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Vastaps köszöntötte Dévény Anna gyógytor-
nászt, a világszerte ismert és elismert Dévény-
módszer kidolgozóját, Budavár új díszpolgárát a
május 20-i díszpolgáravató ünnepségen. Dévény
Anna a nehézségektõl soha nem rettent vissza,
önmagához és betegeihez mindig hû maradt.
Gyógymódjának köszönhetõen több ezren  kap-
ták vissza a mozgás örömét és szabadságát.

A Budai Vár 1849-es visszavételének évforduló-
ján, május 21-én azért gyûlnek össze Budavár pol-
gárai a Városházán, hogy együtt, baráti körben
ünnepeljék meg a Kerület napját, amely alkalmat
szolgáltat az önkormányzat képviselõ-testülete ál-
tal adományozható legmagasabb kitüntetés, a he-
lyi közösség megbecsülését megtestesítõ díszpol-
gári cím átadására is. 

Bár a hagyomány közel húsz évre tekint vissza,
mégsem vesztett jelentõségébõl – hívta fel a figyel-
met az ünnepséget megnyitó dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, arra emlékeztetve, hogy
vannak olyan napok, amelyek ugyan idõvel meg-
szokottnak tûnhetnek, mégis különlegesek.
Ezeket a szokásainkat ugyanis egykor tudatosan
alakítottuk ki, így lettek mára életünk meghatáro-
zó eseményei, valódi énünk megjelenítõi.

„Mi, budaváriak úgy döntöttünk, hogy a Kerü-
let napján egyszerre tisztelgünk a múlt és a jelen
hõsei elõtt” – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Ta-
más hozzátéve, hogy a Városháza auláját díszítõ
Vágó Pál festmény éppen Budavár visszavételé-
nek dicsõségét örökíti meg.

A polgármester üdvözlõ szavait követõen a 160
évvel ezelõtti történéseket megörökítõ Osváth
Pál honvéd hadnagy visszaemlékezésébõl olvasott
fel egy részletet Incze Ildikó. Dr. Nagy Gábor
Tamás az elhangzottak kapcsán azt emelte ki,
hogy a múlt felidézésekor valójában a jelenünkrõl
és jövõnkrõl beszélünk, hiszen mindannak, amit
ma átélünk, mélybe ágyazott gyökerei vannak. 

Immanuel Kant errõl azt írta, hogy „az ember

legfõbb dolga, hogy tudja, miként fogja fel jól,
valósan helyét a teremtésben, milyennek kell
lennie ahhoz, hogy ember legyen.” – elevenítet-
te fel a jeles filozófus gondolatát kerületünk
polgármestere. Szerinte Budavár díszpolgárai
mindannyian olyan személyiségek, akik egytõl-
egyik birtokolják ezt a tudást, ezért lehetnek õk
példaképeink. Mindig tudták, mit kell tenni-
ük ahhoz, hogy emberek legyenek, emberek
maradhassanak.

Elsõként Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok
úszó és Fischer Árpád helytörténész, majd Zó-
rád Ernõ a Tabán festõje, Puskás Ferenc labda-
rúgó, Püski Sándor könyvkiadó, Vígh Béla
Budavár korábbi polgármestere, Bakó Anna-
mária a Litea Könyvszalon vezetõje, Sebestyén
Márta elõadómûvész, Gyurkovics Tibor író,
Sediánszy János rádiós szerkesztõ, volt alpolgár-
mester, Horler Miklós építész, Jánosa Domo-
kos a Szent Anna templom plébánosa, Kányádi
Sándor költõ, Török Ferenc építész, két évvel
ezelõtt a nemrégiben elhunyt özvegy Horthy
Istvánné született gróf Edelsheim Gyulai Ilona,
tavaly pedig Blaskó Péter Kossuth-díjas színmû-
vész vehette át az elismerést – sorolta az eddigi
kitüntetetteket dr. Nagy Gábor Tamás.

Idén a képviselõ-testület döntése értelmében
Dévény Anna érdemelte ki a kerület legmaga-
sabb szintû megbecsülését, az indoklás szerint a
gyógytornász évtizedek óta önzetlenül kezeli a ko-
raszülött, vagy más okból sérült csecsemõket.
Iskolateremtõ munkájának köszönhetõen gyó-
gyíthatatlannak ítélt kisgyermekek százai élhet-
nek teljes életet.

Dr. Nagy Gábor Tamás úgy látja, nem lehet vé-
letlen, hogy a Kerület napjának elõestéje, s a ki-
tüntetés átadása ezúttal éppen Pünkösd hétfõjé-
re esett, hiszen ilyenkor arra emlékezünk, ami-
kor a szentlélek lángra lobbantotta az apostolok
lelkét. Errõl tanúskodik Dévény Anna életútja,
aki önmagához, tapasztalásához és kis betegeihez

mindig hû maradt. Tüzes lélekkel élõ ember, hisz
abban, hogy küldetése a folyamatos segítés, ami
átszakít minden idõ- és térbeli korlátot. Egyszer
azt mondta: nem gondolta volna, hogy ilyen ne-
héz utat kell járnia, mégis boldogan vállalja a fel-
adatot, amelyet odafentrõl kapott, és megvívja a
betegek érdekében saját csatáit. Ez az elhivatott-
ság, önismeret is azt mutatja, hogy Dévény Anna
tudja, látja, érzi a helyét a teremtésben.

Pilinszky János írta: „Az isteni szeretet az em-
ber lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tet-
tekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek
tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünne-
pén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a
nagy parancsban: a felebaráti szeretetben”.

(Folytatás a 3. oldalon)

Dévény Anna 
Budavár új díszpolgára 

Dévény Anna gyógytornász

Lapunk következõ száma 2013. június 14-én, pénteken jelenik meg!

Színmûvészek
a Várnegyed
Galériában
A színházi évad végén nyolc mûvész igazi juta-
lomjátékra kapott lehetõséget a Várnegyed
Galériában. A neves operaénekesek és színé-
szek ezúttal új oldalukról mutatkoznak be a
közönség elõtt. Incze Ildikó, a tárlat szervezõje,
a kulisszatitkok ismerõjeként és a színészek ko-
rábbi partnereként elárulta lapunknak, hogy a
mûvészek többsége mindig is sokszínû tehet-
ségrõl tett tanúbizonyságot. Ennek ékes bizo-
nyítéka, hogy a június 6-án nyíló kiállításon a
kortársak alkotásai között látható lesz Páger
Antal saját rajzaival illusztrált szereppéldánya,
valamint Latinovits Zoltán és Somogyvári
Rudolf néhány rajza is.

A Várnegyed Galériában kiállító alkotók:
Csavlek Etelka operaénekes, Esztergályos Ce-
cília színmûvész, Koltai János színmûvész, Sass
Sylvia operaénekes, Szabó Sipos Barnabás
színmûvész, Tahi Tóth László színmûvész és
felesége Kárászy Szilvia zongoramûvész, vala-
mint Varga Gábor színmûvész, akik saját készí-
tésû kerámiákat, rajzokat és festményeket mu-
tatnak be a budavári közönségnek. 

A tárlatot június 6-án 18.00 órakor Szirtes
Tamás Kossuth-díjas rendezõ, a Madách Szín-
ház igazgatója nyitja meg. A belépés ingyenes.

Nemzeti emlékhely lett 
a Budai Várnegyed

A kulturális örökség védelmérõl szóló törvény a Budai Várnegyedet nemzeti
emlékhellyé nyilvánította. Az ezt jelképezõ sztélét május 21-én, a honvédelem
napjának nyitórendezvényén Hende Csaba honvédelmi miniszter és Nagy
Gábor Tamás polgármester avatta fel a Szentháromság téren.

„1848. március 15-én egy nemzet született újjá a szabadságban” – jelentet-
te ki Hende Csaba honvédelmi miniszter a magyar honvédelem napján,
Budavár 1849. május 21-én történt visszafoglalásának évfordulóján rende-
zett ünnepségen. A tárcavezetõ kifejtette: március 15-e nagy pillanat volt
Magyarország életében. Attól fogva a törvény elõtt minden polgár egyenlõ
lett, szabad lett a sajtó és eltörölték a cenzúrát. Az a nap kiterjesztette a vá-
lasztójogot és megszûntette a jobbágyságot. Ám a szabadság békéje nem tar-
tott sokáig: „az osztrák önkény minden erejével arra törekedett, hogy vissza-
szerezze mindazt, amit a felkelt magyar nép Isten adta emberi jogként az
igazság erejével magáévá tett.”

Hende Csaba szerint a szabadságharc nagy kérdése az volt, hogy a sza-
badság, és vele az újonnan megszületett nemzet egyáltalán megmaradhat-
e? Van-e benne elég erõ, elszántság és akarat, hogy megharcoljon a frissen
elnyert jogokért? „1848 nemzedékének válasza minderre a honvédsereg
volt, melyben együtt küzdött a nemzet minden rendû és rangú fia” –
mondta a miniszter. Felidézte, hogy a harcok közben szervezõdött sereg si-
keresen szolgálta a szabadság ügyét: néhány egészen egyedülálló hadjárat-
ban két vállra fektette a Habsburg-monarchia kitûnõ hadseregét, s mind-
ezek megkoronázásaként újra kitûzte a nemzet zászlaját a királyi város,
Buda tornyaira. Nem volt hiábavaló azok áldozata, akik felhúzták az
egyenruhát, fegyvert fogtak és szolgáltak – utalt Hende Csaba a világosi
fegyverletételre. (Folytatás a 3. oldalon)

Gyermeknap

A kerület több pontján ingyenes rendezvényekkel várják a gyerekeket május 26-án.
Részletes gyermeknapi programok a 2. oldalon. 

Budavári
Nyárköszöntõ 
koncert
Május 26-án, vasárnap 19.00 órától Nyár-
köszöntõ koncert várja a látogatókat a Ka-
pisztrán téren; fellép a Byron Lounge zenekar.

Ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is szabad-
téri koncerttel köszönti a nyarat a Budavári
Önkormányzat. Május 26-án, vasárnap 19.00
órától a Byron Lounge zenekar lép fel a Ka-
pisztrán téri szabadtéri színpadon. A fiatal ze-
nekar vezetõje Koós-Hutás Áron, aki 2008-
ben megnyerte az MR3-Bartók Rádió X. Or-
szágos Jazz Zenei Versenyét, a Tomsits Rudolf
Jazz Trombita Tehetségkutató Versenyt. Eb-
ben az esztendõben jelent meg elsõ lemeze, a I
Remember Clifford.

