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Budavár új díszpolgára Imre Géza párbajtőrvívó

A kard kötelez 
Finisszázs 
a Galériában

Május 31-én, szerdán 17.00 órakor Gyulai
Líviusz, Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett
Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusmûvész
rendhagyó tárlatvezetést tart a Lulu 80 kiállítá-
son. Mindenkit szeretettel  várnak, a belépés
díjtalan! A Várnegyed Galéria júniusi kiállí -
tásáról az 5. oldalon olvashatnak.
A Várnegyed Galéria címe: Batthyány u. 67.

MEGHÍVÓ
A Budavári Önkormányzat 

2017. június 4-én, 12.00 órakor 
a Clark Ádám téren, 

az Országcímernél tartja 
a Nemzeti Összetartozás Napja

alkalmából tartandó ünnepségét. 

Köszöntõt mond: Szigethy Gábor 
színháztörténész, rendezõ.

A Magyarság Háza június 2-4. között 
koncertekkel, családi programokkal várja 

a látogatókat, részletek a 9. oldalon.

Május 21-én, a Kerület Napján egyszerre
emlé kezünk az 1848-49-es forradalom és sza -
bad ságharc fényes diadalára, Buda vissza-
vételére, a tavaszi hadjárat hõseire és a je-
lenkor bajnokaira, akik hivatásukkal, emberi
példájukkal, jellemükkel kiérdemelték közös -
ségük elismerését, a Budavár Díszpolgára
címet. 2017-ben Imre Géza, világ- és Európa-
bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétsze -
res olimpiai bronzérmes párbajtõrvívó vehette
át a díszpolgári oklevelet, a címmel járó arany-
gyûrût és ajándékként egy 1848-as tiszti szab -
lyát. 

„Egy nemzetnek sem lenne illõbb és szüksége-
sebb a kardját jól forgatni tudni, mint a ma -
gyar nak, mert ami, és amije van, azt ennek
köszönheti.” Wesselényi Miklós erdélyi arisz-
tokrata gondolataival köszöntötte az ünnep-
ség részt vevõit, mások mellett a kerület dísz -
polgárait és Gálfi Árpádot, Budavár testvér -
városának, Székely udvarhelynek a polgár -
mesterét Nagy Gábor Tamás. A polgármester
szerint Wesselényi arra tanít minket, hogy a
kard kötelez, kardforgató embert nem lehet
elvá lasztani a legnemesebb ember jellem vo -
násaitól: a hûségtõl, az igazságosságtól, a
megbízhatóságtól, a józanságtól és az állhata -
tos ságtól. Nem a kivont kard teszi a jellemet
naggyá, hanem a nagyság a kard igazi ereje.

(Folytatás a 3. oldalon)

Rozsdás sínek helyett XXI. századi környezet

Rendezõdhet 
a MÁV terület sorsa

I. Kerületi Egyházak
Labdarúgó Bajnoksága
Május 27-én, szombaton immár 24. alkalom-
mal rendezik meg a Czakó Utcai Sport köz -
pontban az I. kerületi Egyházak Labdarúgó
Bajnokságát. A kezdõ rúgást ez alkalommal –
2016 után közkívánatra – ismét a Ferencváros
egykori válogatott jobbszélsõje, Szõke István
végzi el, aki ezúttal is focizni fog, a Tabáni Szent
Katalin Egyházközség csapatában játszik majd.
A torna fõvédnöke idén is Orbán Viktor mi -
nisz terelnök, aki a legjobb kapusnak, a legjobb
mezõnyjátékosnak és a gólkirálynak is különdí-
jakat ajánlott fel. Az eseményt 08.45 órakor
Nagy Gábor Tamás polgármester nyitja meg. A
kora délutánig tartó eseményre a rendezõk
minden érdeklõdõk szívesen látnak, a belépés
díjtalan. Támogatók: Budavári Önkormány -
zat, Római Katolikus Egyház, Tabánért Alapít -
vány, Tabáni Spartacus Sport- és Környe -
zetvédõ Egyesület, Czakó Utcai Sport- és Sza -
badidõközpont, Arsenal Pékség. 

Jelentõs építkezésbe kezdhet a Testnevelési Egyetem (TE) kerü le -
tünkben: a Déli pályaudvar mögötti, Hegyalja útig terjeszkedõ 78 ezer
négyzetméteres, szlömös, egykori MÁV területen épülhet meg az
elõzetes tervek szerint az egyetem új kampusza.  A végleges kiviteli ter-
vek elkészítése a közeljövõben kezdõdhet meg. A parkosított részek, a
sportpályák, a jégcsarnok, az uszoda és a mélygarázs minden környék-
beli számára használható lesz – ígérte lapunknak a TE Beruházási
Programiroda igazgatója, Gyetvai Árpád.                            (Bővebben a 2. oldalon)

Áprilisban számolt be a kerületi rendõr kapitányság az önkormányzat-
nak a 2016. évi rendõri munkáról. Krammer Györgyöt, a ke rületi
rendõrkapitányság vezetõjét ennek apropóján kérdeztük a közbiztonság -
ról és arról is, hogyan védhetjük ki a trükkös csalókat.

t Elégedett a kerület közbiztonságával?
– Az elmúlt években jól nyomon követhetõ az a tendencia, hogy
kevesebb a vagyon elleni bûncselekmények száma a kerületben. A tava-
lyi évben is jelentõsen csökkent a betörések, a gépkocsilopások és a
rablások száma, a gépkocsifeltörések száma pedig nem emelkedett.  Így
azt mondhatom, hogy az eredmények jók, de ez nem azt jelenti, hogy
most már nyugodtan hátradõlhetnénk. Sõt! Az igazi feladat, hogy ezeket
az eredményeket megõrizzük és lehetõség szerint tovább csökkentsük a
bûncselekmények számát. Az én elégedettségemnél azonban sokkal
fontosabb az, hogy az itt élõk szubjektív biztonságérzete is jó.
t Ez mit jelent? Hogyan lehet ezt mérni? 

– A lakóknak nem kell attól tartaniuk, hogy erõ szakos bûncselekmény
áldozataivá válnak.  A hozzánk érkezõ megkeresések, köszönõlevelek, a
körzeti megbízotti szolgálat munkatársainak a visszajelzései alapján az
emberek biztonságban és jól érzik magukat a kerületben. 
t Hasonló jó eredményeik vannak a felderítések terén is? 

– Igen, az összes rendõri eljárásban regisztrált bûncselekmények
nyomo zás-eredményességi mutatója emelkedett.             (Folytatás a 2. oldalon)

Krammer György rendõrkapitány 
a közbiztonságról és az együttmûködésrõl

„Közösen
hatékonyabbak
tudunk lenni”

a Kapisztrán téren
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Folytatódott 
a faültetés 

2015-ben határozott a kormány, hogy a
Testnevelési Egyetem évszázados kampuszát
kibõvíti, egyúttal XXI. századi szintre újítja fel.
Ekkor került elõtérbe a Déli pályaudvar több
mint 6 hektáros üzemi területeinek hasznosí -
tása. A 2016. szeptemberi kormányülés egyik
témája már a pályaudvar jövõbeni sorsa, illetve a
78 ezer négyzetméteres rozsdaövezet hasznosítá -
sa volt. A területet korábban a MÁV tulajdonol-
ta, amit állami kezelésbe adott. A kabinet ki-
mondta: olyan parkosított, közcélokat szolgáló
beruházás megvalósítása kívá natos, amely nem
zavarja a vasúti közleke dést. A döntés értelmé -
ben az egyetem fejleszté sének harmadik ütemé -
ben, azaz 2018 - 2022 között kerülhet sor az üze-
mi terület  hasznosítására.
   – A Déli személyforgalma kisebb, mint amit
csúcsidõben a Batthyány tér bonyolít – jegyezte

meg Gyetvai Árpád igazgató, s hozzáfûzte:
megma rad a beközlekedést jelenleg is biztosító
két  sínpár, csupán a parkoló vágányok egy részét
és az üres területeket érinti a fejlesztés. 
   Az igazgató kiemelte, hogy a Hegyvidéket az I.
kerületbõl kizárólag a Márvány utcai felüljárón
és a Hegyalja úton lehet megközelíteni, de egyik
sem gyalogosbarát. Ezt több gyalogos híddal,
felüljáróval kívánják orvosolni.
   Noll Tamás, Ybl-díjas építész készítette a meg-
valósíthatósági tanulmányokat, amelyek kiter-
jednek a talajszennyezettségi, geodéziai vizsgála-
tokra, továbbá végeztek színtanulmányokat.  A
tanulmány három lehetõséget vázolt fel, ezek
közül választott a kormány. A közeljövõben elin-
dulhat a vég leges kiviteli tervek elkészítése.
   – A Testnevelési Egyetem portfóliójából
hiány zik a jégcsarnok, csakúgy, mint a környék -

rõl, ezért jégcsarnokkal kombinált ötven méte -
res úszó medencét építünk – mondta Gyetvai
Árpád, aki kifejtette: az összekötött gépészet
segíti egymást, így hatékonyabb üzemeltetést biz-
tosít. Hasonló egységben valósul meg a mászó-
fal, amelynek túlsó fele nyáron gyermek sípálya -
ként mûködik.
   Szintén ritkák a teniszcentrumok, a helyzet
javítására 1000-1500 fõs, fedhetõ csarnok építé -
sét vették tervbe. A várható érdeklõdés, nyilván
megterhelné a környék parkolóhelyeit, ezért egy
legalább 250 férõhelyes mélygarázst is terveznek.  
   – A parkolókat a környékbeliek kedvezmé -
nyes áron vehetik igénybe – tájékoztatott az igaz-
gató.
   A létesítmények negyede lesz zárt tér, a többi
szabadtéri, közösségi funkciókat tölt be. Mivel az
egyetem gyakorló csarnokokat épít, azokat

tanítási idõben õk használják, utána bárki elõtt
nyitva állnak. Szerepel a tervek között egy fedett
mûfüves pálya és futókörrõl is gondoskodnak.
Ezt bárki kedvére igénybe veheti, csakúgy, mint
az extrémsport-pályát.
   Gyetvai Árpád hangsúlyozta: fontos az itt élõk
és az érintett önkormányzatok véleménye, hisz
azok alapján alakítják majd ki a végleges a ter-
veket.
   – Ha például egy további tanmedencét, vagy
kosárlabda pályát igényelnek, akkor mindent
elkövetünk, hogy integrálhassuk a projektbe –
mondta.
   Erre példa a 42 férõhelyes buszgarázs, amelyet
a kerületi önkor mányzat kérésre vettek tervbe.
Ez lenne a turistabuszok végállomása, innen
akár elektromos buszokkal szállíthatnák a láto-
gatókat a Várba.
   Nem feledkeztek meg a kollégiumról sem,
további 400 hallgató számára biztosítanak szál-
lást a tervezett apartman házban.        D. A.

