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Áder János köztársasági elnök május 25-re tûz-
te ki az Európai Parlament tagjainak választá-
sát. A magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok automatikusan felkerültek a
központi névjegyzékbe. Az európai parlamenti
választáson az Európai Unió polgáraként nyil-
váníthatjuk ki véleményünket, mindenki sza-
vazhat, aki valamelyik EU tagország állampol-
gára és saját hazájában szavazásra jogosult.

Magyarországon május 25-én vasárnap reg-
gel 6 órától este 7 óráig járulhatnak az urnák-
hoz a választópolgárok és dönthetnek az
Európai Parlament összetételérõl. Ezen a vá-
lasztáson egyéni jelöltekre nem, csak pártlisták-
ra lehet szavazni.

Hazánk 21 képviselõt küldhet az Európai
Parlamentbe, a mandátumokat a listákra beér-
kezett szavazatok arányában osztják ki. Az a
párt, amelyik 5 százalék alatti eredményt ér el,
nem kaphat EP- mandátumot.

A Nemzeti Választási Bizottság által jóváha-
gyott szavazólapon az alábbi pártlisták a követ-
kezõ sorrendben szerepelnek majd: Magyar
Szocialista Párt, Seres Mária Szövetségesei,
Fidesz-KDNP, A Haza Nem Eladó Mozgalom
Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet
Más a Politika, Együtt-PM, Demokratikus
Koalíció. 
(Választási tájékoztatónk a 2. oldalon olvasható)

Európai parlamenti Európai parlamenti 
választás: választás: 

május 25.május 25.

Budavár testvérvárosa lett Munkács
Együttmûködési megállapodást kötött a
Budavári Önkormányzat Munkács városá-
val. A megállapodást rögzítõ dokumentu-
mot a két település vezetõje május 16-án lát-
ta el kézjegyével Kárpátalján.

Az I. kerületbõl ez alkalomból 16 fõs hivatalos
küldöttség látogatott a Latorca parti településre,
élén dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A
munkácsi városháza üléstermében a vendégek
részvételével megrendezett tanácskozáson Len-
gyel Zoltán helyi polgármester köszöntötte a
megjelenteket, aki bemutatta az általa vezetett vá-
rost, továbbá a Munkács és a magyar fél közötti
régi baráti kapcsolatokról is megemlékezett.

Dr. Nagy Gábor Tamás budavári polgármester
beszédében a két település közötti testvérvárosi
együttmûködés fontosságát emelte ki. A nagy
nemzeti célokat – mint amilyen a magyar nemzet
határokon átnyúló újraegyesítése, a szülõföldjén
boldoguló, a szomszédos nemzetekkel való
együttmûködés hídját képezõ magyar közösségek
megerõsítése – nem a kormányok valósítják meg,
hanem a kormányok által megteremtett lehetõ-
ségekkel élni tudó és élni akaró közösségek.
Ugyanis az egymás mellett élõ nemzeteket össze-
fogó törekvések – csak alulról építkezve, kisebb
lépésekkel – testvérvárosi kapcsolatok létesítésé-
vel – mint, amilyen Budavár és Munkács most
aláírandó megállapodása vihetõk véghez – hang-
súlyozta dr. Nagy Gábor Tamás.  

– A mi, nagy közös álmunk az, hogy a mind-
annyiunk számára egyaránt vesztes XX. század
után a XXI.-ben Európa közép-keleti részén élni
sikeres, kiszámítható és gyermekeink számára biz-
tonságos életet jelentsen. Hiszem, hogy a jövõ az
összetartó és összefogó nemzeteké lesz. Mert to-
vábbra is a nemzet ad keretet a kultúra, a tudás, a
tehetség és a szorgalom megszületésének és ki-

bomlásának, és ezek a XXI. század globális verse-
nyében a felemelkedés döntõ forrásai.

Európa ereje nem a nemzeteket, közösségeket
védeni és egyben elválasztani, távol tartani hiva-
tott „schengeni falakban” rejlik, hanem az Euró-
pát alkotó közösségek, nemzetek összetartásában
– emelte ki beszédében Budavár polgármestere.
Ezért fontos, hogy az együttmûködési megállapo-
dás elõsegíti: a humanitárius, kulturális és gazda-
sági kapcsolatok gyarapítását, támogatja a kulturá-
lis egyesületek, sportszervezetek, közoktatási in-
tézmények kooperációját, elõsegíti a két város tör-
ténelmének és kultúrájának megismerését, elmé-
lyíti az együttmûködést a tudomány, oktatás, kul-
túra, mûvészet, vallás, egészségvédelem, környe-
zetvédelem, sport és turizmus területén. 

- A mai szövetségkötés nem valaminek a kezde-
te, hanem sokkal inkább a közös múlt, a bennün-
ket összekötõ történelem folytatása. Célja és ér-
telme pedig messze túlmutat – mind idõben
mind pedig térben – Buda és Munkács határain!-
zárta beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.

Az eseményen jelen volt dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, aki kö-
szöntõjében mindenekelõtt a két település
együttmûködésének fontosságát hangsúlyozta az
ukrán–magyar kapcsolatok, illetve a régió fejlõ-
dése szempontjából.

Ezután Lengyel Zoltán és dr. Nagy Gábor
Tamás polgármesterek ünnepélyesen aláírták a
két önkormányzat közötti együttmûködési meg-
állapodást.

Lengyel Zoltán Munkács polgármestere és Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere írta alá a testvérvárosi megállapodást
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Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2014. május 25. napjá-
ra tûzte ki az európai parlamenti választá-
sok idõpontját. A választások tisztaságát a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben rögzített garanciális elemek biz-
tosítják. Magyarország 2004. május 1-jén
vált az Európai Unió tagjává, ennek követ-
keztében jogosult képviselõket küldeni az
Európai Parlamentbe. Az Európai Parla-
ment 751 képviselõi helyébõl 21 fõ rendelke-
zik magyarországi mandátummal.

A választójog
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga
van ahhoz, hogy az európai parlamenti képvise-
lõk választásán választó és választható legyen,
amennyiben választójoggal rendelkezik, Magyar-
országon lakóhellyel rendelkezik. Az Európai
Parlament tagjainak választásán nem választható,
aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés bünte-
tését vagy bûntetõ eljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti. A magyarországi
lakcímmel nem rendelkezõ magyar állampolgár-
ok az Európai Parlamenti választásokon nem sza-
vazhatnak.

A választás listás szavazással történik. A vá-
lasztáson Magyarország területe egy választóke-
rületet alkot. A választópolgár az Európai
Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja
választó jogát.

A szavazás napján a lakóhelyétõl távol tartózko-
dó választópolgár belföldön átjelentkezéssel, kül-
földön a külképviseleten adhatja le szavazatát.

Az Európai Unió más tagállamának Magyar-
országon lakcímmel rendelkezõ választópolgá-
ra regisztráció után szavazhat a magyarországi lis-
tára. Legkésõbb 2014. május 9-ig kérhetõ az
Európai Parlament képviselõinek választására
történõ névjegyzékbevétel a magyarországi lakó-
hely szerint illetékes helyi választási irodától.

Magyar állampolgárként az Európai Unió
más tagállamában élve a külföldi lakóhely szerin-
ti állam jogszabályai szerint kérhetõ a felvétel az
adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az
esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján –
a Nemzeti Választási Iroda törli a kérelmezõt a
magyarországi névjegyzékbõl, amivel kizárja a
kettõs szavazás lehetõségét.

Mozgásában korlátozott választó-
polgár szavazása (szavazás mozgóur-
nával)
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplõ válasz-
tópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapo-
tuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogva tar-
tásuk miatt akadályozottak, igényelhetnek moz-
góurnát.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak kérését a Helyi
Választási Iroda, illetve a szavazatszámláló bizott-
ság elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelõzõ második
napon 2014. május 23-án (pénteken) 16.00 órá-
ig attól a helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján 2014. május 25-én (vasárnap) 15 óráig pe-
dig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” már nem szavaz-
hat, kizárólag mozgóurnával.

A mozgóurna iránti igénylést benyújthatja sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán, postai úton vagy online a www.valasztas.hu
honlapon.

Átjelentkezés másik szavazókörbe:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be,
akik a szavazás napján Magyarországon, de a ma-
gyarországi lakóhelyüktõl eltérõ helyen kívánnak
szavazni.

Tehát, aki a szavazás napján nem a lakóhelye
szerinti szavazókör területén tartózkodik, csak
akkor élhet választási jogával, ha az állandó lakó-
helye szerinti szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, és elõzetesen kezdeményezte a lakóhelye
szerinti Helyi Választási Iroda vezetõjétõl (jegy-
zõ) a lakcímétõl eltérõ átjelentkezést. 

Az átjelentkezést a szavazás helyéül kért telepü-
lés megjelölésével 2014. május 23-án 16.00 órá-
ig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, levél-
ben, vagy személyesen a lakóhelye szerint illeté-
kes választási irodától (kérelem minta a www.
valasztas.hu honlapon)

Amennyiben az átjelentkezést követõen a vá-
lasztópolgár meggondolja magát, 2014. május
23-án 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosít-
hatja átjelentkezési kérelmét.

A Budapest, I. kerületbe átjelentkezõ választó-
polgárok szavazataikat a 3. számú szavazókörben
adhatják le (Budavári Mûvelõdési Ház - Buda-
pest, Bem rkp. 6.).

Fontos azt is tudni, hogy a Helyi Választási
Iroda vezetõje, vagyis a jegyzõ nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a vá-
lasztópolgárt az érintett szavazókör névjegyzé-
kébe.

Névjegyzék
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújt-
hatók online a www.valasztas.hu honlapon vagy
a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül, sze-
mélyesen, illetve levélben. 

A választópolgárok értesítése
Azt a választópolgárt, aki 2014. március 28-án a
szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti
Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékoz-
tatta a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl 2014.
április 7-ig.

Az értesítõ a választópolgár nevét, születési ne-
vét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Az
értesítõ tartalmazza továbbá a szavazás helyét,
idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik válasz-
tókerületben, melyik szavazókörben gyakorol-
hatja választójogát. Az a választópolgár, aki nem
kapta meg az értesítõt a fenti határidõig, vagy el-
veszíti azt, érdeklõdjön a Polgármesteri
Hivatalban a Helyi Választási Irodán (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1. Ügyfélszolgálati
Iroda).