Fellépett már a Budapest Jazz Clubban, ahol
Gerard Presencerrel játszott együtt, de hallhat-
ták már a Lamantin Jazz Fesztiválon, a Sambosi
Jazzfesztiválon, a Debreceni Jazznapokon, a
Nyitott Mûhelyben, a pécsi Metronóm Jazz-
klubban, a Nagykanizsai Jazzfesztiválon és a
Müpa Jazz Showcase programján. Együttese
budavári koncertjén népszerû jazz-dallamok-
kal és feldolgozásokkal mutatkozik be.   

A koncertre belépés ingyenes!Mindenkit sze-
retettel várunk. Esõ esetén a koncertet a Város-
háza aulájában rendezik meg. 
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Ünnepség a kerületi bölcsõdékben

Csuklós buszok 
az 5-ös vonalán

Május elejétõl új Mercedes Citaro buszokkal bõvült a
Budapesti Közlekedési Központ jármûparkja.  Az új bu-
szok alacsonypadlósak, így kerekesszékkel és babakocsival
is jól használhatók. Az I. kerületben az 5-ös busz vonalán
6, a 105-ös vonalán 9, a 178-as vonalán pedig 2 új busz
állt forgalomba. A nyáron további új buszok érkeznek a
fõvárosba, így még több kényelmes, akadálymentesített
busz jár majd kerületünkben is. 

A 2008 óta meghosszabbított útvonalon, Pasarét és
Rákospalota között közlekedõ 5-ös busz rendkívül nép-
szerû lett az utasok körében, ezzel együtt azonban a zsú-
foltság is állandósult a jármûveken. Az utazók kényelme
érdekében a Budapesti Közlekedési Központ május 1-je
óta az eddigi szóló autóbuszok helyett csuklós jármûve-
ket közlekedtet a vonalon, amivel több mint 55%-kal
nõtt a járat kapacitása. A csuklósok egy része korszerû,
alacsonypadlós, Mercedes-Benz Citaro 2 típusú busz, me-
lyek üzemeltetõje a VT-Transman Kft. A csuklós buszok
forgalomba állításával egyidejûleg a menetrend is módo-
sult kis mértékben: tanítási napokon reggel a Pasaréti tér
felé sûrítve, 6-7 percenként indulnak az autóbuszok.
Emellett az üzemidõ is bõvült, az elsõ busz a Pasaréti tér-
rõl 5.00 helyett 4.40-kor indul. A csuklós jármûvek na-
gyobb helyigénye miatt Pasaréten és Rákospalotán is át-
helyezték az autóbuszok végállomási felszállóhelyét.

Az 5-ös autóbuszokhoz igazodva a 178-as busz vonalán
is új menetrendet léptettek életbe: a 178-asok teljes
üzemidõben az 5-öshöz hangolva, azonos követési idõ-
közzel közlekednek. Eszerint tanítási napokon reggel 6-7
percenként, míg délután 8-9 percenként közlekednek az
autóbuszok. A többi idõszakban nem változnak a követé-
si idõközök, így munkanapokon napközben továbbra is
10 percenként, szombaton és munkaszüneti napokon
hajnalban 20 percenként, napközben 15 percenként, va-
lamint esténként 20 percenként járnak a buszok.

Az üzemidõ rövidült a 178-as esetében: a Naphegy tér-
tõl az eddigi, egységes 4.55-ös idõponthoz képest késõbb,
munkanap 5.13-kor, szombaton 6.35-kor, vasárnap
7.35-kor, míg a Keleti pályaudvartól szintén késõbb, 4.40
helyett munkanapokon 5.35-kor, szombaton 6.42-kor,
vasárnap 7.42-kor indul az elsõ autóbusz. Az utolsó autó-
buszok indulási idõpontját korábbra hozták: a Naphegy
téren az eddigi 23.19 helyett 21.39-kor, a Keletinél 23.48
helyett 22.07-kor startol az utolsó 178-as. 

A pesti végállomás elhelyezése is megváltozott május 1-
jével, a 178-asokra ugyanis már nem a Keleti pályaudvar
Kerepesi út felõli oldalánál, hanem a 7-es autóbuszcsalád
megállóhelyén lehet felszállni.                                              - d -

A gyógyító tevékenység mellett kiemelt hangsúlyt helyez a megelõzésre,
illetve a betegek tájékoztatására az önkormányzati fenntartásban mû-
ködõ Maros utcai szakrendelõ. Ezt a célt szolgálta a május elején meg-
tartott tavaszi szûrõnap is.

Sikeresnek bizonyult a Maros utcai szakrendelõ felhívása, hiszen az
idén elsõ alkalommal megrendezett szûrõnapon csaknem százan vet-
tek részt. A program lényege, hogy külön beutaló nélkül, szinte „egy
ülésben”, azaz különösebb sorban állás nélkül végezték el a legfonto-
sabb betegségmegelõzõ vizsgálatokat. 

Dr. Bodroghelyi László fõigazgató-fõorvos a Várnegyednek el-
mondta: a páciensek nyolcvan százaléka I. kerületi lakos volt, de a ren-
delõnek otthont adó XII. kerületbõl is sokan eljöttek. A nõk több
mint kétszer akkora számban jelentek meg a szûréseken mint a férfi-
ak, ami  a fõorvos szerint nem meglepõ, az erõsebbik nem képviselõi
egyébként is ritkábban kérik szakember segítségét. 

„Sajnos ugyanezt tapasztaljuk a harminc és hatvan év közöttiek ese-
tében is, ebbõl a korosztályból sokan szinte teljesen kimaradnak a pre-
vencióból, egyszerûen azért, mert nem járnak orvoshoz. Pedig fontos
lenne, hiszen a pillanatnyi tünetmentesség nem egyenlõ az egészség-
gel, harminc év fölött pedig egyre nagyobb az esélye valamilyen beteg-
ség megjelenésének” – emlékeztetett dr. Bodroghelyi László, hozzáté-
ve, hogy éppen ezért a szûrõnap amellett, hogy elsõsorban a betegség-
megelõzésrõl szól, a közgondolkodás formálásában, az egészségtuda-
tosság népszerûsítésében is szerepet kap. 

„Szûrõnapjainkkal az idõszakonként elvégzendõ vizsgálatoknak a
gyógyításban betöltött szerepére is szeretnénk felhívni a figyelmet. A
betegségek többségét ugyanis a szûréseknek köszönhetõen még idõ-
ben fel lehet fedezni, ezáltal a terápia is sokkal hatásosabb” - hangsú-
lyozta a fõigazgató, aki mindenkinek azt javasolja, hogy egészségének
megõrzése érdekében vegye komolyan a prevenciót. 

Mint hozzátette, léteznek olyan vizsgálatok, amelyeket a szakrendelõ-
ben beutaló nélkül is elvégeznek - ilyenek a nõgyógyászati, urológiai,
bõrgyógyászati szûrések – ennek ellenére minden esetben ajánlatos elõ-
zõleg kikérni a háziorvos véleményét, aki a pillanatnyi egészségi állapot,
illetve a rizikófaktorok ismeretében irányítja tovább a pácienseket. 

Annyi biztos, hogy a Maros utcai szakrendelõben minden feltétel
adott a magas színvonalú gyógyító munkához. Ráadásul hamarosan
újabb fejlesztések várhatóak, a képalkotó egység két évvel ezelõtti mo-
dernizálását és a digitális rendszer bevezetését követõen kicserélik a
röntgengép felvételi egységét, ami még jobb felvételek elkészítését te-
szi lehetõvé. Ezen kívül a tervek szerint új homlokzati nyílászárókat
kap a Markovics utcai gyermekrendelõ, ahol kisebb szépészeti felújítá-
sokat, többek között burkolatcseréket is elvégeznek.                          - pp -

Újabb fejlesztések várhatók a kerület szakrendelõjében

Tavaszi szûrõnap a Maros utcában

A szûréseknek köszönhetõen még idõben felfedezhetõk a betegségek

1852. április 21-én nyílt meg az elsõ magyarországi bölcsõde, ebbõl
az alkalomból ünnepséget rendeztek a Budavári Egyesített Bölcsõ-
dék Iskola utcai központi intézményében.

A Bölcsõdék Napján megrendezett ünnepséget az Iskola utcai
óvodások mûsora vezette be, majd Pusztainé Berényi Katalin kö-
szöntötte a dolgozókat. A Budavári Egyesített Bölcsõdék vezetõje be-
szédében a bölcsõdei ellátás elmúlt negyven évét foglalta össze. Az el-
sõ bölcsõde Pesten, a Kalap utca 1. számú házban létesült negyven
férõhellyel. Létrehozója és fenntartója a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet,
elnöki tisztét Brunszvik Júlia, Brunszvik Teréz unokahúga töltötte
be. Alapszabályában olyan haladó gondolatok szerepeltek, amelyek
ma is idõszerûek. Ilyen volt a gyerekek korához igazodó táplálkozás,
a megfelelõ játékszer biztosítása vagy a levegõzés fontossága.

Budán 1884-ben a Hadnagy utca 3. szám alatt nyitotta meg kapu-

it az elsõ bölcsõde. Bár az ötvenes éveket követõen a GYES bevezeté-
se kissé visszafogta a bölcsõdei mozgalom elterjedését, az anyák ott-
hon maradása mégsem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Nem
véletlen, hogy a 70-es évektõl jelentõs fejlesztések indultak.

„Fiatalon talált meg a felkérés, hogy bölcsõdevezetõ legyek az I. ke-
rületben. Elsõként fogadtunk és felelõsséggel neveltünk sajátos ne-
velési igényû gyermekeket, nyitottunk játszócsoportokat, baba-ma-
ma klubokat. Figyeltünk a családok igényeire, a bölcsõde és a család
kapcsolatának szervezett formái is egyre jobban kialakultak” – emlé-
kezett a kezdetekre a Budavári Egyesített Bölcsõdék vezetõje. 

