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Ötvenhárom esztendõ. Ennyi
adatott Gálics István (Štefan
Galic) grafikusnak, aki õsi fa-
dúcos sokszorosítási eljárással
megújította szülõhazája, Szlo-
vénia kortárs képzõmûvészetét.
Alkotásaival helytõl és idõtõl
függetlenül különös meditációs
mélységekbe vezeti a látogatót.
Gálics István munkáiból május
14-én nyílik kiállítás a Várne-
gyed Galériában.

A nyár közeledtével talán a lepkék
repítették Lendváról Budára a ne-
ves mûvész képeit. A lepkék, ame-
lyeket nem csupán gyûjtõként is-
mert (négyszáz darabos gyûjtemé-
nye a lendvai várban látható), ha-
nem pompás színkavalkádjukkal
állandó inspirációt adtak képzõmû-
vészeti munkáihoz is. Budavár és
Lendva testvérvárosi kapcsolata ré-
vén kerül a poszthumusz kiállítás a
Várnegyed érdeklõdõ látogatói elé. 

Az 1944-ben született mûvész a
ljubljanai Képzõmûvészeti Akadé-
mián szerzett diplomát. Grafikus-

mûvészi pályafutásával párhuza-
mosan, mindvégig tanított.  Egye-
dien kialakított módszere arra
épül, hogy a saját maga által fara-
gott dúcokat eleven színekbe márt-
va a papíron megjelenjenek a fa
eredeti karcolatai, foltjai, vonalai
és apró görcsei. Gálics így egyesíti a
természetet a mûvészettel. Nap-
jainkban talán organikus mûvé-
szetnek is nevezhetjük ezt a sajátos
világot, amelyben a környezet szer-
ves elemei kapnak új értelmezést. 

A Várnegyed Galéria kiállítása a
természet lenyomatait rögzítõ
Jegyzetek, és a Fosszíliák címû soro-
zatok mellett Gálics Istvánnak ab-
ból a korszakából is bemutat né-
hány darabot, amikor színes famet-
szetein egyre többször bukkant fel a
hegedû és a nõi test metaforája. Az
erotika és a filozófia keveredik eze-
ken a képeken. 

Az 1997-ben váratlanul elhunyt
mûvész, idén lenne 70 éves. Gálics
István évtizedeken keresztül a mu-
ravidéki mûvészek, író emberek és
értelmiségiek közösségének össze-

tartó alakja volt. A nagyapja egyko-
ri kovácsmûhelyébõl kialakított
lendvai mûtermében gyakran gyûl-
tek össze a helyi alkotók. 

A könyvillusztrátorként is nép-
szerû grafikus számos hazai és kül-
földi egyéni kiállítás után 1989-
ben elnyerte az  I. Szlovén Grafikai
Biennálé nagydíját.

A Várnegyed Galériá-
ban megrendezett kiál-
lítást május 14-én, 18
órakor Šimonka Tan-
ja mûvészettörténész
nyitja meg. Köszöntõt
mond Ksenija Škrilec,
Szlovénia nagykövet
asszonya és dr. Nagy
Gábor Tamás, Budavár
polgármestere. Közre-
mûködik: Laskay Zsu-
zsa hegedûmûvész. A
belépés díjtalan.

A Várnegyed Galéria
elérhetõségei:
Budapest I.
Batthyány utca 67. 
Telefon: 06-1-211-
1150

Május 12-tõl megkezdõdnek a Bécsi kapu (Bécsi kapu sorompó) burkolatja-
vítási munkálatai, ezért a Bécsi kaput lezárják a forgalom elõl. A Budai
Várat gépjármûvel csak a Palota úton és a Hunyadi János úton lehet megkö-
zelíteni.

A Penta Kft. kivitelezésében 2014. május 12-tõl megkezdõdik a Budai Várban az
Országház utca – Nándor utca – Bécsi kapu tér burkolatjavítása. Ezért a Bécsi ka-
put és a Bécsi kapu teret lezárják, csak a gyalogos közlekedés megengedett. A Budai
Várat gépjármûvel a Palota úton és a Hunyadi János úton lehet megközelíteni. 

A 16; 16A; jelzésû buszok a Széll Kálmán térrõl a Bécsi kapuig közlekednek, majd
onnan gyalog kell átsétálni a Bécsi kapun át a Kapisztrán térre (Kapisztrán tér –
Úri utca sarok), ahonnan az utasok a Deák tér felõl érkezõ buszokkal tudnak to-
vább közlekedni. 

A Deák Ferenc tér irányából közlekedõ 16;16A; jelzésû buszok az Országház ut-
cán végig a Kapisztrán téren keresztül, az Úri utca irányában közlekednek. A
Táncsics utca a Nándor utcán keresztül közelíthetõ meg, mivel a Kard utca –
Fortuna utca csomópont is átépítésre kerül.
A felújítási munka várható befejezése: 2014. május 19. Az építési munkák miatti
esetleges kényelmetlenségekért elõre is szíves elnézésüket kérjük!

Figyelem!

Lezárják
a Bécsi kaput

MEGHÍVÓ

Sétáljon velünk 
a Tabáni Tanösvényen!
Májusban  szombatonként 10.00 órától tabáni
séta szakvezetéssel és meglepetésvendégekkel a
megújult tanösvényen. A Budavári Önkor-
mányzat szeretettel várja Önt és családját!
Idõpontok:  
2014. május 17., 10.00 óra
2014. május 24., 10.00 óra
2014. május 31., 10.00 óra
Találkozó: Orvos lépcsõ – Krisztina körút sarok

A lepkéktõl a hegedûkig

Gálics István emlékkiállítás 
a Várnegyed Galériában

Márciusban rendezte meg a Budavári Önkormányzat a virágültetési akciót, amelyen
a kerületi lakók nagy számban vettek részt, szívesen áldozták idejüket a kerületi köz-
területek kitakarítására, szépítésére. Az itt megfogalmazódott tapasztalatok alapján
az Önkormányzat szívesen nyújt segítséget a lakóközösségek számára a lakó- és tár-
sasházak kertjének, udvarainak kertészeti rendezéséhez, a zöldterületek frissítésé-
hez, virágágyások vagy cserjések kialakításához. 

Ha Önök vállalják lakóházuk kertjének, udvarának rendezését, csinosítását, növé-
nyek, virágok ültetését, akkor a Budavári Önkormányzat biztosítja az ehhez szüksé-
ges szakmai hátteret, valamint az eszközöket, növényeket. 

A kertszépítési programra 2014. május 19-én 10.00 óráig lehet jelentkezni. 

Gálics István grafikusmûvész
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Mélygarázs, liftek, 
villamosmegállók épülnek

Nyár végéig a jelenleg zajló közlekedésfejlesz-
tési beruházások jelentõs része lezárul, a
Várkert Bazárnál épülõ mélygarázst és lifte-
ket, valamint a megújuló Lánchíd utcát is
birtokba vehetjük nagyjából négy hónap múl-
va – derült ki a képviselõ-testület által meg-
tárgyalt helyzetjelentésbõl. A képviselõk a
legutóbbi, április végi ülésükön nem csak a
közlekedésfejlesztési projekt elõrehaladásáról
készített összefoglalót, hanem a zárszám-
adást is elfogadták, amely tükrözi: a stabil
pénzügyi háttérnek köszönhetõen biztos lá-
bakon áll az önkormányzat gazdálkodása.

Elfogadta a képviselõ-testület a „Budai Vár és kör-
nyéke közlekedésfejlesztése” címû, uniós támoga-
tású projekt elõrehaladásával kapcsolatos beszá-
molót, amely rámutatott arra: a kormány február-
ban hozott döntése alapján tovább bõvíthették a
programot a Várkert Bazár elõtti közforgalmú ha-
jókikötõ építésével, a Szarvas tér és a Clark Ádám
tér közötti vízvezeték kiváltásával, a Rudas fürdõ
elõtti új villamosmegálló kialakításával, valamint
az Öntõház utca környezetrendezésével. 

A megújuló Várkert Bazárhoz kapcsolódó köz-
lekedésfejlesztési elemek közül a mozgólépcsõ
már elkészült, míg a többi feladat, például a mély-
garázs építése, az északi pavilonhoz kapcsolódó
liftek, illetve a mozgólépcsõ és a Várterasz közöt-
ti felvonó kialakítása augusztus 29-ig befejezõdik.
A Lánchíd utca átépítése – melynek során telje-
sen megújul az útpálya és a járda, kerékpárút ké-
szül, új közmûveket fektetnek, továbbá a
Várbazár elõtt egy villamosmegállót is kialakíta-
nak – szintén elkészül augusztus végéig. (A témá-
ról bõvebben a 3. oldalon olvashatnak).

Már zajlik a Friedrich Born rakparti közforgal-
mú hajókikötõ kivitelezése, amit várhatóan május
végéig át is adnak. Az Öntõház utca rendezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítése folya-
matban van, a beruházás várhatóan ez év végéig
megvalósítható. Szintén 2014 végéig kell elkészül-
nie a Rudas fürdõ elõtti új villamosmegállónak.

A budavári gépjármû-beléptetõ rendszer kor-
szerûsítése már megtörtént, míg a gyalogos infor-
mációs és tájékoztató rendszer kiépítésére a ter-

vek szerint még idén sor kerül. Hasonló üteme-
zéssel zajlana a várfal menti liftek építése a Gránit
lépcsõnél (Szentháromság utca), a Korlát utcánál
(Lant utca), a Lovas utcai parkolónál (Anjou bás-
tya, Országház utca), valamint a Budapesti
Történeti Múzeum belsõ udvarában. A liftek
környezetében az elõzetes terveknek megfelelõen
térfigyelõ kamera-rendszert is telepítenének.

A projekt keretében lecserélnék a Várban köz-
lekedõ, különösen rossz állapotú buszokat, ezért
kérték az elektromos és dízel buszok beszerzésé-
hez szükséges forrás biztosítását a Közlekedési
Programok Irányító Hatóságtól. A szervezet jelez-
te, hogy az eredményesen lefolytatott közbeszer-
zési eljárásokat követõen – melyeket az önkor-
mányzat a Budapesti Közlekedési Központtal kö-
zösen már elindított – kérelmezni fogják a
Nemzeti Fejlesztési Kormánybiztosságnál a plusz
forrás elõteremtését.

