
reményi Géza szerzeményét, A túlélõ dalát
Nagy Péter színmûvész adta elõ a zeneszerzõ gi-
tárkíséretével. (A Hungarikon-gyûjtemény a
közeljövõben egy Cseh Tamás relikviával gya-
rapszik.)

Kõ András író-újságíró személyes hangú meg-
nyitóbeszédében olyan repülõhöz hasonlította
Kárpáti Tamás „találmányát”, amely ma már ma-
gától repül. A HungarIkonok gyûjteménye sodró
lendületû, magával ragadó és immár nem csu-
pán szûk körben sikeres mûvészi kollekció. A kü-
lönleges mûveket a nemzeti értékek között tart-
ják számon: 2014-ben, a Milánói Világkiállításon
ez a gyûjtemény fogadja majd a magyar pavilon lá-
togatóit.

Kõ András beavatta a közönséget, hogy immár
maga is kötõdik a gyûjteményhez, annak részese
lett, mert Madarassy István szobrászmûvész õt
kérte fel, hogy írjon néhány mondatot a Gerevich
Aladár olimpiai bajnok kardjához készített kom-
pozícióhoz.

A történelem és a kultúrtörténet ismert alko-
tói gyakran ragaszkodtak-ragaszkodnak „nélkü-
lözhetetlen” tárgyaikhoz, például Georges
Simenon a ceruzáihoz, Garcia Marquez a rózsái-
hoz, az emblematikus tárgyak száma végtelen.
Kárpáti Tamás szerencsés ember, hiszen gyûjte-
ménye éppen az ilyen tárgyak tárháza, így az õ ne-
vétõl ma már elválaszthatatlan az ötlet és a
HungariIkon kifejezés – zárta megnyitóbeszédét
Kõ András, további jó repülést kívánva a
HungarIkonoknak.
A kiállítás február 22-ig tekinthetõ meg a
Várengyed Galériában. a. 

HungarIkonok a Várnegyed Galériában

Sapka, kotta, szemüveg
Nevét utca viselte a Naphegyen

Emlékezés
Térfy Gyulára
„A király komáromi Térfy Gyula igazságügyi
miniszteri tanácsos földinket a kúriához tanács-
elnökké nevezte ki. Térfy Gyula a legkiválóbb
magyar jogászok egyike, aki nagy jogi tudása (ré-
vén) és páratlan munkabírásával fényes kariért
futott meg” – adta hírül olvasóinak a Komá-
romi Újság, 1918. április 18-i száma. A neves
jogtudóst szülõvárosában olyan nagy becsben
tartják, hogy ma is utca viseli a nevét.

Születésének a napokban (január 23-án)
múlt 150 esztendeje. Ifjúkora Komáromhoz
kötötte, ott végezte az elemi iskolát, elkezdte kö-
zépiskolai tanulmányait, amelyet Pozsonyban
folytatott és Budapesten fejezett be. Pesten jo-
got hallgatott, majd a közalapítványi királyi ügy-
igazgatóságnál lépett hivatalba.  Huszonkét éve-
sen választotta a bírói pályát. Elõbb a fõváros
törvényszéki bírájává nevezték ki, négy évvel ké-
sõbb az igazságügy minisztériumba osztották be
szolgálattételre. A király 1902-ben miniszteri
osztálytanácsossá, 1909-ben miniszteri taná-
csossá nevezte ki. A törvényelõkészítõ osztá-
lyon Fodor Árminnal elkészítette a polgári per-
rendtartás (1911. évi I. törvénycikk) életbe lép-
tetésével kapcsolatos tervezeteket, majd részt
vett a háborús törvények kidolgozásában. Jogi
munkássága elismeréseként Ferenc József ne-
mességet adományozott számára, ekkor válto-
zott nevében a korábban használt i y-ra. 

Térfy Gyula abban az idõben már a
Naphegyen lakott. Az egykor szõlõkkel borí-
tott, beépítetlen terület 1910 körül történt fel-
parcellázása után a mai Galeotti utcát még
Jolán utcának nevezték. Ennek sarkán, a Jolán
utca 1. (ma: Tigris utca 57.) szám alatt vásárolt
telket és építtette meg villáját a közmegbecsü-
lésnek örvendõ jogász, aki késõbb az igazság-
ügy-minisztérium törvény-elõkészítõ osztályát
vezette.

Térfy Gyula tehát nap mint nap Budáról járt
be a pesti oldalon lévõ kúriára, amely ma a
Néprajzi Múzeum épülete. A napi ügyek mel-
lett tudományos jogszabály-elõkészítési és szer-
kesztõi munkát is végzett, számos döntvény-
gyûjtemény, jogszabálygyûjtemény és jogsza-
bály-kommentár szerkesztõje, illetve szervezõje
volt. Szerkesztõként közremûködött a Grill-fé-
le Döntvénytár Polgári törvénykezés címû
munkában, a Magyar közigazgatási törvények
Grill-féle sorozatában, valamint az 1912 és ‘29
között megjelent Márkus Dezsõ-féle Magyar
Törvénytár és a Hatályos Magyar Törvények ki-
adványaiban. Az un. Térffy-féle Zsebtörvénytá-
rat a jogásztársadalom  ma is a magyar jogiroda-
lom egyik gyöngyszemeként tartja számon. A
nevéhez fûzõdõ könyveket évtizedeken keresz-
tül nélkülözhetetlen alapmûként használta a
hazai jogásztársadalom. 

A 150 esztendeje született jogtudós,
kodifikátor 1929. március 7-én hunyt el, sír-
boltja a Farkesréti temetõben található. Halála
után tíz évvel, 1939-ben a fõváros a Jolán utcát
róla nevezte el. A közterület közel negyedszáza-
don keresztül, egészen 1953-ig Térfy Gyula ne-
vét viselte, a politikai változások azonban leve-
tették nevét az utcatábláról. A jogtörténészek
ma is emlékeznek rá, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi ka-
ra a közeljövõben jubileumi konferenciát szen-
tel emlékének. Talán a Naphegyen is akad né-
hány helytörténet-kutató, aki számon tartja õt a
környék egykori neves lakói között.