A köszöntõt követõn került sor az ilyenkor szokásos jutalmazásra,
ezúttal négy bölcsõdei munkatársat díjaztak. Az ünnepség zárása-
ként a Lovas úti bölcsõde szülõi közösségének jóvoltából a Fortune
énekegyüttes koncertje szórakoztatta a gyerekeket és a felnõtteket.   
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Dévény Anna Budavár új díszpolgára 
Pedagógus nap a Városházán
A Budavári Önkormányzat mmáájjuuss  3311--éénn,,  1166..0000  óórraakkoorr
tartja Pedagógus napi ünnepségét a Városháza aulá-
jában (Budapest, I., Kapisztrán tér1.). A képviselõ-
testület döntése értelmében ekkor adják át a Virág
Benedek díjakat és a színes diplomákat az 50, 60, 70
évvel ezelõtt pedagógus diplomát szerzett tanítók-
nak, tanároknak. 

Olimpiai bajnokok emléktáblája
JJúúnniiuuss  1144--éénn,,  1100..0000  óórraakkoorr emléktáblát avatnak a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban az I. kerü-
lethez kötõdõ olimpiai bajnokok tiszteletére. Az em-
léktáblát Simicskó István sportért felelõs államtitkár
és  Nagy Gábor Tamás polgármester avatják fel.  

Permetezik a vadgesztenyefákat 
Folytatja a fõvárosi parkok és fasorok vadgesztenye
fáinak aknázó moly elleni lemosó permetezését a
Fõkert Nonprofit Zrt. A permet szórását az I. kerület-
ben mmáájjuuss  3300--iigg folyamatosan végzik, a parkokban a
látási viszonyok miatt nappal, a fasorokban pedig az
éjszaka folyamán, hogy a gyalogos és közúti forgalmat
ne zavarják. Az eljárásra azért van szükség, mert a ha-
zánkban 1997 óta elszaporodott vadgesztenyelevél-
aknázómoly a fehérvirágú vadgesztenyefa állomány
korai pusztulását okozhatja. A károsított levelek erõ-
sen megbarnulnak, összezsugorodnak, majd idõ elõtt
lehullnak. Az alkalmazott növényvédõ szer környezet-
barát készítmény, mely elsõsorban a közterületen ta-
lálható fás szárú növények kártevõi ellen használható.
Az esetlegesen autókra kerülõ permet a jármûben
semmilyen károsodást nem okoz.

Összefogással a Szivárványország 
napköziért
Az I. kerületben kezdte meg mûködését a Szivár-
ványország napközi, ahol olyan súlyos fogyatékkal
született kisgyermekek napközbeni ellátását végzik
nagy szeretettel és szakértelemmel, akik a családjuk-
kal élnek. Nagy segítség ez a súlyos terheket hordozó
családok számára. A Budai Református Egyház-
község összefogásra hívta az I. kerület lakóit és az ide
kötõdõ intézményeket, hogy közösen szervezzenek
egy az intézményt támogató jótékonysági akciót. A
program zenei házigazdája a Tabulatúra régizene
együttes, háziasszonya Erdélyi Claudia a Duna TV ri-
portere. JJúúnniiuuss  77--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1188..0000 órára szeretet-
tel várnak minden érdeklõdõt aa  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérrii  rree--
ffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommbbaann megrendezésre kerülõ jjóóttéé--
kkoonnyyssáággii  kkoonncceerrttrree. Az est teljes bevételét a Mészá-
ros utcai Szivárványország napközi javára fordítják. A
Tabulatúra régizene együttes mellett fellépnek Gaál
Julcsi és Gaál Eszter hegedûn, a Kodály Zoltán Magyar
kórusiskola tanítványai Török László vezetésével,
Lovász Irén ének, Balkay László ének, Miklós Mátyás
orgona, Bencze Réka ének, Mikus Adrienn hárfa és
még sokan mások. Szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklõdõt a koncertre és az azt követõ szeretet-
vendégségre. Az est egyben a Tabulatatúra régizene
klub évadzáró rendezvénye is.

Használt könyvek börzéje
Június 9-én vasárnap 11.30 és 14.00 óra között hasz-
nált könyv börzét tartunk az I. kerület, Székely utca 2.
szám alatt. Talán megtalálja azt a régen keresett
könyvet is, amire annyira vágyott! A könyvekért ka-
pott adományokat a Mészáros utcai Szivárványország
napközi javára ajánljuk fel, de anonim vagy névvel el-
látott adományokat is köszönettel elfogadunk.

Budai Református Egyházközság

Röviden
(Folytatás az 1. oldalról)
Dévény Anna ezt az isteni szeretetet közvetíti.
Harmincöt éve foglalkozik koraszülöttek, kis-
gyermekek és felnõttek mozgásszervi rehabilitáci-
ójával, tizenhat éve tart speciális tréninget az Álla-
mi Operaház táncosainak. Alapítványában he-
tente több száz kisgyermeket kezelnek hajnaltól-
éjjelig tartó mûszakokban. Módszere hungari-
kum, segítségével a beteg gyerekek 80 százalékát
sikerül meggyógyítani. És bár az egészséget nem
lehet pénzben kifejezni, a Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem számításai szerint Dévény Anna te-
vékenysége az elmúlt évtizedekben mintegy hu-
szonöt milliárd forint megtakarítást eredménye-
zett az egészségbiztosító számára.

„A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért
kapja, hogy használjon vele” – idézett Pál apostol
korinthosziaknak írt levelébõl dr. Nagy Gábor
Tamás azt kívánva, hogy Dévény Anna még soká-
ig használjon azzal a tudással, amit a Jóistentõl
megkapott. 

Dévény Annát köszöntötte Várjon Dénes
Liszt-díjas zongoramûvész is, aki – az alkalomhoz
illõen – Schumman Gyermekjelenetek címû
mûvét adta elõ. Ezt követõen Rogán Antal, a Bel-
város polgármestere vette át a szót. Az V. kerületi
politikus felszólalása nem véletlen, hiszen Dé-
vény Anna a Széll Kálmán tér mellett a Belváros-
ban is évtizedek óta fogadja a betegeket. 

Rogán Antal köszöntõjében arról a gyógyítóról
beszélt, aki nem csupán az általa kifejlesztett terá-
piával, hanem a lényébõl áradó szeretettel kezeli
a rászorulókat. A kitüntetés tehát a módszer elis-
merése mellett az embert dicséri, azét az emberét,
aki betegek sokaságán segített. Minden támadás
ellenére mindvégig szeretettel fordult betegei fe-
lé, ez kellett ahhoz, hogy a módszer sikeres legyen.
És persze az önzetlenség, hiszen tudását, felfede-
zéseit mindig és mindenkor meg akarta osztani
másokkal. Ezért jött létre a Dévény Alapítvány és
ezért történhetett meg, hogy ma már a világ min-
den részén ott vannak Dévény Anna tanítványai.
Rogán Antal, felidézve azt, amikor az alapítvány
budai „otthonában” járt, elmondta: még a falak-

ból is a Dévény Anna személyiségébõl fakadó sze-
retet áradt. „Talán ez volt az a pillanat, amikor el-
határoztam, hogy ne csak egy módszer, ne csak
egy alapítvány, hanem egy költségvetési sor is vi-
selje Dévény Anna nevét” – jegyezte meg. 

Dévény Anna bebizonyította, hogy igenis van,
aki próféta lehet a saját hazájában – szögezte le
Kovács Adél, akinek kislánya szintén segítséget
kapott a Dévény Alapítványtól. A Kossuth-díjas
színmûvész csodálatosnak nevezte, hogy Dévény
Anna jóvoltából sok ezer gyermek kapta vissza a
lehetõséget, hogy teljes életet élhessen. Hozzátet-
te: a módszer nagyszerûsége többek között abban
rejlik, hogy már egészen kis korban alkalmazha-
tó, ezáltal a gyógyulás ideje is lerövidül. 

Végezetül Volf Katalin, Kossuth-díjas balett-
mûvész méltatta Budavár újonnan megválasztott
díszpolgárát. Elmondta, hogy egy sérülés kapcsán
húsz évvel ezelõtt „került a kezei közé”, neki kö-
szönheti, hogy nem tört ketté a pályája. Dévény
Anna ugyanis meggyógyította, méghozzá drága
mûszerek nélkül, két keze és szeretete erejével.
Szerény és tisztességes élet az övé, amely tele van
tennivalóval. Mikor a világ félreérti akkor is de-
rûs marad és nem tér le az általa járt ösvényrõl,
amely innen, az I. kerületbõl indult. Ma is abban
a házban él a Vár aljában, ahol megszületett és
amelyet édesapja tervezett. Tiszta szívû, önzetlen,
bölcs, finom és jószívû ember, akire büszke lehet
szûkebb pátriája – foglalta össze Dévény Annával
kapcsolatos élményeit Volf Katalin. 

A laudációkat követõen Dévény Anna megha-
tottan köszönte meg az elismerést, mint mondta,
a felé áradó szeretet hozzásegíti ahhoz, hogy még
sokáig folytathassa munkáját. 

Szép budavári szokás, hogy a díszpolgárok egy
idézettel gazdagítják a kerület Aranykönyvét. Így
tett Dévény Anna is, amikor Pál apostol egyik
gondolatát írta a kötetbe: „Nem azé, aki fut, sem
nem azé, aki akarja, hanem a könyörülõ Istené!”

K. Á. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Kiemelte, hogy a kibontakozó passzív ellenállás, amit a szabadság-
harc élménye megacélozott, az abszolutizmus erõszakos fellépésével
szemben végül kiverekedte a nemzet életének biztosításához szüksé-
ges jogokat; a honvédsereg tette tehát lehetõvé, hogy késõbb a nem-
zet visszavegye szabadságát.

„A nemzet életének legfontosabb feltétele a szabadság, amit
csak közösen biztosíthatunk egymásnak. Nem fogadhatjuk el,
hogy rólunk nélkülünk, mások döntsenek” – összegezte gondola-
tait a miniszter, akinek meggyõzõdése, hogy a Várban most felava-
tott emlékoszlop egyfajta horgonyként fog állni a Szentháromság
téren, amely a tekintetünket vonzza, és arra emlékeztet bennün-
ket: a közös szabadságért alkalmasint nekünk is közösen kell ten-
nünk.