A Várkert Bazár megújításával kapcsolatban –
ami szorosan összekapcsolódik a közlekedésfejlesz-
tési feladatokkal – a kerület polgármestere el-
mondta: az épületegyüttes rekonstrukciójával a
beruházás elsõ üteme lezárult, ami óriási siker
nem csak a kerület, hanem a fõváros és az egész
nemzet számára. Dr. Nagy Gábor Tamás emlékez-
tetett arra, hogy a Várbazár évtizedekig egy elha-
nyagolt, rendezetlen, lepusztult hely volt, ám rövid
idõ alatt, a kormány támogatásával, feszes határ-
idõk mellett történõ elõkészítés és végrehajtás nyo-
mán sikerült újjávarázsolni a mûemléket a mester,
Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára.

A testületi vitában Váradiné Naszályi Márta
(Párbeszéd Magyarországért) úgy fogalmazott,
hogy a Várbazár megújítása az évtized legnagyobb
lehetõsége az önkormányzat számára, ugyanak-
kor kitért arra is: hiányolja a beruházással össze-
függõ közérdekû adatok nyilvánosságát, illetve a
környéken élõk megfelelõ tájékoztatását. 

A képviselõ felvetése kapcsán Vágó Margit pro-
jektvezetõ jelezte, hogy a szigorú uniós elõírások-
nak megfelelõen közzétették az önkormányzat ál-
tal kötött szerzõdéseket a www.budavar.hu hon-
lapon. A lakossági fórumok szervezése a kivitele-
zõ Swietelsky Kft. feladata, de az önkormányzat is
részt vesz a lakók tájékoztatásában.

György-nap alkalmából a képviselõ-testületi ülésen Szent György-díjat vehetett át a polgármestertõl Morvai
Árpád István, az I. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának vezetõje, kapitányságvezetõ-helyettes.
Nagy Gábor Tamás a díjátadón elmondta: a rendõr százados évek óta magas szakmai színvonalon, komoly hely-
és személyismerettel látja el munkáját, amit elöljárói és beosztottjai is nagyra értékelnek. 
A képen: Krammer Zsolt az I. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje, a kitüntetett Morvai Árpád István és Nagy
Gábor Tamás polgármester.

Átadták a Szent György -díjat

Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat
2013. évi zárszámadását, a tavalyi költségvetés
végrehajtásának terjedelmes beszámolóját dr.
Lukácsné Gulai Anna foglalta össze. A pénzügyi
igazgató elmondta: a költségvetés összetétele po-
zitívan változott, hiszen jelentõsen megnõtt a fej-
lesztésekre fordítható források összege, eközben
pedig tartalékaik is növekedtek. A mûködési
mérleg jelentõs, 1,1 milliárd forintos többletet
mutat, ami jól tükrözi, hogy a korábbi évek racio-
nalizálási lépései nyomán eredményesen tudták
csökkenteni a mûködési kiadásokat. Számos te-
rületen – például a parkok, játszóterek fenntartá-
sára, köztisztaságra, valamint az ingatlanok kar-
bantartására – lényegesen több pénzt tudtak köl-
teni. 1,3 milliárd forint folyt be a lakbérekbõl és
helyiségbérleti díjakból, az összegbõl 1 milliárdot
forgattak vissza ingatlanok kezelésére. A lakások
kezelésére 194 millió forinttal többet fordítottak,
mint amennyit beszedtek lakbér formájában.

Az önkormányzat vagyona közel 18%-kal nõtt,
ami elsõsorban a jelentõs összegû pályázati támo-
gatásoknak, valamint a pénzkészlet növekedésé-
nek köszönhetõ. 6 milliárd forint volt a tavaly év
végi záró pénzkészlet, ami biztonságossá teszi az
önkormányzat idei gazdálkodását.

A Fidesz-KDNP frakció nevében felszólaló
Tímár Gyula, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság elnöke a zárszámadás kapcsán hangsú-

lyozta, hogy az elmúlt évben is takarékos, kiegyen-
súlyozott gazdálkodást folytatott az önkormány-
zat. Kiemelte továbbá, hogy a kerület vagyona je-
lentõs mértékben gyarapodott, a fejlesztésekhez
a legtöbb forrást az uniós támogatású KÖZOP-
pályázat hozta, ebbõl a forrásból tavaly év végéig
közel 3 milliárd forintot sikerült lehívni.

Váradiné Naszályi Márta úgy vélte: örvendetes,
hogy sok építés, felújítás, beruházás történik, vé-
leménye szerint azonban ezek megvalósítása so-
rán jobban oda kellene figyelni, mi a jó az itt la-
kóknak, vagy az itt mûködõ vállalkozásoknak.
Erre reagálva a pénzügyi igazgató azt mondta: az
építkezések, felújítások nem öncélúak, hanem
azt szolgálják, hogy az itt élõk jobban érezzék ma-
gukat a kerületben.

A 2013-as költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számolót követõen az idei büdzsé módosítását tár-
gyalták a képviselõk. Dr. Lukácsné Gulai Anna
arról számolt be, hogy a bevételi elõirányzat közel
900 millió forinttal növekszik, jelentõsrészt a várt-
nál magasabb 2013-as pénzmaradványnak kö-
szönhetõen. Európai uniós pályázaton 178 millió
forintot nyert az önkormányzat az Iskola utcai és a
Lovas úti bölcsõde, valamint a Mészáros utcai, a
Nyárs utcai és Lovas úti óvoda energetikai korsze-
rûsítésére, míg a Magyar Nemzeti Banktól 160
millió forint közérdekû felajánlás érkezett a
Szentháromság tér és környezetének rendezésére.

Jelentõsen megnõtt a fejlesztési források összege

A kerület fõépítésze bemutatta a képviselõ-testület
számára a Fõvárosi Önkormányzat által kidolgo-
zott Budapest Területfejlesztési Koncepciót. Dr.
Aczél Péter elmondta, hogy a tervezet általánossá-
gokban foglalkozik a város fejlõdése szempontjá-
ból fontos kérdésekkel, szerinte ugyanakkor na-
gyobb hangsúlyt kellene helyezni a fejlesztési célok
súlyozására, Budapest sajátosságainak figyelembe
vételére, illetve a koncepció idõbeli megvalósítha-
tóságára. Ennek szellemében a testület arra kérte a
fõvárost, fejlessze tovább a dokumentumot.

Hozzájárultak a képviselõk, hogy újabb em-
léktáblák jelenhessenek meg a kerületben.

Makrisz Agamemnon szobrászmûvésznek a
Tárnok utca 3., Karig Sára szerkesztõ-mûfordí-
tónak a Ponty utca 14., Réti József operaénekes-
nek a Naphegy utca 27., Farkas Edith, a
Szociális Missziótársulat alapító fõnöknõje ré-
szére a Krisztina körút 61/a, Buchwald Francis-
ka, az 1849-es osztrák megtorlás egyik áldozata
emlékére a Szalag utca 9-13., Borsos Miklós
szobrászmûvésznek pedig az Úri utca 3. szám
alatti házon helyeznének el emléktáblát. Min-
degyik táblán egy-egy zsûrizett, pozitív település-
képi véleménnyel rendelkezõ képzõmûvészeti
alkotás is megjelenne.

Újabb emléktáblák a kerületben

A testületi ülés végén Király Kornél  (Fidesz-
KDNP) és Váradiné Naszályi Márta kérdést tett
fel az Iskola utcai óvoda, valamint a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium kertjében történt fakivágá-
sok miatt. Mindketten az iránt érdeklõdtek, hogy
miért volt szükség a fák kivágására. 

Sárközyné Veszelszky Éva zöldterületi szakértõ,
kerttervezõ mérnök elmondta: az önkormányzat
megbízásából 2008-ban felmérte a kerületi intéz-
mények kertjeiben található fák állapotát, felmé-
résében az elvégzendõ feladatokat is bemutatta.
Az Iskola utcai óvodában két kivétellel az összes
fa ifjításra szoruló, vagy kivágásra javasolt állapot-
ban volt hat évvel ezelõtt. Egy vágásra javasolt je-
genyenyár esetében az óvoda dolgozóinak kérésé-
re végül csak ifjítás történt, ennek kivágása azon-
ban mostanra halaszthatatlanná vált: a jelentõs
mértékû korhadás miatt a 10 méter magas fa az
épületre és a közelében tartózkodókra egyaránt
komoly veszélyt jelentett. Most szintén ki kellett
vágni öt darab, 10-12 méteres japánakácot, me-
lyek állapota a többszöri ifjítás ellenére leromlott,
balesetveszélyessé vált. A napelemekhez közel esõ
fát is rendkívül rossz állapota miatt kellett kivág-

ni – már az alpinista szakember sem vállalta, hogy
felmásszon rá, és úgy távolítson el ágakat. A mun-
kálatok során mindvégig jelen voltak kertészeti
szakemberek.

Palcsák Zsolt, a Gamesz igazgatója hangsúlyoz-
ta: vállalja annak felelõsségét, hogy a kertészeti
munkák során a vágásokat is elvégezték, s nem
vártak heteket-hónapokat azzal, hogy egy bizottság
megtárgyalja a veszély elhárításának szükségessé-
gét – igyekeztek mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy a tavaszi szünetrõl visszaérkezõ gyere-
kek a kertet is biztonsággal tudják használni.

Nagy Gábor Tamás elmondta: 2006. augusztus
20-át követõen, amikor is az emlékezetes tûzijáték
alatti viharban egy kidõlõ fa halálos áldozatot kö-
vetelt, komoly szemléletváltás történt a városi fa-
sorok fenntartásában. A Duna-parti idõs fákat a
fõvárosi parkfenntartó lecserélte, és a kerületnek
is meg kellett hoznia nehéz döntéseket: a Czakó
utcában például gyönyörû nagy, de veszélyessé
vált nyárfákat kellett kivágni, hogy helyettük újab-
bakat ültessenek. „Idõnként fájdalmas, drámai a
favágás látványa, de ez egy elkerülhetetlen mun-
ka” – fogalmazott a polgármester.                             -d-

Veszélyes fákat vágtak ki az óvodaudvaron
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Május 6-án a történelmi zászlók elõtt tették
le esküjüket az országgyûlési képviselõk, ezzel
megalakult az új parlament. A Fidesz-
KDNP pártszövetség gyõzelmével zárult áp-
rilisi országgyûlési választáson az I. kerület
polgárai Rogán Antalnak szavaztak bizal-
mat, így õ képviseli az itt lakókat a parla-
mentben. A kerület új országgyûlési képvise-
lõjét – akit ismét frakcióvezetõvé választot-
tak – a sikerrõl és az újabb felhatalmazás
nyújtotta lehetõségekrõl kérdeztük.

s Az I. kerületiek többsége a Fidesz-KDNP jelöltjeként
Önt támogatta az országgyûlési választáson. Miben
látja a siker okát?