Három hónapos turnén járt a Magyar Állami Népi Együttes

Magyar Rapszódia Amerikában

Az ötletgazda Kárpáti Tamás újságíró

Fehér László-Tandori sapkája

A Magyar Állami Népi Együttes az elmúlt ne-
gyedévet Észak-Amerikában töltötte: a csapat
huszonhat államban, közel hetven városban ara-
tott hatalmas sikert a Magyar rapszódia címû elõ-
adásával. A táncosok hazatértek hosszú turné-
jukról, produkciójukat azonban a hazai közönség-
nek is bemutatják február 25-én és 26-án a
Hagyományok Házában.

Több mint három hónapig járták az észak-ameri-
kai városokat a Magyar Állami Népi Együttes tán-
cosai: a Corvin téri Hagyományok Házában mû-
ködõ csapat a Columbia Artists new yorki kon-
certügynökség megbízásából tavaly szeptember
13-án kezdte és december 17-én fejezte be hosszú-
ra nyúlt turnéját az Egyesült Államokban és
Kanadában. Kaliforniától Rhode Islandig és
Indianától Floridáig összesen huszonhat állam
közel hetven városában szerepeltek mintegy
nyolcvanezer nézõ elõtt – fellépéseik helyszínei
között említhetõ többek között az Artemus Ham
Concert Hall (Las Vegas), a Copley Symphony
Hall (San Diego), a Lehman Center (New York),
a 3800 férõhelyes Auditorium Theatre
(Chicago), vagy a Roy Thomson Hall (Toronto).
A mûsorok között összesen több mint negyven-

ezer kilométert utazott a tár-
sulat: ez a fõként busszal meg-
tett út olyan hosszú, mintha a
Földet kellett volna megke-
rülni.

„Hónapokig dolgoztunk a
mûsoron, eközben pedig az
erõnléti és pszichikai felkészü-
lésre is sok idõt szántunk, egy-
más után hetvenhárom elõ-
adás ugyanis rendkívül meg-
terhelõ tud lenni” – mondta
el az elõzmények kapcsán az
együttes mûvészeti vezetõje.
Mihályi Gábor beszámolójá-
ból kiderült: eredményesnek
tekinthetõ a felkészülésük, hi-
szen jól bírták a kimerítõ tur-
nét, s ami a legfontosabb: sike-
rült megérinteni mûsorukkal az amerikai közön-
séget. 

„Sok helyen és sokszor elhangzott már, hogy
Magyarország legnagyobb értéke a kultúrája, le-
gyen az klasszikus, kortárs vagy tradicionális.
Ennek a kijelentésnek a valóságáról személyesen
gyõzõdhettünk meg ezen a vendégszereplésen,

hiszen nem volt olyan elõ-
adás, ahol a harmadik kikö-
vetelt ráadás után a közön-
ség nem felállva ünnepelte
volna a Magyar rapszódia
elõadásunkat és a társulat
mûvészeit” – összegezte ta-
pasztalatait a mûvészeti ve-
zetõ, aki a fogadtatásukat
legkifejezõbben egy ameri-
kai nézõ szavaival tudta érzé-
keltetni: „soha nem gondol-
tam volna, hogy saját múlta-
mat egyszer egy magyar tánc-
együttes tükrében pillant-
hatom meg.”

Mihályi Gábor felidézte,
hogy turnéjuk során jó né-
hány táncházat is tartottak.

„Az egyik legemlékezetesebb talán a new york-i
volt, ahol a fõkonzulátus nagytermében taníthat-
tuk a négy-öt éves apróságokat. De San
Franciscóra is szívesen emlékszem vissza, ahol a
majd’ száz ember nagy része amerikai volt, bizo-
nyítva a magyar táncház, mint unikális módszer
nemzetközi sikerét” – mesélte.

A Magyar Állami Népi
Együttes tánc- és zenekara
most már ismét itthon játszik:
február 25-én és 26-án a
Hagyományok Házában az itt-
honi közönségnek is bemutat-
ják az Amerikában sikerre vitt
Magyar rapszódiát. A produk-
ció – ahogy az alkotók fogal-
maznak – „nem csak mûvészi
élmény, virtuóz látványosság,
megérintõ líra, mély érzelme-
ket kiváltó zenei gazdagság,
hanem a néptáncos-népzenei
hagyományokat tisztelõ, de
abban új lehetõségeket látó és
keresõ elõadás, mely által az a
modern ember érzelmeinek,
gondolatainak, egyéni vagy
közösségi identitásának kife-
jezõeszközévé válhat. Az elõ-
adás üzenete pedig segíthet
abban, hogy a ’ma embere’ ne
gyökértelen, számkivetett, ér-
zelmeitõl, hagyományaitól
megfosztott túlélõ legyen a
XXI. század kopárra fésült szi-
getén.”                                           d.Észak-Amerika hetven városában mutatta be mûsorát a Magyar Állami Népi Együttes
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„Vágyva 
vágyok haza
könyveim közé”
Kölcsey Ferenc könyvtárának különleges pél-
dányaiból, a könyvszeretõ politikus leveleibõl
nyílt kiállítás a Magyar Kultúra Napján az
Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Ereklye
kiállítóterében. (A tárlat címét a költõ Bajza
Józsefhez írt levelébõl kölcsönözték.)

Az eredetileg 1158 darabból álló könyvgyûj-
temény – amelyet tulajdonosa végrendelet-
ében unokaöccsére, Kölcsey Kálmánra hagyott
– 1867-ben került a Nemzeti Múzeum Könyv-
tárába. A köteteket annak idején jegyzékbe vet-
ték, de nem különítették el, így a magánkönyv-
tár beolvadt a teljes gyûjteménybe. Matolay
Katalin, a tárlat kurátora a megnyitón elmond-
ta, hogy több mint egy éven át azon dolgoztak
kollégáival, hogy minden egyes kötetet kézbe
vegyenek, azonosítsanak és katalogizáljanak.
Sajnos Kölcsey könyveinek csupán a felét sike-
rült megtalálniuk és további két-háromszázról
feltételezik, hogy eredetileg a költõ könyvtárá-
hoz tartozott. 