A szavazóköri névjegyzék az Ügyfélszolgálati
Irodán tekinthetõ meg hivatali munkaidõben.
Ezen idõszak alatt lehet személyesen, vagy írás-

ban kérelmet benyújtani a névjegyzékbõl való ki-
hagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a
választási iroda vezetõjéhez.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseiket a 458-
3092 telefonszámon tehetik fel.

A magyarországi lakcímmel rendel-
kezõ, de a szavazás napján külföldön
tartózkodó (pl.: ott dolgozó, tanuló,
turista) magyar választópolgárok
szavazása:
Aki a szavazás napján elõreláthatólag külföldön
szeretne élni a választójogával, annak legkésõbb a
szavazást megelõzõ nyolcadik napon kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a ma-
gyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzõtõl. A
kérelem benyújtható személyesen, levélben, a
www.valsztas.hu honlapon, vagy – ügyfélkapus
regisztráció esetén – a www.magyarország.hu
honlapon.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok kizárólag Magyar-
ország külképviseletein szavazhatnak, levélben
nem!

Magyarország külképviseleteinek (nagykövet-
ségeinek, fõkonzulátusainak) elérhetõségei meg-
találhatók a Külügyminisztérium honlapján.

Települési szintû lakóhellyel rendel-
kezõ választópolgárok szavazása
Amennyiben a választópolgár települési szintû
lakcímmel rendelkezik (tehát azon választópol-
gár részére a szavazás lehetõsége, akinek lakcíme
csak a Budapest, I. kerület megnevezést tartal-
mazza) a Helyi Választási Iroda által kijelölt szava-
zókörében adhatja le szavazatát. Ez a Budapest, I.
kerületben a 3. számú szavazókör (Budavári
Mûvelõdési Ház - Budapest, Bem rkp. 6.)
Amennyiben a polgár települési szintû lakcím-
mel sem rendelkezik, akkor nem szavazhat.

Választójoga gyakorlásához segítsé-
get igényelhet, az alábbiak szerint:
A fogyatékossággal élõ választópolgár 2014. janu-
ár 1-tõl a következõ segítséget igényelheti válasz-
tójogának gyakorlása érdekében:
• Braille – írással készült értesítõ megküldése
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag
megküldése
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása
• mozgóurna igénylése
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által vá-
lasztott segítõ, vagy ha ilyen személy nincs jelen,
akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is se-
gítségére lehet.

A szavazás
Szavazni a szavazás napján 2014. május 25-én
06.00 órától 19.00 óráig személyesen lehet. A
külképviseleteken történõ szavazási idõpontokat
(eltérés az idõeltolódás miatt lehetséges) a
valasztas.hu honlapon tekinthetik meg.

Az Európai Parlamenti választásokon egyéni je-
löltekre nem, csak pártlistára lehet szavazni.

Lejárt érvényességû okmánnyal a személyazo-
nosságot igazolni nem lehet. A választójog gya-
korlása érdekében fontos, hogy a szavazás elõtt
vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és idõ-
ben gondoskodjanak az érvényes dokumentu-
mok beszerzésérõl.

Az „Értesítõt” a szavazatszámláló bizottság
munkájának megkönnyítése és felgyorsítása ér-
dekében célszerû felmutatni, de ennek hiánya
nem akadálya a választásban való részvételnek.
A választópolgár egy listára szavazhat érvénye-
sen. A választópolgár - valamint a törvényben
megengedett segítõje - a választójoga gyakorlásá-
hoz szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyi-
ségben.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a
választópolgárt, aki
- nem tudja személyazonosságát és lakcímét iga-
zolni vagy nem szerepel a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzékben vagy már szavazott vagy meg-
tagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék alá-
írásával történõ igazolását.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazóla-
pon szereplõ listára lehet, a lista neve feletti kör-
be tollal írt két, egymást metszõ vonallal.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazat-
számláló bizottság átadja a választópolgár részére
a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a vá-
lasztópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A sza-
vazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken
saját kezû aláírásával igazolja. 

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a vá-
lasztópolgár rendelkezésre. A szavazófülke hasz-
nálatára a választópolgár azonban nem kötelez-
hetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a
szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. 

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltéte-
leknek megfelel –nem érinti, ha a szavazólapon
bármilyen megjegyzést tettek.

A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi
és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. 

Ha a választópolgár a borítéknak az urnába tör-
ténõ helyezése elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöl-
tését elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság
bevonja, helyébe új szavazólapot ad ki.

A bizottság a rontott szavazólap helyett újat –
személyenként – csak egyszer adhat ki.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor
bezárja a szavazóhelyiséget. Azok a választópol-
gárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak elõ-
terében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután
a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

A szavazatszámláló bizottságok 3 fõ választott
választópolgárból és a listát állító pártok által
megbízott tagokból állnak. 

A pártok május 9-én 16 óráig jelenthették be a
Választási Irodának a szavazókörökbe delegáltjai-
kat. A választás napján a választott és a delegált ta-
gok azonos joggal és kötelezettségekkel rendel-
keznek. Az SZSZB munkáját a Polgármesteri
Hivatal – Jegyzõje által megbízott – köztisztvise-
lõi, mint jegyzõkönyvvezetõk segítik.

Választási kampány
A választási kampányidõszak 2014. április 5-tõl
kezdõdött és a szavazás napján 2014. május 25—
én a szavazás befejezéséig, 19.00 óráig tart. 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló be-
járatától számított 150 méteres távolságon belül
– közterületen – választási kampánytevékenység
2014. május 25-én nem folytatható.

Várható, hogy a választókat közvélemény kuta-
tók keresik meg. A szavazás napján a közvéle-
mény kutatást végzõ személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a
választópolgárokat semmilyen módon sem zak-
lathatja, és csak az épületbõl kilépõket kérdezhe-
ti meg. A közvélemény kutatás esetén a válasz-
adás önkéntes, a választópolgár nyilatkozattételre
nem kötelezhetõ.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érde-
kében elhelyezték, 2014. június 24-én 16.00 órá-
ig köteles eltávolítani.

dr. Nagy Teodóra 
a Helyi Választási Iroda vezetõje 

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról

AA  HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  vveezzeettõõjjee::  
DDRR..  NNAAGGYY  TTEEOODDÓÓRRAA,,  jegyzõ
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 

Telefonszám: 458-3015, 
telefax: 458-3001

A választások elõkészítésével, lebonyolításával kap-
csolatos jogi, szervezési tájékoztatás, felvilágosítás kér-

hetõ a 458-3083 telefonszámon, a Helyi Választási
Iroda helyettes-vezetõjétõl:
FFEEKKEETTEE  SSÁÁNNDDOORRNNÉÉTTÓÓLL,,  

a  458-3093 telefonszámon, illetve személyesen
(1014 Kapisztrán tér 1.).

VVáállaasszzttáássii  IInnffoorrmmáácciióóss  SSzzoollggáállaatt::  
TTÓÓTTHH  AALLEEXXAANNDDRRAA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: 458-3015

NNéévvjjeeggyyzzéékkkkeell  kkaappccssoollaattooss  
iinnffoorrmmáácciióókk  

(igazolás, okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók): 
KKEERRNN  VVIIKKTTÓÓRRIIAA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: 458-3092

SZAVAZÓKÖRÖK

A választópolgárok szavazásra szolgáló 
hivatalos helyisége a szavazókör. A törvény 

szerint a szavazóköröket úgy kellett kialakítani,
hogy az oda tartozó választópolgárok száma
600-1500 fõ között legyen. Kerületünkben 

20 szavazókör van, melyek az alábbiak: 

sszzaavvaazzóó--                                                                sszzaavvaazzóókköörr
kköörr ccíímmee

1. ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  IInnttéézzmméénnyyee (1014 Úri utca 38.)
2.  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa (1014 Tárnok u. 9-11)
3. BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz (1011 Bem rkp. 6.)
4. IIIIII..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa (1011 Fõ u. 31.)
5.  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm  (1015 Toldy F. u. 9.)
6.  VViizziivváárroossii  ÓÓvvooddaa  (1015 Toldy F. u. 66.)
7.  BBaatttthhyyáánnyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa

(1015 Batthyány u. 8.)
8. II..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa (1015 Hattyú u. 16.)
9. KKoosszzttoolláánnyyii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  

(1012 Attila út 135-137.)
10. KKoosszzttoolláánnyyii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  

(1012 Attila út 135-137.)
11.  SSzzoocciiáálliiss  SSzzoollggáállttaattáássii  KKöözzppoonntt  

(1012 Attila út 89)
12. PPeettõõffii  GGiimmnnáázziiuumm (1013 Attila út 43.)
13. SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm

(1016 Mászáros u. 5-7.)
14. SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm  

(1016 Mászáros u. 5-7.)
15. PPeettõõffii  GGiimmnnáázziiuumm (1013 Attila út 43.)
16. NNaapphheeggyyii  ÓÓvvooddaa (1016 Nyárs u. 2-4.)
17. ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  (1016 Lisznyai u. 40-42.)
18. MMeesseemmúúzzeeuumm  (1013 Döbrentei u. 15.)
19. FFeellnnõõtttt  HHáázziioorrvvoossii  RReennddeellõõ  (1016 Zsolt u. 6/a.)
20. MMaaggyyaarr  KKüüllüüggyyii  IInnttéézzeett (1016 Bérc u. 13-15.)

A szavazókörökhöz tartozó utcajegyzéket terjedelme
miatt közölni itt nem tudjuk, de a Választási Irodán erre
felvilágosítást kaphatnak.

Szavazni a következõ érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

• lakcímet tartalmazó érvényes személyazono-
sító igazolvány (azaz a régi típusú személyi iga-
zolvány);

• személyazonosító igazolvány (kártya formá-
tumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcím-
kártya), vagy

• útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lak-
címkártya), vagy

• 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély (kártya formátumú) és mellette a lak-
címigazolvány (lakcímkártya).
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21. egyházi focibajnokság
Immár 21. alkalommal rendezik meg az egyházak lab-
darúgó bajnokságát az I. kerületben. Tizenhárom csa-
pat száll ringbe a vándorkupáért, melyet a gyõztes egy
évig õrizhet meg. Ahhoz, hogy valaki végleg megtart-
hassa a kupát 3 gyõzelem megszerzése szükséges. A
focicsapatokba az egyházi vagy egyházhoz közel álló
személyeken kívül bárki jelentkezhetett, aki kedvet
érez a labdarúgáshoz.
A bajnokság mmáájjuuss  3311--éénn,,  sszzoommbbaattoonn lesz a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidõközpontban (I. ker., Czakó utca
2-4). A rendezvényt 8.45 órakor dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester nyitja meg. A fõvédnök ezúttal is Orbán
Viktor miniszterelnök, a díszvendég Várhidi Pál, az Új-
pest focilegendája  lesz.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk. 