Néhány héttel ezelõtt az I. kerületben élõk támo-
gatását kértem ahhoz, hogy itt is folytatni tudjuk
azt a munkát, amit az elmúlt négy esztendõben
megkezdtünk. 2010 óta az Orbán Viktor vezet-
te kormány megmutatta az emberek számára,
hogy mindig, minden helyzetben kész megvéde-
ni Magyarország és a magyar családok érdekeit.
Csökkent a munkanélküliség, megõriztük a
nyugdíjak reálértékét, jelentõsen csökkenteni
tudtuk a rezsit, támogattuk a gyermeket nevelõ

szülõket, és több százezer devizahiteles családnak
nyújtottunk segítséget.
s Milyen – a kerületünket is érintõ – fejlesztésekre
büszke?

Budapest és az I. kerület is komoly fejlõdésen
ment keresztül ebben az idõszakban. Az itt élõk
közül sokan már egészen biztosan nap mint nap

utaznak a 4-es metróval, amit korábban minden-
ki csak ígérgetett, mostanra viszont elkészült, és
birtokba vehettük mindannyian. A közelmúlt-
ban átadták a gyönyörûen felújított Várbazárt,
régi pompájában ragyog a Mátyás-templom, meg-
újulnak a Budai Vár terei és utcái.
s Hogyan tovább?

Az április 6-i országgyûlési választások bebizonyí-
tották, hogy az elmúlt négy évben elvégzett mun-
ka eredményes volt. Sikerült megtartanunk ma-
gunk mellett az ország többségét. Bár a bukott
baloldal hazugságon alapuló nemtelen kam-
pánnyal próbálta támadni személyemet és csalá-
domat, az I. kerületiek is biztosítottak engem tá-
mogatásukról. Szeretnék ezért hálás köszönetet
mondani mindenkinek! A most megalakult par-
lamentben komoly többséggel rendelkezik a
Fidesz-KDNP, így a következõ négy esztendõben
is számíthatnak ránk, erõs kormány képviseli
majd a magyar családok érdekeit! Arra kérek
mindenkit, aki megtisztelõ támogatásáról biztosí-
tott az országgyûlési választásokon, hogy május
25-én, az európai parlamenti választáson, vala-
mint az õszi önkormányzati választásokon is a
Fidesz jelöltjei mellé álljanak.                                   -p-

Köszönet a támogatásért az I. kerület lakóinak

Letették esküjüket az új parlamenti képviselõk

A Várkert Bazár újjáépítésének második üte-
méhez kapcsolódóan április végén megkezdõ-
dött a Lánchíd utca átalakítása. A megszé-
pült mûemlék épületegyüttes környezetében
újraburkolják az utcákat, korszerûsítik a
közvilágítást, kerékpársávokat, új villamos-
megállókat alakítanak ki, valamint rendbe
teszik a zöldfelületeket. 

A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési
program (Közop) részeként megkezdõdött a
Lánchíd utca felújítása. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester a Budavári Önkormányzat, vala-
mint Bognár Árpád ügyvezetõ a Swietelsky
Magyarország Kft. képviseletében írta alá a felújí-
tásról szóló szerzõdést. A felújításról szólva a ke-
rület polgármestere elmondta, hogy a most elin-
dult nettó 1,66 milliárd forintos útfelújítás köz-
mû-rekonstrukcióval kezdõdik, a költségek egy
jelentõs részét – 460 millió forintot – a Szarvas
tér és a Clark Ádám tér közötti fõnyomócsõ ki-
váltására fogják fordítani. A beruházás nagyságát
mutatja, hogy a kivitelezõnek közel 20 ezer négy-
zetméternyi aszfaltutat és járdát, valamint 3 ezer
folyóméternyi járdaszegélyt kell elbontania. Ezek
helyére csaknem 4800 méternyi kiemelt és
süllyesztett járdaszegélyt, 6700 négyzetméternyi
bazalt nagykockakõ burkolatot, a kerékpársávok
számára több mint 2200 négyzetméternyi nagy-
elemes térkövet és további, 6 ezer négyzetméter-
nyi vágott bazalt burkolatot fektetnek le az elkö-
vetkezõ hónapokban.

A kivitelezõnek ez év augusztus 31-éig kell be-
fejeznie a most elkezdett munkákat. Az építés
nyomán egy szintbe kerülnek a járdák és az út-
pálya, valamint új kerékpársáv is épül a Lánchíd
utcában, ahová a munkálatok végeztével ismét
vissza fogják engedni a jármûveket, de lehetõség
nyílik arra is, hogy a késõbbiekben rendezvé-
nyek alkalmából idõnként sétálóutcává alakít-
sák a területet.

A Swietelsky ügyvezetõje arról beszélt, hogy a
régi burkolatok bontását követõen a Fõvárosi
Vízmûvek lát neki a nyomóvezeték cseréjének,

illetve az Elektromos Mûvek fog a járdák he-
lyén kábelt fektetni. Bognár Árpád elmondása
szerint amint befejezõdtek a közmûépítések,
nekiláthatnak az útpálya és térburkolatok kiala-
kításának. A Lánchíd utcában, az Apród utcá-
ban, az Ybl Miklós téren, illetve a Döbrentei ut-
cában – ahol már korábban megkezdõdtek a
csatornázási munkák – szintén új burkolatot
hoznak létre, a Várbazárral szemközti kikötõ-
höz egy rámpát, illetve az alsó rakpart kereszte-
zéséhez lámpás gyalogos-átkelõhelyet is építe-
nek. Az Apród utca, valamint az Attila út és a
Krisztina körút találkozásánál lévõ közlekedési
csomópontot átépítik, ennek részeként ide, a

keresztezõdéshez kerülnek majd át a 18-as villa-
mos Döbrentei téri megállói. A 19-es villamo-
sok szintén új megállót kapnak a Várkert Bazár
elõtt.

Forgalomkorlátozás, ideiglenes parkolók

A most indult munkálatok miatt jelentõs forga-
lomkorlátozást vezettek be a környéken. Április
28-án éjféltõl a munkálatok teljes idejére lezárták
a forgalom elõl a Lánchíd utcát, az Apród utcát,
az Ybl Miklós teret (a Döbrentei utca a csatorna-
felújítás miatt már korábban munkaterületté
vált). A Döbrentei tér felõl a Várkert rakpart a
villamospályán keresztül a célforgalom számára
közelíthetõ meg. A munkálatokban érintett ut-
cák lezárása miatt a Budavári Önkormányzat a
Friedrich Born rakparton és az Erzsébet híd le-
hajtója alatt ideiglenes parkolókat jelölt ki, vala-
mint az itt lakók számára a Huszár utca, a Váralja
utca, a Fátyol utca és a Fogas utca parkolóhelyei-
nek az igénybe vételét javasolta.

A 86-os buszok kerülõ úton, az Alagúton ke-
resztül, a Döbrentei téren és a Szent Gellért téren
át továbbra is a XI. kerületi végállomásig közle-
kednek. Az utazási nehézségek feloldása érdeké-
ben a BKK tájékoztatása szerint a rakparti villa-
mosok sûrûbben közlekednek.

A munkálatok ideje alatt az itt lakók, az itt
mûködõ intézmények, vállalkozások, és mun-
kahelyek számára a kivitelezõ mindvégig bizto-
sítja a gyalogos megközelíthetõséget és a kiszol-
gáló forgalmat. 

A Budavári Önkormányzat a kivitelezõkkel kö-
zösen igyekszik mindent megtenni azért, hogy a
beruházás a lehetõ legkevesebb kellemetlenség-
gel járjon. A felújítási munkák menetérõl bõvebb
információ a program hivatalos honlapján, a
www.varfejlesztes.hu címen található, valamint a
környék lakóit a kivitelezõ rendszeres lakossági
fórumokon tájékoztatja majd az építkezéssel kap-
csolatos aktualitásokról.                                           K.D.

Elkezdõdött a Lánchíd utca felújítása 

Kányádi Sándor 
köszöntése
Május 10-én 10.30 órától a Mesemúzeumban
verssel, dallal zenével és meglepetés vendégek-
kel köszöntik 85. születésnapján Kányádi
Sándor költõt, Budavár díszpolgárát. Az ün-
nepségre mindenkit szeretettel várnak.

Rogán Antal képviselõ, a Fidesz frakcióvezetõje

Bognár Árpád a Swietelsky Kft. ügyvezetõje és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester írta alá a Lánchíd utca felújításáról
szóló szerzõdést a Városházán

Látványterv a megszépülõ Lánchíd utcáról

Egy gyermekorvos
emlékére
Az I. kerület közkedvelt házi gyermekorvosa,
Csutkai Jenõné dr. Szabó Márta életének 87.
évében eltávozott közülünk.  

1951-ben szerzett orvosi diplomát a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen.  1957-tõl
2000-ig dolgozott aktívan az I. kerületben, töb-
bek között a Mikó utcai háziorvosi rendelõben,
a Pauler utcai, az Iskola utcai bölcsõdében, az
Attila utcai, Kosciuszko Tádé iskolában és a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban gyógyította
gyermekek ezreit. Élete végéig figyelemmel kí-
sérte egykori betegeinek, azok  gyerekeinek sõt
még unokáinak fejlõdését is. A gyógyítás során
sok I. kerületi családdal került közeli, baráti kap-
csolatba. Amíg a gyerekek testét-lelkét gyógyítot-
ta, a szülõk és nagyszülõk aggódását is orvosolta.
Tapasztalatokkal bõvült óriási szaktudását ked-
vességgel és határozottsággal alkalmazta.

Igazi hívatásának élõ, az életet a gyógyításnak
szentelõ emberként szerette és tisztelte min-
denki, aki megismerte.  Dr. Szabó Márta gyer-
mekorvos áldozatos munkáját 2009-ben
Semmelweis-díjjal ismerte el a Budavári Ön-
kormányzat.