A kiállítást megnyitó dr. Margócsy István iro-
dalomtörténész professzor „kivételes gazdagsá-
gú, igen jelentõs könyvtárnak” nevezte Kölcsey
magánkönyvtárát, melyet tulajdonosa jórészt
egyedi rendelésekkel, vásárlással, illetve debre-
ceni professzora hagyatékának megvásárlásával
gyarapított. A kortárs Berzsenyi Dánielnek
csak harmadannyi könyve volt, Kazinczy
Ferenc pedig egész életében gyûjtött annyi
könyvet, mint Kölcsey  három évtized alatt. A
kollekció tulajdonosának egyetemes mûveltsé-
gét, érdeklõdését tükrözi, hiszen a természettu-
dományoktól a politikáig, a magyartól a görög,
a latin, a német és a spanyol irodalomig számos
terület mûvei megtalálhatók benne. Az iroda-
lomtörténész Hegel filozófiai munkáit tekinti a
könyvtár legmodernebb darabjának. 

A kiállítás természetesen csak válogatást
mutathat be Kölcsey könyvtárából. Szerepel
néhány, a költõ által nagyra becsült klasszikus
görög és latin szerzõ, megjelennek a kortárs
francia, német (Goethe, Schiller, Herder),
angol (Walter Scott, Byron, Thomas Moore)
irodalom képviselõi, valamint a filozófia
(Hegel, Kant) és esztétika jeles személyiségé-
nek mûvei, és a számára meghatározó jelentõ-
ségû állambölcseleti, jogtudományi és termé-
szettudományi munkák. 

A tárlókban helyet kapnak a korabeli ma-
gyar szerzõk mûvei (köztük Vörösmarty,
Kisfaludy Sándor, Wesselényi Miklós köte-
tei) és a korszak magyar irodalmi és mûvésze-
ti folyóiratai, mint pl. az Atheneum. 

Külön érdekességként a könyvek mellett
láthatunk leveleket, amelyekben a költõ, poli-
tikus a kötetek beszerzési nehézségeirõl, egy-
egy szerzõrõl vagy olvasmányélményeirõl ír.
Noha Kölcsey Ferenc nem volt bibliofil gyûj-
tõ, rendelkezett néhány értékes XVI. századi
kiadvánnyal. Az érdeklõdõk most ezeket a kö-
teteket is megtekinthetik.

A kiállítás – amely nyelvi és mûfaji sokszínû-
ségében mutatja be a gyûjteményt – február 22-
ig, keddtõl szombatig, 10-tõl 18 óráig tekinthe-
tõ meg.                                                                        R.A.

(Folytatás az 1 oldalról)
A dalok születésének 40. évfordulóján dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester szorgalmazta azt is,
hogy jöjjön létre egy archívum, ahol kutatható
lenne a Magyar Örökség Díjas Cseh Tamás-da-
lok keletkezéstörténetének valamennyi fellelhe-
tõ tárgyi dokumentuma. A Budavári Önkor-
mányzat támogatásával így indult meg két évvel
ezelõtt az Országos Széchényi Könyvtárban
Hanák Gábor vezetésével a relikviák összegyûjté-
se és rendszerezése. Az archívum január 22-én,
Cseh Tamás születésének 71. évfordulóján nyi-
totta meg kapuit az Úri utcában. 

A Magyar Nemzeti Levéltárnak, mint az or-
szág legrégebbi közgyûjteményének feladata,
hogy megõrizze az utókor számára a történeti
emlékeket, a magyar kultúra és történelem alakí-
tóihoz fûzõdõ dokumentumokat. Ebbe a társa-
ságba került Cseh Tamás, aki ezzel végérvénye-
sen a magyar történelem részévé vált - kezdte kö-
szöntõjét a zeneszerzõ és elõadómûvész születé-
sének hetvenegyedik évfordulója alkalmából az
Úri utcában kialakított Cseh Tamás Archívum
megnyitóján Mikó Zsuzsanna. A Magyar

Nemzeti Levéltár fõigazgatója elmondta, hogy az
iratanyag feldolgozását az Országos Széchényi
Könyvtár és a levéltár közösen végzi, ennek kere-
tében folytatódik a könyvtárban korábban meg-
kezdett digitalizálás. Mint a szakember rámuta-
tott, immár mindenki megtapasztalhatja, hogy a
70-es években milyen fontos szerepet játszott
Cseh Tamás Magyarország történelmének alakí-
tásában.

Császár Bíró Éva köszönetet mondott a
Széchényi könyvtárban mûködõ Történeti
Interjúk Tára valamennyi munkatársának, kü-
lön is kiemelve annak volt vezetõjét, Hanák

Gábor történész-filmrendezõt, aki már 2011-
ben hozzákezdett a dokumentumok digitalizálá-
sához, ahogyan sokat tett az archívum létrehozá-
sáért Zumbok Ferenc egykori kormánybiztos is.
Cseh Tamás özvegye arra hívta fel a figyelmet,
hogy a 70-es évek közepén az ELTE bölcsészkará-
nak egyik neves oktatója azt ajánlotta a hallgatók-
nak: ha pontosat akarnak tudni a korszakról
hallgassák Cseh Tamás és Bereményi Géza dala-
it – erre pedig mostantól mindenkinek lehetõsé-
ge lesz.

Az archívum létrehozását 85 millió forinttal
támogató Emberi Erõforrások Minisztériuma
képviseletében Halász János szólt a jelenlévõk-
höz. A kultúráért felelõs államtitkár beszédében
kiemelte: Cseh Tamás életmûve a magyar zene-
történet egyik kiemelkedõ fejezete, dalaiban
annyi tárgyi emlék kap helyet, amelyekbõl be le-
hetne rendezni nemzedéke múzeumát.  Bebi-
zonyította, hogy nem minden értelmiségi volt a
rendszer társutasa, zenéjével azokat a gondolato-
kat közvetítette, melyeket a közbeszédben egyéb-
ként nem lehetett kimondani. 

„A Nemzeti Erõforrások Minisztériuma fon-
tosnak tartotta, hogy végleges helyre kerüljön
Cseh Tamás életmûve. Így találtunk a Majláth
palotára, mely méltó keretet ad ennek a felbe-
csülhetetlen kulturális örökségnek” – hangsú-
lyozta Halász János hozzátéve, hogy az archívum-
ban felhalmozott tudást és ismeretanyagot az
óvodásoktól az egyetemistákig mindenkivel meg
kell osztani. 