Budavári Szomszédünnep 
Az Európai Parlament védnöksége mellett, a rendez-
vény ötletgazdái idén 14. alkalommal bíztatják
Európaszerte a lakóközösségeket, hogy a barátság je-
gyében szervezzenek helyi összejöveteleket, s ezzel is
fejezzék ki elkötelezettségüket a kulturált egymás mel-
lett élés és a jó szomszédság mellett.
A Budavári Szomszédünnepet 2014. május 24-én
szombaton 17. órától tartják a Kapisztrán téren. Étel-
ital piknik alapon. (Szervezõk: Vári Kutyások, FIAN
Koncept, Kiskép Galéria)

Katasztrófavédelmi Gyermeknap
Május 24-én Katasztrófavédelmi Gyermeknapot tart a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság délelõtt 10
órától délután 16 óráig. A rendezvényen valamennyi fõ-
városi hivatásos tûzoltó-parancsnokság, katasztrófa-
védelmi õrs részt vesz, így minden budapesti tûzoltó-
laktanya várja az érdeklõdõket. A tûzoltók bemutatják a
gyerekeknek készenléti szereiket, szakfelszerelései-
ket. A nyílt nap keretében 11, 13 és 15 órakor a tûzoltók
próbariasztást tartanak. A parancsnokságokon bemu-
tató termek, kiállítások, emlékszobák is várják a ven-
dégeket. 

Tavaszi kapuvásár
Tavaszi kapuvásár lesz május 31-én, szombaton 10.00-
14.00 óra között az Úri utca 54-56. számú ház udvarán.
Frissítse fel a ruhatárát, váljon meg a régi megunt dara-
boktól! Vári lakók kínálják a még jó állapotban lévõ, de
feleslegessé vált holmijaikat. Várnak minden kedves
érdeklõdõt!

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja június 3-án, 14
órakor kezdõdik a Budavári Mûvelõdési Házban. 
(I., Bem rkp. 6.) 

Röviden

Ünnepséggel köszöntötte az önkormányzat dísz-
polgárunkat, Kányádi Sándort 85. születésnapja
alkalmából. A költõ tabáni otthona elõtt szere-
nádot adott a Váci Utcai Ének-zenei Általános
Iskola 3. osztályosainak kórusa, melynek tagjai
saját rajzaikkal is megajándékozták az ünnepel-
tet: alkotásaikban a népszerû Kányádi-költemé-
nyek hõseit, például az okos kost és a jámbor
medvét örökítették meg a gyerekek. Verseket is
mondtak a diákok az ünnepségen, mûsorukba
természetesen „Sándor bácsi” szerzeményeit is
beválogatták.

„Öt évvel ezelõtt mi éreztük megtiszteltetés-
nek, hogy átadhattuk a díszpolgári kitüntetést”
– mondta a kerület polgármestere a költõ kö-
szöntésén. Dr. Nagy Gábor Tamás úgy vélte:
Kányádi Sándor neve önmagáért beszél; annyi
gyermek nõtt már fel a versein, hogy az egyik
legismertebb költõ lett hazánkban. A polgár-
mester kitért arra is, hogy a díszpolgárunk igen-
csak aktív polgára kerületünknek, számos sike-
res kezdeményezés fûzõdik a nevéhez. Az õ öt-
lete nyomán állították fel a Fátyol parkban
Elek apó kútját: a nemzet nagy mesemondójá-
nak, Benedek Eleknek emléket állító kút másai
azóta már öt helyen állnak az országban, sõt, to-
vábbi három van készülõben. Kányádi Sándor
másik nagy ötlete a tabáni Mesemúzeum,
amely másfél éve sikerrel mûködik, a nyitás óta
gyerekek ezrei szerezhettek ezen a helyen csodá-
latos élményeket.

A méltató szavak után Nagy Gábor Tamás egy
festményt ajándékozott születésnapja alkalmá-
ból Kányádi Sándornak, ezt követõen pedig Pál
István „Szalonna” hegedûs és zenészbarátai nép-
zenei összeállítással lepték meg a szerzõt. Végül

megszólalt az ünnepelt is, aki arról beszélt: min-
denki el tud mondani egy közismert verset, vagy
annak legalább néhány sorát. Kányádi szerint a
legismertebb magyar vers Petõfi Sándor Itt van

az õsz, itt van újra címû költeménye – eddig bár-
merre járt a világban, a magyarok, akik esetleg
már alig beszélik nyelvünket, Petõfi híres mûvé-
bõl mindig tudtak idézni. -d-

Isten éltesse Kányádi Sándort!

A gyerekek versekkel, dalokkal és rajzokkal ajándékozták meg a költõt 85. születésnapján

Nagy költõnk, Kolozsvár hû krónikása: Kányádi
Sándor 85 éves. A napjait az erdélyi Galambfalva
és Budapest között megosztó író, szerényen fogad-
ja a jókívánságokat. Mondja most is: „Mennyire
érdemli meg az ember a dicséretet, az utódok és az
utókor dönti el. Az igazi megtiszteltetés az olvasó
elismerése”.

Ebben nincs hiány. Könyvünnepeken, szív-
meleg dedikációira százak várakoznak, idõsek
és fiatalok. Hangoskodó gyerekek meseköteteit
mutatják, kedves versüket, s színes ceruzájukat
adják neki, lánykák mézes süteményekkel ked-
veskednek. Mivel vívta ki a költõ ezt az adako-
zó szeretetet?

Mindenekelõtt tehetségével. A nehéz erdélyi
kisebbségi lét mindennapjainak felmutatásával,
gyönyörû anyanyelvünk erejével… Három kö-
tetnyi vers, fordítások az erdélyi szász és jiddis
népköltészetbõl, gyerekverseket összegyûjtõ vá-
logatások: A bánatos királylány kútja, Tavaszi
tarisznya. A világlátott egérke meseregényét

szinte minden évben megjelenteti valamelyik ki-
adó. Kányádi Sándor az elsõ, aki az ország ha-
tárán túlról az egyetemes magyar líra élvonalá-
ba került. Az ötvenes és hatvanas évektõl sorjá-
zó köteteiben ott a felelet: kemény, kiküzdött
munkával teremtett egyéni világot. Az egyszerû
hangtól, Petõfi és a népköltészet termékenyítõ
hatásával jutott el a létfilozófiai nagy kompozí-
cióig. Nem feledve soha a paraszti hétköznapok
örömeit és tragédiáit, ahonnan elindult.
Veretes, rímes verseken át, érzékeny belsõ ritmu-
sú költeményekbõl építkezett. Kányádi közös-
ségnek beszél, és észrevétlenül közösséget teremt.
Sokáig csak magyar szót halló városában,
Kolozsvárott élt, de álmában szülõfalujában
kalandozott. Onnan hozott új és új élményeket,
hitet és erõt. Igaz emberséget. 

Kányádi Sándor bölcs és tiszta ember. Örök ta-
nító. Láttam lelkes gyerekek vendégeként, elõbb
népdalt énekeltek. „Tavaszi szél vizet áraszt, /
Virágom, virágom…” Máshol versajándékot vitt
a zsúfolt könyvtárba, meg is tanulták percek alatt:
„Betemetett a nagy hó / erdõt, mezõt, rétet, / min-
den, mint a nagyanyó / haja hófehér lett. //
Minden, mint a nagyapó / bajsza hófehér lett, /
csak a feketerigó / maradt feketének”.

Kányádi nem szakadt el létezõ világától.
Dialógust folytat szüntelenül: ír, perel, óv és reményt
üzen. Költészetünk napszámosa; nagymestere az
egész magyar nyelvterületnek. Benedek Elek kezde-
ményezését folytatva, a legutóbbi idõkig száznál több
találkozót tartott. Nem csak a Kárpát-medencé-
ben, szerte a világban, ahol szétszóratott magyarok
élnek. A költõ befogadásának titka közvetlenségé-
ben van. Póztalanságában. Akinek pedig megada-
tott, hogy közvetlen közelrõl hallja verseit, erejét és
eredetiségét nem kérdõjelezi meg. Nemzetépítõ szol-
gálatnak érzi a költõ életét.                                  Fenyvesi 

Harangfölirat

Gyermekzsivajtól volt hangos a Batthyány
utca és a Hattyú utca találkozásánál nemré-
giben kialakított közösségi tér. A Vízivárosi
Klub ugyanis itt rendezte tavaszköszöntõ
programját, amelyen játékos foglalkozások-
kal, tombolával, no meg a Kaláka együttes-
nek köszönhetõen vidám koncerttel várták a
kerületi gyerekeket. 

Színes családi- és gyermek programokkal ünne-
pelte a Madarak és fák napját a  Batthyány utca
26. szám alatt nemrég megnyílt Vízivárosi Klub.
Az intézmény célja, hogy közösségi találkozó-
pontként  családi, kulturális és ismeretterjesztõ
rendezvényeknek adjon helyet. Ilyen alkalom
volt a Madarak és fák napjának megünneplése,
melyre a Donáti utcában mûködõ Csiribiri óvo-
dából, a Batthyány és a Budavári Általános
Iskolából, valamint a szomszédos Toldy utcai és
Iskola utcai óvodából is érkeztek gyerekcsopor-
tok. A vendégek a Bagolyvár-birodalom jóvoltá-
ból ismeretterjesztõ kézmûves foglalkozáson ve-
hettek részt, s az elkészített állatbábokkal játszva
többek között azt is megtudhatták, melyik faj tar-
tozik a növényevõk, illetve a ragadozók népes tá-
borába. 