A Zsigmond Attila tervezte sztélét, azaz az emlékoszlopot Nagy
Gábor Tamás polgármester az életfákhoz hasonlította, melyek a ha-
zatérõk számára azt jelképezték: „itt a világ közepe, ahol a föld és az
ég összeér, ahol a múlt, a jelen és a jövõ találkozik, ahol biztonság-
ban érzi magát az ember. Ez az a hely, amit úgy nevezünk: haza”. A
polgármester úgy gondolja: nekünk is szükségünk van egy „életfá-
ra”, azaz a nemzeti emlékhelyet jelképezõ oszlopra és a nemzeti lo-
bogóra, amely maga köré gyûjt bennünket. 

„Buda sohasem volt független attól a hazától, amit Magyar-
országnak hívunk” – hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás, aki e kije-
lentését számos példával támasztotta alá történelmi visszatekinté-
sében. „A halál, a harcok, a háborúk szenvedései, a járványok után
mindig jött az újjászületés, mindig volt, aki letisztította a köveket és
elkezdett építkezni, aki a múltból megteremtette a jövõt” – fogal-
mazott a polgármester. A legfontosabb jelenkori feladatok között
a Mátyás-templom hamarosan befejezõdõ teljes külsõ-belsõ felújí-
tását, a hajdani Honvédelmi Minisztérium romos épületmaradvá-
nyának tervezett rendbetételét, illetve a megújuló királyi Várkertet
említette.

„A Várnegyed öröme és az ország öröme mindig egy öröm volt,
ahogy bánata, siralma is egy és ugyanaz. A nemzet tragédiái mindig
a mi, személyes tragédiáink is voltak egyben. És: az ország felemelke-
dése, virágzása mindig együtt járt a mi kis hazánk felemelkedésével
és virágzásával” – mondta a kerület vezetõje. Szerinte így volt ez 164
éve is, amikor egy véres ostrom után együtt ünnepelte az ország
Budavár visszavételét. 

A szabadságharcot leverték, de a dicsõséges május 21-ét megõriz-
te a nemzeti emlékezet: Nagy Gábor Tamás felelevenítette, hogy
1893-ban ugyanezen a napon avatták fel Zala György Honvéd em-
lékmûvét a Dísz téren 1906-ban, 107 évvel ezelõtt pedig Stróbl
Alajos Szent István-szobrát leplezte le Wekerle Sándor akkori mi-
niszterelnök a Halászbástyánál. Stróbl kompozíciójába nem fért be-
le a királyi jogar, de a most felavatott sztélé csúcsdíszével ez is megér-
kezett a Szentháromság térre – Zsigmond Attila tervezõ a jogar ké-
pe alapján alkotta meg a nemzeti emlékhelyeink szimbólumává
vált motívumot. A polgármester úgy véli, hogy az emlékoszlop, s
mellette a nemzeti lobogó együtt hirdeti: az olyan eszméknek, mint
a hazaszeretet, a hit és a hûség, helye van a mi életünkben is, hiszen
az egyén, és a közösség számára is ezek adják a cselekvés legfõbb
mozgatórugóját. 

A Miniszterelnökség égisze alatt mûködõ Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság által állíttatott sztélé avatását követõen az
ünneplõk megkoszorúzták a Dísz téri Honvéd emlékmûvet, vala-
mint Görgey Artúr lovas szobrát a Fehérvári rondellánál. Az
Esztergomi rondellánál, hagyományõrzõ tüzérek ágyúlövései
mellett ünnepélyes zászlófelvonásra került sor. A rendezvényso-
rozat egy kiállítás-megnyitóval ért véget a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum épületében: a „Jelszavaink valának: haza és haladás –
Magyarország hadtörténete 1815-1866” címû állandó tárlat má-
sodik részét Hende Csaba honvédelmi miniszter mutatta be a
nagyközönségnek.

- d - 

Nemzeti emlékhely lett a Budai Várnegyed

Küldetése a segítés
Kétségbeesett szülõként ismerte meg Dévény Annát Blahó Orsolya. Számára mindenki Panni néni-
jének megismerése szomorúság és öröm is egyben, hiszen ha gyermekének nincs betegsége, soha
nem keresi fel az alapítványt. A kislányának laza izomzata miatt megkésett volt a mozgás- és a be-
szédfejlõdése. Ezen az állapoton a Dévény-módszer segíteni tud, de az illetékes neurológus nem ja-
vasolta a terápiát. Végül mégis belevágtak és egy gyógytornásznál elkezdték a kezeléseket.

Mikor elfogyott a család pénze, az alapítványhoz fordultak, az állapotfelmérésre a Széll Kálmán té-
ri központban került sor. Dévény Anna és munkatársai értetlenül álltak a neurológus döntése elõtt,
hiszen lényeges, hogy a kezelést mielõbb megkezdjék. Panni néni kiszorított egy idõpontot és meg-
nyugtatásképpen kijelentette: nemsokára futni fog a kislány, csak gyõzzenek utánamenni – elevení-
tette fel a történetet könnyeivel küszködve az édesanya. - Igaza lett, a rengeteg értõ kezelésnek hála,
a kislány egy év alatt olyan sokat fejlõdött, hogy ezen még a szakemberek is megdöbbentek.

A kezelés során kiderült, hogy valójában direkt kézi stimulációról van szó, masszázsról, ami hely-
reállítja a meglévõ izomzati zavarokat, méghozzá rendkívüli hatékonysággal: beszédes adat, hogy a
páciensek 80 százaléka meggyógyul, 15 százalékuk állapota jelentõsen javul. Fontos a szemlélet is, a
terápia különlegessége, hogy elõször gyógyít és csak ezután fejleszt.

Az eredmények tehát rendkívüliek, Dévény Anna azonban ma is csendben és szerényen végzi
munkáját, nem akar a reflektorfénybe kerülni. A háttérbõl irányít szívvel és lélekkel immár harminc-
öt éve, mert tudja, hogy feladata mások segítése. 

Nagy Gábor Tamás polgármester és Hende Csaba honvédelmi miniszter avatta
fel az emlékoszlopot a Szentháromság téren

Rogán Antal, az V. kerület polgármestere és dr. Nagy
Gábor Tamás az I. kerület polgármestere gratulál az új
díszpolgárnak

Hálás szülõk és gyerekek köszöntik Dévény Annát
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Géher István tanár úr emlékére 

Polgári élet, 
reneszánsz 
életszemlélet 

Egy éve nem látni valakit a kerületben. Nem
látom õt sétálni a Vérmezõn, bölcsész tarisz-
nyával a vállán nem utazik az ötös buszon,
cetlivel a kezében nem bukkan fel a Krisztina-
város nagyközértjében vagy a zöldségesnél.
Shakespeare Ahogy tetszik színdarabjából is-
mert szavaival szólva, ezt a bizonyos személyt,
„életének hét felvonása, a hét kor” egyértelmû-
en az elsõ kerülethez kötötte. Hat éves korában
költözött az Attila útra, ott járt elemibe, majd
a Petõfi Gimnáziumba, és itt élt egészen 72 éves
koráig. A fenti idézet nem öncélú: Géher Ist-
vánról van szó, akinek a személye elválasztha-
tatlan lett Shakespere-tõl az utóbbi negyven év
diákjainak fejében. 

Diákként elsõ hozzákapcsolódó élményem a
Toldy Ferenc Gimnáziumhoz kötõdik. Felesé-
ge harminc évig ebben az iskolában tanított,
késõbb lánya és fia is.  Sokszor meghívták a ta-
nár urat is elõadást tartani. Az eseményt min-
dig izgatott várakozás elõzte meg. „Jön a Gé-
her”, mondogatták egymásnak az emberek -
egyenesen az ELTE- rõl, ahol késõbb az általa
tartott bevezetésben ismerhettem meg a nagy
klasszikus szerzõket. A névsor és így az olvas-
mánylista is, hosszú volt: Faulkner, T. S Eliot,
Donne, Chaucer, Hemingway, Conrad, Bec-
kett, Pinter és Sylvia Plath. A tanár úr abszolút
védjegye azonban mégis a nagy angolszász
mesterhez, Shakespeare-hez kötõdik. Tartott
belõle mûfordításos szemináriumot, speciális
szemináriumot, sõt még mozis verziót is. Ez
utóbbi kint volt Zuglóban, az Ajtósi Dürer sor-
ban, kéthetenként, péntek délután hatkor.
Nem éppen tanulmányi idõben. Ennek elle-
nére az aula mindig tömve volt. Még a lépcsõn
is kuporogtak a hallgatók, az ex- hallgatók, és
sokan mások is, akik puszta érdeklõdésbõl vol-
tak jelen. Jöttek, hogy Géher-t hallgassanak,
aki Shakespeare- rõl beszélt. Felejthetetlen
volt a tanár úr a nagy vászon elõtt, amint kezé-
ben egy agyonjegyzetelt kötetet tartva valóság-
gal „élte” a mûsoron lévõ darabokat. Mintegy
tolmács hozta el a jelen hallgatóságnak a rene-
szánsz mester komédiáit, tragédiáit és a prob-
lémásnak mondott egyéb színmûveit is. 

Oktatói pályájának másik fontos része a mû-
fordítás mesterségének tanítása.  Mondják,
hogy egy egész költõ és mûfordító nemzedék
inspirálása és kinevelése fûzõdik a nevéhez.  

A Tanár úr hamar ment el közülünk. Nem
lépett sem a nyolcadik, sem a kilencedik „fel-
vonásba”. Ki tudja mit adhatott volna még a
magyar irodalomnak? Milyen szövegértelme-
zésekkel tehette volna még élõvé irodalmi él-
ményeinket? Vigaszunk lehet, hogy a polco-
kon maradt – és ott is marad! - az általa írt
Shakespeare Olvasókönyv, ami abszolút eta-
lonnak számít bölcsészeknek és színházi em-
bereknek egyaránt. Itt maradt továbbá a
Rádiókollégium címmel írt kötet, amelyben
angolszász novellákat, verseket és azokkal pár-
huzamba állított magyar mûveket elemez. A
Mesterségünk címere az a kötet, ami a szer-
kesztõi munka rejtelmeibe enged betekintést,
különbözõ lektori jelentések illetve angol-
amerikai mûvek segítségével. 

Az elemzõi munkák mellett, Géher István
jelentõs költõ is volt. Költészete szintén sok
ponton kapcsolódik a Várkerülethez, akár-
csak Tandori Dezsõé, akit jó barátjának és
„irodalmi szomszédjának” tartott. Géher Ist-
ván az alábbi verses köteteket publikálta:
Mondom szerencséd, Mi van, Catullus?,
Anakreoni dalok, Új folyam, Hol az a látvány?
Esztendõk éve. Utolsó kötete a Polgár Istók,
ami arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mi-
ként élhet valaki a mában polgári életet akkor,
ha a reneszánsz életszemlélet él benne.