Végezetül a Cseh Tamás Archívumot vezetõ
Hanák Gábor arról beszélt, hogy a gyûjtemény
tartalmazza mindazt a tudást, amely a korszak
hivatalos történetírásából kimaradt. Az archí-
vum éppen ezért abban is segítséget nyújt,
hogy megtanuljunk olvasni a sorok között és
helyesen értelmezzük Cseh Tamás mondani-
valóját. 

Az archívumban összesen 2100 dal hallgatha-
tó, ezen kívül mintegy 35 ezer fénykép, több tíz-
ezer oldal kézirat, különbözõ elõadások videó
felvételei, kották, feljegyzések, levelezések, vala-
mint Cseh Tamás határidõnaplói közül válogat-
hatnak az érdeklõdõk. Selmeci Levente felaján-
lásának köszönhetõen megvan az összes album,
míg Zumbok Ferenc özvegye, dr. Balázs Márta az
egykori kormánybiztos kedvenc ólomkatonáit és
szemüvegét bocsátotta a gyûjtemény rendelkezé-
sére.                                                                                K.Á.

Kölcseyre emlékeztünk 
a Magyar Kultúra Napján

Megnyílt a Cseh Tamás Archívum

Koszorúzási ünnepséget rendezett a Budavári
Önkormányzat Kölcsey Ferenc Batthyány téri
szobránál a Magyar Kultúra Napján, a Himnusz
születésének évfordulóján. Nemzeti imádságunk
szerzõjérõl Furkó Zoltán irodalomtörténész
mondta el ünnepi gondolatait.

„Mit jelent a magyar kultúra?” – tette fel költõi
kérdését Furkó Zoltán a Kölcsey-szobor elõtt
megrendezett, kultúranapi ünnepségen. Az iro-
dalomtörténész válaszként körbemutatott a
Batthyány téren – „a Duna túlpartján a világ ta-
lán legszebb parlamentje, körülöttünk pedig a
gyönyörû építészeti környezet mutatja, milyen
kultúra épült itt” –, majd hozzáfûzte: kultúránk-
hoz tartozik szép nyelvünk is, amin beszélünk,
amelynek fejlõdéséhez Kölcsey is nagyban hozzá-
járult a nyelvújítás élharcosaként.

Az elõadó Kölcseyvel kapcsolatban arra emlé-
keztetett, hogy rendkívül nehéz élete volt, ugyan-
akkor hihetetlen tudásszomj lakozott benne.
Apját, anyját korán elvesztette, ráadásul gyerek-
korában egyik szemére megvakult egy himlõjár-
vány miatt. Rosszul látott, ennek ellenére renge-
teget olvasott, korának egyik legmûveltebb embe-
reként tartották számon: már iskolásként a teljes
görög irodalmat elolvasta, s mire tizennyolc éves
lett, franciául, németül, latinul kiválóan olvasott
és beszélt. Miután pedig Kazinczy egyik levelében
azt ajánlotta neki, hogy tanuljon meg görögül,
Kölcsey ezt a nyelvet is elsajátította – egy év múl-
va már az Iliászt fordította. 

Az irodalomtörténész felelevenítette azt is,
hogy a pozsonyi országgyûlés tagjai, köztük
Széchenyi és Kossuth tõle tanulták a szónoklást.
Olyan nagy hatással volt a parlamentre, hogy ami-
kor 1834-ben visszavonult, gyászszalaggal jelen-
tek meg a képviselõk az ülésen, az Országgyûlési
Tudósításokat, Kossuth lapját pedig gyászkeret-
tel nyomtatták. „Kölcsey vallásos és filozófiai sze-
retettel fordult a haza iránt” – mondta Furkó
Zoltán, aki szerint ennek legjobb bizonyítéka a

Himnusz, amely Erkel Ferenc megzenésítésében
a magyarság alapimádsága lett. A mûvészeti író
úgy vélte: a Himnusz a magyar kultúra alapja,
amellyel határainkon innen és túl, mindannyian
ki tudjuk fejezni kötõdésünket a hazánkhoz –
nem csoda hát, hogy a Himnusz születésének év-
fordulója mostanra a magyar kultúra ünnepnap-
jává vált. Kölcsey Ferenc szobránál dr. Nagy

Gábor Tamás polgármester és dr. Jeney Jánosné
alpolgármester helyezte el a Budavári Önkor-
mányzat koszorúját. A Kosztolányi Dezsõ Gimná-
ziumból a 10/b osztály, a Kölcsey Társaság részé-
rõl Taxner-Tóth Ernõ irodalomtörténész, míg a
Budavári Lakosok Szövetségétõl Szepesfalvyné
Bodócsi Eszter és Stróbl Krisztina hozták el virá-
gaikat az emlékmûhöz. -d-

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezte el
az emlékezés koszorúját a Kölcsey-szobornál

CCsseehh  TTaammááss  AArrcchhíívvuumm  eelléérrhheettõõssééggee  
1014. Budapest, Úri utca 54-56.
Az archívum jelenleg még nem kutatható, a kutatási
lehetõségekkel kapcsolatban a Magyar Nemzeti
Levéltár weboldalán (http://mnl.gov.hu/) vagy a Cseh
Tamás Archívum hivatalos weboldalán (http://
www.cseh-tamas.hu/) kaphatnak felvilágosítást az
érdeklõdõk.
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Január végén a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium-
ban megismétlõdött a mitológiai jelenet: Dávid
legyõzte Góliátot. Persze nem kell holmi parittyás
nézeteltérésre gondolni, „mindössze” annyi tör-
tént, hogy elõször nyerték meg a gyerekek az év-
számnak megfelelõen idén 2014 percig tartó ta-
nár-diák focigálát. 