Az önkormányzat megbízásából a kerület több pontján – a Gellérthegyen, a Naphegyen és a Vízivárosban – ültettek facsemetéket
az elmúlt hetekben, a parkfenntartó cég munkatársai rendszeresen végzik az öntözésüket. A Linzi lépcsőnél három beteg, bale-
setveszélyes fát vágtak ki, helyükre már újakat ültettek. Kérjük Önöket is, óvják a csemetéket, hogy mielõbb megajándékozzanak
minket lomjukkal, virágjaikkal. Akárcsak az a fasor, amely májusban gyönyörû rózsaszín virágival beborította a Zsolt utcát.

Rendezõdhet a MÁV terület sorsa

Rozsdás sínek helyett XXI. századi környezet

Krammer György rendõrkapitány a közbiztonságról és az együttmûködésrõl

„Közösen hatékonyabbak tudunk lenni”
(Folytatás az 1. oldalról)
t Milyen bûncselekmény-típusokat, rendõri fe  la -
da tokat emelne ki, amelyek esetleg jellemzõbbek az
I. kerületre, mint más városrészekre? 

– Az elmúlt idõszakban nagyon jellemzõek
voltak a II. világháborús bombákkal kapcsolatos
feladatok, az adott terület hermetikus lezárása és
szükség esetén a lakosságvédelmi intézkedések
biztosítása. Nem csak a kerületben, hanem
világszerte egyre elterjedtebbek az interneten
elkövetett, bankkártya visszaéléssel kapcsolatos
bûncselekmények, amelyeket speciálisan kép -
zett személyek követnek el. De amit mindenkép-
pen meg kell említeni, az a trükkös lopás, hiszen
a kerületben az összlakosságon belül magas az
idõsek aránya, és a csalóknak õk az elsõdleges
célpontjaik. Az elkövetõk sok esetben szere -
lõnek, valamely hivatal munkatársának adják ki
magukat, így jutnak be a lakásba és meg tévesztik
az áldozatokat. Mostanában gyakori az „uno -
kázós” csalás:  késõ este vagy éjszaka telefonon
felhívják az idõsebb embereket és magukat az il-
letõ közeli hozzátartozójának, családtagjának ad-
ják ki. Azt állítják, hogy bajba kerületek, bale-
setet szenvedtek, és azonnal készpénzre van szük-
ségük, hogy az orvosi kezelést ki tudják fizetni.
Ilyenkor a csalók azt használják ki, hogy az idõs
emberek segítõ készsége keveredik az ijedtséggel.
t Hogyan lehet védekezni a trükkös lopások, az
unokázós csalók ellen? Mit tehetünk mi, és mit tesz
a rendõrség? 

– A körzeti megbízotti szolgálaton (KMB) ke -
resztül, az egyházak, civil szervezetek, a pol-
gárõrség bevonásával folyamatosan felhívjuk a

figyelmet a trükkös lopásokra, azok legújabb vál-
fajaira. Rendszeresen tartunk felvilágosító
elõadásokat például az Idõsek Klubjaiban. De
nem lehet elégszer elmondani a legfontosabb
tanácsokat: ne tartsanak otthon nagy értékû
készpénzt, ne engedjenek be idegeneket a lakás-
ba, telefonon pénzt, ékszereket kérõknek soha
ne adják át értékeit! Figyeljenek oda arra is, hogy

az utcán, a villamosra várva, az orvosi ren-
delõben kinek és mit mondanak el. A csalók sok
esetben ártatlannak tûnõ beszélgetéssel környé -
kezik meg áldozatukat, így tudakolják meg
például, hogy hol tartja a pénzét.  Sokszor el
szoktuk mondani, hogy figyeljenek oda egymás-
ra, tartsák a jószomszédi viszonyt.  Ha idegent
látnak a házban, kérdezzék meg, ki az és mit akar
– sok esetben már ez is elegendõ ahhoz, hogy a
csalók gyorsan továbbálljanak. 
t Pénz, paripa, fegyver – a jó közbiztonsághoz ez
is elengedhetetlenül szükséges. Az I. kerületi rend -
õr kapitányság hogyan áll a személyi állomány és a
technikai eszközök terén? 

– Két évvel ezelõtt hatályba lépett az új szolgálati
törvény, amely meghatározta a rendõri élet-
pályamodellt és ez jól érezhetõ, anyagi biztonsá-
got, kiszámítható feltételeket teremtett. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy nincs létszámgond.
Az itt dolgozó kollégák szeretik, a magukénak
érzik a kerületet. A technikai eszközeink a kor-
nak és a feladatnak megfelelõek. Nagyban segíti a
munkánkat, hogy az önkormányzat modernizál-
ta a kerületi térfigyelõrendszert, így kifogástalan
minõségû, jól látható képeket kapunk, ame-
lyeket mind a bûnmegelõzés, mind a bûnüldözés
területén fel tudunk használni.  Minél nagyobb
területen vannak térfigyelõk, annál inkább elke -
rülik a bûnelkövetõk azt a városrészt. Ha már a
pénzt, a paripát és a fegyvert említi, én hozzáten-
nék még egy dolgot, ami szintén alappillére a
közbiztonság fenntartásának. Ez pedig az együtt -
mûködés. A rendõrség csak akkor tud ered mé -
nyeket elérni, ha az itt lakók kal, az önkormány -

zattal, az egyéni képvi selõk kel, a kerületi szerve -
zetekkel jó az együtt mû ködés. A mindennapi
munkához nagy segítsé get nyújt a kerület veze -
tése, a par kolás-üze mel tetõ cég, a közterület-felü-
gyelet és a Polgár õrség is.  A polgárõrökkel együtt
veszünk részt rendezvények biztosításában, a
közterület-felügyelettel közös szolgálatot adunk a
Batthyány téren és fellépünk az illegális áru-
sokkal szemben is. A lakossággal való együtt -
mûködés szer ves részét képzi a körzeti megbízotti
rendszer. A körzeti megbízottak feladata, hogy a
területü kön mindenkit ismerjenek és õket is is-
merjék. Vannak olyan városrészek – például a
Gellért hegy, a Tabán vagy a Vérmezõ – ahol
mind a lakók, mind pedig a körzet önkormányza-
ti képviselõi rendszeresen keresik a kollégákat,
hogy a lokális problémákat megoldják. Ez szá-
momra azért is örvendetes, mert így egy-egy
negatív jelenséget azonnal kezelni tudunk, szinte
csírájában el tudunk fojtani.  Arra bíztatok min-
denkit, hogy keresse a körzeti megbízottakat a
körzetében. 
t A tavalyi év eredményei, eseményei alapján
meg határozták az idei év legfontosabb feladatait?
Melyek ezek?

– Ha címszavakban kellene összefoglalnom,
akkor úgy fogalmaznék, hogy még kevesebb
bûn cselekmény, a csökkenõ tendencia fenn -
tartása, és a megvalósult bûncselekmények elkö -
vetõinek felderítése minél nagyobb számban.
Fontosnak tartom a jó együttmûködés további
erõsítését mind a lakosság, mind a ke rületi szer -
vezetek felé, mert közösen haté ko nyabbak
tudunk lenni.                                                                B.L.

Krammer György rendőrkapitány
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A kard kötelez 
(Folytatás az 1. oldalról)
– Olyan „kardjellemû” magyarok nélkül, mint
Wesselényi, ma aligha lehetnénk itt, aligha lenne
mire emlékeznünk – mondta a polgármester,
utalva az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc hõseire, akik életüket áldozták a szabad-
ságért. Megemlékezésében Karsa Ferenc fiatal
sza badságharcos emlékirataiból idézve elevení -
tet te fel az ’48-49-es eseményeket, Buda dicsõ sé -
ges visszavételét és Henzi elfogatását. A kor
szellemét Juhász Zoltán és Juhász Lilla népze -
nészek idézték meg csíki és gyimesi huszárver-
bunkosokkal. 
   A múlt hõseinek, kardforgatóinak emlékezete
után Budavár új díszpolgárát, Imre Géza világ- és
Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes,
kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtõrvívót
köszöntötték a Városházán.  
   – Imre Géza párbajtõrvívó, olimpikon tehet-
ségével, szorgalmával, emberi helytállásával és
sikereivel dicsõséget szerzett a magyarságnak,
példát adva ezzel a fiatalabb nemzedéknek ki-
tartásról, szerénységrõl, sportszerûségrõl – olvas-
ta fel a polgármester a díszoklevél szövegét. –
Budavár új díszpolgárát valóban a kardja teszi az-
zá, ami, mégpedig úgy, abban az értelemben,
aho gyan azt Wesselényi gondolhatta. A hûség, az
igazságérzet, a megbízhatóság, a józanság és az áll-
hatatosság – ez áll a kivételes sportteljesítmény
mögött is, amelyért mi, magyarok és budaváriak
köszönettel tartozunk – méltatta a kitüntetettet.
Elmondta, külön öröm számára, hogy Egerszegi
Krisztina és Puskás Öcsi után ismét egy sportoló
vált a kerület díszpolgárává, hiszen a sport olyan
erényekre nevel, mint a tisztességes verseny -
szellem, az önfeláldozás és a közös siker érde ké -
ben végzett csapatmunka.  

   Az önkormányzat nevében átadta a kerület
címerével ellátott arany pecsétgyûrût és aján -
dék  ként egy tiszti szablyát, amelynek pengéjén
az áll: Freiheit und Recht (szabadság és igazság –
a szerk.), míg másik oldalán egy dátum szerepel:
1848. március 15. 
   Budavár új díszpolgárát elsõként Kovács Ákos
elõadómûvész, az est meglepetés-vendége köszön -
tötte, mégpedig nem énekkel, hanem prózával,
Arany János: A bajusz címû versével. Ákos el-
mondta, hogy örömmel vállalta a felkérést, hiszen
Imre Géza koncertjeinek szinte állandó vendége. 
   Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke laudációjában arra hívta fel a figyelmet,
hogy Imre Géza egyedülálló sportteljesítményé-
vel 25 éven keresztül állt a világ tetején. Külön -
bözõ világversenyeken 31 érmet nyert, és min-
deközben közgazdász diplomát is szerezett. Imre
Géza csapattársa és barátja, Boczkó Gábor világ-
és Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes
párbajtõrvívó az elmúlt negyven év legeredménye-
sebb párbajtõrözõjének tartja a díjazottat. Mint
mondta, mindig lehet számítani rá, igaz barát
mind a sportban, mind a magánéletben. A dísz -
polgárok nevében Dragonits Tamás épí tész kö -

szön tötte Imre Gézát. Elmondta, hogy a spor toló
édesanyjának családja régóta a Várban élt, és az itt
lakók közül sokan emlékeznek a család  ra.
Hozzátette, számára megtisz te lõ, hogy egy olyan
szûk körnek, a budavári dísz pol gároknak a tagja
lehet, amelynek mostantól Imre Géza is részese.     
   – Nem gondoltam volna, hogy 18 év után is-
mét ilyen ünnepélyes alkalommal állok itt,
ebben a teremben. Azért ismét, mert itt kötöt-
tünk házasságot a feleségemmel – monda Imre
Géza az ünnepség végén. Köszönetet mondott
szüleinek, akik elindították a sportpályafutását,
családjának, feleségének és gyermekeinek, akik
biztos hátteret nyújtva lehetõséget teremtettek
arra, hogy részt vegyen a több hetes  felkészülé se -
ken, edzõtáborokban. 
   Budavár Aranykönyvébe Ernest Hemingway
Nobel-díjas író idézetét írta be, amelyet megosz-
tott a jelenlévõkkel is: „A sport megtanít becsü -
letesen gyõzni vagy emelt fõvel veszíteni. A sport
tehát mindenre megtanít.”
   – Mindez jól jellemzi a pályafutásomat és
muníció lehet a következõ generációknak.
Engem pedig arra tanít, hogyan lehetek pél-
dakép.                                                                             B.L.