Nyílt napok az Idõsek
Klubjaiban
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Idõsek Klubjai  szeretettel várják az érdeklõdõ-
ket a nyílt napokra, amelyek keretében megismerked-
hetnek az intézmény szolgáltatásaival és a telephelye-
ken mûködõ munkával.
22001144..  mmáájjuuss  1133--áánn  kkeeddddeenn,,  1144..0000--1155..3300  óórraa  között a
III.sz. Idõsek Klubjában (I., Fõ utca 31.) kézmûves foglal-
kozásra, 
22001144..  mmáájjuuss  1155--éénn  ccssüüttöörrttöökköönn,,  99..3300--1122..0000  óórraa között
a II.sz. Idõsek Klubjában (I.,Roham utca 7.) Meridián tor-
na bemutatóra, 
22001144..  mmáájjuuss  2200--áánn  kkeeddddeenn,,  1144..0000--1155..3300  óórraa között az
I.sz. Idõsek Klubjában (I., Hattyú utca 16., bejárat a Fiáth
János utcából) kézmûves foglalkozásra várják az I. kerü-
leti lakókat.
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A kerületi közterület-felügyeletet ezentúl az in-
gyenesen hívható 0680-324-025 zöld számon is
hívhatjuk, amennyiben az utcák, zöldterületek
rendjével kapcsolatos problémával találkozunk.
Az önkormányzat által mûködtetett szervezet új
vezetõje Jámbor Zsolt, aki rendõri tapasztalatait
kamatoztatva, az itt élõk igényeihez igazodva kí-
ván fegyelmezett csapatával rendet teremteni a
kerületben.

A korábbi években meglehetõsen ritkán lehetett
találkozni a kerületben fõvárosi közterület-fel-
ügyelõkkel, ezért is hozta létre az önkormányzat –
a törvény által biztosított lehetõségével élve –a sa-
ját felügyeletét. Az új kerületi szerv beváltotta a
hozzá fûzött reményeket, hiszen számtalan olyan,
az itt élõket zavaró, mindennapjaikat megkeserí-
tõ problémát vissza tudnak szorítani, amivel
szemben a fõváros korábban – állandó jelenlét
hiányában – nem tudott hatékonyan fellépni.

„Leggyakrabban a közlekedési szabályok meg-
sértése miatt kell intézkednünk” – nyilatkozta
mûködésük kapcsán Jámbor Zsolt. A kerületi
közterület-felügyelet nemrégiben kinevezett
csoportvezetõje elmondta: legtöbb esetben a
megállni tilos és a behajtani tilos jelzések figyel-

men kívül hagyása, továbbá a szabálytalan vagy
díjfizetés nélküli parkolás ad okot az intézkedés-
re. Hozzátette: sokak számára szokatlannak tû-
nik, hogy nem csak a forgalmasabb útvonalak
mentén, hanem a kisebb utcákban is rendszere-
sen ellenõrzik a parkolási szabályok betartását.
Ezt azért teszik, hogy az egész kerületben rend le-
gyen: például a gyalogosok ne az úttesten kerül-
gessék a járdán szabálytalanul parkoló autókat,
vagy ne okozzanak balesetveszélyt, akik a zebrán
vagy épp a keresztezõdésben tették le kocsiju-
kat. Tapasztalataik szerint azok az autótulajdo-
nosok, akiket megbírságolnak, az esetek túlnyo-
mó többségében nem vitatják a szabálysértés té-

nyét, gyakran elõfordul azonban, hogy túlzott-
nak tartják a bírság összegét.

Jámbor Zsolt hangsúlyozta: a közlekedési sza-
bálysértések miatt kiszabott bírságok összegeit
törvény szabályozza, a központilag meghatáro-
zott díjtételektõl nem térhetnek el. A mozgássé-
rültek számára fenntartott hely jogtalan haszná-
lata miatt például 50 ezer forintos bírságot kell
kiróniuk – érdemes tehát mindenkinek betarta-
ni a szabályokat. Abban az esetben, ha a közleke-
dési táblák vagy a felfestések jelzései nem egyér-
telmûek, csak figyelmezetést alkalmaznak, ezzel
együtt azonban lépéseket tesznek annak érdeké-
ben, hogy az illetékesek pontosítsák a közúti jel-
zéseket: helyezzenek át egy KRESZ-táblát, vagy
fessék át a burkolati jeleket. 

A kerületi közterület-felügyelõk kirívó esetek-
ben kerékbilincset helyezhetnek a szabálytala-
nul parkoló autókra, valamint fizetõ övezetben
a díjfizetés vagy engedély nélkül várakozó jár-
mûvekre, amennyiben azzal a forgalmat nem
akadályozzák. A jármûvezetõk ilyenkor telefo-
non kérhetik a leszerelést: a felügyelõknek a ké-
relemtõl számított két órán belül – az elõírt díj
megfizetése után – le kell venniük a kerékrõl a
bilincset.

Néhány hete kezdte el intézni a
felügyelet a roncsautók elszállítását.
A rendszámmal rendelkezõ, de le-
járt mûszaki vizsgájú jármûvek tu-
lajdonosait a központi nyilvántar-
tásban szereplõ címen, levélben szó-
lítják fel, hogy vigyék el autójukat a
közterületrõl. Harminc napig vár-
nak, ezt követõen elszállítják, majd
három hónapos tárolás után, ha
nem jelentkezett a gazdája, értékesí-
tik. Amennyiben jelentkezik a tu-
lajdonos, a szállítás 17.250 forintos
egyszeri, valamint a tárolás 1.200
forintos napi díjának megfizetését
követõen viheti el az autót.

A köztisztaságra is figyelnek a felügyelõk
Továbbra is sok feladatot ad a felügyeletnek a
közterület-foglalások ellenõrzése. Folyamatosan
figyelik az építkezéseket, továbbá a jó idõ bekö-
szöntével egyre nagyobb számban megjelenõ ki-
településeket, teraszokat is napi szinten ellenõr-
zik. Az engedély nélkül árusítókkal szemben –
akik leggyakrabban a Batthyány téren, a Clark
Ádám téren, valamint a Várban bukkannak fel
– szintén rendszeresen fellépnek.

A jelentõs turistaforgalom miatt a Vár és kör-
nyéke kiemelt ellenõrzési terület, itt hétfõtõl va-
sárnapig minden nap, szinte állandóan jelen

vannak a felügyelõk. A Dísz téren és a Palota
úton a szabálytalanul várakozó, komoly torlódá-
sokat okozó turistabuszok miatt kell gyakran in-
tézkedni, továbbá mostanában az útfelújítások-
kal összefüggõ forgalomkorlátozások, illetve a
hétvégi fesztiválok is sok munkát adnak az ellen-
õröknek.

„Nyitott szemmel járunk a kerületben: ha va-
lahol rongálást, törött padot, összefirkált falakat
látunk, köztisztasági problémával vagy útburko-
lati hibákkal találkozunk, jelezzük a teendõket
az illetékes irodák, szervek felé” – mondta el
Jámbor Zsolt. A csoportvezetõ közölte, hogy a
közterület-felügyelet állandó kapcsolatot tart a
rendõrséggel, a polgárõrséggel és a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt-vel, akikkel közös köz-
tisztasági bejárásokat tartanak a kerületben. A
rend fenntartása érdekében visszatérõen ellen-
õrzik a hajléktalanok által elõszeretettel hasz-
nált területeket, például a Batthyány teret, a
Déli pályaudvar környékét, a Vérmezõt, az
Orom utcát, az Erzsébet-híd budai hídfõjét, a
Lovas utat és a Halászbástya alatti részeket.

Közterület-felügyeleti megállapodás 
a fõvárossal

Február végén hagyta jóvá az önkormányzat kép-
viselõ-testülete a fõvárossal kötött közterület-fel-
ügyeleti megállapodást. A szerzõdés alapján a ke-
rület átvett a fõvárosi közterület-felügyelettõl
egyes részfeladatokat: a fõvárosi kezelésben lévõ
közterületeken is a kerület rendfenntartó szerve-
zete ellenõrizheti többek között a közterületek
jogszerû használatát, az engedélyhez vagy útkeze-
lõi hozzájáruláshoz kötött tevékenységek, illetve
a jármûvel való várakozás szabályszerûségét, a
közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jog-
szabályok betartását. A fõváros ugyanakkor ön-
ként átvállalta az I. kerület teljes területére vonat-

kozóan a szabálytalanul elhelyezett jármûvek el-
szállítását, amennyiben azok a közúti forgalom
biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztetik,
illetve a közösségi közlekedést nagymértékben
akadályozzák.

A jogszabályi kötelezettségek alapján kerüle-
tünk közigazgatási területén változatlanul a fõ-
város foglalkozik a kóbor állatok befogásával és
elhelyezésével, a tömegközlekedési eszközökön
a rend fenntartásával, valamint a személytaxi-
szolgáltatások ellenõrzésével. A kerület, illetve
a fõváros közterület-felügyelete területi illeté-
kesség szerint egyaránt intézkedhet például a
hulladékkezelési szabályok betartatása, a behaj-
tási hozzájárulások, illetve a mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványának ellenõrzése, vala-
mint a közterületi szeszesital-fogyasztás és az en-
gedély-nélküli árusítás visszaszorítása céljából.
Ez utóbbi feladatokat a fõvárosi tulajdonban,
illetve kezelésben lévõ területeken a Fõvárosi
Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága látja
el. Tehát a Lánchídon, az Alagútban, az alsó
rakparton, az Erzsébet-hídon és a híd le- és fel-
hajtó útjain, a Hegyalja úton, a Márvány utca
Gyõri út és Gyõzõ utca közötti szakaszán, a
Vérmezõn, a Tabán és a Gellérthegy parkterü-
letén, továbbá a gyalogos aluljárókban és a Déli
pályaudvarhoz csatlakozó közterületeken az
említett esetek kapcsán a fõvárosi felügyelõk
intézkednek.                                                            K.D.

Ingyenes zöld számon hívható 
a közterület-felügyelet

Az engedély nélküli árusítást is rendszeresen ellenõrzik a közterület-felügyelõk

Gyakori a szabálytalan parkolás
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A 20. századi magyar zeneszer-
zés és zenepedagógia nagyhírû
alakját kilencvenedik születés-
napján tanítványai, barátai és
kollégái köszöntötték egykori is-
kolájában, pályakezdésének
helyszínén, a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban. 