Talán Stelzelné Szabó Erzsébet, a Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium igazgatója sem gondolta,
hogy a tizenhat évvel ezelõtt Sebestyén Tamás
testnevelõ javaslatára elindított tanár-diák
monstre focimaraton másfél évtizeddel késõbb
sem veszít népszerûségébõl. Pedig pontosan ez
történt sõt, nyugodtan kijelenthetõ, hogy mára
a meccs talán a tanév legjobban várt eseményévé
nõtte ki magát. És nem csupán a diákok köré-
ben, hiszen a tanárok legalább annyira készül-
nek a minden évben az adott évszámnak megfe-
lelõ percig tartó összecsapásra, mint tanítványa-
ik. Hasonló a helyzet a meghívott sztárvendégek-

kel, akiknek döntõ többsége szintén a kezdetek-
tõl fogva résztvevõje az eseménynek, ami azt jel-
zi, hogy a kosztolányis foci állandó helyet vívott
ki magának a fõvárosi programnaptárban. 

Hogy mi a titok? Stelzelné Szabó Erzsébet
szerint az iskola tanári kara csupán teszi a dol-
gát, igyekeznek jó irányba terelni a rájuk bízott
diákokat. Ennek fontos része a sport, az egész-
séges életmód népszerûsítése, és persze a kö-
zösség erõsítése, melyet nagyszerûen szolgál a
focigála. 

„Az elsõ meccset 1998-ban rendeztük meg, a
kiírás szerint akkor 1998 percig játszottak egy-
mással a csapatok. A program kifejezetten a vég-
zõs diákoknak szól, akik korlátozott számban az
alsóbb évfolyamból is hívhatnak idegenlégióso-
kat. Ez az aranyszabály adja az igazi presztízst, hi-
szen azt jelenti, hogy a mérkõzéseken nem játsz-
hat akárki” – hívta fel a figyelmet az igazgató hoz-
zátéve, hogy az iskola határon túli kapcsolatai-
nak köszönhetõen Pozsonyból, Eszékrõl és

Zentáról is jöttek diák-, illetve tanárcsapatok.
Különösen a zentai különítmény tett ki magá-
ért, komoly szerepük volt abban, hogy a reggel
kezdõdõ nagy menetelés felénél a diákok tete-
mes elõnyre tettek szert. Pedig a tanárok sem ma-
radtak segítség nélkül, a szokásoknak megfelelõ-
en az önkormányzat és a kerületi rendõrkapi-
tányság csapata is pályára lépett, rajtuk kívül
Sebestyén Tamás hívására Nemcsák Károly veze-
tésével eljött a színészválogatott, az egykori
fradista kiválóság Wukovics László és a Vasast
erõsítõ Mónos Tamás labdarúgó, az United ze-
nekar, Gyulai Balázs tévériporter, Majthényi
Szabolcs repülõhollandi, illetve Martinek János
és Hanzély Ákos öttusa világbajnok, valamint a
szintén állandó vendégnek számító Várkonyi
Attila. Bár mindent megtettek, õk sem tudták
megakadályozni, hogy a diákok történelmi tettet
végrehajtva a tizenhetedik meccsen végre diadal-
maskodjanak. A végeredmény 641-625, ami azt
jelenti, hogy a tanárok némi fricskát kaptak,
azonban ezért senki sem haragudott, hiszen a
Kosztolányi focigála valóban nem az eredmény-
rõl, hanem a részvételrõl, az együttlétrõl szól. Így
aztán a 2014 perces meccset lezáró sípszó után
gyõztes és legyõzött egyaránt õszintén gratulálha-
tott a másiknak. 

A focigálát idén is számtalan szponzor támo-
gatta: az ételekrõl a Julienne gondoskodott, a lab-
dát a Decathlon biztosította, a Balu Kft. pedig ti-
zenhetedik alkalommal ajánlotta fel a kupát és az
érmeket. A Xenon99 az alkalomra készült póló-
kat szállította, az I. Kerületi Sport Egyesület friss
gyümölccsel, a Szentkirályi ásványvízzel, míg az is-
kolai büfé és a szülõk különbözõ finomságokkal
látták el a focistákat. A kecskeméti Magyarkert jó-
voltából családi belépõt kapott a diák és tanár
gólkirály, valamint vigaszdíjként a két csapat leg-
hamarabb megsérült egy-egy játékosa.                     K.Á.

SSzzáámmooss  ssiikkeerrtt  kköönnyyvveellhheetttteekk  eell  aazz  uuttóóbbbbii  iiddõõsszzaakkbbaann  aa
kkeerrüülleettii  rreennddõõrröökk..  TToollvvaajjookkaatt  kkeerríítteetttteekk  kkéézzrree,,  vvaallaa--
mmiinntt  eellõõáállllííttoottttáákk  aazztt  aa  kküüllffööllddii  ttuurriissttáátt,,  aakkii  iittttaass  áállllaa--
ppoottbbaann  rraannddaallíírroozzootttt  aa  DDééllii  ppáállyyaauuddvvaarroonn..  SSaajjnnooss  iiss--
mméétt  ttöörrttéénntteekk  ttrrüükkkkööss  ccssaalláássookk,,  aa  VVéérrmmeezzõõnn  kkiiaallaakkíí--
ttootttt  eellssõõ  bbuuddaappeessttii  öönnkkiisszzoollggáállóó  kkeerréékkppáárrooss  sszzeerrvviizz--
ppoonnttrróóll  ppeeddiigg  eellllooppttáákk  aa  sszzeerrsszzáámmookkaatt..  

Utcán lettek rosszul – segítettek a rendõrök
Mentõt hívtak ahhoz a külföldi úrhoz, akinek azonnal
szüksége lett volna a gyógyszereire, azonban nem
tudta megmondani, melyik szállodában lakik.
Szerencsére a segítség idõben érkezett, az idõs em-
bert azonnal kórházba szállították. 
Egy másik idõs férfi hirtelen jött rosszulléte miatt
megszédült és elesett az utcán, a közelben tartózkodó
járõrök hozzá is azonnal mentõt hívtak. Szintén orvosi
beavatkozásra volt szüksége annak az ittas személy-
nek, aki a túlzott alkoholfogyasztás miatt elájult a nyílt
utcán. Alkoholmámorából minden bizonnyal gyorsan
kijózanodott a detoxikálóban.

Nagy motor, hamis iratok
Saját kárán tanulta meg egy motoros, hogy nem érde-
mes a hivatalos iratokkal „bûvészkedni”, hiszen a
rendõrség elõbb-utóbb rájön a csalásra. Ezúttal az
igazságra egy közlekedési rutinellenõrzés során derült
fény, a forgalmi rendszám nélkül vezetett és a bemuta-
tott papírok szerint 50 köbcentiméteres motorról
ugyanis gyorsan kiderült, hogy valójában 125 köbcen-
tis, azaz rendszámköteles. A motorossal szemben sza-
bálysértési eljárás indult, a jármûvet pedig le kell vizs-
gáztatnia, amennyiben használni akarja a közúti for-
galomban.