A Komposztfórum Magyarország Egyesület in-
teraktív bemutatóján nem csak az derült ki, ho-
gyan lehet hatékonyan komposztálni hanem az
is, mik azok a komposztlakó élõlények és milyen
szerepük van a zöldhulladék lebontásában. Mint
Szentirmai-Zöld Máté alelnök elmondta, tévhit,
hogy a belvárosi társasházakban ne lehetne kom-
posztálni. Az igazság az, hogy akár a belsõ udva-
rokban is megoldható a lakásokban termelõdõ
konyhai zöldmaradék hasznosítása. Nem kell
hozzá más, mint egy kis akarat, összefogás és az el-
engedhetetlen száraz zöldhulladék, például fale-
vél – hangsúlyozta Szentirmai-Zöld Máté hozzáté-
ve, hogy ebben nagyszerû segítõtársak a gyerekek.

Az egyesület tapasztala-
tai szerint számos lakó-
közösség, sõt iskola csat-
lakozott a programjaik-
hoz a gyerekek hatására.

Szerencsére az I. ke-
rületi oktatási intézmé-
nyek élen járnak a ter-
mészetbarát kezdemé-
nyezések meghonosítá-
sában. A Toldy utcai
óvodában is kiemelt
hangsúlyt kap a termé-
szettudatos gondolko-
dás népszerûsítése,
mely a pedagógiai
programban is helyet
kap – tudtuk meg
Kovácsné Bednárik
Judittól. Ahogyan az
Iskola utcai óvodához
tartozó telephely óvo-
davezetõ-helyettese fo-
galmazott, olyan gyere-
keket szeretnének át-
adni az iskoláknak,
akik felnõve is harmó-
niában lesznek az állat- és növényvilággal, óvják
és gondozzák saját természeti környezetüket.
Ennek szellemében szervezik az óvodások min-
dennapjait, megünneplik a jeles környezetvé-
delmi napokat, rendszeres látogatók az állat-
kertben, kijárnak a közeli Dunához, a
Feneketlen tóhoz, a Normafához, illetve a
Millenáris park kis halastavához, hogy megfi-
gyeljék az erdõt, a vizet, valamint az állatok és
növények életét. A Budavári Önkormányzat se-
gítségével a nagyobbak hamarosan a Tisza tó-
hoz és az ottani öko parkba is eljutnak, míg a ki-
sebbek ugyanebben az idõben a Budakeszi

Vadasparkban tesznek egész napos kirándulást.
A környezettudatos nevelés része a madarak
megfigyelése, az óvodában termelõdõ hulladék
szelektív gyûjtése, illetve az elemgyûjtés. A gye-
rekek segítségével minden évben egynyári virá-
gokat ültetnek, tavasszal és õsszel a szülõk köz-
remûködésével kerttakarítást tartanak. 

A természet szépségeit is felelevenítette a
Kaláka együttes, amely fergeteges koncerttel ör-
vendeztette meg a kerületi közönséget. Gryllus
Dánieltõl megtudtuk, hogy a környék különösen
kedves számukra, hiszen 45 évvel ezelõtt a szom-
szédos Kapás utcai Vízivárosi Pinceklub volt a ze-

nekar elsõ fellépéseinek színhelye. Sokféle dalt
hoztak magukkal, amelyek a madarak és fák mel-
lett az élet örömeit szeretnék átadni, ezzel is hoz-
zájárulva a gyermeki lélek épüléséhez. Ezért is
örültek annak, hogy az I. kerületi koncerten is
szinte valamennyi nótájukat kívülrõl fújta hallga-
tóság. 

A koncert után következett a tombola, melyen
Misztrál Együttes, a Bagolyvár-birodalom, a
Budakeszi Vadaspark és a Kaláka együttes értékes
ajándékai találtak gazdára, majd a Bartók
Táncegyüttes táncháza zárta a jól sikerült gyer-
mekprogramot.                                                              K.Á.

Kaláka koncert játékokkal a Madarak és fák napján
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Várnegyed. Gyönyörû házak a tavaszi fényben.
Szinte mindegyik mûemlék, nyitott és rácsos ab-
lakokkal, faragott és döngõ nagykapukkal. Jó,
hogy korán jöttem, így nézhetem a csendes utcát,
a falon az emléktáblákat. Az egyik büszkén hirde-
ti, hogy nagy zeneóriásunk, Liszt Ferenc sokszor
vendégeskedett barátjánál pesti látogatásakor.

Takács Klára egyik legnagyobb énekesnõnk,
Operaházunk mezzoszopránja. Japántól a
Milánói Scaláig, a Bécsi Operáig mindenütt
szívesen látott mûvész. Évente többször megfor-
dult Olaszországban, operákat, kantátákat és
oratóriumokat énekelt. Fellépett a világ negy-
venöt nagyvárosában; a Metropolitannel a leg-
híresebb színpadokon, a salzburgi Ünnepi
Játékokon. Lemezei közül nyolc nemzetközi
nagydíjat kapott. Férje, Szekeres Ferenc kar-
nagy – aki a Madrigálkórus megalapítója, és öt-
ven évig spiritus rektora volt –, a reneszánsz
madrigálkomédiák, barokk oratóriumok és
Vivaldi egyházi zenéjének itthoni és külföldi
bemutatójaként vált nemzetközileg ismertté. A
mûvész házaspár számos közös hanglemezfelvé-
telt készített.

Takács Klára kivételes mûvészetét ebben az év-
ben a legnagyobb állami elismeréssel, a Kossuth-
díjjal tüntették ki. Könyvekkel, képekkel zsúfolt
szobája csendjében elõször errõl kérdeztem.
s Hogyan fogadta a kitüntetést?
- Nagyon örültem a megtisztelõ díjnak. A csa-

ládomat vittem magammal a Parlamentbe.
Különösen az unokáim voltak nagy izgalomban,
mi történik az ünnepségen a mamával? A tizen-
négy éves Majs, aki nagyszerû kosárlabdás, napo-
kon keresztül ölelgetett, annyira boldog volt. A
tízéves Boróka se maradt le mögötte; már a
Prima Primissima díjátadásán is fegyelemmel ül-
ték végig a ceremóniát. Számomra az egész nem-
csak öröm, fájdalom is. Öt évvel ezelõtt a hajnali
fáradt tündérek elvitték a férjemet, aki nem ér-
hette meg ezt a boldogságot. Hosszú ideig befont
ennek a veszteségnek a pókhálója.
sHogyan gyõzte le a magányt?

- Rengeteget olvastam, a könyvek más világba
vittek; hihetetlen sokat gyalogoltam teljesen cél-
talanul, és a fáradság jó volt. Szokatlanul érde-
kelni kezdett a szamurájok világa, az utolérhe-
tetlen fegyelmezettségük, a döbbenetes tömör
harci profizmusuk, finomságuk. Festettek, a lel-
küket fogva tartotta a cseresznyevirágzás pom-
pás szépsége, a kezük ügyességét bonsai-okon
fejlesztették… Varázslatában tart a természet, az
állatvilág  bámulatos, megfejthetetlen titkai. Mit
tudnak és miért?
s Ki indította el ezen a szép és nehéz pályán?

- A lengyeltóti kántor, aki valamikor Kínában
szerzetes volt. A szüleim mindig vittek a temp-
lomba bennünket, ahol sokat énekeltem. A fia-

talságnak ezt az önfeledt éneklését az élet soha
nem hozta vissza. Tele voltunk titkokkal, várako-
zással. A hatalmas hóesésben a papa ment elõl a
misére, a mama a cipõje nyomában, mi pedig a
testvéremmel az õ nyomában. Négy kilométer
volt az út oda-vissza. Van mire emlékezni csodá-
latos és varázslatos gyerekkoromból.
s Elkezdõdött a zenei élete.

- A kaposvári gimnáziumi évek, és a sok zenei ta-
nulás után elvégeztem a Zeneakadémiát. Az
Operába kerülésem után elkezdõdött az itthoni,
majd késõbb a külföldi fellépéseim ideje. Az
egész életem végigkísérte a tanulás, a megisme-
rés, a fizikai, lelki, szellemi szabadság fontossága.
Szép lassan mindent elénekeltem, ami az én lírai
mezzo szerepkörömet alkotta. Lehetõségünk
nyílt külföldi meghallgatásokra és fellépésekre.
Ezek nem voltak olyan egyszerûek, de nagy meg-
lepetést keltett odakint, hogy ilyen felkészültek
és nagyon jók a magyar énekesek. Hallatlanul ta-
nulságosak, mesébe illõk voltak az elsõ utak,
ahol nagy fegyelemmel találkoztam a próbákon,
komoly odafigyelésekkel, és rengeteg tapasztalat-
tal a világ zenei teljességérõl.
s Sokat járt külföldön. Melyik város tetszett a legjob-
ban?

- A próbák és szereplések nem engedtek sok idõt
a városnézésre, de mindig találtunk rá lehetõsé-
get férjemmel, hogy csodálatos dolgok bûvöleté-

ben jöjjünk haza. Velence volt a legszeretetre-
méltóbb kedves helyünk. Hatvan-hetvenszer vol-
tunk ott. Laktunk palotában, elõkelõ hotelben,
és olyan szállodában is, ahol kezet se tudtunk
mosni. A férjem nyitotta meg olasz madrigálko-
médiákkal a Fenice Színházban a karnevált.
Mindent elénekeltem itthon és külföldön, ren-
geteg oratóriumot, dalokat, operákat. Sokat dol-
goztam. Fantasztikus kritikák õrzik mindennek
az emlékét.
s Miként telnek a napjai?

- Az agyam maximális használatával, a szépségek
keresésével, az Istenhez való szüntelen fohászko-
dással, hogy gyógyító keze hegessze be a sebeimet,
tudjak különbséget tenni, mennyire más sejteni
a hozzá vezetõ irányt, de nem tudni az utat.

+  +  +
Itt befejezõdött a beszélgetés. Elhallgattunk
mindketten, csönd telepedett a szobára.
Milyennek látta õt a kérdezõ? Tiszta-arcú, ked-
ves embernek, aki tört emlékek, a magányos-
ság hosszú napjai ellenére is tele volt sugárzó
szeretettel és reménnyel. Szerénysége sok min-
dent nem érintett. Álljanak itt egyik méltatójá-
nak összegzõ sorai: „Önt Isten megáldotta az
érzékenység és tudatosság olyan minõségével,
amit hallgatni mélységesen megindító és egye-
dülálló!”                                                       Fenyvesi

Beszélgetés Takács Klára operaénekessel

A zene szeretete

Gálics István képeit hozta el hozzánk testvérváro-
sunk, Lendva abból az alkalomból, hogy 53 éves
korában elhunyt jeles szlovéniai festõ- és grafi-
kusmûvész idén lenne hetvenéves. Az alkotó élet-
mûvét személyes hangvételû köszöntõjében mu-
tatta be Nagy Gábor Tamás polgármester az em-
lékkiállítás megnyitóján, melyen Ksenija Škrilec,
Szlovénia nagykövetasszonya is felszólalt. 