A Kossuth-díjjal és Budavárért
emlékéremmel elismert Szõnyi
Erzsébetet – aki mindig is figye-
lemmel kísérte volt iskolájának
életét – Bajkó Judit igazgató üd-
vözölte. A Budavári Önkor-
mányzat nevében Judák Barna-
básné dr. Varga-Kovács Emese
ünnepi csokorral, a kollégák
nevében Schneider Istvánné, a gimnázium ko-
rábbi igazgatója tortával kedveskedett az ünne-
peltnek. 

Majd az életpályát is bemutató laudáció után a
Szilágyi Gimnázium három énekkara, a matróz-
blúzba bújt ötödik osztályosokból álló Kiskórus,
a nagyobbak alkotta Nagykórus, valamint a
visszajáró, már egyetemista öregdiákokból és
rangidõs gimnazistákból álló Kamarakórus
nyújtotta át jelképes ajándékát: egy énekkari szá-
mokból összeállított, színes mûsort, a két ének-
tanár–karnagy, Járfás Orsolya és Várkonyi
Tamás vezetésével.

Szõnyi Erzsébet 1934 és 1942 között volt a
Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium tanulója, ab-
ban a korszakban amikor Kodály és Bartók zené-

jének megszólaltatásában út-
törõ szerepet vállalt a Szto-
janovits Adrienne vezette
nagy hírû iskolai leánykar.  A
fiatal diáklány a kórus zongo-
rakísérõjeként, zenei önképzõ-
kör, népdalverseny, iskolai ka-
marakórus szervezõjeként se-
gítette „Adi néni” munkáját.
Ekkor írta elsõ kompozícióit,
ebben a mûhelyben kötött
életre szóló és pályáját is meg-
határozó ismeretséget a nép-
dalokkal, a népzenével, Bartók
és Kodály kórusmûveivel.
Talán az itteni pezsgõ szellemi
élet is hozzájárult ahhoz, hogy
ma is fiatalosan nyitott a világ-

ra, legyen szó könnyûzenei irányzatokról, iroda-
lomról, mûvészetekrõl vagy a legújabb infokom-
munikációs találmányokról.

A Szilágyiból a Zeneakadémiára vezetett az út-
ja, ahol legendás tanároktól tanulhatott: Bárdos
Lajostól, Weiner Leótól, Szabolcsi Bencétõl,
Vásárhelyi Zoltántól, Viski Jánostól és Kodály
Zoltántól, aki végig figyelemmel kísérte pályáját.
Kodály a huszonegy esztendõs Szõnyi Erzsébetet
bízta meg, hogy távollétében tartsa meg zeneaka-
démiai népzeneóráit, és sokáig õ volt az egyetlen
zeneszerzõnõ, aki a Zeneakadémián tanult.
Énektanári diplomáját 1945-ben vehette át, ze-
neszerzés diplomáját pedig 1947-ben, már mint
a Szilágyi Gimnázium énektanára és kórusának
vezetõje. A következõ tanévben a francia Tony

Aubin, valamint a 20. század egyik legjelentõ-
sebb zeneszerzõje, Olivier Messiaen óráit látogat-
ta Párizsban, továbbá a „francia Szõnyi Erzsé-
bet”-tõl, Nadia Boulanger-tól tanult, akihez szá-
mos, késõbb világhírûvé vált zeneszerzõ és kar-
mester is járt. Mindezt a legtekintélyesebb angol
nyelvû zenei lexikon, a huszonkilenc kötetes
Grove-lexikon Szõnyi Erzsébet-szócikkében is ol-
vashatjuk.

Párizsból hazatérve a Zeneakadémián kezdett
tanítani, az akkor újnak számító Kodály-mód-
szert alkalmazva. A szolmizáción alapuló
ének–zene-tanítást külföldön is terjesztette affé-
le utazó nagykövetként, döntõ szerepet játszva a
Kodály-módszer világhírûvé válásában. 

A Zeneakadémia mellett Szõnyi Erzsébet nem
feledkezett meg a közép- és alsófokon tanulók ze-
nei nevelésérõl sem. Gazdag zeneszerzõi és zene-
pedagógiai munkásságának eredményei a zene-
oktatás minden szintjén jelen vannak; írt kantá-
tákat, oratóriumokat, operákat, zenekari mûve-
ket, versenymûveket, kamarazenét, szólódarabo-
kat, dalokat, kórusmûveket kicsiknek és nagyok-
nak, gyerekoperát, zenés játékot. Nehéz elkép-
zelni, hogyan volt minderre ideje a folyamatos ta-
nítás mellett, ráadásul több mint húsz évig vezet-
te a Zeneakadémia zeneelmélet tanszakát.

Hosszú és gazdag életútját összefoglalni lehe-
tetlen; nemrég jelent meg róla az elsõ életrajz –
angol nyelven, egy amerikai tanítvány és barát
tollából. A könyv még nem jutott el Magyar-
országra, de elképzelhetõ, hogy külön fejezet
szól arról, hogy sokoldalú muzsikusként mi
mindenrõl mondott le Szõnyi Erzsébet azért,
hogy a köz javára fordítsa rendkívüli tehetségét,
élõ példát hozva arra, amit Kölcsey Ferenc így
fogalmazott meg: „Minden egyes ember, még a
legnagyobb is, parányi része az egésznek; s min-
den rész az egészért lévén alkotva: azért kell
munkálnia is.”                                                             V.T.

Szõnyi Erzsébetet köszöntötték egykori iskolájában

A Szilágyiból a világhírig
Sárkányölõ 
Szent György és 
a cserkészet
A Lánchíd kör tagjai április 24-én – György
napján – ünnepélyesen virágot helyeztek el
Sárkányölõ Szent György Halászbástyán lévõ
szobránál. Az ünnepségen jelen volt Böröczky
Csongor a Magyar Cserkész Szövetség külügye-
kért felelõs vezetõje és a Budavári cserkészcsa-
pat egyik képviselõje is, hiszen Szent György a
cserkészek védõszentje. 

Mint Zachar Ottó, a Bohémia Baráti Kör el-
nöke elmondta, a lovas bronzszobrot 1373-ban
a Kolozsvári testvérek készítették. Az eredeti
szobor nagyon megsérült, de Budapesten kívül
a prágai várban és Kolozsváron is áll egy bronz-
másolat, mely egyfajta kulturális kapocs a há-
rom ország között.

A kis ünnepség után a Litea könyvesbolt-
ban a Svájcban élõ Teleki Natasa cserkész veze-
tõ ismertette a világban szétszórtan  mûködõ
magyar cserkészcsapatok tevékenységét.
Mindenki lehet cserkész korra, nemre és fele-
kezetre tekintet nélkül, ha híven teljesíti köte-
lezettségeit, melyekkel Istennek, hazájának és
embertársainak tartozik. A magyar cserkészek
külön feladata: idegen közegben élve magyar
identitásuk megtartása és kultúrájuk ápolása.

Ezután Böröczky Csongor ismertette a ma-
gyar cserkészet szervezeti felépítését és mûködé-
sét, majd tájékoztatást adott a magyar kormány
és a cserkész szövetség között létrejött együttmû-
ködésrõl. 

Virágh Dénesné, 
a Lánchíd kör tagja

Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ
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Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdem-
rend középkeresztjét adományozta Dévény
Annának, kerületünk díszpolgárának, aki 1976-
ban kezdett el foglalkozni koraszülöttek, sérült
gyermekek mozgásrehabilitációjával és korrekci-
ójával. A mozgásrehabilitáció új rendszerét, és
ezen belül a speciális manuális technikát kidolgo-
zó gyógytornász és mûvészi torna szakedzõ diák-
kora óta, közel hatvan éve dolgozik, munkája
azonban most is van bõven – korát meghazudto-
ló energiával, napi 12 órákat dolgozik a sérültek
gyógyulásáért.

„Szó se lehet róla!” – ez volt az elsõ reakciója
Dévény Annának, amikor fotósunk elmondta,
szeretne róla néhány képet készíteni. Aztán
hosszas unszolás után mégis sikerült kamera elé
állítani, de csakis a gyerekekkel együtt. Õk ugyan-
is az élettörténetének fõszereplõi.

Dévény Anna nem szeret szerepelni. Bár a ne-
ve és módszere akkor lett igazán ismert, amikor
Vitray Tamás 1980-ban bemutatta õt Siker címû
mûsorában és elnyerte a legtöbb közönségszava-
zattal járó díjat, a szakmai támadások is ezután
kezdõdtek, és ha kisebb intenzitással is, de mind
a mai napig jelen vannak a nyilvánvaló eredmé-
nyek ellenére.

„Elsõ pillanattól kezdve tudtam, hogy helyes
úton járok, de fogalmam sem volt, ez az út hová ve-
zet” – idézte fel önálló tevékenységének kezdetét.
Mint mondta, ezt megelõzõen gyógytornászként
húsz évig dolgozott klinikai, kórházi neurológián,
amivel párhuzamosan – miután a Testnevelési
Fõiskola mûvészitorna-szakedzõi szakát is elvégez-
te – mûvészi tornát tanított. E két tevékenységével
szerzett tapasztalatai alapján kezdett el 1976-ben
szülési sérült gyerekekkel foglalkozni.

Munkája során vált világossá elõtte, amit addig
senki nem határozott meg: nevezetesen, hogy mi
a gyógyítás és mi a fejlesztés. „Gyógyítás, ha bein-
dítjuk a kiesett, vagy nem kialakult mozgásokat,
fejlesztés pedig, ha a helyesen beindított mozgá-
sokat tovább finomítjuk – magyarázza. – A gond
az, hogy mindig mindenki fejlesztéssel akar gyó-
gyítani, vagyis azt erõlteti, amire a csecsemõ, a
gyerek vagy a felnõtt nem képes. A támadás szán-
déka nélkül sajnos ki kell mondanom, hogy ez
tévút, mert ami nem mûködik, azon nincs mit
fejleszteni.”