Számos tanítványa nevében is merem állíta-
ni, hogy Géher tanár urat ismerni nagy él-
mény volt. Sokan és sokat tanultak tõle.
Június 11-én, egy éve, hogy meghalt.    

Galambos Gábor dramaturg, nyelvtanár 

Jubileumi Budavári Diáknapok 
Budavári Diáknapok címmel tizedik alkalommal
rendezte meg sokszínû, tanév végi programsoro-
zatát a Budavári Általános Iskola. A kétnapos,
május 16-17-én megtartott rendezvényt a hagyo-
mányokhoz híven idén is egy új kiállítással nyitot-
ták: M. Kiss Katalin keramikus, iparmûvész mu-
tatta be bibliai témájú, színes kerámiáit, válogatva
az elmúlt 45 évnyi munkásságából. A mûvésznõ-
nek nem ez az elsõ tárlata az iskolában – koráb-
ban egy „lepkefalat” mutatott be a gyerekeknek –,
illetve a nevéhez fûzõdik annak az emlékplakett-
nek a terve is, amit a legjobb diákok vehetnek át
minden tanév végén.

A diáknapok – kapcsolódva az iskola idei,
„Könyvek rejtik a Vár titkait – felfedeztük együtt”
mottójához – a kiállítás-megnyitót követõen bu-
davári irodalmi kalandozással folytatódtak: a gye-
rekek a Vár különbözõ nevezetességeihez látogat-
tak el, ahol játékos feladatok vártak rájuk. Érde-
mes volt iparkodniuk a megfejtéssel, hiszen az
irodalmi fejtörõt nem sokkal késõbb egy különle-
ges gasztromûvészeti vetélkedõ, a tortaszépség-
verseny követte.

Másnap délelõtt látványos sportbemutatókkal
találkozhattak a gyerekek: eljött az iskolába Phra-
ner Szabolcs freestyle focista, a KSI kézilabda csa-
pata, az EKG Tramp csapata, Pék Szilvia sportak-
robata, valamint a Baross Imre Artistaképzõ né-
hány fiatal tehetsége. A sikerekhez, kiemelkedõ
eredményekhez vezetõ útról beszélgetett a gyere-
kekkel Klein Dávid magashegyi expedíciós hegy-
mászó, Palancsa Dorottya curling világbajnok,
továbbá az elõadómûvészet világából Baricz

Gergõ, aki 2011-ben egy szál gitárral érkezett
Kolozsvárról az X-Faktor televíziós vetélkedõbe:
mint ismeretes, itt egészen 3. helyig jutott, ezzel
együtt pedig megismerte a nevét szinte az egész
ország.

A tizedik diáknapok záróakkordja szokás sze-
rint a gálaest volt, melynek ezúttal a MOM Kul-
turális Központ biztosított helyszínt. Néptánc,
skót tánc, keringõ, fitnesz tánc, akrobatikus tor-
na és jógabemutató egyaránt szerepelt a program-
pontok között. Mesékkel, versekkel, dalokkal, ka-

maramuzsikával is készültek a gyerekek, és persze
a zenés-táncos produkciók sem maradhattak el a
gáláról.

„A Budavári Önkormányzat támogatása idén is
nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy megrendezzük
diáknapjainkat” – mondta el lapunknak az általá-
nos iskola igazgatója. Fejér Lászlóné kifejtette: bár
az intézmény fenntartója az év eleje óta már az ál-
lam, rendkívül hálásak azért, hogy az önkormány-
zat továbbra is figyel rájuk, s a lehetõségeihez mér-
ten igyekszik segítséget nyújtani az iskolának. - d -  

Táncolt és énekelt az egész iskola  
„Lesz út lélektõl lélekig…” – énekelte a Légy jó
mindhalálig címû musicalbõl Bori Ádám 12. osz-
tályos diák a Kosztolányi Gála fináléjában, és az-
nap délután valóban úgy tûnt, hogy a színpadon
fellépõ gyerekek, az õket felkészítõ pedagógusok és
a nézõtéren helyet foglaló szülõk feje fölött mintha
egy angyal szállt volna el. Nyolc évfolyam, hu-
szonnyolc mûsorszám két részben – így foglalhat-
nánk össze számokban a rendezvényt, amelynek
üzenete mindenki számára egyértelmû volt: a ne-
hézségek ellenére a tanári kollektívában maradt
annyi lelkesedés és hivatás iránti szeretet, hogy a
gimnázium diákjaiból remek iskolai közösséget
kovácsoljanak. 

A gálát köszöntõ levelében dr. Jeney Jánosné al-
polgármester asszony arra hívta fel a figyelmet,
hogy az értékes hagyományokkal rendelkezõ
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium a tehetséges és
kreatív gyerekek iskolája és a gála remek alkalom
arra, hogy a diákok megmutassák a bennük rejlõ
értékeket. 

A közönséget és az ünnepi mûsor díszvendége-
it – Kosztolányi Dezsõ jogutódját, Nagy Borbála
Ildikót és dr. Gálné Csabai Klárát a Klébelsberg
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazga-
tóját- Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató asszony
köszöntötte. A délutáni elõadáson Héder Alex-
andra és Nagy Kristóf, az estin Szentmihályi

Szeréna és Szabó Levente vezette a mûsort,
amelynek programja a szórakoztató gálaestekhez
méltóan a komolyzenétõl a színházi jelenetig
ívelt. A névadó elõtt tisztelegve több Kosztolányi
vers is elhangzott, emellett formabontó elõadás-
ban láthatta a közönség többek között Arany
János mûvét A Walesi bárdokat, Moliere Tar-
tuffe-jének és Erich Kästner Emil és a detektívek
címû ifjúsági regényének részleteit. Az elõadások-
ban az irónia és a humor gyakran felvillant; a né-
zõk különösen élvezték a Hippolyt, a lakáj és a
Gyalog galopp szinte szállóigeként ismert részle-
teit. Igazi meglepetésként hatott Földi István ta-
nár úr és az 5.a osztály jelenete, amely arról szólt,
hogyan zajlik náluk egy képzeletbeli(?) földrajz-
óra. A gálán kiderült, hogy a Kosztolányi a táncos
lábú gyerekek iskolája, hiszen egy komplett tánc-
történeti elõadás mellett a közönség láthatott re-
neszánsz táncot, charlestont és rock’n rollt, az es-
te során szinte minden osztály táncra perdült.

Az iskola nemes hagyománya az Év tanára-díj
átadása. A diákok titkos szavazatai alapján Jakab
János, az iskolaszék elnöke ismertette az ered-
ményt. 2013-ban az Év tanárnõje díjat Bereczky
Judit (magyar–német), az Év tanára kitüntetést –
megosztva – Varga Péter (informatika–kémia) és
Nagy Gábor (spanyol–történelem szakos) peda-
gógusok vették át.

A zárómûsorszám elõtt az igazgató asszony
megköszönte kollégáinak és a diákoknak a mû-
sort, amely híven tükrözte a Kosztolányi Gim-
názium hitvallását, a közösségi nevelés fontossá-
gát. A gála – mint minden évben – a TanáRock
együttes nagysikerû fellépésével zárult.            r. a.

Idén is meghirdette komplex történelmi verse-
nyét a kerületi Petõfi Sándor Gimnázium „A
kettõs törzsû tölgy hajlik, de nem törik” címmel.
A Ferenc József uralkodásának kezdeti szakaszá-
ra fókuszáló vetélkedõt elsõsorban a középisko-
lás korosztálynak szánták, de a vállalkozó kedvû
általános iskolások jelentkezését is szívesen fo-
gadták.

A versenyen az elõzõ évek gyakorlatának meg-
felelõen négy fõs csapatok mérték össze tudásu-
kat, egy iskola több csapatot is indíthatott. Az el-
sõ három forduló levelezõs formában zajlott,
míg a döntõt április elején a Petõfi Sándor Gim-
náziumban rendezték, neves szakemberekbõl
álló zsûri közremûködésével.

A döntõre Magyarország számos településérõl
érkeztek diákok, Esztergomtól Budapesten át
Gyomaendrõdig. A határon túli magyar ver-
senyzõk a nagyváradi Ady Endre Líceumból, va-
lamint a székelyudvarhelyi Tamási Áron elméle-

ti líceumból érkeztek. Õsz Gábor történelemta-
nár, a verseny rendezõje arról számolt be, hogy
többen is jöttek volna a határon túlról, ám az
utolsó pillanatban derült ki, hogy nem kapták
meg vízumot a kárpátaljai és a délvidéki diákok,
míg a felvidéki csapatnak egy másik, szlovákiai
tanulmányi versenyen kellett részt venni.

A Petõfiben rendezett döntõn tizenhárom fal-
adatot kellett megoldani – hadtörténet, iroda-
lom, életmód, kultúrtörténet egyaránt szerepelt
a témakörök közt, illetve a történelmi térképek
ismerete is szükségeltetett több kérdés megvála-
szolásához. A versenyrendezõ elmondása szerint
az egyik legnehezebb feladat a cikkírás volt: a
résztvevõknek korabeli stílusban újságcikket
kellett írniuk Kossuth Lajos dunai alkotmány-
terve mellett érvelve, vagy éppen cáfolva annak
állításait.

E nemes versengést az esztergomi Dobó Ka-
talin Gimnázium csapata nyerte meg, megelõz-

ve a Kis Bálint Általános Iskolát Gyomaend-
rõdrõl és a harmadik helyezett székelyudvar-
helyi Tamási Áron Líceum csapatát. Negyedik
helyen végzetek a Petõfi gimnázium diákjai, ötö-
dik helyre pedig a nagyváradi Ady Endre Lí-
ceum tanulóit rangsorolták. Kivétel nélkül min-
den résztvevõ dicséretet érdemelt küzdeni aka-
rásáért és felkészültségéért. A szervezõk a díjak
átadása után hirdették meg a jövõ évi versenyt,
aminek a tavaszi hadjárat lesz a fõ témája.