A Budavári Általános Iskolában május 19-én
tartották a Budavári Diáknap Gálaestjét, ame-
lynek díszvendége az iskola egykori tanulója,
Imre Géza volt. A világ- és Európa-bajnok, kétsz-
eres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai
bronzérmes párbajtõrvívó, Budavár díszpolgára
egy kis idõre ismét visszaült az „iskolapadba”,
hogy válaszoljon a gyerekek kérdéseire.  Vári em-
lékeirõl a Várnegyednek is mesélt.

t A Budavár Díszpolgára címet az itt élõk javaslata
alapján ítéli oda az önkormányzat. Meglepte, hogy
idén Önt jelölték? 

– Nagyon megtisztelõ és nagyon jólesõ érzés a
jelölésük és az önkormányzat döntése, hiszen a
Budai Várról számos szép emléket õrzök.  
tMegosztja velünk? 

–  Szinte felsorolni sem lehet, hiszen a teljes gyer-
mekkorom, a fiatalságom itt zajlott. A Tárnok ut -
cá ban, a Patika Múzeum fölötti lakásban él tünk
a szüleimmel és testvéremmel. A vári gye re kekkel
együtt bicikliztünk a Tóth Árpád sétányon és
néha a Dózsa György téren, a szo bornál, de on-
nan mindig elzavartak minket. A Halász bástya
pedig a legjobb bújócska-hely volt, amit ismer -
tem. Ide jártam iskolába, és innen indult a pálya-
futásom is. Fejér Zsuzsa igazgató asszony, egykori
fizikatanárnõm, éppen most adta ide egy szom-
bathelyi versenyre szóló iskolai kikérõm máso-
latát. Akkor hetedik osztályos voltam és az volt az
elsõ versenyem, amit megnyertem. 

t Van-e kedvenc helye a kerületben?
– A Mátyás-templom. Itt kereszteltek és már gyer-
mekként is csodáltam. Nem vélet len, hogy
ebben a templomban, illetve az I. kerü leti város -
házán tartottuk az esküvõnket a felesé gemmel és
a gyermekeinket – Bencét és Szofit – is a Mátyás-
templomban keresztelték meg. (Imre Géza fe-
lesége Kökény Beatrix Európa-bajnok, olim piai
és világbajnoki ezüst érmes kézilabdázó – a szerk.).  

t Nevelõedzõként dolgozik a Budapesti Honvéd -
ban, fiatalokkal foglalkozik. A Budavári Diáknap
Gálaestjén találkozott a budavári gyerekekkel is. Mit
üzenne nekik?   

– Ahogyan elnéztem az arcukat, a mozgásukat,
nem nagyon kell üzenni nekik. Egészségesen,
vidáman, mo so lyogva táncoltak, sportoltak. És
ez a legfonto sabb. Csak így tovább! 

A Várból indult el a világhírnév felé
Boczkó Gábor, a csapattárs is méltatta a díjazottat

Ákos volt az est meglepetés-vendége

Vidám családi délután
a Városházán
Tánctanítás, kézmûves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás és per-
sze finom uzsonna várta a Budavári Önkormányzatnál dolgozó
családokat – és legfõképpen gyermekeiket – május 19-én a
Városházán. A Családbarát Munkahely program keretében meg-
tartott rendezvényen a hivatal munkatársai és családtagjaik
kötetlen formában is megismerkedhettek egymással, vidám
perceket tölthettek el közösen.  

Május 21-én, a honvédelem napj án
a Dísz téren, a Honvéd-emlék-
mûnél tartott megemlékezést és
koszorúzást a Honvédelmi Mi nisz -
térium. Vargha Tamás minisz ter -
helyettes arra emlékeztette a részt -
vevõket, hogy 1848. május 21-én a
fiatal magyar hadsereg nagyszerû,
hõsi küzdelemben vívta vissza Buda
várát Görgey Artúr vezény letével. A
honvédelem napján a harcokban
megszületõ magyar hon védseregre,
a haza fegyveres védelmét vállaló, ar-
ra kész és képes katonákra, hõsiessé -
gükre emlé ke zünk. Vargha Tamás
rámutatott: határaink védel me ér -
de kében ma újra szükségünk van a
bátorságra, a magyar katonák helyt -
állására. – A 21. század legnagyobb

kihívása a haza, Magyarország vé -
delmezése, a nemzet megmaradása
– hang sú lyoz ta. 
   A Dísz téren tartott megemlé -
kezés után a résztvevõk megkoszo -
rúzták Görgey Artúr szobrát. A
Budavári Önkormányzat és test -
vérvárosa, Székelyudvarhely nevé -
ben Nagy Gábor Tamás és Gálfi
Árpád polgármesterek helyezték el
az emlékezés virágait a 101 éve el-
hunyt katonai géniusz szobránál. 
   A hivatalos programot ünnepé-
lyes zászlófelvonás zárta az Esztergo -
mi rondellánál, majd hagyo mány -
õrzõ katonai felvonulás és a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
programjai várták a látogatókat a
Budai Várban.

Fõhajtás katonáink tiszteletére  
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MÁRAI SZALON
(Budavári Önkormányzat Díszterem, 
1014 Budapest, Úri utca 58.)
Május 30-án 17.00 órakor Titkok tudói címmel
tartják meg a Márai Szalont. Vendégek: Figula Mihály
borász, Tóth József Füles fotómûvész. Közremûködnek:
Slárku Anett és Szõcs Artur, a Miskolci Nemzeti Színház
mûvészei. Házigazda: Szigethy Gábor.

ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Június 13-án, kedden 17.00 órától Zenei Szalon
Szilasi Alex vezetésével. A belépés ingyenes.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság
tér 6. III.66.)
Június 6-án, kedden 18.00 órától A magyar
tengerészet nagyjai sorozat II. része: Tengerész em-
lékhelyek Horvátországban és Montenegróban, egy
sírkert, egy magyar emlékhely Pulában; a világ 6. leg-
nagyobb haditengerészeti flottája a Monarchiában; a
nagy háború csatái és hullámsírjai. Tisztelgés a Magyar
Haditengerészet és hõsi halált halt tengerészeink napja
elõtt. Vendégek: a Magyar Tengerészek Egyesülete és
a hagyományõrzõ pulai Móricz Zsigmond Magyar
Kulturális Egyesület képviselõi.   

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára, 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Május 30-án, kedden, 17.00 órakor Saly Noémi
elõadása Tavasz Pesten és Budán címmel. Zenél:
Kovrig Mihály.
Június 7-én, szerdán, 18.00 órakor Énekelt
versek címmel Erdõs Virág, Kirschner Péter és Bakos
Zita estje. A részvétel ingyenes, de regisztrációt kérnek
a fszek0101@fszek.hu címen vagy telefonon: +36-1 -
356-4694.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(Litea Könyvszalon, 
1014. Budapest Hess András tér 4.)
Június 12-én, hétfõn 17.00 órától Patikák és
gyógy szerészek Budán címmel Debreczeni Beáta, az
Arany Sas patika tulajdonosa tart elõadást. 

HAGYOMÁNYOK HÁZA - 
MAGYAR NÉPI IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Május 26-án 17.00 órától Benedek Katalin szü -
letés napi köszöntése. Az MTA BTK Néprajztudományi
Intézetének munkatársát 70. születésnapján mesés
programmal köszöntik. Közremûködik: Raffai Judit vaj -
dasági mesekutató és Fábián Éva bukovinai székely
mesemondó.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Június 13-án, kedden 18.00 órától Természetfilm
Klub, mûsoron Cséke Zsolt Töretlen látóhatár címû
filmje. A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt sze -
retettel várnak.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR VÁRMEZÕ
GALÉRIA
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Nagybánya Tájképfestõ telep 21 éve címû kiállítás a
Nagybánya Kulturális Egyesület szervezésében. A kiál-
lítás május 31-ig várja az érdeklõdõket. 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.)
„Nincs talán még elfeledve a dal” – Kiállítás Tompa
Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából. A
kiállítás a könyvtár hetedik szintjén, a katalógustérben
tekinthetõ meg 2017. május 23-tól, a könyvtár nyit-
vatartási idejében. Olvasójeggyel nem rendelkezõ láto-
gatóknak a belépõ 400 Ft. 

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI 
REFORMÁTUS TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
A XIV. Református Zenei Fesztivál keretében május 28-
án, vasárnap a délelõtt 10 órakor kezdõdõ isten-
tiszteleten a Nagykõrösi Arany János Református
Gimnázium kórusa lesz a vendég a Szilágyi Dezsõ téri
református templomban. Vezényel: Ecsedi Péter. 

DE LA MOTTE - BEER-PALOTA 
(1014 Budapest, Dísz tér 15.) 
Különleges kiállítással várja az érdeklõdõket a De la
Motte-Beer Palota: 332 darab kézzel festett struccto-
jást mutatnak be a látogatónak. A gyûjtemény Josef
Payer és felesége  tulajdona, a tojásokat magyar por -
ce lán festõ mesterek festették meg.  