Táskatolvaj rendõrkézen
Nem jutott messzire az a fiatalember, aki a kerület
egyik forgalmas részén egyszerûen kitépte a táskát
egy idõs hölgy kezébõl. Egy járókelõ ugyanis a tolvaj
után eredt, aki jobbnak látta visszaadni az ebül szer-
zett zsákmányát. Bár a tettes elmenekült, a pontos
személyleírás alapján a forró nyomon elinduló és a
környék menekülési útvonalait jól ismerõ kerületi jár-
õrök rövidesen elfogták. Néhány munkás a Várbazár
területérõl próbált meg építési anyagokat ellopni. A ki-
szemelt értékes saválló acélcsöveket azonban nem
tudták magukkal vinni, mert a kiérkezõ járõrök meg-
akadályozták a lopást. A három férfi szabadlábon vé-
dekezhet.

Pénzt kért a dohányboltban
A pénzszerzés egyszerû módját választotta az a fiatal-
ember, aki azzal az ürüggyel, hogy az üzlet fõnöke
küldte, az egyik I. kerületi Nemzeti Dohánybolt alkal-
mazottjától 50 ezer forintot vett át. Az eset kapcsán a
rendõrség mindenkit arra int, hogy mielõtt idegenek-
nek bármekkora összeget átadnának, bizonyosodja-
nak meg a kérés jogosságáról, hívják fel azt a sze-
mélyt, akire a pénzt kérõ hivatkozik. Ha csalóval van
dolgunk, a bûnözõ nem fogja megvárni a beszélgetés
végét.

Ittas külföldi randalírozott
Átutazó külföldi okozott kisebb bonyodalmat a Déli pá-
lyaudvar egyik üzletében. A férfi egy évek óta haszná-
laton kívüli, leláncolt üvegajtón akart bejutni a boltba.
Mivel elsõre nem járt sikerrel, még háromszor nekiro-
hant az ajtónak, ami végül megadta magát és betört.
Ez sem zavarta azonban az erõsen ittas fiatalembert,
aki a biztonsági õrrel angolul közölte, hogy a peronon
tûz van, ezért kitereli a vásárlókat az épületbõl. Az
ügyben az illetékes bíróság garázdaság és rongálás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
három napon belül ítéletet hirdetett.

Kék hírek

Az I. kerület legnagyobb klubjának,
a Tabáni Spartacusnak a tájfutói a
2012 évi szakosztályi pontverseny
megnyerése után 2013-ban meg-
nyerték a bajnoki pontversenyt is.
Tavaly még az elõzõ évinél is több si-
kert értek el. 18 bajnoki címet szerez-
tek (a 13 ezüst- és 14 bronzérem mel-
lett), 11-et csapat-, míg 7-et egyéni
versenyszámban. 

Ezek közül különösen értékes, hogy
a felnõtt férfiak gyõztek a váltó- és a
pontbegyûjtõ csapatbajnokságon is.
A klub két kiválósága, Bakó Áron és
Liszka Krisztián mellett a váltón egy
észt vendégsportoló, Tiirats Tauno
segített, a csapatbajnokságon Vell-
ner Gábor volt a harmadik tagja a
csapatnak. 

Az egyesületi váltón, ahol egy váltó
5 korosztály 1-1 versenyzõjébõl áll, a
férfiak kettõs gyõzelmet arattak.

Emellett a serdülõk és az újoncok
is 2-2 csapatversenyt nyertek. A lá-

nyoknál a juniorok taroltak, mind-
három csapatküzdelmet megnyer-
ték. Emellett egyszer a serdülõ lá-
nyok is diadalmaskodtak. 

Egyéniben 7 aranyat nyert a klub.
A junior Kinde Vanda a hosszú- és a
középtávú, az ifi Weiler Virág a kö-
zép- és a rövidtávú OB-n gyõzött. A fi-
úknál Hajdu Szása az ifi éjszakai, az
újoncok között Ormay Mihály a kö-
zéptávú, Kálmán Erik a rövidtávú
OB-n lett elsõ. De megemlíthetjük a
szeniorokat is, ahol Cser Kriszta a 70,
Egei Tamás a 45 évesek között nyert
2-2 OB-aranyérmet.

A világversenyek mindegyikén
volt résztvevõje a szakosztálynak.
Liszka Krisztián a felnõtt világbaj-
nokságon állt helyt. A junioroknál
Kinde Vanda, Sulyok Ábel és a még
ifi Weiler Virág indult. Az ifi és ser-
dülõ EB-n Weiler Virág hosszútá-
von a nagyszerû 7. helyet érte el,
váltója 5. lett. Zacher Márton is 5.
váltó tagjaként szerepelt. 

A vezetõ edzõ, Gyalog Zoltán kiváló
edzésmunkáját a szakszövetség is el-
ismerte, 2013-ban másodszor lett
tájfutásban az Év edzõje. Az edzése-
ken a fizikai felkészülésben a hosszú
állóképességi edzések mellett a rész-
távos, gyorsasági edzések segítik a
nagy versenyek elõtt a formába ho-
zást. De fontos a technikai felkészü-
lés, az edzõversenyek, a technikai
edzések, ahol a gyors futás mellett
kell a tájékozódási feladatokat meg-
oldani. Külön elméleti edzések,
nagy versenyek elõtt a terepekrõl ké-
szült korábbi versenytérképek elem-
zései is segítik a felkészülést. 

A legjobbak mellett a kezdõkkel,
fiatalokkal két külön edzõ, Krasznai
Orsolya és Gyalog László foglalko-
zik. Rendszeresen tanítják a tájfutás
alapelemeit, a tájékozódást a Ta-
bánban és a környezõ parkokban, a
Gellért-hegyen, a Vérmezõn, a bu-
dai Várban vagy éppen Gazdag-
réten. A sikerek hatására szinte min-

den héten újabb fiatal jön le az edzé-
sekre, kapcsolódik be az edzésmun-
kába, fõleg az I. és a XI. kerület isko-
láiból. A létszám a felnõttekkel és az
idõsebbekkel együtt már a 160-at is
meghaladja.