Az idei verseny szervezésében a Barcza Gede-
on Sakk Club, az Országos Ómagyar Kultúra
Baráti Társaság, a Coldwell Kiadó, a Mozaik Ki-
adó, a budapesti Lengyel Intézet, a varsói Ma-
gyar Intézet, továbbá a Rubicon, a Századok, a
História és a National Geografic szerkesztõsége
mûködött közre. Fõ támogató a Török – Magyar
Üzletemberek Egyesülete, a Tempo Uno Kft. és
a Magyar – Svájci Turisztikai Továbbképzõ In-
tézet Alapítványa volt. - d -  

Nemzetközi történelemvetélkedõ a Petõfiben 

A kétnapos rendezvényt M. Kis Katalin keramikus kiállításával nyitották meg
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Vinczellér Imre jubileumi kiállítása
A kerületünkben élõ Vinczellér Imre festõmûvész 60.
születésnapja alkalmából  Keresztmetszet címmel
nyílik kiállítás a Duna Palotában (1051 Budapest,
Zrínyi u. 5.) jjúúnniiuuss  66--áánn,,ccssüüttöörrttöökköönn  1188..0000  óórraakkoorr.
Köszöntõt mond Bíró Ildikó a Duna Palota igazgatója.
A kiállítást megnyitja Jókai Anna Kossuth-díjas író.
Szakmai megnyitót mond: Bellák Gábor a Magyar
Nemzeti Galéria mûvészettörténésze. Közremûköd-
nek a Nemzeti Filharmonikusok mûvészei: Balogh
Enikõ brácsamûvész és Papp Dániel hegedûmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ nnaappoonnttaa  1100..0000  ééss  1188..0000  óórraa
kköözzöötttt,,  jjúúnniiuuss  2266--iigg.

Mesemúzeum
(Budapest, I., Döbrentei u. 15.)

JJúúnniiuuss  11..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll : A kilencvenkilenc tü-
zes kabbala - moldvai mese. A mesét elmondja, eldú-
dolja: Gulyás Anna. Kobozzal, kavallal kíséri: Kiss
Krisztián, a Tûz Lángja Zenekar kobzosa. Ajánlott kor-
osztály: 4-10 éves korig.

JJúúnniiuuss  88..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll:: Mesés óra. Vendég:
Gregus László mesemondó. Ajánlott korosztály: 4-12
éves korig.

JJúúnniiuuss  99..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll:: Két kis dinó a közép-
korban. Könyvbemutató lovagi tornával, középkori
próbatételekkel. Illemtan udvarhölgyeknek és apró-
doknak. Vendég az író: Berg Judit és az illusztrátor:
Kõszeghy Csilla. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig.

Budai Polgári Szalon
(Budapest, I., Fõ utca 28.)

22001133..  mmáájjuuss  2299--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórrááttóóll dr. Szent-
györgyvölgyi Péter, a Pesti Belváros címmel tart elõ-
adást, amelyre szeretettel várják a kerület minden la-
kóját. A belépés díjtalan.

Lánchíd Kör
A Lánchíd Kör legközelebbi elõadása jjúúnniiuuss  66--áánn,,

ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr lesz a Budai Vigadó földszinti
termében. Téma: Az ’56-os forradalom költõáldozata.
Elõadó: dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész.
Közremûködik: Rátfai Emese Judit elõadómûvész.

Budapesti Történeti Múzeum
(Budavári Palota, E épület)

A horvát régészeti örökség képekben címû kiállítás
június 16-ig tekinthetõ meg.

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház utca 14.)

22001133..  mmáájjuuss  2299..  ((sszzeerrddaa))  1188..0000--1199..0000  óórrááiigg:: Az
erõt adó hit példája - magyarok a Gulágon. Vendég
Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök Mun-
kácsról. Olofsson Placid atya – hasonlóan – emlékeze-
tes évei és derûlátása. Részletek Rózsás János kutatá-
saiból. (Vetített elõadás a plébániai díszteremben).

22001133..  jjúúnniiuuss  1122..  ((sszzeerrddaa))  1188..0000--1199..4455    óórrááiigg:: Szent
István király tisztelete és emlékezete Európában.(I.)
Emlékmûvek Esztergomtól-Rómáig, Bambergtõl-
Aachenig. A tagság vetített elõadása. Vendég: dr.
Prokopp Mária professzor.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

TTáánncc..  Magyar Állami Népi Együttes-Szarvasének:
jjúúnniiuuss  1188..,,  1199..0000  óórraa, Mûvészetek Palotája, Fesztivál
Színház.

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss.. Klubestek a HH Baráti Köre
Egyesület szervezésében. Vörösvári Ferenc elõadása
a habán kerámiáról: jjúúnniiuuss  1188..,,  1188..0000  óórraa.

Vári kutyások szomszédünnepe
Hagyományõrzõ céllal és az együttlét örömére idén
harmadik alkalommal is megrendezik a Vári kutyások
szomszédünnepét jjúúnniiuuss  11--jjéénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166..0000  óórráá--
ttóóll a Kapisztrán téren (esõnap: június 2. vasárnap.)
2000 óta már 30 ország csatlakozott a szomszédün-
nep mozgalomhoz. Ezen a napon azért jönnek össze
egy lakóközösség tagjai, hogy jobban megismerjék
egymást, és jól érezzék magukat. Minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várnak. Étel-ital piknik alapon.
Kutyák ez alkalommal nincsenek. (További részletek:
facebook/Vári Kutyások)

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)

Magyar fotómûvészet az új évezredben címmel új
kiállítást mutat be a Magyar Nemzeti Galéria. Több
mint tíz éve volt az utolsó olyan nagyszabású fotókiál-
lítás Magyarországon, amely azt tûzte ki célul, hogy
teljes keresztmetszetet adjon a hazai kortárs fotográ-
fiai eredményekrõl. A jjúúlliiuuss  2288--iigg  nnyyiittvvaa  ttaarrttóó tárlaton
21 kortárs magyar alkotó közel 350 mûvét láthatja a
közönség. Kiállító alkotók: Barta Zsolt Péter, Czigány
Ákos, Dezsõ Tamás, Eperjesi Ágnes, Esterházy Marcell,
Fabricius Anna, Gábor Enikõ, Gerhes Gábor, Gyenis
Tibor, Kerekes Gábor, Korniss Péter, Koronczi Endre,
Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Magyar
Ádám, Misetics Mátyás, Õsz Gábor, Pecsics Mária,
Péter Ildikó, Szabó Dezsõ és Tóth György.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)

Kemenes Katalin festõmûvész A mai napig címû ki-
állítása az Ujhelyi teremben ingyenesen megtekinthe-
tõ jjúúnniiuuss  77--iigg,,  hhééttkköözznnaapp  99--1188  óórrááiigg,,  hhééttvvééggéénn  1100--1166
óórrááiigg. www.omgk.hu.

ProgramokEgy kiskutya és a Perc keringõ 
Szilasi Alex, a Budavári Zenei Szalon házigazdája
a tavaszi évad legutóbbi rendezvényén folytatta a
Chopin korabeli szalonok különleges világának
bemutatását. Elõadásából kiderült, hogy míg a
17-18. században az arisztokrácia szórakoztató
mûsorokkal várta vendégeit, addig a 19. század-
ban a tehetõsebb polgárok azzal a céllal nyitottak
szalont, hogy a mûvészetek és tudományok új
irányzataival ismerkedjenek. Nemcsak a progra-
mok, de az étkezési szokások is jócskán eltértek
egymástól. Eleinte a véletlen döntötte el, hogy ép-
pen mit ettek a vendégek. A sokféle fogásból min-
denki azt az ételféleséget ette, amit az elõtte lévõ
tálban talált. Cserélni nem lehetett. Késõbb beve-
zették az orosz tálalást, amely szerint a vendégek
üres terítékhez ültek, majd a személyzet körbe vit-
te a különbözõ fogásokat. A francia forradalom
utáni szalonokban a svédasztalos tálalás jött divat-
ba. Akkoriban a házigazdák diktálta életmód fel-
borította a napot, hiszen a vendégek az operaelõ-
adások után, este 11-kor érkeztek a szalonokba.

A 19. századi polgárság körében a mûvész jele-
nítette meg a szabadság eszményét és a társaság
tagjai megtiszteltetésnek vették, hogy Chopin
nekik játszott. Liszt életrajzi kötetében azt írta,
hogy „Chopin mindig egy kicsit kívülálló, valójá-
ban nem foglal állást”, az írók – Honoré de
Balzac, Victor Hugo és George Sand –, a festõ
Delacroix, valamint a kortárs muzsikusok: Bel-
lini és Rossini ennek ellenére mind Chopin sza-
lonjaiba jártak. 

A romantika filozófiai irányzata szerint „a zene
megpróbálja kifejezni a kifejezhetetlent, elmon-
dani az elmondhatatlant”. A mûvészek megpró-

bálták megállítani az idõt. Elterjedt tévhit, hogy a
szalonokban szokás volt a tánc, tény azonban,
hogy a szalonok muzsikája mégis tele volt tánccal.
Az „igazi” és elképzelt tánczene közötti különbsé-

get Szilasi Alex Chopin lüktetõ metrikájú muzsi-
kájával mutatta be, majd kissé megváltoztatva,
némi improvizációval fûszerezte a keringõt. Vé-

gül megmutatta, hogyan játszotta volna mindezt
Liszt Ferenc. 

A zenei szalon közönsége megismerhette az
egyik legnépszerûbb Chopin muzsika, a Perc ke-
ringõ történetét is. E szerint egy forró nyári éjen a
muzsikus és George Sand a teraszon üldögéltek

és egy kis kutya szaladgált körülöttük. Amikor a
kutyus pórázára egy gombolyag gabalyodott és az
állat összevissza forgott, hogy megszabaduljon a
pamutfonáltól, George Sand így szólt Frédéric-

hez: „Ha én olyan zseniális lennék, mint Ön, ak-
kor ezt a jelenetet megkomponálnám”. Így szüle-
tett a „Kiskutya keringõ”, amelyet Szilasi Alex

úgy játszott, hogy a hallgatóság valóban maga elé
képzelte a kiskutyát. A mû hallatán Liszt Ferenc
azt mondta: „úgy telt el, mint egy perc”. Innen te-
hát a Perc keringõ elnevezés.