Programok

Ha kedd, akkor Mini és P. Mobil. Ez volt a
rendsze res program. Minden hét második
napján ott hon azt mondtuk, hogy moziba me -
gyünk. Helyette irány az Ifipark. Miért lódítot-
tunk? Mert a hetvenes évek végén túl fiatalok
voltunk a koncertre járáshoz. Szerencsére a park
este tízkor szigorúan bezárt, így komoly késéssel,
de hazaért az ember (mobil nem lévén) aggódó
családja körébe.
   Kivéve, amikor egy teljesen ismeretlen miskolci
banda lépett színre, akik nem zavartatták magu -

kat, hogy koncertjük köz -
ben felharsant az Il silenzio,
hiába fújta a trombita a
takarodót az ócska hang -
szó rókból, az Edda nem állt
le. Sorsszerû, hogy éppen
egy Edda bulin omlott le a
kõkorlát, a sorban álló srá-
cok nyomásának en ged ve.
Néhány évre rá pedig a
Mobil búcsúztatta a par kot.
1984-ben véget ért a hu -
szon három éves tör té net.

A kezdeti idõk nekem
már történelem. A hos  szú
haj miatt pofonokat oszto-
gató Raj nák elvtárs korsza-
ka, a Scampolo val, a Metró -
 val, a Bergendy vel, az Illés -
sel, a Liversinggel, a Dogs -
sal, a Kex-el, a Juventus  sal,
a Minivel, a Tûzkerékkel, a
Sakk-Mattal.

De már ott voltam az el-
sõ Korál bulin, ahol az in-
tró alatt kerestük, hol
lehet az énekes, mert
valamire való rock banda
nem lehet meg szóló -
énekes nélkül, míg nem a
billentyûk mögül felcsen -
dült Balázs Fecó azóta
sem megfáradt hangja. Az

elsõ Karthagó koncerten mindenki Gidót
árulózta, mert kilépett a Ricsébõl, majd rájöt-
tünk, nagyon jó kis zenét nyom nak. És
felfedeztük a mindössze 21 éves Takáts
Tamást. Láthattam Radics egyik utolsó fel-
lépését, igaz, már nem szólózott. Ott volt még
a legendás Piramis koncert, a „Nagy buli”,
1979 decemberében, hóesésben. És a blues, és
az el gon dolkodtató szövegek, persze, hogy a
Hobo Blues Band. Vagy amikor az East éne -
kessel lépett színre.

   Az Ifiparkkal együtt a nagy rock generáció is
történelemmé lett. Jött a havey metál, a Petõfi
Csarnok és az underground, az alternatív, a
punk, az újhullám az egyetemi klubokban.
   33 esztendõ elteltével idén nyáron újra éled a
park. Eredeti helyén, a gyönyörûen felújított
Várkert Bazárban. A Volt egyszer egy Ifipark kon-
certsorozaton június 15. – augusztus 26. közt fel-
lépnek a Piramis évek, a Beatrice, a Mini, a P.
Mobil, a Skorpió és a Karthago.
   A nyitó buli június 15-én Révész „Sanyikáé” és
Závodi „Janóé”, akik egy éve fiatal muzsiku-
sokkal adják elõ a legendás nótákat.
Az augusztus 6-i dátumot a Beatrice rajongók je-
gyezzék fel. Kivételes pillanat lesz, hiszen annak
idején Nagy Feróékat nem kizárólag a Budai
Ifjúsági Parkból, hanem az összesbõl kitiltották –
nem csoda, hogy a klasszikus, punknak mondott
Ricse szûk négy év után feloszlott.
   A következõ szombaton, azaz augusztus 12-én
a Mini együttes és a P. Mobil lép színpadra.
Török Ádám „Gyugyó”, Budavárért Emlék -
érmes, a Mini alapítója, vezetõje, énekese, fu-
volása, akit a közelmúltban beválogattak a világ
legjobb fuvolistái közé, döbbenetes számokat
sorol: kilencvenhétszer léptek fel a parkban, ahol
15 esztendeig játszottak.
   – 1969-ben volt az elsõ bulink, Radics Bélával
közösen, 1974-ben kezdtük a rock keddeket a
Mobillal, ahol esténként közel 5000 ember gyûlt
össze. 1979-ben a Mini 10 éves fennállását ünne-
peltük, a koncertre nem kevesebb, mint 7000
zeneszeretõ váltott jegyet.
   „Gyugyó” hûségesen kitartott a kerület mel-
lett, ahol 60 esztendeig élt: fõ koncert hely -
színük volt még a Tabán május elsejéken, az
LGT-vel közösen és természetesen a Bem rock-
part – amely mai napig a klubjuk.
   – Mindhárom ikonikus helyen „házigazdasze -
rû” ember lehettem. A Bem rockparton közel
ezer bulink volt, a Tabánban hetvennél több.
   Augusztus végén pedig újabb két legendás
együttes várja a rajongókat: 25-én a Skorpió, 26-
án pedig a Karthago.                                 Ditzendy Attila

Újra dübörögnek a bandák az Ifiparkban

Az egykori Ifipark hangulata

Segíteni jó – ez az egyik mottója a
Magyar Református Szeretetszolgálat
Szeretet híd elnevezésû önkéntes ak-
ciójának, amelyet idén május 19-20-án
rendeztek meg. A Budai Református
Gyülekezet a Csillagvirág Családi Böl -
csõ dével és a Filadelfia Ház – Fogyatéko -
sokat Segítõ Református Központtal
közösen a Franklin utcai játszótéren mu-
tatta meg a résztvevõknek, hogy hogyan
lehetünk valódi segítség a környezetünk
számára. Anyukák, gyermekek, fogya -
tékkal élõ fiatalok közösen vettek részt a
játszótér megszépítésében, amelyhez a
szükséges eszközöket a Budavári Játszó -
tér üzemel tetõ Nonprofit Kft. biztosítot-
ta. Fördõs Kata, a Budai Református
Egyházközség missziói gondnoka úgy fo-
galmazott, hogy a közös szolgálat, az
együtt végzett munka során mindenki
megtapasztalhatja, hogy sokszor jobb ad-
ni, mint kapni.

Öt egykori „szilágyis” diák fotóiból nyílt kiállítás
közös alma materükben. A tablóra helyezett, fel-
nagyított felvételek néhány percre óhatatlanul
megállítják a különbözõ tantermekbe igyekvõket.
A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban bizonyára
akadnak olyan fiatalok is, akik vissza-visszatérve
hosszabb idõt szentelnek a képek nézegetésére és
mélyebben elgondolkodnak egy-egy alkotáson.
   A Szilágyi Gimnázium jubileumi, 135. tan évé -
nek ünnepi állomásaként, május 15-én megnyílt
tárlaton Magyar Fanni mûvészettörténész, kurá-
tor – maga is öregdiák – egyenként méltatta a
fotográ fusokat és elemezte mûveiket, Musza
Stefánia 8. b osztályos diák fuvolán közremû -
ködött.
   Esterházy Marcell neves alkotók mûtermének
fotóit állította ki, olyan személyes tereket megmu-
tatva, ahová nem juthatnak be a nézõk. Rakó Alex
természetfotóin hosszú várakozás után bekövet -
kezõ ritka pillanatokat, vadon élõ állatok mozdu-
latait örökítette meg. Székely-Tasnády Beatrix
színes felvételein a természet szinte festészeti táj -
képként jelenik meg. Takács Attila a filmstúdiók
világát, a smink mögött rejtõzõ színészek magá -
nyosságát tárja a nézõk elé. Turós Balázs fekete-fe-
hér szociofotói a közelmúlt Moszkva terének
járókelõit és „lakóit” ábrázolják.                                  r.

Öregdiákok fotókiállítása a Szilágyiban

Szeretethíd a játszótéren 
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Búcsú 
Mészáros Ilonától

A Lánchíd Kör búcsúzik az egyesület szel -
lemi ségének egyik meghatározó alak jától, a
94 éves korában elhunyt Mészáros Ilonától. 
   Ilona Szeghalmon született, a családjával
együtt a 40-es években költözött fel Buda -
pestre, a Vízivárosba, a Varsányi Irén utcá-
ba. A Budai Vár közelében lakott, és
mindig örömmel vett részt a kerület kul-
turális életében. A Lánchíd Körrel az 1990-
es években került kapcsolatba, a Kör el-
nöke, dr. Zeõke Pál felkérte, hogy a kirán-
dulásainkon legyen az idegenvezetõnk. 
   Ilonka elõadásainknak is rendszeres részt -
vevõje volt. Dr. Mojzes Imre elnöksége ide-
jén, 2001-tõl vált elõadásaink és a határon
túli magyarok nyári táboraink fõ szervezõ jévé
és meghatározó szellemi vezetõ jévé, meg-
bízhatósága, precizitása példaértékû volt.  
   Mikor Ilonka fizikai állapota gyengült,
akkor is folytatta a Kör programjainak
szerve zését, ebbõl merítve erõt a nehéz
idõszakok átvészeléséhez. 
   Temetése 2017. május 23-án volt a
Farkasréti temetõben, emlékére a gyászmi -
sét május 29-én 18 órakor az Országúti
feren ces templomban tartjuk. 
   Személye, bölcs tanácsai, megértése és fi-
gyelmessége hiányát már most is érezzük. 

Praimajer Mária

Az Így nevettünk egykor... filmklub sorozatának
májusi vetítésén a Gyula vitéz télen-nyáron címû
filmet láthatták az érdeklõdõk. Az önkor-
mányzat szervezte est vendége ezúttal Császár
Angela Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész volt.

Az 1970-es Gyula vitéz télen-nyáron története
döbbenetesen aktuális. A Koncz Gábor alakítot-
ta Prohászka Feribõl, a sörgyári munkásból min-
denki kedvence tévésztár válik. Rajongói és el-
lenségei lesznek, és jön a politika, az akkori. A
forgatókönyvíró, Polgár András másfél évtize-
dre rá a Szomszédok szerzõje lett. A rendezõ,
Bácskai Lauró István nevét, ha nem is ismeri
mindenki, egy filmjét azonban biztosan látta, a
Keménykalap és krumpliorrt.
   Császár Angela a forgatás elõtt nem sokkal fe-
jezte be Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán
tanulmányait, s több rövid epizódszerepben
tûnt fel a vásznon, a rajongó nõk karában.
   – Koncz Gábor már akkor nagyon nagy sztár
volt. Mindenki rajongott kisportolt alakjáért –
idézte a forgatási munkálatok korszakát a mûvész -
nõ, aki hozzáfûzte: a televíziós sorozatok hõseiért
azóta is töretlen a rajongás. A beszélgetést vezetõ
Nagy Gábor Tamás megjegyezte: Izaurának an-
nak idején szocialista brigádok gyûjtöttek. – Ez a
film azonban szatíra, de valóságos az alapja – tette
hozzá. – Mai szemmel nézve szinte hihetetlen, mi-
lyen környezetben éltünk, mihez kellett alkal -
mazkodnunk – vetette közbe Császár Angela.