Diáksiker a 2014 perces focin

A Tabáni Spartacus lett az ország 
legjobb tájfutó klubja

Az EB-résztvevõ Zacher Marci

Francia Intézet 
(I., Fõ u.17.)
Sylvester Katalin mûterme címû kiállítás látható február
21-ig, hétfõtõl péntekig 15-19 óra között. Az 50 éve
Párizsban élõ festõmûvész egy különleges mûvészeti
nyelvet hozott létre. Groteszk fafigurákat farag, ame-
lyekkel egyfajta görbe tükröt tart a társadalom felé, fel-
vonultatva különbözõ karakterû tagjait.

Elõadás a kitörésrõl
A Budavári Német Önkormányzat szeretettel meghív
minden érdeklõdõt következõ rendezvényére: 22001144..
ffeebbrruuáárr  1100--éénn,,  1188  óórraakkoorr  a Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára (I., Bécsi kapu tér 2-4.) Lovagter-
mében Rohánszky Mihály helytörténész kutató tart elõ-
adást  A kitörés nyomában címmel.
További információ: Budavári Német Önkormányzat –
Schweighoffer Krisztina, chsch@t-online.hu

Várfok Galéria
(I., Várfok u.11.)
A Várfok Galéria következõ kiállítása a fotográfia térnye-
rését igazolva Misetics Mátyás, a Galéria mûvészköréhez
tartozó alkotó munkáit mutatja be Utópia címmel.
A Várfok Project Roomban Flavia Pitis fiatal képzõmûvész
munkái láthatók Illúzióba merülve címmel. Mindkét kiállí-

tás február 22-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl
szombatig 11 és 18 óra között.

Magyar Nemzeti Galéria
(I., Szent György tér 2.)
A nyolcadik templom - Bálint Endre (1914 – 1986) mû-
vészete. A Magyar Nemzeti Galéria, folytatva a magyar
mûvészet meghatározó alakjait feldolgozó sorozatát,
2014-ben a modern magyar mûvészet, az avantgárd
egyik legjelentõsebb alakjának, Bálint Endrének rendez
kiállítást. A mûvész születésének 100. évfordulója alkal-
mat ad arra, hogy egy átfogó életmû-kiállítással idézzék
fel munkásságát. 
A kiállítás megtekinthetõ: február 1-tõl május 11-ig, hét-
fõ kivételével naponta 10-18 óráig. (Budavári Palota, C
épület, I. emelet)

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(I., Szentháromság tér 6.)
Február 11.,kedd, 18.00 óra: A Baltikum és magyar emlé-
kei (I.) Litvánia. Közös sorsok, közös küzdelmek…
Litvánia a szabadság zarándokútján címû film bemutatá-
sa, Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány elnöke
bevezetõjével. Meghívott vendég: Giedrius Galkauskas, a
Litván Köztársaság budapesti nagykövetségének ügyvi-
võje. (Magyarság Háza, Deák terem) 

Hagyományok Háza
(I., Corvin tér 8.)
TTáánncc:: Tordasi Tánckör és a Tordasi Pillikék mezõkölpényi
hagyományõrzõkkel. Almárium sorozat. Idõpont: 22001144..
ffeebbrruuáárr  2222..,,  1177  óórraa.. (Színházterem)
Magyar Rapszódia - Amerika. A Magyar Állami Népi
Együttes tavalyi észak-amerikai turnéjának nagysike-
rû mûsora a résztvevõk élménybeszámolójával egybe-
kötve.
Uzsonna ifjúsági bérlet, Dél-után sorozat. 
Idõpont: ffeebbrruuáárr  2255..  kkeedddd,,  1155..0000  óórraa,,  22001144..  ffeebbrruuáárr  2266..
sszzeerrddaa,,  1155..0000  ééss  1199..0000  óórraa..

GGyyeerreekkpprrooggrraamm::  Gyermektáncház ffeebbrruuáárr  77..,,  1144..,,  2211..,,
2288..,,  ppéénntteekkeennkkéénntt  1177..0000--1188..3300  óórrááiigg. (Közösségi terem,
földszint) 
A belépõdíj: 500,- Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt). Témák: Február 7. –
Balázsjárás, február 14. – Zsuzsánna-napi pacsirtabál,
február 21. – Jégtörõ Mátyás ünnepe, február 28. – far-
sangi mulatság.

KKiiáállllííttáássookk::  Martin György a néptánckutató - Fotó- és
Dokumentumkiállítás. 
Megtekinthetõ:  február 28-ig. Helyszín: Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum, I.,  Fõ u 6.

Körös-körül aranycsipke - Mátray Magdolna emlékkiállí-
tása. Megtekinthetõ: március 14-ig. Helyszín: Népi
Iparmûvészeti Múzeum, Szilágyi Dezsõ tér 6.
Erdélyi festékesek - Páll Etelka szövõ kiállítása.
Megtekinthetõ: március 22-ig
Helyszín: Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum, Fõ u 6.

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.9.)
Február 1., szombat 11 órától Angyalbárányok – drama-
tikus játék.  A palóc legendamesét az Évkerék Társulat
adja elõ: Gulyás Anna - mese, ének, Kiss Krisztián - koboz,
furulya, kaval.
FFeebbrruuáárr  88..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  a Kompánia Színházi
Társulat - Sári, Samu és a titkok címû drámafoglal-
kozására vár benneteket, ahol az álmoké lesz a fõsze-
rep. Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig.
FFeebbrruuáárr  1155..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll Könyvdoktor Zorka
segít elrongyolódott, szakadt, agyonolvasott mese-
könyveidet rendbe hozni. Ajánlott korosztály: 5-12
éves korig.
FFeebbrruuáárr  2222..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  Télûzõ farsangi kézmûves
foglalkozás Farkas Réka ipamûvésszel.
FFeebbrruuáárr  2233..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll  Mesés-zenés világjárás
Kovácsovics Fruzsival: Észak-Amerikában.  Ajánlott kor-
osztály: 3-10 éves korig.