„Súlyosan elfogult vagyok Lendvával, és a
Lendván született Gálics Istvánnal kapcsolat-
ban” – e vallomással kezdte beszédét a kerület
polgármestere a Várnegyed Galériában nyílt ki-
állítás megnyitó ünnepségén. Dr. Nagy Gábor
Tamás elmondta: amikor elõször találkozott
testvérvárosunk, Lendva polgármesterével,
Anton Bala�ekkel, egy Gálics-képet kapott tõle
ajándékba. Megtetszett neki a mû, aztán ahogy
megismerte a mûvész lendvai kiállítását, majd
bepillanthatott a hagyatékába, megszerette egész
életmûvét, olyannyira, hogy mostanra „hálótár-
sává vált” néhány alkotása.

Nagy Gábor Tamás úgy véli: Lendva és a mûvé-
szet szerves egységet alkot, így Gálics István mû-
vészete is összeforrt Lendvával és környezetével.
Ugyanakkor – tette hozzá – nem csak a tájjal, ha-
nem korával is érzékeny kapcsolatban volt az al-
kotó, aki „finom rezonanciával adott hírt arról,
mennyire tévúton jár az a civilizáció, amely szem-
befordul a természettel”. 

A polgármester örömtelinek nevezte, hogy a
Várnegyed Galéria kiállítást rendezhetett Gálics
István születésének 70. évfordulóján, s reményét
fejezte ki, hogy az alkotó gazdag életmûvét, ame-
lyet nagyra tartanak Szlovéniában, Magyar-
országon is egyre többen meg fogják ismerni.

Arra bíztatott mindenkit: nézzék meg alaposan
Gálics képeit, amelyek nemcsak szépek, színe-
sek, hanem mély üzenetet hordozó, „megkövült
lélek-formák, lélek-üzenetek”.

Szlovénia magyarországi nagykövete,
Ksenija Škrilec az emlékkiállítás bemutatóján
arról beszélt, hogy évek óta kiváló a Várnegyed
Galéria, valamint a Lendvai Galéria és
Múzeum együttmûködése. A múzeum nemzet-

közi kapcsolatai több évtizedes múltra tekinte-
nek vissza: az intézmény szervezésében immá-
ron 42. alkalommal ad helyet a lendvai vár a
nemzetközi mûvésztelepnek, ahonnan fõként
Közép-Európából érkeznek alkotók. A város if-
júsági mûvésztelepe szintén komoly rangot
szerzett magának, az idei, 19. találkozóra a vi-
lág minden tájáról várnak fiatal mûvészeket.
Az évente megrendezett alkotótáborok révén

mára egy hihetetlen gazdag gyûjtemény jött lét-
re Lendván.

„Gálics István olyan mester és mûvész volt, aki-
ben együtt élt a régi iránti nosztalgia és az újítás
iránti igény” – mondta Šimonka Tanja mûvészet-
történész, aki szerint az alkotó számára a kulcs-
fontosságú ihletet a természet jelentette összetett-
ségével és végtelenségével. Mint kifejtette: Gálics
életének 53 éve alatt kitörölhetetlen nyomot ha-
gyott maga után, nem csak mûvészi, hanem álta-
lános emberi értékeket is. A mûvészettörténész
jellemzése szerint a képzõmûvész „a színes famet-
szet virtuóz alkimistája, csendes perfekcionista,
kiegyensúlyozott, távolságtartó, magányos utas,
ugyanakkor a társaság nélkülözhetetlen tagja
volt; arisztokratikus külsejével, titokzatosságával
mágikusan vonzotta magához azokat, akik hozzá
hasonlóan keresték az élet esszenciáját, annak
tiszta formáit és alkotói kihívásait.”

Gálics István képzõmûvészeti tanulmányait a
maribori Pedagógiai Akadémián kezdte (1963-
1965), majd a ljubljanai Képzõmûvészeti
Akadémián folytatta és fejezte be (1966-1971).
1975 és 1986 között a Göntérházai Általános
Iskolában, 1986-tól a lendvai szakirányú középis-
kolában tanított. Mûveire kezdetben a „ljublja-
nai grafikai iskola” hatott. Grafikáit klasszikus
technikával, színes fametszet alkalmazásával ké-
szítette. Alkotásait változatos színárnyalatok, fa-
rost- és fosszília-motívumok jellemzik, egyedi fa-
metszetei révén számos díjat kapott. Állandó ki-
állítása a lendvai várban látható. 

A Gálics István-emlékkiállítás 2014. június
7-ig, keddtõl szombatig 11 és 18 óra között te-
kinthetõ meg a Várnegyed Galériában (I.,
Batthyány utca 67.) A belépés díjtalan.

Megkövült lélek-üzenetek Lendváról

Takács Klára Kossuth-díjas operaénekes

Fotó: Kaiser Ottó

Nagy Gábor Tamás polgármester és Ksenija Škrilec Szlovénia magyarországi nagykövete a Várnegyed Galériában

Kerületieknek féláron

3 dimenziós mozi 
a Budai Várról

Különleges élethû idõutazásra hívja a történe-
lem és kultúra iránt érdeklõdõket a Nemzeti
Táncszínházban mûködõ háromdimenziós
mozi. A legmodernebb technikát használó élet-
hû filmnek köszönhetõen a nézõk testközelbõl
ismerhetik meg az 500 évvel ezelõtti Budai
Várat, és az akkor élõk mindennapjait. A
Várnegyed újság felmutatói fél áron tekinthetik
meg az elõadást!

Diplomaszerzés elõtt álló mûegyetemisták
jegyzik a kerület legújabb látványosságát, a
Nemzeti Táncszínházban helyet kapott há-
romdimenziós történelmi mozit. Mint Varga
Rolandtól megtudtuk, évekkel ezelõtt
Rómában láttak hasonló filmet, akkor dön-
tötték el, hogy elkészítik Budapest részleges
háromdimenziós animációját. A Budai Vár,
illetve a budai városrész Mátyás király alatti
fénykora tûnt a legalkalmasabb választásnak,
ezért modellezték a teljes várhegyet Gerevich
László: A budai vár feltárása címû könyve
alapján, majd texturázták az összes épületet.
Ezt követte a „benépesítés”, amikor az addig
élettelen táj mozgó emberekkel és állatokkal
elevenedett meg. Rendkívül aprólékos a ki-
dolgozás ez is közrejátszott abban, hogy a
munka közel két évig tartott.

A 3Dpast csapat tagja elmondta, hogy a
film az épületek mellett a Vár akkori világtör-
ténelmi helyzetérõl is felvilágosítást ad, még-
hozzá magyar, angol, német, spanyol, francia,
olasz és orosz nyelveken. A még élethûbb ha-
tás kedvéért a Nemzeti Táncszínházban a leg-
újabb 3D vetítési technikát építették ki.

Az elõadások hétköznaponként 11-18,
hétvégén 13-18 óra közt tekinthetõk
meg, a részletekrõl a www.3dpast.com
oldalon lehet olvasni. Kedvezmény a ke-
rületben élõknek, hogy aki a Várnegyed
újsággal a kezében érkezik moziba,
féláron vehet részt az idõutazáson. 

Folyamatosan dolgoznak új részleteken, je-
leneteken. A www.budacastle.org oldalon lát-
hatók a legújabb frissítések, ezek folyamato-
san beépülnek a teljes animációba. Készül
egy másik film is, ami a teljes magyar történel-
met mutatja be 19 percben 3D effektekkel és
kiváló minõségben – hívta fel a figyelmet
Varga Roland, aki szerint a nemzetközi film-
fesztiválokon is komoly elismerésekre számít-
hat a történelmi mozi. 
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Május 7-én este – Ludwig von Beethoven budai lá-
togatásának és koncertjének 114. évfordulóján – dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester zuhogó esõben
helyezte el a Budavári Önkormányzat koszorúját a
Várszínház homlokzatán lévõ márványtáblánál.  

Az emlékkoncert keretében a közönség az I., a
IV. és az V. szimfónia átiratát hallgathatta a hol-
land Van Swieten Society  kamarazenekar elõ-
adásában. A hangverseny után Somlai Petra
fortepiano-mûvésszel, az együttes magyar tagjá-
val beszélgettünk.
s Az I. szimfónia átiratát Bart van Oorttal négykezes
változatban adták elõ. Milyen érzés volt azon a szín-
padon muzsikálni, ahol egykor Beethoven is játszott?

- Zenemûvészként nagy megtiszteltetést jelentett
számomra, hogy az idén a mi együttesünk emlé-
kezhetett az egykor Budán koncertezõ
Beethovenre. Az akusztika sajnos nem volt töké-
letes, de minden segítséget megkaptam, hogy a
koncert emlékezetes és magas színvonalú legyen.
A budapesti konzervatórium egyik tehetséges
növendéke, Robinik Péter önkéntesként vállal-

ta a lapozó szerepét. Külön érdekesség, hogy a
historikus elõadásmód híveként ezen az estén
olyan fortepianón játszhattam, amilyen egykor
akár Beethovené is lehetett volna. Korábban so-
ha nem történt velem hasonló, de amikor
Antwerpenben, egy hangverseny próbáján meg-
láttam a hangszert és leütöttem rajta az elsõ han-
gokat, azonnal beleszerettem. Ezt az 1820-ban
készült, eredeti Alois Graff-féle fortepianót nem
sokkal a belgiumi koncertem elõtt újították föl
és a szervezõk kibérelték a hangverseny idejére.
Egy teljes évembe került, mire meggyõztem a res-
taurátort, hogy adja el nekem. Azóta ez a legna-
gyobb kincsem, ha tehetem, minden fellépésem-
re magammal viszem.
s Eredetileg zongoramûvésznek készült. Elõfordul,
hogy zongorán is játszik?