   – Valódi rendszerkritika ez a film – fogalma-
zott a polgármester.
   – Ugyanígy haj bókoltak és hajlongtak a sajtó -
orgánumok vezetõi a valóságban a felsõbbség
elõtt, és változtatták meg véleményüket, hogy
megtarthassák pozícióikat – tette hozzá a
színművész.
   Nagy Gábor Tamás emlékeztetett a korra,
amikor az 1968-as, új gazdasági mechanizmus
idején megengedetté vált az úgynevezett szo -
cialis ta demokrácia, s készülhettek szatirikus
alkotások.
   Császár Angela kiemelte a film elején látható
megannyi nemzeti színû lobogót, mire a pol-
gármester felidézte: akkoriban készült számos
történelmi játékfilm és sorozat, amely a Gyula
vitéz történetének alapjául szolgált.
   – Aki magyar, velünk tart – idézte Császár
Angela a film egyik szállóigévé vált mondatát.
   – Mindezt 1956 és az 1968-as prágai tavasz
után – emelte ki beszélgetõpartnere.
Méltatták, milyen finoman figurázták ki az
alkotók, hogy a hetvenes években neves sze -
mélyi ségek minden társadalmi, gazdasági jelen-
séget televízión keresztül értelmeztek a né -
zõknek. A Gyula vitéz bemutatja a korszak bu-
taságát, szemforgató hazugságát, prüdériáját.
   – Sok mindenre felvértezett bennünket az a
kor – sommázta Császár Angela.                                  DIA

1956 hõseinek és áldozatainak emléket állító
köztéri képzõmûvészeti alkotásokról nyílik fotóki -
állítás június 8-án a Várnegyed Galériában. Kéri
Gáspár fotómûvész Budapesten készült felvételei
a Látóhatár Kiadó 1956-os fõvárosi emlék-
mûveket bemutató kötetében szerepelnek. Az
emlékkötetrõl és a kiállításról Halász Csillát, a
Látóhatár Kiadó vezetõjét kérdeztük.

t Milyen üzenetet tolmácsol e történelmi-mûvé -
szet történeti kiállítás?

– A XX. századi magyar történelem a nemzet leg-
tragikusabb évszázada, amelyben reményteli ál-
maink sora tört ketté. A mai napig feldolgozatlan
trauma az is, ami 1956-ban és az utána következõ
években történt. Fontos, hogy beszéljünk róla és
megismertessük a történteket azokkal, akik
akkor még nem éltek, fõként, hogy évtizedekig ti-
los volt róla beszélni. Mindemellett az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
megünneplésére a kormány által 2015-ben létre-
hozott Emlékbizottság június 16-án fejezi be a
munkáját, így ez a kiállítás méltó zárása az em-
lékévnek és a megemlékezés-sorozatnak.
t A forradalom 60. évfordulóján számos új mûvet
avattak. Ezeket is láthatja a közönség?

– Igyekszünk átfogó képet adni az ’56-os emlék-
mûvekrõl, beleértve a legújabb köztéri alkotáso -
kat is. De mivel mindent, ami e témában fellelhe -
tõ Budapesten, ezen a kiállításon megmutatni
lehetetlen, a fõ törekvésünk, hogy az abszt rakt
szim bolikus mûvektõl a realista figurálisig, a legje-

lentõsebb képzõmûvészeti alkotások jelenjenek
meg. Szeretnénk megmutatni – és erre jó lehetõ -
ség ez a kiállítás –, hogy ugyanazt a témát, eszmét
és gondolatot a kortárs képzõmûvészet milyen
sokoldalúan látja és jeleníti meg. Lényegében egy
összegzést szeretnénk adni arról, hogy mi is tör -
tént a köztéri szobrászatban ezen a területen 1989
óta, amikor az elsõ emlékmûvet felállították. 
t A nevesebb alkotók közül kinek a munkáit lát -
hat juk?

– Mások mellett olyan neves alkotók munkáit
sze retnénk bemutatni, mint Melocco Miklós I.
kerületi emlékmûve, F. Kovács Attila Hargita
téri munkája, Péterfy László kispesti emlékmûve,
R. Törley Mária XVI. kerületi Lángja, Csíkszent -
mi hályi Róbert mûegyetemi emlékmûve,
Szervátiusz Tibor budafoki alkotása vagy a
Kossuth téri sortûz áldozatainak emlékmûve,
Kampfl József szobrászmûvész és Callmeyer
Ferenc építész közös munkája, amely stilizált
golyónyomokat ábrázol. Ezeket az alkotásokat
ugyan bárki felkeresheti a város különbözõ pont-
jain, mégis, együtt látva õket különös képet ka-
punk arról, hogy a mûvészet világában hogyan
sikerül feldolgozni a magyar történelem egyik
legnagyobb traumáját.
t A kiállítás megnyitóján Wittner Mária köszönti a
vendégeket. Az egykori forradalmár hogyan fogadta a
kiállítás létrejöttét?

– Amikor felkértük õt, hogy mondjon köszöntõt
a kiállításon, az elsõ szava az volt: „Na, végre!”. Õ
ugyanis – mint mesélte –, már több fórumon el-

mondta, mennyire jó néven venné, ha valaki
összegyûjtené és kötetben megjelentetné az ’56-
os emlékmûveket. Különös ünnepi alkalom,
hogy Wittner Mária éppen a megnyitó más-
napján ünnepli 80. születésnapját, így ez a kiál-
lítás arra is méltó alkalom, hogy köszöntsük az
1956-os forradalom és az azt követõ megtorlás
legismertebb túlélõjét.
   A tárlat június 8-án 18.00 órakor nyílik 
a Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67.). 

Júniusban fotókiállítás a Várnegyed Galériában

1956 emlékezete budapesti 
emlékmûveken

Szellemes rendszerkritika

Interneten 
az 56-os 
forradalomról
Magyaroktober.hu címmel interaktív, 1956-os
tartalomszolgáltatást indított az Országos
Széchenyi Könyvtár (OSZK) és a Történeti
Interjúk Tára. A projekt munkálatainak 2014-
ben láttak neki. Ekkortól rendszerezték a fotó és
mozgóképes felvételeket, valamint a Szabad
Európa Rádió (SZER) Magyar Osztályának
archív hanganyagait.

Az összeállítás jelentõs részben külföldi forrá-
sokra támaszkodik. Ennek gerincét a SZER
archív anyagainak 4617 tekercse szolgáltatja,
amelyek 1997-tõl folyamatosan érkeztek a
Történeti Interjúk Tárába. Az 1956-ban sug-
árzott adások 2001 õszén kerültek a gyûjte -
mény gondozásába. A 311 darab 90 perces
kazetta szinte teljes egészében tartalmazza a
rádió Magyar Osztályának október 22. és
november 7. közti adásait.
   A páratlan értékû hangfelvételek a véletlen-
nek köszönhetõen nem semmisültek meg. A
SZER Monitoring osztálya által rögzített
anyago kat csupán néhány hónapig õrizték, azt
köve tõen a magnószalagokat újra felhasz -
nálták. Az 56-os forradalmat követõen azon-
ban vizsgálat indult a rádió ellen, s a német
külügy bekérte az átjátszóállomáson rögzített
adásfolyamot. Az amerikai tulajdonos és az
NSZK munkaügyi perében úgy állapodtak
meg, hogy hangdokumentumokat a német
külügy zárt anyagként a koblenzi szövetségi
levél tárban helyezi el. Egészen 1997-ig kellet
várni a felvételek újrafelfedezéséig. Az OSZK
mun katársai azóta dolgoznak a mûsorszer -
kesztõk azonosításán, illetve a szószerinti
szöveg lektorálásán.
   Az eredmény igen látványos. A Magyar
Osztály szerkesztõinek képére kattintva megis-
merkedhetünk életútjukkal. A mûsorkere sõ -
ben, többféle opció megadását követõen meg -
hallgathatjuk, elolvashatjuk a mûsorszámot.
   Hasonlóan attraktív a fotók és mozgóképek
feldolgozása. Egy térképen ráklikkelhetünk az
egyes események helyszíneire, mire becsúsznak
az arról õrzött vizuális anyagok, illetve a kapcso -
lódó információk. A forradalom idején készült
több ezer fénykép és hosszabb-rövidebb filmrés-
zlet egy része még a témával foglalkozó szakértõk
számára is ismeretlen és újdonság.                    D. A.

Ferenc József és Erzsébet budavári koronázásá-
nak közelgõ 150. évfordulója alkalmából május
12-én emlékkiállítás nyílt a Mátyás-templom-
ban. A Gara-kápolnában és a Máltai lovagterem-
ben megrendezett tárlat az egykori ünnepi ese -
mény hangulatát idézi. 
   A rendezõk arannyal díszített bordó bársonnyal
„öltöztették fel” a kiállítási termeket, hiszen
1867. június 8-án ezekben a színekben pompá-
zott a templom teljes belsõ tere. Az üvegtárlók-
ban a koronázás néhány eredeti kelléke látható,
köztük a szertartáson használt liturgikus
könyvek, egy hímzett misepárna, amelyet Sissi
személyesen ajándékozott a templomnak, Liszt
Ferenc Koronázási miséjének partitúrája, em-
lékérmek, valamint egy miseruha és a királyi ko-
rona, az országalma és a jogar hiteles másolata is.
   Különleges értéket jelent a Koronázási Emlék -
könyv, amely a ceremónia részletes forgató -
könyvét és a kor íróinak, képzõmûvészeinek
beszámolóit, tudósításait tartalmazza. Érintõ -
képernyõs terminálok segítségével követhetjük a
koronázási szertartás legjelentõsebb mozzana -
tait, még az alkalmi ülésrendet is megmutatják az
érdeklõdõknek.  A koronázás napján két pár
trónt helyeztek el a templom fõhajójában, az
egyiken a ceremónia elõtt, a másikon utána
foglalt helyet Erzsébet és Ferenc József. r.a.

Koronázási kiállítás a Mátyás-templomban

A Gara-kápolnában Süllei László plébános, Fedor Tibor, az EMMI egyházi kapcso latokért felelõs államtitkárság
fõosztályvezetõje és Habsburg György közösen nyitották meg a kiállítást

A kettős kapu Oláh Szilveszter szobrász és Szűcs László
építész alkotása (XVII. kerület, Széchenyi utca 35.)