Dévény Anna elmondta: gyógyító technikájá-
nak lényege, hogy egyrészt helyreállítja a kórosan
letapadt, zsugorodott és a helyükrõl elhúzódott
izmok normál állapotát, másrészt direkt képes
stimulálni az agyat és az egész idegrendszert az
izomzatban lévõ idegvégzõdések kézzel történõ
közvetlen, óvatos ingerlésével. A szülési sérült
gyerekek gyógyításának kulcsa a korai kezelés,
amit lehetõleg öt hónapos korig el kell kezdeni,
és már az inkubátorban is kellene alkalmazni. Ez
utóbbira van már példa; a koraszülött babákat ki-
váló eredménnyel kezelik az ország két újszülött
osztályán.

„Korai kezeléssel eddig száz szülési sérültbõl
nyolcvan teljesen meggyógyíthatóvá vált” – ismer-

tette az eredményeket a gyógytornász, kiegészítve
azzal: a korai felismerés elengedhetetlen ahhoz,
hogy a kezelések idõben megkezdõdhessenek. Ma
már Budapestrõl mintegy 170 orvos küldi hozzá-
juk a babákat. Egyre több orvos fogadja el Dévény
Anna módszerét vidéken is, nemcsak a szülési sé-
rülések, hanem a mozgássérülések valamennyi te-
rületén. Külön kiemelte a baleseti sérültek gyors
és minõségi gyógyulását: ha nincs ideg-, vagy ideg-
rendszeri sérülés, az izomzatot rövid idõ alatt rege-
nerálni lehet a speciális manuális technikával. 

A Dévény Anna Alapítvány Széll Kálmán téri
központjába átlag 150 babát hoznak kezelésre
minden héten. Kevés náluk a szakgyógytornász,
ezért Dévény Anna is nagyon sokat dolgozik. Bár
az alapítvány szervezésében folyó négy féléves,
akkreditált posztgraduális képzés iránt nagy az ér-
deklõdés – legutóbb 26 helyre 110-en jelentkez-
tek –, a végzett DSGM-szakgyógytornászok zöm-
mel magánpraxisban mûködnek.

Dévény Anna eddig fõként társadalmi elisme-
résekben részesült – a mostani, március 15-e al-
kalmából kapott Magyar Érdemrend középke-
resztet is ide sorolja. Azt szeretné, hogy módszere
szakmailag is a helyére kerüljön: szerinte ez akkor
valósul meg, ha hivatalosan is elfogadják, hogy
„képessé tevés nélkül nincs gyógyítás”. 

Nem felejtette el megemlíteni azokat, akik
kezdettõl fogva kiálltak mellette. Külön meg-
emlékezett a nemrégiben elhunyt Frenkl
Róbertrõl, a TF professzoráról: õ volt az elsõ,
és sokáig egyetlen szaktekintély, aki nyilváno-
san is támogatta munkáját és elismerte ered-
ményeit. Egyik utolsó találkozásukkor, a mód-
szer alkalmazásának 35. évében azzal búcsú-
zott el tõle: „Legyen erõs, mert a csata csak
most kezdõdik!”

Mestereirõl nagy elismeréssel és hálával be-
szélt. Elsõsorban Kovács Éváról, aki mellett 36
évet töltött el, kezdetben mint növendék, késõbb
mint tanártárs. Rajta keresztül ismerte meg a hí-
res táncpedagógus, Berczik Sára tanítási elveit,
amelyek saját módszerének is bázisai lettek.
Sokat tanult Jeszenszky Endrétõl is.

Dévény Anna szívéhez mindig a mûvészet és a
mûvészek álltak legközelebb. Fõként a zene és a
tánc. Nagy ajándéknak tartja, hogy 18 éve az ál-
tala „szentélynek” tekintett Operaház falai közt
is dolgozhat, ahol a balettegyüttesnek tart speci-
ális testképzést. Sérülése után került „kezei kö-
zé” a csodás Volf Katalin prímabalerina, aki az-
tán fogadott lányává vált. A táncmûvészet másik
kiválóságát, Hágai Katalint már gyerekkorában
is tanította. 

A legnagyobb hatással olyan, emblematikus
muzsikusok voltak rá, mint Fischer Annie zon-
goramûvész, Ferencsik János karmester, és
Takács Klára operaénekes, aki szintén, március
15-én vehette át Kossuth-díját. A ma is aktív ze-
nészek közül Sümegi Eszter operaénekes, vala-
mint a Várjon Dénes – Simon Izabella zongora-
mûvész házaspár áll a szívéhez legközelebb.
Megjegyezte, hogy a felsorolás nem teljes, nála a
„kottát olvasó és spiccen álló igazi mûvész mind
piedesztálon áll”.

Arra a kérdésre, hogy miben foglalná össze éle-
te lényegét, József Attilával válaszolt: „Hiába fü-
rösztöd önmagadban, csak másban moshatod
meg arcodat”.                                                               K. D.

Magyar Érdemrenddel tüntették ki Dévény Anna gyógytornászt

„Képessé tevés nélkül nincs gyógyítás” Ünnepségek 
a Kerület Napján
A Budavári Önkormányzat tisztelettel meghív-
ja a kerület lakóit 2014. május 21-én, szerdán
a Kerület Napján tartandó ünnepségekre.
Programok:
10 órakor katonai tiszteletadás a Dísz téren, a
Honvéd-emlékmûnél, majd koszorúzás a Fe-
hérvári rondellán,  a Görgey-szobornál.
11 órakor ünnepélyes zászlófelvonás az Eszter-
gomi rondellán.
Május 21-én kerül sor a testvérvárosi szerzõdés
aláírására Munkács városával a Városházán. A
Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
idén Balázs Fecó énekes-zeneszerzõt választotta
Budavár díszpolgárává. A Budavár díszpolgá-
ra kitüntetés ünnepélyes átadása május 21-én
este lesz a Városházán. (I., Kapisztrán tér 1.)

Renoválják 
a templomtornyot
Az EMMI támogatásának köszönhetõen idén
nyáron a torony külsõ mûemléki renoválásával
befejezõdhet a Szilágyi Dezsõ téri református
templom   felújítása. Mivel az elõzetes számítá-
sok szerint a minisztériumi támogatás nem fe-
dezi a torony teljes felújításának költségeit,
ezért a Presbitérium úgynevezett céladakozást
hirdetett. Így remélik összegyûjteni azt a hiány-
zó, mintegy 5 millió forintot, melybõl az állvá-
nyozás, a díszbádogozás és a villámhárító szere-
lés is elkészülhet. A Presbitérium tagjai és a lel-
készek 1 millió Ft adományt ajánlottak már fel
a szükséges kiadásokra.

A renoválásra azért volt szükség, mert a tégla-
és mészkõburkolat természetes öregedésén túl
a világháborús belövések és az anyaghibákból
adódó szétfagyások is megrongálták az épüle-
tet. A torony a tervek szerint 2,5 hónapig lesz
felállványozva. A felújítás várható befejezési ha-
tárideje 2014. június 30.

A szülési sérült gyermekek gyógyításának kulcsa a korai kezelés

A modern reneszánsz derült idomai
A déli palota Dunára nézõ termeiben Ybl Miklós
gazdag munkásságából látható válogatás, illetve a
Várkert Bazár építkezésének története tárul az
érdeklõk elé. A tárlaton Ybl fõvárosi épületeire
vonatkozó tervek, archív fényképek másolatai, il-

letve egyetemi hallgatók által készített makettek
sorakoznak. A kiállítás a legnagyobb részletesség-
gel – érthetõ módon – a mester egyik fõ mûvével,
a kiállítás helyszínét adó Várbazár építéstörténe-
tével foglalkozik. Ennek a résznek külön érde-
kessége, hogy a helyreállítás során az épületrõl le-
vett díszítmények, építészeti tagozatok vehetõk

szemügyre közelrõl, továbbá bepillanthatunk a
rekonstrukció mûhelytitkaiba. Az Ybl-kiállítás
egyik fõ darabja, az északi pavilont egykor díszí-
tõ, színes Zsolnay kerámialapokból készült fal-
kép töredékes óriás-puzzleként fekszik majd az
északi, úgynevezett loggiás udvar kövezetén. 

Ostromok és hétköznapok
A Budapesti Történeti Múzeum régészei a Vár-
kert Bazár kivitelezési munkálataihoz kapcsoló-
dóan, 2012 és 2013 folyamán mintegy 750 évet
átölelõ, nagyszámú és sok szempontból egyedül-
álló leletanyagot tártak fel. A középkortól a török
hódoltság korának végéig számos lelet fellelhetõ
a kiállításon. Ékszerek, ezüstpénzek, edények,
munkaeszközök és faragott kövek mellett, egy
eredeti szemekbõl álló kályharekonstrukció is lát-
ható. A hétköznapi tárgyakon túl, az elmúlt évek
legnagyobb ásatásából származó hódoltság kori
fegyverleletet is megcsodálhatják az ide látogatók.
A legkülönlegesebb tárgy mind közül az a nõi ala-
kot formáló, csontnyéllel ellátott bicska, amely
magával ragadó szépségével a szakemberek szívét
is megdobogtatta. A kiállítótérben számos fény-
kép, rekonstrukciós rajz, QR-kódos okostelefon-
alkalmazás, és az épületrészletekrõl lézerszken-
neléssel készült három-dimenziós film is segíti a
tájékozódást az ásatási területen.

Egy építkezés képei
A mûemléképület rekonstrukciójának történetét
beszéli el képekben az a fotókiállítás, aminek anya-
gát az egyik kivitelezõ, a Swietelsky Magyarország
Kft. készítette. Az építkezés különbözõ fázisait be-
mutató összeállítás jól illusztrálja a nagy léptékû,
jelenleg is zajló átalakulás folyamatát.   

Kiállítások a Várkert Bazárban
A modern reneszánsz derült idomai, Ostromok és hétköznapok, valamint Egy építkezés képei címmel
nyíltak meg az elsõ idõszaki kiállítások a Várkert Bazár déli palotáinak felújított termeiben. A kiállí-
tások a felújítás II. ütemének munkái alatt is látogathatók, hétfõ kivételével minden nap 10 és 18 óra
között. 

Csontváry-kiállítás nyílik nyáron

Állandó kiállításnak nem ad helyet, azonban az
ország legnagyobb, idõszaki kiállító tereként
idén nyáron egy régóta várt Csontváry-tárlat-
nak, jövõre pedig az I. világháborúról megem-
lékezõ, két éven át nyitva tartó centenáriumi ki-
állításnak helyszíne lesz a Várkert Bazár – jelen-
tette be L. Simon László kormánybiztos. 