Programok
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A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az Interneten a

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

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

BBuuddaaii Várban az Országház utcában 80 m2-es 2 ge-
nerációs, 2 bejáratos, reprezentatív dongaboltozatos, 3
szoba hallos, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb  budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPaauulleerr  utcában polgári belméretû társasház III. (leg-
felsõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkony-
hás, gázfûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 18 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház tel-
jes legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorá-
más, francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses
öröklakás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív 3 lakásos
ház teljes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es nagypolgári jel-
legû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy nagyobb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

NNaapphheeggyy alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal be-
költözhetõen eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

ÚÚjjlliippóóttvváárroossbbaann a Hollán Ernõ utcában felújított
bauhaus-építésû társasházban 30 m2-es, erkélyes,
napfényes, 1 szoba összkomfortos önkormányzati lakás
bérleti joga átadó. Csereirányár: 4 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, er-
kélyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren 2 szintes, 122 m2-es, 2 lakásként ki-
alakított, 2 generációs, (2 fürdõszoba + 2 konyha) pa-
norámás, erkélyes önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  BBuuddaai Vár közvetlen közelében a Donáti utcában
panorámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ,
alacsony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es
öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház I. emeletén
lévõ 90 m2-es  erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

GGeelllléérrtt--HHeeggyyaalljjaa  IInnggaattllaanniirrooddaa  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess
eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  VVáárrjjuukk  hhíívváássáátt!!  TTeelleeffoonn::
0066--3300--885555--11333333,,  wwwwww..ggeelllleerrtt--hheeggyyaalljjaa..hhuu..

BBuuddaaii  Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-38000

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

GGaarráázzss  kiadó-eladó az I. kerület Derék utcában.
Raktárnak is alkalmas. 16 nm, 15.000 Ft/hó.Telefon:
213-9845, propuskas@freemail.hu

ÁÁffaa nélkül vállalom házak-lakások eladását az I., II.,
XI., XII. kerületekben. Telefon: 201-94-75, 06-70-
237-9030.

ÉÉrrttéékkeeggyyeezztteettéésssseel bérlakás csere. 55 m2, 2 szoba,
össszkomfortos, egyedi fûtésû, parkra nézõ, 3. emele-
ti, részben felújított, Orczy úti lakásomat budaira cse-
rélném. Minden megoldás érdekel. Telefon: 06-20-
311-0790.

eellttaarrttááss

SSzzaakkkkééppzzeetttt, gyakorlott gondozó házaspár nyugodt, vi-
déki házukban, külön bejáratú részben vállal gondozást
eltartási szerzõdéssel. Lakatos György, Hajdúdorog.
Telefon: 06-20-3389-879.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  Katalin vásárol készpénzért bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, csillárt, könyveket, csipkét, bizsut, szõrmét,
ezüstöt, kitüntetést, hagyatékot, díjtalan kiszállással!
Telefon: 06-30-308-9148.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért
vásárol judaikát, továbbá antik és modern
festményeket, bronztárgyakat, bútorokat

(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, porcelánokat, herendit, meisse-
nit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórá-
kat, tejes hagyatékot.  Kiszállás, értékbecs-
lés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ utca 67.
Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.

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

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroo--

llookk.. MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––

vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

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

TTaakkaarrííttáásstt,,  mosást, vasalást vállalok a kerületben.
Telefon: 06-20-512-8388.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..

SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..
MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szere-
lése. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése.
Garanciával. Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeell--
úújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbe-
szerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  

üüvveegghheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--
22779988..  bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos esz-
közöket. Ezekért érte megyünk és eljuttatjuk Fótra,
ahonnan továbbviszik Heves és Nógrád megyébe. Tele-
fon: 06-30-942-0979.

TTaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall  eeggyy  II..  kkee--
rrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS-
MUNKÁT, AJTÓ-, ABLAKCSERÉT VÁLLAL 

KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

ttáárrsskkeerreessééss

Rózsadombról diplomás, csinos, 58 éves hölgy hozzáillõ
gáláns úr ismeretségét keresi. Telefon: 20-467-22-09.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE 
Persolvo Gyógyszalon 

Gerincerõsítés, nyújtás, 
fájdalomcsillapítás, masszázs. 

Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán térnél. 
Telefon: 06-30-357-2798. www.gerinc.net

Ingyenes próbakezelés!

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaasoron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz
mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeelltt--
sszziinnttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzíí--
ttééss..  TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--
221133--77774477,,  mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..00

FFiiaattaallooss,,  ffeellssõõffookkúú  vvééggzzeettttssééggûû  nnyyuuggddííjjaass  nnaaggyymmaa--
mmaa  vváállllaall  ggyyeerreekkffeellüüggyyeelleetteett//iiddõõssggoonnddoozzáásstt  sszzeerree--
tteetttteell;;  hheellyyeessíírrááss//oollvvaassááss  ggyyaakkoorrlláásstt  áállttaalláánnooss  iisskkoo--
llááss  rréésszzéérree;;  kkiissmméérreettûû  kkuuttyyaa  mmeeggõõrrzzéésséétt..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--335555--33999922,,  ssoollllaakk1111@@ggmmaaiill..ccoomm..

DDiipplloommááss  angol-német szakos tanárnõ óraadást vál-
lal minden szinten. Érdeklõdni: 06-20-286-3505.

Ingatlan

Adás-vétel

Eltartás
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Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

0620-467-9352

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

saláták, finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség

Társkeresés

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 19.
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.
Június 6.
Június 20.

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
Január 8.
Január 22.
Február 5.
Február 19.
Március 5.
Március 19. 

Április 2.
Április 16.
Április 30.
Május 14.
Május 28.
Június 11.

SSzzüünneett
Július 30.

Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

INGYENES  
SEGÍTSÉGET  KÍNÁL
Telefonon: 45 év felettieknek országosan
minden nap 18-tól 21 óráig a 
06-80-200-866-os ingyenes számon

Chaten és e-mailben: 25 és 45 év 
közöttieknek országosan a wwwwww..ddeelluuttaann..hhuu
honlapon

Személyesen: pszichológiai tanácsadás 
budapestieknek elõzetes megbeszélés alapján
a honlapon lévõ telefonszámokon
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E-mail: varnegyed@budavar.hu