– Az 1830-as évek párizsi szalonzongorázása a
mûvész személyiségének ismeretében érthetõ iga-
zán – magyarázta Szilasi Alex. A korabeli vendé-
gek minden alkalommal azt várták, hogy az elõ-
adó milyen egyszeri és megismételhetetlen ef-
fektekkel játssza a mûveit; az est fénypontja Cho-
pin rögtönzése volt. A jelenlévõk közösen kitalál-
tak egy történetet, õ pedig improvizálva eljátszot-
ta zongorán – mesélte a Budavári Zenei Szalon
házigazdája, majd maga is arra a bíztatta a közön-
séget, hogy vegyenek példát az elõdöktõl. Néhány
perc után egy hölgy megtörte a csendet és elhang-
zott az elsõ mondat: „Este van, gyerekek szalad-
gálnak a szalonban…”, majd hamarosan jött a
folytatás. Szilasi Alex – akárcsak Chopin – a ven-
dégek nagy örömére, a fordulatos mesére érzéke-
nyen improvizált. - a -  

Chopin Radziwill herceg szalonjában (H. Siemieradzki 1887) 

Õsbemutató a Zenetudományi Intézetben
Elõször mutatják be Magyarországon Rainer Maria Rilke: Ének Rilke Kristóf zászlótartó szerel-
mérõl, haláláról címû költõi elbeszélésének megzenésített változatát. A különleges darab opera
zongorára és egy színészre. Zenéjét szerezte: Kasimir von Pászthory. Elõadják: Szilasi Alex zongo-
ramûvész és Váradi Mária színmûvész. Rendezõ: Szõke István Jászay Mari-díjas. Idõpont: május
29. szerda, 18.30 óra. Helyszín: MTA Zenetudományi Intézet, Bartók terem (Budapest, I. kerü-
let, Táncsics M. u. 7.).

A Márai Szalonban legutóbb a keresztény hit és a
tudományos kutatás találkozott egymással, hi-
szen kiállítási tárgyként Pázmány Péter 1613-ban
kiadott Isteni Igazságra vezérlõ kalauzát lehetett
megtekinteni, miközben az est egyik vendége, dr.
Freund Tamás Bólyai- és Széchenyi-díjas neuro-
biológus, agykutató a legfrissebb kutatási módsze-
rekrõl és eredményekrõl beszélt a közönségnek. 

A nemzetközi hírû tudós derûs közvetlenség-
gel mutatta be munkahelyét és az ott tevékenyke-
dõ kutatócsoport tevékenységét. Az általa igazga-
tott Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
(KOKI) a 18 tagú akadémiai hálózat tagja. Az
1952-ben alapított intézetben évtizedeken ke-
resztül az orvostudomány számos területét, köz-
tük a szív- és érrendszer, a tüdõ, a belsõ elválasztá-
sú mirigyek és az agy mûködését kutatták. 

Vízi E. Szilveszter a KOKI korábbi fõigazgatója-
ként a kutatóhelyet kizárólag az agykutatás szolgá-
latába állította. 

Freund Tamást 1990-ben Oxfordból hívta ha-
za Magyarországra, felkínálva számára egy koráb-
ban csak akadémikusok által betöltött osztályve-
zetõi státuszt. Freund Tamás késõbb igazgatóhe-
lyettessé, majd 2002-tõl az intézet igazgatójává ne-
vezték ki. Irányítása alatt a kutatóközpont öt osz-

tálya több mint egy évtizede a molekuláris szint-
tõl a hálózati szintig végez kutatásokat. A külön-
bözõ kutatócsoportokat egy-egy kémikus, fizikus,
biológus, orvos végzettségû PHD hallgató irányít-
ja. A 2012-ben indult Nemzeti Agykutatási Prog-
ram keretében az állam négy év alatt 12 milliárd
forintot biztosít erre az alapkutatásra.

Saját területérõl szólva a professzor mestereire,
dr. Szentágothai Jánosra és dr. Somogyi Péterre
emlékezett, majd elmondta, hogy kutatásait an-
nak idején az agykérgi hálózatok anatómiájával
kezdte. Napjainkban a molekuláris anatómiai
vizsgálatokkal olyan idegsejteket fedeznek fel,
amelyeknek a szorongásos viselkedésben van sze-
repe. Mindez nélkülözhetetlen az epilepszia, a
skizofrénia és a Parkinson kór új típusú gyógysze-
reinek fejlesztéséhez.

Freund Tamás kiemelte, hogy a szakirodalom
naprakész ismerete elengedhetetlen, de minden
nem fér bele a munkaidejébe. Véleménye szerint
az igazán jó kutató kicsit mûvészi életmódot foly-
tat, hiszen éjszakától hajnalig olvas. Elárulta a kö-
zönségnek, hogy róla már egyetemi hallgató korá-
ban bebizonyosodott, hogy „bagoly típus”. 

Szigethy Gábor kérdésére a neves tudós bemu-
tatta az Európai Idegtudományi Társaságok Szö-

vetségének (FENS) tevékenységét. A szervezetet –
amely jelentõs lobbi erõt képvisel Brüsszelben – a
tagországok nemzeti idegtudományi társaságai
alkotják. 2004-tõl két éven keresztül Freund
Tamás töltötte be az elnöki posztot. A társaság-
nak sikerült elérnie, hogy az Európai Unióban az
agykutatás kiemelt támogatást kapjon, 2010-ben
900 milliárd eurót fordítottak erre a célra. A dön-
tés oka, hogy az emberi életkor hosszabbodásával
az agyi betegségek aránya is nõ. Megjósolható,
hogy az információs robbanás növekedése miatt
a következõ évtizedek legsúlyosabb betegségei az
agyi betegségek lesznek. Freund Tamás 2013 feb-
ruárja óta tagja José Manuel Barroso Tudomá-
nyos és Technológiai Tanácsadó Testületének,
tagságát elsõsorban Magyarország érdekérvénye-
sítõ szempontjából tartja fontosnak.

A Márai Szalon másik vendége Jásdi István,
sem borásznak, sem ügyvezetõnek nem tartja
magát, jobban szereti, ha borosgazdának neve-
zik. Bemutatkozáskor úgy fogalmazott, õ az a bo-
rosgazda, aki rosszul érzi magát, ha kókad a szõ-
lõ, mert rosszul sikerülnek a borok. Ötven éve-
sen döntött úgy, hogy elhagyja a közgazdász pá-
lyát és a fõvárost. Átgondolta az életét, eladta a
részvényeit és szabadnak érezte magát. Koráb-
ban soha nem járt boros pincében, 1998-ban
azonban Figula Mihály füredi borásszal felújítot-
ták a csopaki Ranolder pincét, amelyet a 19. szá-
zad derekán a veszprémi püspök építtetett. Ez a
pince és a présház lett a közel 20 hektáros csalá-
di borászatának alapja, itt dolgozza fel a szõlõt és
itt tárolja a borait. Jásdi István arról mesélt, hogy
másfél évtizede olyan körbe került, ahol otthon
érzi magát, egyaránt közösséget talált a helyi
szomszéddal, a régiekkel és az európai borászok-
kal.

Az est végén a Fortuna étterem gyömbéres, ba-
zsalikomos tavaszi salátaágyon tálalt szárnyas pás-
tétomfalattal és 2011-es Jásdy Chardonnay-val kí-
nálta a vendégeket.        roj

Az ész borral jár Májusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisz-
telettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt
2013. május 28-án 17.00 órakor az I. kerületi
Házasságkötõ Teremben (I., Úri u. 58.). Téma:
Színház az egész világ? - Hevesi Sándor Színház,
Zalaegerszeg. Vendégek: Ecsedi Erzsébet szín-
mûvész, Kovács Olga színmûvész, Besenczi Ár-
pád színész, rendezõ, igazgató, dr. Bussay
László borász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Jásdi István borosgazda és dr. Freund Tamás neurobiológus, agykutató
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Az év elsõ negyedében tovább erõsítette a közterületi
rendõri jelenlétet a kerületi kapitányság, amely ki-
emelt figyelmet fordít a bûnmegelõzésre, illetve a la-
kosság  szubjektív biztonságérzetének növelésére –
tudtuk meg dr. Kiss Szabolcstól. A megbízott kapi-
tányságvezetõ elmondta, hogy az utóbbi három hó-
napban 644 szabálysértési feljelentést tettek a kerü-
leti rendõrök, a közlekedési ügyek száma elérte az öt-
százat. Közigazgatási bírságot 393 esetben szabtak ki,
fõleg a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
kellett fizetnie az autósoknak. A közlekedésbiztonság
javítását szolgálják a kerület különbözõ részein rend-
szeresen felállított ellenõrzõ-áteresztõ pontok, vala-
mint a sebességmérõ akciók. A traffipaxra a jövõben is
elsõsorban az Attila úton és a Krisztina körúton lehet
számítani. Az utóbbi hónapokban 1350 esetben alkal-
maztak alkohol szondát a rendõrök, ráadásul nem
csupán az autósokat és motorosakat, hanem a kerék-
párosokat is rendszeresen ellenõrzik. Méghozzá ered-
ményesen, hiszen negyvenöt ittas jármûvezetõt sike-
rült kiemelni a forgalomból. 

Szintén a közbiztonság erõsítése érdekében április-
ban elindult a szabadidõs rendõri szolgálat, amelynek
keretében a kapitányság munkatársai pihenõidejük-
ben minden nap 10-19 óra között az önkormányzat
anyagi támogatásával látnak el egyenruhás szolgála-
tot. Ezzel három fõvel nõ a bevethetõ rendõrök száma,
egyikük  a térfigyelõ kamerákat figyeli, ketten pedig a
közterületi jelenlétet növelik. Jó hír a Déli pályaudva-
ron megfordulók számára, hogy áprilisban megnyílt a
pályaudvari rendõrõrs. A BRFK szervezeti keretei kö-
zött, de a kerületi kapitánysággal szorosan együttmû-
ködõ õrs munkatársai kizárólag a pályaudvar területén
elkövetett szabálysértésekkel, bûncselekményekkel,
illetve ezek megelõzésével foglalkoznak.

Figyeljünk a gyanús idegenekre
Több betörés történt az utóbbi hetekben a Tigris és az
Aladár utca környékén, ezért dr. Kiss Szabolcs arra ké-
ri a kerület lakóit, hogy a legkisebb figyelmeztetõ jel, a
házuk elõtt hosszabb ideig utasokkal várakozó autó,
céltalanul sétálgató és ugyanarra a helyszínre többször
visszatérõ idegen észlelése esetén azonnal hívják a
kerületi kapitányságot az éjjel-nappal elérhetõ 457
5612 telefonszámon.