„Nálunk a vizsgálat ingyenes és ebbõl nem enge-
dek, annak ellenére, hogy vannak anyagi gond-
jaink” – jelentette ki Dévény Anna. Sajnos,
mint mondta, ettõl tavaly mégis el kellett térni,
mert a tragikus anyagi körülmények miatt a be-
zárás réme fenyegetett. Nagyon megviselte,
hogy „letért a belsõ útjáról”, ezért januárban,
amikorra kicsit rendezõdött a helyzetük, vissza-
álltak az ingyenes vizsgálatokra. „Tõlünk még
soha nem maradt ki gyerek azért, mert a szülõ
nem tudott a költségeinkhez hozzájárulni” –
hangsúlyozta. Majd hozzátette: „hálás vagyok az
Égnek, hogy a pénz ördöge nem kísértett meg”.
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Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását Földesdy
Gabriella irodalomtörténész tartja mmáájjuuss  1122--éénn,,  hhéétt--
ffõõnn  1177  óórraakkoorr Színházi élet Pesten a két világháború kö-
zött címmel. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Koller Galéria
(I., Táncsics u.5.)
A rejtélyes utazás címû kiállítás Ana Kapor és Vladimir
Pajevic szerb származású, Rómában élõ mûvészházas-
pár festményeit mutatja be. Az alkotások június 1-ig te-
kinthetõk meg, minden nap 10-18 óráig.   

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(I., Szentháromság tér 6.)
MMáájjuuss  1133..  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  Magyar mûszaki sikerek a vi-
lágban (VII.) A magyar vasút története az I. világháború-
ig. Hazai és külhoni emlékek nyomában: a 200 éve szü-
letett Ganz Ábrahám munkásságától a 145 éve született
Kandó Kálmán   villamosított próbavasútjáig. Elõadók:
Horváth Lajos a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány
elnöke és dr. Jeszenszky Sándor a Magyar Elektro-
technikai Egyesület technikatörténeti bizottságának el-
nöke. (Magyarság Háza, Deák terem)

Plakátkiállítás az Iparmûvészeti
Múzeumban
(IX., Üllõi út 33-37.)
A két világháború közötti magyar plakátmûvészet re-
mekeibõl összeállított reprezentatív válogatást - spa-
nyolországi bemutatkozását követõen - elõször az
Iparmûvészeti Múzeumban láthatja a hazai közönség. A
kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár gyûjteményé-
bõl 102 mûvészi plakátot vonultat fel, amely ezúttal kie-
gészül az Iparmûvészeti Múzeum saját anyagával, illetve
köz- és magángyûjteményekbõl származó kisnyomtat-
ványokkal és tárgyi emlékekkel. A tárlatot a korszakot
idézõ archív fotók, külön vetítõhelyiségben pedig kora-
beli filmhíradó-részletek kísérik. 
A július 27-ig látogatható kiállításhoz kapcsolódó tárlat-
vezetésekrõl, workshopokról, múzeumpedagógiai fog-

lalkozásokról és ismeretterjesztõ elõadásokról további
információt az Iparmûvészeti Múzeum honlapján olvas-
hatnak: www.imm.hu   

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
MMáájjuuss  1177..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll diafilmve-
títés: Csipkerózsika, Csalóka Péter, A kis
dió. Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig.

MMáájjuuss  2244..,,  sszzoommbbaatt,,  11 órától 17 óráig: Gyereknap. 11
órától Mesés-zenés világjárás Kovácsovics Fruzsival a
Távol-Keletre. 12-tõl 15 óráig GYIK majális. Vendég a 39
éves Gyermek és Ifjúsági Képzõmûvészeti Mûhely: sza-
badtéri kiállítás, animációs vetítések és kreatív
workshopok gyerekeknek. 15 órától fergeteges moldvai
táncház a Sebesvíz együttessel, versenyekkel, játékok-
kal, közös dalolással, csujjogatásokkal. Ajánlott korosz-
tály: 5-12 éves korig.

Vármezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
Hörcher László festõmûvész Betonkoktél címû kiállítása
látható a Vármezõ Galériában június 1-ig.
Az Ujhelyi teremben a Mester és tanítványai címû kiál-
lítás május 14-tõl 31-ig tekinthetõ meg. Megnyitó: má-
jus 14., 17 óra. A tárlatot megnyitja: Sipos Endre festõ-
mûvész, mûvészettörténész. Kiállító mûvészek:
Szkotniczky Péter festõmûvész és tanítványai: Détári
Gabriella, Gellért Marianna, Héder Mária Gabriella, Kónyi
Andrea, Laukó Pál, Lipcsey Judit, Vereczkei Györgyi.
A kiállítások ingyenesen tekinthetõek meg hétköznap
9-18, hétvégén 10-16 óráig.  www.omgk.hu

Országos Széchényi Könyvtár
Fábián Évi fotográfus Nõk Magyarországon 2. címû kiál-
lítását tekinthetik meg   az Országos Széchényi Könyvtár
Ars Librorum kiállítóterében. Fábián Évi diplomáit az
ELTE germanisztika szakán és az IBS mûvészetme-
nedzsment szakán szerezte. Két évtizede fényképez,
munkáit 2000 óta láthatja a közönség kiállításokon, bel-
földön és külföldön egyaránt. A tárlat 2014. július 12-ig
látogatható.

Programok

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kezde-
ményezésére március 24-én nyitotta meg
kapuit a kerület legújabb találkozóhelye. A
Batthyány utca 26. szám alatt található
Vízivárosi Klub színes közösségépítõ rendez-
vényekkel várja az érdeklõdõket, valamint
helyet biztosít a helyi civil kezdeményezések,
baráti társaságok számára. Az állandó ese-
mények mellett alkalmi programok is szere-
pelnek a programok között, a Madarak és
Fák napja alkalmából például a Kaláka
együttes lép fel a klubban. 

A Vízivárosi Klub célja, hogy minõségi hely-
színt biztosítson a rendszeres és aktuális csa-
ládi, kulturális, valamint ismeretterjesztõ kö-
zösségi programok számára. Egyfajta kísér-
letrõl van szó, aminek létjogosultsága máris
bebizonyosodott, hiszen az elsõ hetektõl
kezdve, szinte hirdetés nélkül óriási érdeklõ-
dés nyilvánul meg a programok iránt. A
Vízivárosi Klub munkatársai havi rendsze-
rességgel jelentkezõ, illetve eseti jellegû, egy-egy jeles naphoz, év-
fordulóhoz, eseményhez kötõdõ programokban egyaránt gon-
dolkodnak. 

Minden hétfõn délelõtt 10.00 és 11.30 óra között jelentkezik
a BEM6-ból már jól ismert Idõsek Akadémiája Szeretet Klub,
ahol kellemes beszélgetéseken, alkalmanként gyalogos kirándu-
lásokon, múzeumlátogatáson vehetnek részt az érdeklõdõk. 

Az olvasási kultúra népszerûsítését szolgálja a Könyvet-köny-
vért címmel elindított könyvcserebere, míg az Olvasni jó, a tu-
dás hatalom program keretében lehetõség nyílik tizenhat féle
magazin helyben olvasására.

Szintén minden hónapban lesz meridián torna, idõseknek
szóló számítógép oktatás, valamint bridzs és tarokk klub.
Utóbbi máris nagy népszerûségnek örvend, az elsõ találkozón
több asztalnál folyt a játék. Mint a bridzselõ Ablonczy Ildikótól
megtudtuk, a társaság tagjai ismerõsként üdvözölték egymást,
hiszen mindannyian állandó résztvevõi a kerületi események-
nek, az azonban csak most derült ki, hogy közülük többen sze-
retnek kártyázni. Alakul tehát a kártyaklub, amelyhez bárki
csatlakozhat, korra és nemre való tekintet nélkül.

Minden csütörtökön háromtól ötig lehet játszani – vette át a
szót a tarokkot elõnyben részesítõ Hergár Jenõ – azonban fél
háromig érdemes megérkezni, hiszen a csapatok összeállítása is
némi idõbe telik. Ezek a játékok nem csupán szórakoztatóak,
hanem a szellemi frissességet is karban tartják, ehhez pedig ki-
váló kulisszát szolgáltat a Vízivárosi Klub – hangsúlyozták a kár-
tyaparti résztvevõi. 

A tervek között szerepel fejlesztõ foglalkozások indítása kis-
gyermekek részére, rajztanítás, és nyári táborok szervezése.
Egyszerre szolgálja a zenei és az építészeti kultúra népszerûsíté-
sét az a sorozat, amelynek keretében elõadások, vetítések, illet-
ve helyszíni bejárás segítségével ismerhetik meg a diákok az
operák és az operaház világát. Izgalmasnak ígérkeznek a kon-
certek, az író és olvasó találkozók, valamint a Nyakas Szilárd
nevével fémjelzett Cinema 64 amatõr filmklub, amely idén ün-
nepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. 

Minden bizonnyal sokak érdeklõdését felkelti a kreatív nõi
klub, ahol lehetõség nyílik az együttgondolkodásra, illetve is-
meretterjesztõ elõadások megtartására, jellemzõen nõket érin-
tõ kérdésekrõl. Szó van ingyenes internetes hot-spot létesítésé-
rõl, illetve társasjátékok, csocsó és gombfoci asztal, valamint
sakk beszerzésérõl is.

Május 9-én a Madarak és fák napja alkalmából délelõtt 10 és
12 óra között kézmûveskedésre várják a családokat. A jó han-
gulatról a fél 11-kor fellépõ Kaláka együttes gondoskodik, a
tombolán a Budakeszi Vadasparkba szóló családi jegyet is ki-
sorsolnak.                                                                                                   -pp-

Közösséget épít a Vízivárosi Klub Rock-koncert szólt 
a hegyoldalban

Az idén immár tizennyolcadik alkalommal került sor a Tabán fesztivál-
ra, amelyet évrõl évre több ezer ember a május 1-jék elmaradhatatlan
programjai között tart számon. A nézõk számára ingyenes mûsor szerve-
zését ezúttal is a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Rózsa István pro-
ducer, hanglemezkiadó vállalta. 