Fotó: MTVA

Császár Angela



6 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2017. MÁJUS 25. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

1944 áprilisából keltezett felmondási leveleket
mutat a vetítõ. Tanúságuk szerint az egyik sebész
– nem bírva a sok súlyos sebesült látványát, és
azt, hogy többeken már nem tudnak segíteni –
közös megegyezéssel elhagyja a Sziklakórházat,
amely ekkor hadikórház minõsítéssel rendel -
kezett, és ide vitték az egyre gyakoribb bombázá-
sok sebesültjeit. A másik felmondólevél szerint
egy fiatal orvos, a Várban élõ dr. Seibriger
András ugyancsak elhagyja az egyik pesti kórhá -
zat. 
   Talán természetes volt, hogy elfoglalta a
hadikórházban megüresedett helyet, ahol meg-
mutathatta sebészi tehetségét. Mindezeket
Tatai Gábortól, a Sziklakórház Atombunker
mú zeum igazgatójától hallhatta a Budavári
Lakosok Szövetsége (BLSZ) által rendezett em-
lékülésen a Borsos emlékház nagytermét zsú-
folásig megtöltõ hallgatóság. 
   A háború alatt, különösen a Vár ostroma ide-
jén a Sziklakórház nagy segítséget nyújtott nem-
csak a sebesülteknek, hanem a vári lakosoknak
is. A kórház mindenkit befogadott: a kórházi
köpeny alatt nem látszott a sárga csillag, és
hadikórház lévén a nyilasok nem ellenõrizhet-
ték az ott lévõket. A kórházban kapott helyet a
svájci Vöröskereszt magyarországi delegátusa
Friedrich Born, aki több száz menlevelet állított
ki az üldözöttek számára. Egy ilyen menlevelet is
bemutattak dr. Seibriger András részére kiállít-
va. Ez szabad mozgást engedélyezett a fõváros-
ban, ennek segítségével tudta feltölteni a kórház
gyógyszer- és kötszerkészletét.
   A háború után õ látta el a vári és környékbeli
lakosok egészségügyi szolgálatát akkor is, ami -
kor sziklakórházi tevékenysége miatt nem en-
gedték hivatalosan praktizálni. Soha egy fillért
sem fogadott el betegeitõl.
   A hidegháború éveiben a kórházat kibõvítet-
ték, óvóhellyé alakították. 1956-ban nyitották
meg újra, amikor a forradalom sebesültjeit lát-
ták el. A forradalom leverése után a hatalom
Seibriger doktort „csak” azzal büntette, hogy
1961-ig nem kapott munkát. Munkanélküli
éveiben ugyanúgy hívhatták sürgõs esetekben,
amikor a hivatalos ügyelet nem volt elérhetõ. A
nehéz évek alatt a váriak természetben hono -
rálták munkáját, mert pénzt most sem fogadott
el, és a család így tudta átvészelni a nehéz éveket.
Büntetése letöltése után kórházi orvosként nem

helyezkedhetett el, nyugdíj elõtti utolsó éveit a
Maros utcai rendelõ sebészetén töltötte.
   A hallgatóság tagjai közül sokan személyes
élményeiket is megosztották Seibriger András -
ról. Daróczi Mária 16 évesen, 1944-ben ápoló -
nõ volt mellette.  Csodálattal emlékezett arra,
hogy a doktor úr a legsúlyosabb, már-már ment -
hetetlen sebesültben is tudott reményt kelteni,
humorával, közvetlenségével mindenkit lelke -
sített. Buchinger Panni is nagy szeretettel gon-
dolt vissza a doktor úrra, aki bármikor, amikor
hívták, azonnal jött, és nagy odaadással gyógyí-
tott. Szepesfalvyné Bodócsi Eszter azt emelte ki,
hogy a doktor úrnak köszönhetõ, hogy a romok
között játszó gyermekek sérülései nem fer-
tõzõdtek el, és nem tört ki járvány.
   Seibriger doktor lánya, Sziszi, köszönetet
mondott a váriaknak a nehéz években nyújtott
segítségért. – Olyan közösség ez, ahol a bajba ju-
tott mindig segítségre talál – mondta.               L.I.

Akinek a betegei voltak 
a legfontosabbak

Véget ért a Széchenyi emlékév
A Széchenyi-emlékév lezárásaként, a közelmúlt-
ban dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi
Társaság alelnöke tartott elõadást a Borsos
Miklós Lakásmúzeumban. E különleges dé-
lutánon Széchenyi relikviákat is láthattak az
érdeklõdõk. Lapunk munkatársa a „legnagyobb
magyar” kevéssé ismert tevékenységérõl kérdezte
a Naphegyhez és a Várhoz is kötõdõ kutatót.

t Az elmúlt negyedszázadban több mint százhúsz
elõadást tartott Széchenyirõl. Hogyan ismerkedett
meg a gróf életével, és milyen módszerrel tud még
újabb és újabb részleteket feltárni az életérõl?

– Rendkívül megtisztelõ, hogy Széchenyi-kutató-
nak nevez, ezt én egy kicsit túlzásnak tartom.
Olyan Széchenyi tisztelõ vagyok, akit – igaz, a
hosszú évtizedek munkája nyomán, egy kötet
megírásakor – a történészek befogadtak maguk
közé. Széchenyivel való ismeretségem a kriszti-
navárosi templomban kezdõdött 1953-ban,
amikor a szüleim beírattak hittanra. A nagy-
mamám minden alkalommal ott ült a templom-
ban, nehogy megszökjek, 7-8 évesen nagyon ne-
hezen ültem végig az órát. Egy alkalommal
Kerényi Lajos atya kiemelt a padból a többiek
közül, és kézen fogva kivezetett. Nagymama a
templom végében látta, hogy mi történt és kijött
utánunk. Az atya megállt a járdán és rámutatott
a márványtáblára és azt mondta: „Fiam, büszke
légy, hogy idejárhatsz hittanra, hiszen itt es-
küdött a legnagyobb magyar!”. Persze ebbõl a
mondatból akkor nem értettem semmit, haza -
felé kérdeztem meg a nagymamámat, hogy mi az,
hogy „legnagyobb magyar”? Így indult az én
Széchenyivel való kapcsolatom. Komolyra fordít-
va a szót, akkor kerültek a kezembe Széchenyi
evezõs múltjával kapcsolatos könyvek, amikor
sportolni kezdtem. Úgy alakult, hogy a
sportéletén keresztül ismertem meg az egész élet-
mûvét és hamarosan kiderült számomra, hogy
milyen jelentõs sportember is volt. A teljes élet-
mûvével megismerkedve tehettem eleget például

az orvostudományi egyetem felkérésének, hogy
„Széchenyi, az egészségmegõrzés apostola” cím-
mel tartsak róla elõadást.
t Széchenyi István milyen nyelven írta a mûveit?

– A közismert könyveit magyarul írta, a naplóját
azonban németül. A hatkötetes napló rengeteg
ismeretlen epizódot rejt. A legismertebb kiadását
1978-ban, Oltványi Ambrus válogatásában
adták ki, ez mintegy 40 százalékát tartalmazza az
eredetinek. Feleségem segítségével – aki kiváló
németes – összevetettem a magyar és a német

nyelvû naplót és számta-
lan meglepõ epizóddal ta -
lálkoztam. Az említett ma -
gyar nyelvû kiadásból
például hiányzik az a fel -
jegyz ése, amikor 1838.
feb ruár 25-én, a Nemzeti
Színházban elõször szaval -
ták el a Szózatot. Azon az
estén Széchenyi meghívta
magukhoz Vörösmarty
Mihályt, és a gróf felesége,
akinek nem magyar volt
az anyanyelve, vacsora
közben elszavalta nekik a
verset.
t Mennyire érzi sikeresnek
a Széchenyi emlék évet?
– Véleményem szerint
rendkívül sikeres volt.
Széchenyi István szüle té -
sének 225. évfordulója al-
kalmából az Országgyû lés
törvényt alkotott, és tár-
saságunk felhívása nyo -
mán, a magyarlakta vidé -
keken Székelyföldtõl
Szom bat helyig, Lévától
Lendváig több mint száz
megemlékezést szerveztek
a helyi civil szervezetek. A

kiemelkedõen fontos események közé sorolom,
hogy több évtizedes küzdelem után 2017. április
10-én emléktáblát avathattunk Pozsonyban egy
konferencia kere tében. Örülök, hogy május 20-
án a Magyar Híd építõk Egyesülete szervezésében
a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont
a „Széchenyi, a hídépítõ” címû emlékülésnek, de
rangos esemény volt az áprilisi vári felkérés és al-
kalmi kiállítás is, amely három civil szervezet (a
Borsos Miklós Lakásmúzeum Alapítvány, a
Budavári Lakosok Szövetsége és a Széchenyi

Társaság) együttmûködésével jött létre. Szá -
momra különösen kedves, hogy az Úri utcai
barátságos, mûvészi helyszínen tarthattam meg
„Széchenyi társadalmi alkotásai” címû elõadáso-
mat és bemutathattam azokat az összegyûjtött re-
likviákat, amelyek megmutatják az érdeklõ -
dõknek Széchenyi István három hazafias célját.
Az elsõ a nemzetiség erõsítése, nyelvünk szépítése,
azon belül a Magyar Tudós Társaság és a pesti
magyar nyelvû színház létrehozása; a második a
szétszórt erõk egyesítése: a Nemzeti Kaszinó, a
Nemzeti Hajós Egylet, a lóversenyzés és két pesti
sétatér létrehozása; míg a harmadik a más
népekkel való kereskedelem és a közlekedés fe-
jlesztése, és mindaz, ami ezt erõsíti. Ide tartozik a
Lánchíd, a gõzhajózás, a balatoni gõzhajózás, az
Al-Duna és a Tisza-szabályozása, valamint a se-
lyemhernyó-tenyésztés, a József hengermalom, a
vasöntõde, az óbudai kikötõ, az alagút, és a
„Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül”.
E legutóbbi, amely mintegy megkoronázása tevé -
kenységének, mutatja felfogását az egyesítés, a kö-
zlekedés eszméjérõl, a nemzetté építés fon tos -
ságáról. Szeretném hangsúlyozni: Széchenyi sze -
mélyiségéhez tartozott, hogy soha nem dicse -
kedett. Nem tõle tudjuk a felajánlásait és hadi tet-
teit sem.
t A korabeli rajzok, feljegyzések és eredeti kiad-
ványok közül relikvia-gyûjteményének melyik da -
rabja a legértékesebb?

– Számomra az aranyszálakkal hímzett, üveglap
alatt õrzött szemfödél darab jelenti a legnagyobb
kincset. E textíliát egy nagycenki pap juttatta el
Sopronba, ahol Czuczor Endre egy adomány -
levéllel adta át egy erdélyi rokonomnak. Az illetõ
évtizedeken át egy bölcsõben rejtegette, majd
amikor megtudta, hogy Széchenyivel foglalko-
zom, nekem ajándékozta azzal, hogy oda tegyem,
ahol a legjobban szolgálja a nyilvánosságot.
Azóta ezt az emléket Brassótól Szombathelyig
mindenhová magammal viszem.     

Rojkó Annamária

Dr. Cserháti László, a Széchenyi Társaság alelnöke

dr. Seibriger András

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma 
közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő angol társal-
gókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetőségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 évesek -
nek Pa tocskai Katalin szín mű vésznő ve zetésével. Rész -
vételi díj 3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Érdeklődés,
jelentkezés: +36-20-770-8679, patocs katica@gmail.
com, www. szinkope@ org.