- Már régóta nem, a 2000-es évek közepén a for-
tepianóra specializálódtam. A repertoáromon
preklasszikusok, klasszikusok, korai romantiku-

sok szerepelnek. Szólistaként és a kamaraegyüt-
tes tagjaként is kizárólag eredeti hangszereken
szólaltatjuk meg a mûveket. Úgy gondolom,
hogy a régi zene ismertsége és népszerûsítése raj-
tunk is múlik, hiszen sok ember még nem is hal-
lott a csembalóról vagy a fortepianóról.
s Meddig marad Budapesten?

- Amerikában már levizsgáztattam a hallgatói-
mat, mert az elmúlt hetekben Európában ad-
tunk koncertet az együttessel. Amsterdamban
egy úgynevezett Beethoven-weekendet tartot-
tunk, ahol kamarazenekari átiratban eljátszot-
tuk mind a kilenc szimfóniát. Csodálatos él-
mény volt. Együtt jöttünk Budapestre, de a bu-
davári koncertek utáni napon már utazom is
vissza. Amsterdamban lerakom a hangszerem –
ott van az európai bázisom – és azonnal indulok
tovább az Egyesült Államokba. Az USA második
legnagyobb egyetemén, a University of Texason
tanítok és az év legnagyobb részében ott is élek.

s A hazai közönség mikor találkozhat önnel legköze-
lebb?

- Július 25-én, a fertõdi Esterházy kastélyban Bart
van Oorttal részt veszünk a Carl Philipp
Emanuel Bach születésének 300. évfordulójára
megrendezett koncerten.                                Rojkó A.

„A fortepiano a legnagyobb kincsem”

A hangversenyzongora mellett épp csak egy parányi hely ma-
radt azon a kis színpadon, amelyet a Városháza aulájában
félkörben öveztek a széksorok. A május 10-én este 9-kor kez-
dõdõ koncerten a jazz találkozott a világzenével. Ez alkalom-
mal két ismert fiatal magyar muzsikus: Balázs János zongo-
ramûvész és Lajkó Félix hegedûmûvész Beethoven mûvekre
improvizált.

A rendezvény házigazdája, dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntõjében úgy fogalmazott, hogy 2000. május 7-
én, amikor Beethoven budai fellépésének kétszázadik évfor-
dulóját táblaavatással és emlékhangversennyel ünnepelték,
nem gondolták volna, hogy az évenkénti megemlékezés mi-
ni fesztivállá növi ki magát.

Az idei Beethoven Budán sorozat – a régi zenétõl a jazzig
– immár öt különbözõ mûfajú koncerttel várta a muzsika
barátait. – Beethovent a mai napig leleményes szerzõnek
tartják – mondta dr. Nagy Gábor Tamás, majd magát a mes-
tert idézte, aki úgy tartotta, hogy „a zene lényege: a rögtön-
zés”. Mûveire jellemzõek azok a klasszikus zenében lévõ ka-
denciák, amikor a zeneszerzõ szinte „hátralép” és hagyja,
hogy az elõadó a saját lelke szerint játssza a mûvet.

A szervezõk elsõ alkalommal 2010-ben hívtak jazz zenészt
a Beethoven napokra. Elõször Oláh Kálmán, majd – sor-
rendben – Földvári Gergely (Grego), Vukán György és
Szakcsi Lakatos Béla improvizált klasszikus dallamokra.

Az idei koncertet a fellépõk – Balázs János és Lajkó Félix
– Vukán György emlékének ajánlották. A tavaly nyáron el-
hunyt mûvész fényképét a színpad mellett helyezték el.

A különleges hangulatú estén a Kreutzer szonáta, az
Eroica (III.) szimfónia nyitányának motívumai épp úgy
felcsendültek, mint a Holdfény szonáta ismert dallamso-
ra. A legtöbb improvizációban a zongora indította el a té-
mát, a hegedû pedig különös asszociációk felé vitte a dal-
lamot. A két mûvész mindig kreatívan reagált egymásra,
együtt zárták az egyes variációkat. Jó néhány közös szám
után Balázs János zongorán eljátszotta az op. 13. Pathetic
szonáta 1. tételét, amely után Lajkó Félix virtuóz hegedû-
szólót adott elõ. 

A közönség a dzsessz oldotta hangulatban a koncert után
még jó ideig együtt maradt a mûvészekkel és a házigazdák-
kal és szekszárdi vörösbor, valamint a Baltazár étterem által
készített falatkák fogyasztása közben beszélgettek a zenérõl
és a kultúráról. 

„A zene lényege: a rögtönzés”
A Várszínházban a holland Van Swieten Society kamarazeneker adott koncertet Beethoven tiszteletére

A városházi koncerten Balázs János zongoramûvész és Lajkó Félix hegedûmûvész improvizált Beethoven dallamokra

Örökzöldek eredetiben

Ritkán hallható zenei élményben volt része azok-
nak a zenebarátoknak, akik május 8-án a
Beethoven Budán fesztivál keretében a Magyar-
ság Házába látogattak. A Szentháromság téri
épület Corvin termében Somlai Petra és Bart van
Ort „Négy híres kéz – Beethoven és Schubert”
címmel adott hangversenyt. Napjaink két neves
fortepiano-mûvészének koncertjén a ma már
örökzölddé vált zenemûvek olyan hangzásban
szólaltak meg, ahogyan szerzõik korában. A ma-
gyar és holland mûvész többek között Beethoven
Leonóra nyitányával, a Holdfény szonátával,
Schubert A-dúr rondójával és F-moll fantáziájá-
val varázsolta el a közönséget. 

„Mi budaiak, 
ragaszkodunk hozzá...”
A fenti kijelentést dr. Nagy Gábor Tamás polgármester válaszolta arra a kér-
désre, hogy miért is rendezik meg évrõl évre a Beethoven Budán fesztivált.
Május 11-én, a rendezvénysorozat városházi záró koncertje elõtt a polgár-
mester az elmúlt másfél évtized emlékeit idézte fel a közönségnek. - A
Budavári Önkormányzat nem azzal a céllal rendez emlékhangversenyeket,
mint a vidéki városok. Itt nincs szükség a kulturális élet élénkítésére, hiszen
a fõváros bõvelkedik igényes programokban – mondta a fesztivál házigazdá-
ja. - Mi nem csupán átlagos zenei eseményeket kínálunk, hanem azt szeret-
nénk, hogy az itt élõknek valódi közösségi élményben legyen része, és ki-ki
megtalálja ami számára vonzó. A fõszereplõ Beethoven fantasztikus zeneszer-
zõ, de a helyszínválasztás is meghatározó lehet. A Városháza elegáns és jó
helyszín. A siker mégis a közönségnek, önöknek köszönhetõ, akik ezúttal is
megtöltötték a nézõteret – fordult hallgatóságához a polgármester.

- 2011 óta hagyo-
mány, hogy a Beethoven
Budán koncertsorozat
egyik hangversenyén
egy fiatal, pályakezdõ
mûvész mutatkozik be a
zenebarátok elõtt. Né-
hány éve Somlai Petra,
majd Balázs János is ho-
norárium nélkül vállal-
ta a fellépést, és íme, az
idén mindketten külön-
leges hangversenyt adva
tértek vissza. Bízunk
benne, hogy az idei fiatal
fellépõvel, Medgyesi
Zsolt, Junior Príma-díjas
zongoramûvésszel  is ta-
lálkozik még a budavári
közönség.

A zenész családban született ifjú mûvész eddigi tanulmányai során jelen-
tõs szakmai segítséget kapott Eckhardt Gábor és Bogányi Gergely zongora-
mûvészektõl, valamint kurzusaik hallgatójaként Baranyai Lászlótól és
Vásáry Tamástól is. Jelenlegi mestere Gergelyné Knapp Éva. Több hazai ver-
seny gyõztese volt, többek között az Országos Ferenczy György zongoraverse-
nyé, ahol a Ferenczy-díjat is elnyerte. A bécsi zeneakadémián tanuló húszéves
fiatalember Bécsben megnyerte a Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyt. 

Medgyesi Zsolt Beethoven nagy népszerûségnek örvendõ darabjait játszot-
ta a Beethoven Budán sorozat záró koncertjén. Elõször az A-dúr variációkat,
majd a cisz-moll Holdfény és az f-moll Apassionata szonátát adta elõ. A
könnyed és virtuóz fiatal mûvészt nem könnyen engedte el a közönség, így
végül ráadással búcsúzott. R. A.

Medgyesi Zsolt Junior Príma-díjas zongoramûvész
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Májusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt mmáájjuuss  2277--éénn  1177  óórraa--
kkoorr  a Budavári Önkormányzat Dísztermében. (I., Úri u.
58.) Téma: Magyarország Európa közepén.
„Magyarország vagy inkább a magyar faj most van fordu-
lóponton. Vagy ragyogva élni fog, vagy bukik örökre…”
Széchenyi István, 1848. március 19. 
Vendégek: Pokorni Zoltán a XII. kerület polgármestere, a
Fidesz alelnöke és Heimann Zoltán szekszárdi borász.
Házigazda: Szigethy Gábor író, rendezõ.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon,  I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi estjén, jjúúnniiuuss  22--áánn,,  hhéétt--
ffõõnn  1177  óórraakkoorr Sárközi Mátyás (London-Budapest)
„Mint oldott kéve…” címmel Sárközi Györgyre emléke-
zik. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Dr. Zeõke Pálra emlékezik a Lánchíd Kör 
A Lánchíd Kör alapító elnöke születésének centenáriu-
mán ünnepi rendezvényt tartanak  mmáájjuuss  2288--áánn,,  1188  óórraa--
kkoorr  a Budai Vigadó földszinti  stúdiótermében. (I., Corvin
tér 8.) Köszöntõt mond: Gergely Attila, a Lánchíd Kör el-
nöke. Az életutat méltatja: dr. Túri-Kovács Béla ország-
gyûlési képviselõ. Személyes emlékezést tart: Csallóközi
Zoltán, Kékesi Márton, dr. Matits Ferenc, Papp György.
Közremûködik: Faragó Laura énekes és Dóczy Péter
színmûvész. A rendezvénnyel a 2014. május 10-én el-
hunyt dr. Zeõke Pálnéra is emlékeznek.

Koller Galéria
(I., Táncsics u.5.)
Kass János exkluzív tárlatát tekinthetik meg a Minerva
teremben június 1-ig. A kiállítás a mester Pap József:
„Kert(v)észének” címû verseskötetének egyedi illusztrá-
cióit mutatja be. Nyitva: minden nap 10.00-18.00 óráig.