Rózsa István lapunknak elmondta, hogy az 1970-es évek végén még ma-
ga is azok közé tartozott, akik a fa tetejérõl nézték a színpadon játszó
Mini együttest és az LGT-t. Azóta sem felejtette el, hogy mindez milyen
élményként hatott rá. A producer, aki 1988-ban a V’ Moto-rock, majd
Demjén Ferenc menedzselésével kezdte a pályát az idén olyan progra-
mot állított össze, amelynek fellépõi között a fiatalabb, illetve a „nagy ge-
neráció” tagjai is megtalálhatták kedvenceiket. Délután 3-kor a Patriots
Rock Band kezdett, majd a Maxi Sun lépett színpadra. Késõ délután a
Takáts Tamás Blues Band immár a közép generációt képviselte, Török
Ádám és a Mini fellépése pedig mindenkinek megdobogtatta a szívét,
aki valaha a Bem rock-part közelében járt. A hagyományok szellemé-
ben ezúttal a Beatricével maga az alapító, Nagy Feró is fellépett, majd a
Skorpió következett az eredeti felállásban.

A koncertet késõ este a Tátrai Band és Charlie zárta. A Tabán feszti-
vál résztvevõihez ezúttal az égiek is kegyesek voltak, jó hangulatban, kel-
lemes idõben zajlott program. Az idei május 1-jén is több ezren látogat-
tak ki a hegyoldalba és sok-sok fiatal ezúttal is a környékbeli fákról kö-
vette az eseményeket.

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

Idõsek Akadémiája 
Kellemes, kötetlen beszélgetéseket tartanak hétfõ délelõttönként,
amelyet alkalmanként gyalogos kirándulással és múzeumlátogatással
színesítenek. Klubvezetõ: Simon Magda. Idõpont: május 12-én, 19-én,
26-án, 10.00-11.30 óráig.

Informatika Idõseknek 
20 órás kalandozás a számítástechnika és informatika világában. I. ke-
rületi öregségi nyugdíjasok jelentkezését várják. A foglalkozások
egyeztetett 8 fõs csoportokban indulnak. Részvételi díj: 4000 Ft.
Idõpontok: május 13-án, 15-én, 20-án, 22-én 13.00-16.15-ig.

Egyiptom ellenfényben
2014. május 12-tõl június 20-ig látható Maly Róbert tervezõmûvész,
ókori-technológia kutató Egyiptom ellenfényben címû kiállítása a
Vízivárosi Klubban. Május 12-én 14 órától a mûvész tárlatvezetést tart
az ókori megalitikus építkezések kérdéskörével foglalkozó kiállításon,
amelyre szeretettel várják az I. kerületi diákokat és minden kedves ér-
deklõdõt. További ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók
Maly Róberttel május 27-én és június 10-én 16 órától 19 óráig.

Kreatív Nõi Klub indul 2014. május 14-én 9 órakor. Minden szerdán
és pénteken 9-12 óráig várják az érdeklõdõket.

Táncelõadások
Édeskeserû – Tánc erdélyi muzsikára. Magyar Állami
Népi Együttes, Dél-után sorozat. Idõpont: 22001144..  mmáájjuuss
1144..  sszzeerrddaa,,  1155..0000  óórraa.. Zenei szerkesztõ: Kelemen László.
Koreográfus: Farkas Zoltán „Batyu”, Mihályi Gábor, Orza
Cãlin. Szólót énekel: Enyedi Ágnes, Herczku Ágnes,
Hetényi Milán.
Nagyvárad Táncegyüttes vendégjátéka - Szerelemkert,
A villa. Idõpont: 22001144..  mmáájjuuss  3300..  1199..0000  óórraa..  A Nagyvárad
Táncegyüttes egész estés elõadásában két különálló elõ-
adást láthatunk. Az elsõ részben a Kalotaszegrõl kialakult
képet, tûz és víz, férfi és nõ örök harcának és szenvedé-
lyes egymásra találásának mítoszát táncolják el, míg a
második elõadásban egy halotti tor és a Gyimesek csodá-
latos táncos, zenés szokásvilága tárul elénk.

Koncertek
„Lelkem a lelkeddel” - Berta Alexandra Junior Prima
díjas citerás, népdalénekes lemezbemutató koncert-
je. Idõpont: 22001144..  mmáájjuuss  1188..,,  1177  óórraa..  A koncerten és a
lemezen közremûködõ zenésztársak a Zeneakadé-
mia Népzene Tanszékének jelenlegi és végzett hall-
gatói.
Enyedi Ágnes és mesterei- Mesterek és tanítványok
sorozat. Idõpont: 22001144..  mmáájjuuss  2211..,,  1199..0000  óórraa..  Közre-
mûködõk: Enyedi Ágnes, Kallós Zoltán, Vakler Anna,
mezõségi énekes asszonyok, a Hermann László
Zenemûvészeti Szakközépiskola (Székesfehérvár)
növendékei, a Tázló együttes, a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara Pál István Szalonna vezetésével.

Hagyományok Háza
I., Corvin tér 8.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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 3 szoba
hallos, nagy étkezõkonyhás, 2 bejáratos, 2 generációs, rep-
rezentatív dongaboltozatos, felújított, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

PPaauulleerr utcában polgári belméretû társasház III. (legfel-
sõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
gázfûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 17.5 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában patinás mûemlékház
földszintjén egymás mellett lévõ 62 m2-es, 2 szoba hallos,
felújítandó, remek elosztású  lakás és 57 m2-es 1 szoba hal-
los felújított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 13,9 M Ft és
14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  Budai Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag
utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ
egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb méretû budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében bauhaus-társasházban
lévõ remek alaprajzi elosztású 90 m2-es, 3,5 szoba hallos,
összkomfortos, felújítandó öröklakás alkalmi áron eladó.
Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

DDuunnaa-part közelében a Batthyány téren felújított mû-
emlékházban lévõ 41 m2-es, panorámás, egyedi kialakítá-
sú, belsõ 2 szintes hangulatos önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII.. Svábhegyen természetvédelmi terület mellett az
Evetke utcában 45 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, azonnal be-
költözhetõ összkomfortos  öröklakás eladó. Irányár: 15,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

VVéérrmmeezzõõ közelében a Kosciuszkó Tádé utcában 60 m2-
es, 2 szobás, összkomfortos, cirkófûtéses részben alagsori
öröklakás alkalmi áron iroda vagy lakás számára eladó.
Irányár: 8,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

IIII..  kerület Orsó utcában modern építésû, reprezentatív,
igényes 80 m2-es, 3 szobás zöldövezeti öröklakás + 70 m2-
es kertkapcsolatos terasszal, garázzsal eladó. Irányár: 58
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

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

5544 m2-es budapesti, teljesen felújított VIII. kerületi (IV.
metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift) lakás
cserélhetõ Budapest I., II., V., VI., VII., IX., XI., XIII. kerüle-
ti  hasonló nagyságú, akár teljesen felújítandó erkélyes la-
kásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.

AA  VVáárrffookk utcában két egymásba melletti, 1. emeleti,
utcára, ill körfolyosóra nézõ, 73 nm-es, ill. 56 nm-es,
egybenyitható lakás eladó. Irányár: 21,5 MFt, 17 MFt,
együtt 37,75 MFt. telefon: 06-20-6632-127.

TTiihhaannyyii  háromszintes, Balatonra örökpanorámás, 5 és
fél szobás, két fürdõszobás, 160 m2-es nyaralómat teljes
felújításra szoruló, magas emeleti, 4 szobás nagypolgá-
rira cserélném a kerületben. Legfelsõ emelet, vízivárosi
elõny. Csereirányár: 32 MFt. Telefon: 06-30-9515-003.

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

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.

KKéésszzppéénnzzzzeell vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti,
1,5-2 szobás, csendes, , panorámás, parkra nézõ, temp-
lom melletti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com, tele-
fon: 06-70-280-3991.

EEllaaddóó!!  Balatonkenesén 720 m2 rendezett telek 32 m2-
es faházzal. A telken víz, csatorna, villany, fúrt kút van.
Balaton gyalog sétával 20 perc. Érdeklõdni: 06-20-9336-
459. Irányár: 8.600.000 Ft.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii vagy eltartási szerzõdést kötne megbíz-
ható családos, kertészkedõ fiatalember lakásért, házért
vagy telekért. telefon: 06-20-629-0916.

aaddááss--vvéétteell

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

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

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 gyûj-
tõ. Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

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

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

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvááll--
llaall  eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk
rréésszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

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

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--99332244--004433..

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-
255.

CCssaallááddii  ééss  ttáárrssaasshháázzaakk,,  ppaannzziióókk,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss
kkiivviitteelleezzééssee  kkuullccssrraa  kkéésszzeenn  iiss..  VVáállllaalloomm  llaakkáássookk
kkoommpplleetttt  ffeellúújjííttáássáátt  ééss  mmiinnddeennnneemmûû  ééppííttõõiippaarrii
mmuunnkkáákkaatt..,,  ggaarraanncciiáávvaall..  TTeelleeffoonn:: ++33663300--995500--

99556622,,  wwwwww..uujjsszziibbaauu..hhuu

LLaakkáássffeellúújjííttááss kompletten, kulcsrakészen, megbízható
szakemberekkel. Gyors kezdés, reális határidõk. Varga
Tibor építõmérnök. Telefon: 06-30-211-2799, www.
avitek.webnode.hu.

MMûûsszzaakkii  ellenõrzés, állapotfelmérés, mûszaki vezetés,
tanácsadás. Telefon: 06-30-211-2799, www.avitek.hu.,
www.avitek.5mp.hu.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  
ggaarraanncciiáávvaall!!  

((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,
SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  

DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó, rugalmas házvezetõ segítségre van szük-
sége? Elérhetõség: 06-70-247-1795.

UUnnjjaa az ordító csendet? Társalkodna? Ne hezitáljon, hív-
jon! telefon: 06-20-954-5091.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

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!

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

Ingatlan

Adás-vétel

Eltartás

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Egészség

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

VÁLLALJUK 
IRODÁK, LAKÁSOK 

TAKARÍTÁSÁT A-Z-IG!
TISZTITUSZ EXTRA BT.

06-70-341-9490

Budapest I. ker. 
Hunyadi János u. 17/b 

alatti Társasház 

pályázatot hirdet 
az ingatlan tetõtér 

értékesítésére.

Érdeklõdni:
Kárpáti Miklósné közös 

képviselõnél
Telefon: 06-30/34-66-204
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

E-mail cím:
varnegyed@
budavar.hu

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

Internet: www.budavar.hu