19.00-20.00 labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom,  4000 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés szüksé -
ges a ritustorna@gmail.com címen.
Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.

Szerda:
9.30-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
tapasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz -
hatunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja
egy kávé vagy tea árát. Meghívott előadó esetén további
500 Ft.

15.00-16.00 „Aranycipő”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, +36-30-479- 93-28.
16.30- 17.30 „JóGinkó” játékos jóga  8-12 éves, játsza -
ni, mozogni, nevetni szerető gyerekek számára.
Érdeklődés, jelentkezés: dori.hidy@gmail. com, 

+36-70-300-00-66. 
Részvételi díj:
1 alkalom - 1200 Ft; 
4 alkalom – 4000 Ft, 
8 alkalom  – 7000 Ft, 
12 alkalom  – 9500 Ft
(testvérkedvezmény: 20%).

Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
11.00-12.30 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. Részvételi díj:1500 Ft/fő, az első alka-
lom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Bakos
Ildikó, ibakos@freemail.hu, +36-30-497-3600. 

14.00-17.00 bridzs klub.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő orosz társal-
gókör. 
17.00-18.00 meridián torna.

Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipő” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Érdeklődés: Füleki Réka, +36-30-479- 9328.
Vasárnap: 
17.30-19.30 kezdő Tai Chi Chuan edzés. Egészség -
megőrzés lágy harcművészettel. Érdeklődés Bódi
Gergely nél, +36-70 285 2965.

Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26. 
Tel.: +36-1-780-7660. 
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
SZÍNKÓPÉ NYÁRI TÁBOROK!

Improvizáció, szituációs játékok, beszéd-és ritmusgyakorlatok, meghívó-és
jelmezkészítés, és még sok más érdekesség várja a gyerekeket. 
Turnusok: június 19-23. és 26-30. (6-11 évesek),  július 3-7. és 17-21. (12-

16 évesek). Részvételi díj: 24.000 Ft, testvérkedvezmény van! Jelentkezés Zrinyi-Patocskai Katalin színmű -
vésznőnél: +36-20 770 8679, szinkope@gmail.com, www.szinkope.org.

TITOKZATOS OPERA 
Június 6-án, kedden 18.30 órától Bolyky Zoltán
operaismertető előadása Puccini: Pillangókisasszony
című operájáról.  A belépés díjtalan.

„FÖLDET ÉRŐ”
Kiss Viktor festő kiállítása ingyenesen megtekinthető
a klubban. A festő 1977-ben született Miskolcon,
1995. óta foglalkozik rajzzal és festészettel. Számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta már be alkotásait.
Érdeklődési területe elsősorban a színtan.

Június 3., szombat 
11.00 órától 
Pünkösdi
kézmûveskedés
Pünkösdre készülünk húsvét után.
Készítünk pünkösdi királyoknak, és
királylányoknak való koszorút,
galambdíszt és  galamb nyakláncot
dióból, rontás ellen díszített zöld ágat.
Várunk minden kicsit és nagyot ügyeskedni,
játékosan kézmûveskedni. A foglalkozást Farkas Réka iparmûvész
vezeti. Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 120 perc

Június 5., hétfõ 11.00 órától
Tarisznyamesék 
A Kompánia Színházi Társulat népmesékkel teli tarisznyájából
mindig újabb történetek kerülnek elõ, mindig új hõsökkel, új feladatok -
kal és kalandokkal találkozhatsz! Segíts nekünk átkelni a kerek erdõn
és kiderül, mi van „túl, túl messze túl, mi van a hegyen messze túl”!
Közremûködik: Hantos Násfa, Kemény Rozi, Lukács László, Mayer Zita,
Mózes Zoltán. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 60 perc

Június 5., hétfõ 14.00 órától
Kerekégenjáró – zenés interaktív foglalkozás családoknak.
Jól ismert énekes-táncos népi játékaink és dalaink ezúttal az égitest-
szabadító tündérmese fonalán, a hõs Napvitéz vándorútja mentén
rendezõdtek a szimbólumok kapcsolódásával egységes egésszé.
Önmaguktól - akárcsak a varázslatos tükörcserepek vagy kirakós-
darabok. Közremûködik: Korzenszky Klára – ének, Eredics Dávid –
szaxofon, kaval, klarinét, tilinkó, furulya, tambura, Porteleki Áron –
brácsa, derbuka, tapan, Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura.
Ajánlott korosztály: 4-99 éves korig. 60 perc

Június 10., szombat 11.00 órától
Kisasszonyos mesék – diafilmvetítés
Amit vetítünk: Szélike királykisasszony. Világszép nádszálkisasszony
Borsószem hercegkisasszony. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 
45 perc.

Június 17., szombat 11.00 órától
Közös társasjátékozás 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz egymás után
kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki!
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc.

Június 19-23., hétfõtõl péntekig, 
9.00-17.00 óra között
Forog a film – tábor 
A Kompánia Színházi Társulat drámatáborában közösen filmet for-
gatunk. Sok játék mellett, itt megtanulhatod a filmkészítés fortélyait,
a szereplõválogatástól, a forgatáson keresztül, egészen a premierig.
Rejtély, akció, szerelem, kaland… találjuk, ki együtt mirõl szóljon a mi
filmünk! Ha kipróbálnád magad filmesként és színészként vagy csak
szereted a filmeket, jelentkezz a filmes stáb tagjai közé!
Jelentkezési határidõ: 2017. június 8. Bõvebb információ:
muzeumped@pim.hu. Ajánlott korosztály: 9-12 év

Június 24., szombat 
16.00 órától
Múzeumok éjszakája
a Mesemúzeumban és a
Mesemûhelyben

16.00-21.00: Mesehõsök 7 próbája 
a Mesemúzeumban

16.00-17.30: Arany ösvény - tabáni 
kalandpálya a Kompánia Színházi Társulattal
17.00-20.00: Képzõmûvészeti Mûhely
Fényfestés - fénytörés: Arany János szivárványai
Napórák és alföldi dûlõutakból inspirált képek festése a napfény
napján. 
Izgalmas festészeti technikák - akvarellrétegek és páctechnika -
kipróbálása 
17.30-18.30: Versfaragó Szabó T. Annával
19.00-20.00: Családi kör - Play-back színházi elõadás
A Kompánia Színházi Társulat improvizációs elõadásának középpon-
tjában a nézõk által elmesélt történetek állnak. Ha van egy jó történet-
ed, vagy egy érdekes álmod, amit szívesen megosztanál másokkal mi
(színészek és zenészek közremûködésével) színpadra állítjuk és elõad-
juk neked. - Te lehetsz a mesélõ, mi pedig játszunk neked!
20.00–21.00: Kerekégenjáró - interaktív családi koncert. A zenés
interaktív program során a jól ismert énekes-táncos népi játékok és
dalok az égitestszabadító tündérmese fonalán, a hõs Napvitéz ván-
dorútja mentén rendezõdnek a szimbólumok kapcsolódásával egysé -
ges egésszé. 
Közremûködik: Korzenszky Klára – ének, Eredics Dávid – szaxofon,
kaval, klarinét, tilinkó, furulya, tambura, Porteleki Áron – brácsa, der-
buka, tapan, Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura. Ajánlott ko-
rosztály: 4-99 éves korig. 300 perc .

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)

JÚNIUSI PROGRAMOKAz Egészség- és Családvédõ
Országos Egyesület (ECSOSZ)
közhasznú, non-profit civil szer vezet
folytatja az egészséges életmód nép-
szerûsítése érdekében indított tö -
meg sport mozgalmát. 

KONDICIONÁLÓ TORNAmin-
den hétfõn és szerdán, 20.00-21.00
óra között. Helyszín: Testnevelési
Egyetem (TF), Barakk épület, XII.
ker. Bp., Alkotás u. 44. Az órákat
gyógytornász tartja.

NORDIC WALKING kedden -
ként 15.30-16.30 óra között. 
Helyszín: 1013 Bp. Vérmezõ 70-72.
Vagon Étterem (mozdony) mögötti
rész (Déli pályaud vartól  2 percre).
Sporteszközt ingyen biztosítanak. 

TORNA A SZABADBAN ked-
denként 16.30-17.30 óra között.
Helyszín: 1013 Bp. Vérmezõ 70-72.
Vagon Étterem (mozdony) mögötti
rész (Déli pályaudvartól  2 percre).

TORNA A SZABADBAN csü tör -
tö  könként 16.00-17.00 óra között. 
Helyszín: XII. ker. Bp., Svábhegy,
Devecseri park (új ’KONDI
PARK’).

További sportlehetõségek, 
kirándulások az egyesület 
honlapján és a facebook oldalon:
www.ecsosz.hu,
www.facebook.com/ecsoszhu, 
e-mail cím: ecsosz.hu@gmail.
com

INGYENES 
SPORTLEHETÕSÉGEK
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    I. Úri utcában Mátyás templom felé nyíló kilátással II.
emeleti 50 m2-es, 2 francia erkélyes önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 22  M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban szuperpanorámás 95 m2-es + 16 m2