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
JJúúnniiuuss  77..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Mesés óra –
török mesékkel. Vendég: Gregus László,
mesemondó. Ajánlott korosztály: 3-12

éves korig. JJúúnniiuuss  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Mesetánc. Ezen
a napon a messzi Mongóliába utazunk a mese szárnyán,
ahol megismerkedünk a hiszékeny rókával és a ravasz
vadludakkal. Szavak nélkül, sok mozgással és tánccal
megidézzük a mese szereplõit és történetüket. A foglal-
kozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti. Ajánlott kor-
osztály: 3-8 éves korig.

Országos Széchényi Könyvtár
A Holokauszt Emlékév keretében kiállítás nyílik mmáájjuuss
2288--áánn  1177  óórraakkoorr az Országos Széchényi Könyvtárban,
amely az 1944-es könyvbetiltásokat, a könyvmegsem-
misítést, valamint a könyvtár Kézirattára akkori vezetõ-
jének, Halász Gábornak az életmûvét és tragikus sorsát
mutatja be. A megnyitó elõtt, 15 órától konferenciát ren-
deznek a kiállításon bemutatott események történelmi
hátterérõl, amelynek elõadói: Romsics Ignác akadémikus,
Szécsényi András, a Holokauszt Emlékközpont megbízott
gyûjteményvezetõje, Haraszti György, a Holocaust
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.

Szenior Akadémia
MMáájjuuss  2266--áánn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr dr. Duray Péter tart elõ-
adást a Szenior Akadémián Csontritkulás 50 felett cím-
mel. Június 3-án, kedden 17 órakor dr. Barna István elõ-
adását hallgathatják meg az érdeklõdõk. Téma: Hogyan
elõzzük meg a magas vérnyomás betegség szövõdmé-
nyeit?  Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont, XI. ker.
Villányi út 11-13.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
MMáájjuuss  2277..kkeedddd,,1188..0000  óórraa:: A magyar múlt nyomában
Itáliában, olasz emlékek hazánkban (III.) Ismert és a
közelmúltban feltárt itáliai emlékek Magyarországon.
Dr. Prokopp Mária elõadása hazai olasz remekmû-
vekrõl, különösen az elmúlt évben megtalált Giovanni
del Biondo festményrõl.  Az est alkalmából - az
Egyesület vetített képeivel- a hazánk itáliai emlékeit
ismertetõ kézikönyvet is bemutatják. Közremû-
ködnek: a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium olasz szakos
diákjai.

Hagyományok Háza
(I., Corvin tér 8.)
Bartók trilógia I. rész: Kincses Felvidék - Magyar Állami
Népi Együttes, Táncról táncra szabadbérlet. Idõpont:
22001144..  mmáájjuuss  3311..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa.. A Kincses Felvidék
címû mûsorával a Magyar Állami Népi Együttes a ma-
gyarországi hivatásos együttesek között elõször foglal-
ja össze a Felvidék etnikailag sokszínû tánc- és zenekul-
túráját.

Francia-magyar programok a deportálások
70. évfordulóján
A Budapesti Francia Intézet a Budapesti Holokauszt
Emlékközponttal és a párizsi Soá Emlékközponttal
együttmûködésben francia-magyar programsorozattal
emlékezik az 1944-es deportálások hetvenedik évfor-
dulójára.
MMáájjuuss  2288..,,1188..0000  óórraa,,  Francia Intézet: Héléne Berr, egy
fiatal lány a megszállt Párizsban. A vetítést beszélgetés
követi Jérôme Prieur (rendezõ), Tal Bruttmann (törté-
nész) és Héléne Waysbord (a Maison d’Izieu elnöke) rész-
vételével.
MMáájjuuss  2299..  1188..0000  óórraa,, Budapesti Holokauszt Emlék-
központ: közönségtalálkozó és vitaest a magyar és
francia igazakról, valamint a múlt feldolgozásáról
Franciaországban, Magyarországon és a nyugati orszá-
gokban. Kísérõ programként a Francia Intézet kiállí-
tást rendez Héléne Berr, egy elkobzott élet címmel,
amely a fiatal zsidó lány naplóját dolgozza fel és kitér a
franciaországi náci megszállás és zsidóüldözés történe-
tére is.

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
A VárMezõ Galéria nyitott galéria kiállítóterében jjúúnniiuuss  44--
éénn  1177  óórraakkoorr  nyílik Said Shamirbaev üzbég festõmûvész
kiállítása. A tárlat június 30-ig tekinthetõ meg. 
Az Ujhelyi teremben Rézbõrû ösvényeken címmel,
Barangolás a legendás Vadnyugaton alcímmel Garami
Ágnes, Sárközi Éva és Tószegi Zsuzsanna fotókiállítása
nyílik jjúúnniiuuss  22--áánn,,  1177..3300  óórraakkoorr..  
A kiállítást megnyitja Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. Közremûködik
Sudár Annamária elõadómûvész. A kiállítások ingye-
nesen látogathatók hétköznap 9-18, hétvégén 10-16
óráig.

Programok

Kedves Szülõk!
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûködteti a kerületi nyári napközis tábort. Az I. kerületben élõ
iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kulturált körülmények között szeretne gond-
talan és tartalmas vakációt biztosítani.

AA  ttáábboorr  hheellyyee:: Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpont I., Czakó u.2-4.
TTeelleeffoonn:: 3750-336
ÜÜzzeemmeelltteettééss::  22001144..  jjúúnniiuuss  2233--ttóóll  22001144..  aauugguusszzttuuss  1155--iigg  //88  ttáábboorrii  hhéétt//..
A foglalkozások idõtartama: 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
Ügyeletek a táborban: reggel 7-8 óra között, délután 17 óráig /pénteken 16 óráig/
SSZZOOMMBBAATTII  NNAAPPOOKKOONN  ZZÁÁRRVVAA!!

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  aa  ttáábboorrbbaa  éérrkkeezzhheettnneekk  ééss  ttáávvoozzhhaattnnaakk::
11.. sszzüüllõõii  kkíísséérreetttteell  kköözzvveettlleennüüll  aa  ttáábboorrbbaa,,
22.. ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésssseell//

reggeli gyülekezés: 7.30 – 7.45 óráig a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és Gimnázium elõtt /I. ker.
Attila út 135-137./
délutáni visszaérkezés az iskolához /Attila út/ 16 – 16.30 óra között.

33..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ggyyaalloogg//
reggeli gyülekezés: 7.45 – 8.00 óráig a Horváth-kertben a játszótéren, délutáni visszaérkezés a
Horváth-kertbe 16 – 16.30 óra között.

Az étkezést a Julienne konyhája biztosítja. Étkezés a Lisznyai utcai Általános Iskolában. 
AA  ttáábboorrii  ééttkkeezzééss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  rreennddjjee::

A június 23-tõl- 27-ig és június 30-tól- július 04-ig terjedõ idõszakra bbeeffiizzeettééss  aazz  iisskkoolláákkbbaann,,
A július 07-tól -11-ig, július 14-tól - 18-ig bbeeffiizzeettééss  aa  ttáábboorrbbaann
A július 21-tól - 25-ig terjedõ idõszakra jjúúnniiuuss  2266,,  2277--éénn,,
A július 28-tól - augusztus 01-ig, bbeeffiizzeettééss  aa  ttáábboorrbbaann
Augusztus 4-tól - 8-ig, augusztus 11 -tõl -15-ig terjedõ idõszakra júúlliiuuss  1100,,  1111--éénn..
AA  ttáábboorrbbaann  aa  bbeeffiizzeettéésseekk  kkeeddddii  ééss  sszzeerrddaaii  nnaappookkoonn  vvaannnnaakk..
Kérem, hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat illetve igazolásokat befizetéskor hozzák maguk-
kal.

AA  ttáábboorrii  pprrooggrraammookkrróóll::
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos programot kínál a gyer-
mekeknek, pl. sport, kulturális, kézmûves, egészségnevelõ, kamaszprogramokat stb.

EEggyyéébb  ttuuddnniivvaallóókk::
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére – lehetõség szerint – BKV bérletet biztosítani szíveskedje-
nek.
Az elsõ tábori napra „közösségbe mehet” igazolást, valamint a TAJ kártya másolatát hozzák magukkal.
A tanulók egyedül csak írásos szülõi engedéllyel – az idõpont feltüntetésével – érkezhetnek, illetve
hagyhatják el a tábort.
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemondását, mely a hiányzás 2. napjától érvényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vállalunk!
Amennyiben gyermeke tábori elhelyezését kéri, a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve az „Adatlap”-pal
együtt szíveskedjenek visszaküldeni az iskolába.

Népjóléti Iroda

Nyári napközis tábor a Czakón Jelentkezési lap
Kérem....................................................................................nevû gyermekem napközis tábori elhelyezését
2014. június 23. és augusztus 15. között az alábbi idõpontokban:

jjúúnn.. 2233--2277..,, jjúúnn..  3300--jjúúll..  66..,, jjúúll..  0077--1111..,, jjúúll..  1144--1188..,,

jjúúll..  2211--2255..,, jjúúll..  2288..--  aauugg..  11..,, aauugg..  0044--0088,, aauugg..11  11--1155..

/a kért idõpont(ok) aláhúzandó(k)/
Kérjük átgondoltan bejelölni a kért idõpontot, a felügyelet és a programok tervezhetõsége érdekében.

AA  ggyyeerrmmeekk:: - egyedül érkezik,
- szülõi kísérettel érkezik a táborba,
- a Horváth-kertben gyülekezik /játszótér/,
- a Kosztolányi Dezsõ Ált. Isk. és Gimn. elõtt gyülekezik /I, ker. Attila u. 135-137/

/Kérjük, az Ön számára a legmegfelelõbb megoldást húzza alá./

Amennyiben a táborozás alatt valamilyen probléma merülne fel a következõ címre ill. telefonszámra
kérek értesítést: ..................................................................................................................................................
Lakcím, telefon: ..................................................................................................................................................
Anyja neve, munkahelye,telefonszáma: ............................................................................................................
Apja neve, munkahelye, telefonszáma: ............................................................................................................