terasz, 2,5 szobás, 2 fürdőszobás, felújított, cirkófűtéses
önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga elcserélhető.
Csereirányár: 72,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    XII. Költő utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2
generációs cirkófűtéses, felújítandó önkormányzati lakás
kisebb budai öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 18,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított tár-
sasház I. emeletén lévő 73 m2-es 1,5 szoba hallos,
étkezőkonyhás, cirkófűtéses, önkormányzati lakás bérleti
joga átadó vagy hasonló csereértékű budai vagy Buda
környéki öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 21,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. Lánchíd közelében a Fő utcában 60 m2-es 2 szoba
összkomfortos, cirkófűtéses, belső terasszal kialakított,
földszinti, galériázott, felújított  önkormányzati  lakás
örökölhető bérleti joga I. kerületi önkormányzati bérlakás-
ra vagy budai öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 19,9
M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    XII. Farkasrét közelében a Kempelen Farkas utcában
nettó 90 m2-es 2 szintes 3 szobás, erkélyes, összkomfor-
tos öröklakás gépkocsi beállóval eladó.  Irányár: 46,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
    Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es,
reprezentatív módon felújított, galériázott, összkomfor-
tos, gépesített és felszerelt nagy étkező konyhával kialakí-
tott önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton 6 lakásos kertes társasházban lévő
105 m2-es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezőkonyhás,
loggiás, dupla garázsos, tárolós, cirkófűtéses, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. Irányár: 50 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. Logodi utcában hangulatos belső kertes házban 100
m2-es, I. emeleti, 3,5 szoba összkomfortos, cirkófűtés,
napfényes délnyugati fekvésű, felújítandó, polgári
belméretű öröklakás azonnal beköltözhetően eladó.   
    Naphegy alján 70 m2-es reprezentatív módon felújított
2 szoba összkomfortos, erkélyes, legfelső emeleti, felújí-
tott, gépesített konyhával, függönyökkel, lámpákkal fel-
szerelt, bútorozott öröklakás eladó. Irányár: 35,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 509-26-65.
    Eladó 47m2-es öröklakás a Tabánnal szemben, az Attila
úton. Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti,
száraz, de felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-
30/7304746
    Tihanyi örökpanorámás, 160 m2-es, nappali + 4+1/2
szobás, duplakomfortos nyaralót cserélnék nagypolgári,
magas emeleti, öröklakásra. víziváros előnyben. Telefon:
06-30-9515-003.
    XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban
165 nm-es elsõ emeleti 4 szobás + 2 fürdõszobás
nagyteraszos lakás 2 garázzsal 170 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    XI. BAH csomópont közelében csendes utcában 12
lakásos társasház elsõ emeletén 58 nm-es teljeskörûen
felújított nappali + 2 hálószobás designlakás 39,9 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
    II/A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200
nm-es belsõ kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás du-
plagarázzsal 89 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XI. Mûegyetem közelében Budafoki úton liftes ren-
dezett társasházban csendes, napfényes felújított, 5.
emeleti 60 nm-es, 2 +  félszobás erkélyes, kiváló elren-
dezésû lakás szép kilátással 30 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    I. Széll Kálmán tér közelében csendes utcában 2.
emeleti 103 nm-es 3 szobás lakás 54,9 millió forintért
eladó. Befektetési célra is kiváló lehetõség! BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    I. Batthyány utcában Széll Kálmán tér közelében
elegánsan felújított liftes társasházban 3. emeleti 47 nm-
es 2 szo bás felújított, csendes, napfényes lakás 29,9 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
    I. Váralján Bécsi Kapu és Széll Kálmán tér között 3.
emeleti napfényes, világos, csendes, 60 nm-es 2 külön
nyíló szobás, 2 erkélyes lakás 39,5 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

    II. Rómer Flóris utcában 3. emeleti körpanorámás,
napfényes, nappali + 3 hálószoba, hallos 105 nm-es
klasszikus polgári lakás 2 erkéllyel 68 millió forintért
eladó. 2 beállós garázs megvásárolható hozzá. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326
0618, 06 20 974 0571.

    Budán a Batthyány tér mellett 2. emeleti, rendben tar-
tott, biztonságos, különbejáratú 1,5 szobás apartman, lift,
cirkófûtés, zuhanyfülke, internet irodahelységnek au-
gusztustól KIADÓ. Telefon: 06-70-505-4525.
    I. Tabánnal szemben 47 m2-es öröklakás eladó az Attila
úton. Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti,
száraz, de felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-
30/730-4746.
    

Saját részre Naphegy tér és közvetlen környékén, 2,5
szobás 82 négyzetméteres, kizárólag legfelsõ szinti
lakást nagy terasszal vételre, de szívesebben adnám
cserébe Naphegy alján, ugyanazon emeleten lévõ, egy
vagy két 1,5 szobás, kiváló adottságokkal rendelkezõ
lakásaimat, (szétköltözésre, kiadásra stb.) a többit
telefonon: 06-30-459-3706.

Eladó lakást keresünk melyet akár bruttó 2.5% ju-
talékért értékesítünk! Nincs ideje kiadó lakásával

foglalkozni? Bízza ránk és vegye igénybe minőségi
szolgáltatásunkat! Várjuk megtisztelő jelentkezését!

4HOUSE INGATLAN - WWW.4HOUSE.HU 
Tel: +36(20)254-3796

    Tésen a Bakonyban tehermentes parasztház, felújított
korhû belsõvel, új fürdõszobával, 800 négyszögöl telken,
(összközmûves) teljes berendezéssel, azonnal költözhetõ -
en eladó. Telefon: 06-20-221-7429.
    Logodi u. 44. teremgarázsban 1 db szgk. beállóhely ki-
adó. Érdeklődni lehet a 06-30-941-6631 telefonszámon.
    Francia ügyfeleinknek folyamatosan keresünk új, vagy
nívósan felújított ingatlanokat hosszú távú bérlésre. Áfa
nincs. Telefon: 06-30-9218-438. www.crespol.hu.

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Régiség felvásárlás készpénzért! 19. és 20. századi
antik és modern festményt, régi bútorokat, fali-,

aszta li és álló órát, lakberendezési tárgyakat, asztali
díszeket, ezüst gyertyatartót, cukordobozt, hibásat is,

hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét minden napján
hívható. Telefon: 06-70-6000-323, Markó István, 

e-mail: marko.antik01@gmail.com.

életjáradék
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Jól keresõ,nagy gyakorlattal és felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ fiatal pár életjáradéki szerzõdést kötne egye -
dül álló, idõs személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet
biztosítunk. 20/443 0015.
    Életjáradéki szerződést kötnék, ottlakás nélkül, egye -
dül álló idős hölggyel vagy úrral, felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatalember. Telefon: +36-70-338-6755.
Hívjon bizalommal!

Leinformálható polgári család életjáradéki szerzõdést
kötne idõs személlyel. Telefon: 212-1355, 06-20-
946-0678.

adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren del -
ke  zem!! Ingeyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00

    KÖNYV! 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.00

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Heren-
dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket
(kopottan, hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, bizsu -
kat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket, könyveket,
bun   dákat, minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon biza-
lommal a hét minden napján, díjtalan kiszállással. Tele-
fon: 06-70-600-1727.

    
VEZÉR ANTIK. XIV., Vezér út 148-150.

Készpénzért vásárolunk antik és modern fest-
ményeket, porcelán és kerámia tárgyakat, katonai
kitüntetéseket és ruhákat, kardokat. Ezüst és bronz

tárgyakat, keleti tárgyakat. 
Teljes hagyaték felvásárlás! 

Régi bizsuk, borostyán, régi papírok, képeslapok.
Könyvek!

Telefon: 06-70-398-88-51, 06-20-807-29-06.

    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hi-
básat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit
hangle mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat -
ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet, fényképezőgé -
peket, objektíveket -  készpénzért! Teljes lakáskiürítést
vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-
973-4949.00

    Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.
Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-
19.00

GÁBOR ESZMERALDA
BECSÜS-MÛGYÛJTÕ

(Elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol
judai kát, tovább antik és modern festményeket,

bronztárgyakat, bútorokat(figurális elõnyben), ezüst-
tárgyakat, aranyékeszreket, porcelánokat, herendit,

meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza
alkotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, teljes
hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre
is. Életjáradéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ u.
67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá -
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ
üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa -
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja ví  tá   -
sa. Mosó-, moso gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel
is. Telefon: 06-30-447-3603.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggöny, roletta.  Megbízhatóság, 
elfogadható ár.  Telefon: 06-30-212-9919.

    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze -
relése. Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan -
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

   ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gya -
kor lat, heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edé -
nyek ki-be húzása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fû -
nyírás-sövénynyírás. Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00

Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk 
szakképzett mûszaki, könyvelõi háttérrel, 
referenciákkal! Tel: +36-30/432-5919. 

E-mail: hazcoop.nk@gmail.com
    
Festés-mázolás-tapétázás,kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés,
rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil lany -
 szerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.

Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo                                                                                                    

    
    REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ stb. szere lé -
se, javí tá   sa garanciával. Kerületi redőnyos. AJÁNDÉK
SZÚ NYOG HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!.
Telefon: 06-70-341-94-89.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS,

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOS MUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

HALÁSZ TIBOR. 
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek áta-

lakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós! 

Telefon: 06-20-9777-150.00

A Gyöngyöcskék napközi szeretettel várja a nyári
idõszakban is a kisgyermekeket és a testvéreket

közös játszásra, gyermekfelügyeletre. 
Érdeklődni lehet: Muraközy Zsuzsa 06 20 9 128 718.

A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez 
a rászoruló lakosok számára. Az akció során 
kedvezményes áron vásárolhatnak használt

ruhaneműt, gyermek, női, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II.
emelet. Az akció ideje: 2017. június 19. (hétfő) 
08.00-16.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811. 

A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül
nevelő szülőket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetű

lakosokat várunk.

In gat lan

A kerületben közel 20 éve mûködõ 
WÁGNER ÉS TÁRSA 

INGAT LANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, www.in gat lan -

wag ner.hu, e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben (Országház utca 15.)

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com. A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (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 ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

NAGY ZSUZSANNA
MÛGYÛJTÕNÕ
KÉSZPÉNZÉRT, 

AZONNAL.

Felvásárol festményeket, bútorokat, 
Herendi, Zsolnay és egyéb

porcelánokat, órákat (kar, zseb, fali),
szõnyegeket, csipkéket, 

kitüntetéseket, ezüst tárgyakat,
kerámiákat, csillárokat. 
Komplett hagyatékot. 

Hívjon bizalommal, 
legmagasabb áron elsõ

vevõként.
Telefon: 06-30-907-9910

Az Ön megbízható partnere!

Szolgáltatás

Adás-vétel

Életjáradék
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy 2017. december 31-ig 

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR :

SZÉNA TÉR PATIKA
Tel: 225-7830

Cím: 1015 Budapest, Széna tér 1/A

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 
vállalja társasházak közös 

képviselõi feladatainak ellátását
Szolgáltatások:  
o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat, 

egyéni elszámolás készítése.
o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 

közgyûlési termünkben.
o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft, mert:
  agyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
  ateljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
  aa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
  azavartalan mûködés biztosítása
  agazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli
az általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! 
Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot átveheti 

személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 
+36-20-466-5808, +36-1-356-0388 www.hazga.hu

Megjelenés
Június 8.

Június 29.
Július

Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

December 21.

Lapzárta
Május 31.
Június 21.

SSzzüünneett
Augusztus 9.

Augusztus 23.
Szeptember 6.
Szeptember 20.

Október 4.
Október 18.
November 1.

November 15.
November 29.
December 13.

Lapszám
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hirdessen a Várnegyedben!

Üzenete minden I.
kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig):
1.500 forint,

Közületi apróhirdetés (20 szóig): 
2.500 forint,

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 
3.000 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó

E-mail cím: 
varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel személye-
sen: kedden és szerdán 10.00-tõl

15.00 óráig

1014 Budapest, I.
Országház u.15. Telefon:

355-0139

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

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

Szalaghirdetés
48x274 mm,
30.000 Ft+ÁFA

06-80-204-275

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma 
közérdekű ügyekben: 

A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma: 
+36-1-458-3000

varnegyed@gmail.com