Kérjük továbbá, hogy gyermeke esetleges krónikus betegségét, ill. gyógyszerérzékenységét, hobbiját,
kedvenc elfoglaltságát az alábbiakban jelezni szíveskedjék:

Gyermekem gyógyszert szed – nem szed (a válasz aláhúzandó)
Ha igen, milyen adagban: ..............................................................................................................................
Esetleges gyógyszerérzékenység megjelölése: ..........................................................................................

Gyermekemnek egészségügyi problémája van – nincs (válasz aláhúzandó)
Ha igen ismertesse:........................................................................................................................................

Gyermekem hobbija, kedvenc elfoglaltsága: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Az osztályfõnök megjegyzései: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Adatlap
A tanuló neve: ......................................................................................................................................................

Iskolájának neve, címe: ......................................................................................................................................

Végzett osztálya:..................................................................................................................................................

Napi háromszori étkezés térítési díja:................................................................................................................

Iskolatitkár vagy gyv. felelõs aláírása                 szülõ aláírása
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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 a Táncsics Mihály utcában reprezentatív
mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs 110 m2-es,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb budai öröklakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 31,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

PPaauulleerr  utcában III. (legfelsõ) emeleti napfényes, 60 m2-
es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, gázfûtéses, felújított,
azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 16.9 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
hallos felújított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft és 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

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

Attila úton 70 m2-es 2,5 szoba hallos, nagy erkélyes, pa-
norámás öröklakás eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Duna-part közelében a Batthyány
téren felújított mûemlékházban lévõ 41 m2-es 1,5 szobás,
igényesen felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai öröklakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 9,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  Svábhegyen természetvédelmi terület mellett, de
tömegközlekedés közelében az Evetke utcában eladó 45
m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, azonnal beköltözhetõ össz-
komfortos öröklakás. Irányár: 15 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 Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû tár-
sasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos örök-
lakás gépkocsibeállóval, tárolóval eladó. Irányár: 34,9 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. 

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.

LLaakkáássccsseerree::  54 m2-es teljesen felújított VIII. kerületi (IV.
metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift), erké-
lyes lakás cserélhetõ I., II., V., VI., VII., IX., XI., XIII. kerüle-
ti  hasonló nagyságú, akár teljesen felújítandó erkélyes la-
kásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.

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

MMeeggbbíízzhhaattóó középkorú nõ, idõs embereknek felolvasást,
sétát vállal, szerény díjazásért. telefon: 06-20-920-5309.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

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.

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.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzés-
sel, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Telefon: 06-
20-961-6153. www.mesterur.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

Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Te-
lefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

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, 0630-251-3800.

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

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

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.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,, fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, ismétlõvizsgára, pótérettségire való intenzív felkészí-
tés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás
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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 
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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

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
2014. március 25-tõl új vállalkozó terjeszti a Várnegyed újságot. Kérjük, ha a terjesztéssel 

kapcsolatban észrevétele van, akkor azt jelezze az alábbi elérhetõségeken:  
Telefonszám: 0066--11--333366--0044--3355      E-mail: uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

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
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
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

RReennddõõrrssééggii  sszzeemmppoonnttbbóóll  mmeegglleehheettõõsseenn  ccsseennddeesseenn  tteell--
tteekk  aazz  uuttóóbbbbii  hheetteekk,,  aazz  áállllaannddóó  kköözztteerrüülleettii  jjeelleennllééttnneekk  iiss
kköösszzöönnhheettõõeenn  ssúúllyyoossaabbbb  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  nneemm  ttöörr--
ttéénntteekk,,  aahhooggyyaann  aa  ttrrüükkkkööss  ttoollvvaajjookk  iiss  eellkkeerrüüllttéékk  aa
VVáárrnneeggyyeeddeett..  LLooppáásstt  iiss  ccssuuppáánn  kkéétt  eesseettbbeenn  jjeelleenntteetttteekk,,
aa  DDééllii  ppáállyyaauuddvvaarroonn  „„ddoollggoozzóó””  bbûûnnöözzõõkkeett  rrááaaddáássuull  rröövviidd
iiddõõnn  bbeellüüll  eellffooggttáákk..  

Kábítószeres a Vérmezõn
A Vérmezõ Déli pályaudvarhoz közeli részén gyanúsan
viselkedõ fiatalembert akart igazoltatni a kerületi járõr.
A rendõröket látva a férfi megpróbált megszabadulni a
nála lévõ drogtól. Próbálkozása azonban nem járt siker-
rel, a rendõrök ugyanis megtalálták az eldobott és felte-
hetõen kábítószert tartalmazó mûanyag tasakot. Mint
kiderült, a fiatalember néhány nappal korábban vásárol-
ta a fehér port egy szórakozóhelyen, ellene visszaélés
kábítószerrel bûntett megalapozott gyanúja miatt eljá-
rás indult.

Elfogták a pályaudvari szarkákat 
Sajnos a figyelmeztetések ellenére a tömegközlekedési
jármûveken utazók egy része még mindig nem figyel
kellõképpen értékeire. Pedig megéri az óvatosság, hi-
szen akadhatnak olyan személyek, akik az elsõ adandó
alkalmat kihasználva meglopják a gyanútlan utast. Ez
történt nemrégiben a Déli pályaudvaron, ahol az egyik
vonatra felszálló fiatal férfi úgy gondolta, indulás elõtt

szundikál egy kicsit. Természetesen a szerelvényt zsák-
mány után kutatva végigjáró két elkövetõ nem hagyta ki
a lehetõséget és eltulajdonították az alvó utas táskáját a
benne lévõ személyes tárgyaival együtt. Szerencsére a
sértett még idõben észrevette a lopást és értesítette a
rendõrséget. Az eltulajdonított tárgyak ismeretében a
rendõröknek sikerült a Vérmezõn elfogni a tolvajokat. 

Beteg turistának segítettek a rendõrök
Tekintettel a kerületben megforduló nagy számú turistára
a kerületi rendõrség a vagyon- és személyvédelem mel-
lett az élet más területein is igyekszik segítséget nyújtani
a bajba került külföldieknek. A napokban a Citadellánál
lett rosszul egy külföldi hölgy, akihez a helyszínen szolgá-
latot teljesítõ járõr azonnal kihívta a mentõket. 

Figyeljünk jobban biciklinkre!
Az egyik csendes kerületi társasház lépcsõházában a
korláthoz erõs lakattal és lánccal rögzített kerékpárt tu-
lajdonított el egy ismeretlen elkövetõ. Mivel a lánc túl
nagy falatnak bizonyult, a tolvaj inkább a korlátot vágta
ketté, így már könnyûszerrel le tudta akasztani a bicik-
lit. A hasonló esetek elkerülése érdekében a rendõrség
azt javasolja, hogy a kerékpárokat a lehetõ legjobb mi-
nõségû lánccal és zárral védjék, valamint erõs oszlophoz
rögzítsék. A tapasztalatok szerint ugyanis az elkövetõk a
hatékony biztonsági felszereléseket látva inkább tovább-
állnak és könnyebb prédát keresnek. 

Kék hírek

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

Help and smile
with us!

Jótékonysági hónap
az Art on Me-vel

A nemzetközi divatszféra képviselõitõl egyáltalán nem idegen, hogy jótékonysági kezdeményezéshez
adják a nevüket és termékeiket (lásd: Gucci, Topshop, Mango, Thakoon és még számos példát sorolhat-
nánk). A divat egy sajtóközpontú, fogyasztással kapcsolatos ág, mely könnyen nagy tömegeket ér el, és
mozgathat meg, épp ezért nagyon fontos, hogy szemünk elõtt tartsuk a társadalmi felelõsségvállalást
is. Magyarországon elsõként az Art on Me designer üzlet vállalta fel azt, hogy példamutató módon egy
karitatív kampányba kezd, és adományokat gyûjt a Mosoly Alapítvány számára. 

Az Art one Me az ország elsõ designer-csapata, akik részt vesznek a Balaton körüli váltófutásban, me-
lyet az alapítvány 7. éve rendez meg. (http://www.mosolykilometer.hu/2014/adomanygyujto-csa-
pat/7) A csapat tagjait alkotják: Szeles Anita és Marton Ancsa, az üzlet alapítói és az Anshaa tervezõi, a
Non+ tervezõje, Kiss Sarolta, az 1975 dizájnerei: Kupi Szimonetta és Györe Nikoletta, ezenkívül Dolphin
Benedetto Ganz (A DolfoArt Manufaktúra vezetõje), és Krebsz Iván festõ és grafikus. A május 30-ig az
üzletbe (Árkád2, 1. emelet Designer-Zóna) kihelyezett urnán kívül az üzlet összes tervezõje
(SustiKKriszta, Beango, DolfoArt, Medence Csoport, Sarolt Jewelry, 1975, Ivanuska Design manufaktú-
ra, ZagonD, Pure Silk, Nativus, Non+ és az Anshaa) részt vesz az adománygyûjtésben, melynek kereté-
ben megrendezünk egy pop-up vásárt a FIAN Konceptben és a HAPIMAG Apartmanházban (Budai Vár,
1014, Budapest, Fortuna utca 18.). Május 22-29. közt, 12-tõl 20 óráig várjuk az érdeklõdõket! A bevé-
tel 20%-a a Mosoly Alapítványt támogatja majd, ezenfelül a vásáron limonádét is lehet venni, aminek
az eladásából befolyó teljes bevétellel az alapítvány támogatjuk. 

Mi lesz a fõ attrakció? Egy különleges, jótékonysági árverés május 29-én, este 8 órás kezdettel, mely-
nek keretében minden tervezõ egy-egy darabot ajánl fel az aukcióra. Ezek a darabok egyediek és exk-
luzívak lesznek, speciálisan erre az alkalomra készülnek. Az árverésen természetesen egy kis itallal és
harapnivalóval is kedveskedünk majd az érkezõknek, támogatóinknak. Bárkit szívesen látunk, elõzetes
jelentkezést kérünk e-mailben (info@artonme.hu).

Az Art on Me üzletben és a vásárban május közepétõl lesz megvásárolható egy jelvényekkel díszített
felsõ is, melynek szintén a teljes bevételét az alapítvány számára ajánljuk fel. 

Nagyon örülnénk, ha hírét adnád kezdeményezésünknek és segítenél, hogy minél nagyobb összeget
tudjunk az alapítvány számára összegyûjteni! 

A frissülõ információkért érdemes folyamatosan figyelemmel követni az Art on Me oldalát!
(https://www.facebook.com/artonme.divat) 