Lopott autóval Olaszországból
Két kelet-európai állampolgár hozta Budapestre azt a
BMW terepjárót, amelyet alig egy nappal korábban
loptak el Olaszországból. Az autót a Sánc utcában von-
ta ellenõrzés alá a kerületi rendõrjárõr, a BMW veze-
tõje és utasa azonban nem tudta igazolni a luxusautó
tulajdonjogát. Az adatok lekérésekor kiderült, hogy a
kocsi körözés alatt áll, ezért a két férfit elõállították a
kapitányságra. Alig egy hónappal a gyanúsítottak õri-
zetbe vételét követõen a bírósági ítélet is megszüle-
tett, e szerint D.O. másfél, míg T.M. nyolc hónap felfüg-
gesztett börtönbüntetést kapott.

Öt év a rablónak
Február 8-án történt, hogy a Déli pályaudvar kerengõ-
jét és a Vérmezõt összekötõ aluljáróban egy akkor
még ismeretlen férfi megpróbálta elrabolni egy járó-
kelõ táskáját. A dulakodás közben a rabló ellökte az
idõs hölgyet, aki az esés miatt súlyos sérülést, comb-
nyaktörést szenvedett. Az aluljáró térfigyelõ kamerái
felvették a történéseket, ennek alapján indult meg a
nyomozás, amely eredményre vezetett. Sikerült azo-
nosítani, majd elfogni T. Istvánt, akit a bíróság elsõ fo-
kon öt év börtönbüntetésre ítélt.

Rendõrkézen a számítógép tolvaj
Huszonöt darab, összesen mintegy 10 millió forint ér-
tékû vadonatúj asztali számítógépnek kelt lába a MÁV
Informatikai Zrt. Mészáros utcai épületébõl. Az adat-
gyûjtés során egy takarító került a rendõrség látókö-
rébe, aki két számítógép eltulajdonítását elismerte.
Mint a kihallgatás során elmondta, a két értékes szá-
mítógépet 100 ezer forintért eladta, tagadta ugyan-
akkor a többi computer ellopását. Az elõzetes bírósági
tárgyaláson K.S. lakhelyelhagyási tilalmat kapott az el-
járás lezárásáig. 

Polgárõrök elismerése
Budapest közbiztonságának javítása, a rendõrség-
polgárõrség együttmûködésének érdekében kifejtett
tevékenysége, a bûnmegelõzés terén végzett kiemel-
kedõ és áldozatos munkája elismeréseképpen rend-
õr fõkapitányi elismerõ oklevélben részesült április
25-én, a Teve utcai székházban megtartott ünnepség
keretében Nyulászi András polgárõr a Budavári Pol-
gárõr, Önkéntes Tûzoltó és Egészségvédõ Egyesület
tagja.

A 2013. márciusi rendkívüli idõjárási körülmények
között tanúsított kiemelkedõ helytállásukért a Fõvá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elis-
merõ oklevelet adományozott a Budapesti és Agglo-
merációs Polgárõr Szervezetek Szövetsége tagegye-
sületeinek, köztük a Budavári Polgárõr, Önkéntes
Tûzoltó és Egészségvédõ Egyesületnek. 

Kék hírek
Több mint 18 ezer egynyári növény kerül a közterületekre

Virágdíszbe öltözik a kerület
A tavaly ültetett árvácskák, nefelej-
csek és tulipánok elvirágzását követõ-
en ismét színpompás palántákkal tel-
nek meg a kerületi virágágyások. A
Budavári Önkormányzat és a Fõkert
Zrt. több mint tizennyolcezer egynyári
virágot ültet ki a közterületekre. 

Már befejezte az egynyári palánták te-
lepítését a Fõkert Zrt., amely a Hadik
szobornál, az Anjou sétányon, a Dísz
téren, a Szent György téren, az Európa
ligetben, a Kapisztrán téren, illetve a
Rácz fürdõ elõtt összesen több mint
háromezer virágot ültetett el. Idén a
kakastaréj számít slágernek, ezen kívül
nagy számban jutott a fõvárosi fenn-
tartású I. kerületi közterületekre ne-
báncsvirágból, begóniából, bársonyvi-
rágból, illetve verbénából és petúniá-
ból. Mivel 2013 a „Vízügyi együttmû-
ködés nemzetközi éve”, a virágágyak
elsõsorban a vizet, a víz és vízügy szere-
pét jelenítik meg. 

Jelenleg is folyamatban van a kerüle-

ti kezelésû ágyások virágosítása, a par-
kokba, utcai zöldsávokba, illetve szob-
rok környezetébe mintegy tizenötezer
palántát helyez ki az önkormányzat.
Ennek keretében a Pálya utcában kúp-
virágot, kakastaréjt, bársonyvirágot és
paprikavirágot, a Szilágyi Dezsõ téren
többek között díszcsalánt, míg a Csa-
logány utcában különbözõ virágválo-
gatásokat ültettek. Díszfû, hamvaska,
illetve begónia frissíti fel a Corvin te-
ret, az Antall- és a Brunszvik szobor elé
ezerjó és bikavér fajtájú tollas celózia
kerül. 

Paprikavirág és hamvaska színesíti
hamarosan a Fátyol utcát, a Batthyány
téren díszcsalán, a Krisztina és a Nap-
hegy téren különbözõ színû begóniák,
a Donáti utcai játszótéren édesburgo-
nya virág, az Ostrom utcai buszmegál-
ló mellett lila és eperszínû rózsame-
téng, az Alkotás út I. kerületi oldalán
pedig változatos alakú celóziák teszik
még otthonosabbá és barátságosabbá
az utcaképet. 

Nagy sikert értek el a Tabáni Spartacus tájfutói: megnyerték a
2012 évi szakosztályi pontversenyt. Ez a pontverseny megmu-
tatja egy szakosztály teljes keresztmetszetét, a bajnoki pontoktól
kezdve a diákolimpia eredményességén át a minõsítésekig,
ranglista-helyezésekig, nemzetközi eredményességig. De bele-
számít versenyek rendezése és a versenyrendezéshez nélkülöz-
hetetlen tájfutó térképek javítása is. Ebben, az 1975 óta vezetett
pontversenyben sikerült 36 év (1976) után újra az élre kerülni-
ük. 36 éve még Monspart Sarolta világbajnokunk volt a Spari
„húzóembere”...

Az elmúlt évben 14 országos bajnokságon végeztek az elsõ
helyen. Juniorban Bakó Áron három, Liszka Krisztián két ara-
nyat szerzett, de újoncban Egei Patrik és Zacher Márton is nyert
egy-egy egyéni bajnokságot. A csapatversenyeken a fiú újonc
csapat mindhárom bajnokságát megnyerte. Mellettük a serdü-
lõ, az ifi és a junior csapat is egyszer lett elsõ. Emellett az egye-
sületi váltón (ahol minden korosztályból 1 versenyzõ tagja a
csapatnak) is elsõ helyen végeztek. A szenioroknál Cser Kriszta
a 70 évesek között nyert 3 bajnokságot. Sikeresen szerepeltek a
diákolimpián is. Ketten értek el I. osztályú, hatan aranyjelvé-
nyes minõsítést.

Nemzetközi szinten is eredményesek voltak. Négyen indul-
tak az Ifjúsági és Serdülõ Európa-bajnokságon Franciaor-
szágban, négyen a Junior Világ bajnokságon Csehországban. A
legjobb helyezést az EB-n Weiler Virág érte el az 5. helyezett váltó tagjaként.

A versenyrendezésben is jeleskedtek. Nagy sikerrel rendezték meg májusban, Csákvár-Csák-
berény térségében az Országos Diákolimpiát, a kísérõversenyével együtt 900 fõ körüli indulóval.

Jó munkát végeztek a szervezõk  a
márciusi, Vérteskozma térségében 5-
600 résztvevõvel rendezett Tavaszi
Spartacus Kupán és a novemberi,
Pusztavám–Oroszlány körzetében,
közel 800 fõ indulóval (köztük 130
külföldivel) zajlott 60. Õszi Spartacus
Kupán is.

Az elmúlt évben ünnepelték a szak-
osztály megalakulásának 60. évfor-
dulóját egy bensõséges ünnepségen,
a Várban, a Városháza aulájában, kö-
zel 150 résztvevõvel. Erre az alkalom-
ra jelent meg a szakosztály 60 éves
történetét bemutató könyv Gyalog
László és Schõnviszky László szer-
kesztésében.

A nagyszerû eredmények nagyrészt
az edzõ Gyalog Zoltán munkájának
köszönhetõk, amellyel az utóbbi 5 év-

ben a középmezõnybõl az élre juttatta a szakosztály versenyzõit. 2011-ben és 2012-ben is õt vá-
lasztotta a tájfutó szövetség az Év edzõjének. De kellett ehhez a sikerhez a sok segítõ is, akik
mind az edzések, edzõversenyek, versenyek során, mind a térképjavításban, versenyrendezés-
ben támogatták a szakosztály munkáját. Így válhattak sportágukban a legjobbakká.

Jubileumi egyházi 
focibajnokság
Immár 20. alkalommal rendezik meg az egyházak
labdarúgó bajnokságát az I. kerületben. Tizen-
három csapat száll ringbe a vándorkupáért, melyet
a gyõztes egy évig õrizhet meg. Ahhoz, hogy valaki
végleg megtarthassa a kupát 3 gyõzelem megszerzé-
se szükséges. A focicsapatokba az egyházi vagy egy-
házhoz közel álló személyeken kívül bárki jelent-
kezhetett, aki kedvet érez a labdarúgáshoz.

A bajnokság május 25-én, szombaton lesz a
Czakó utcai 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 Rákosi Gyula, az FTC örökös bajno-
ka lesz.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.

Kajak és kenu 
oktatás a Dunán
A „Legyen a betû jó barát” Alapítvány Védõszárny
Sportköre az idén is meghirdeti gyermekek, fiata-
lok részére szóló kajakozás, kenuzás oktatását
vízitúrázó szinten. Akik elsajátítják az általunk kí-
nált ismereteket rendszeresen részt vehetnek vasár-
napi kisebb vízitúráinkon. De arra is lehetõség van,
hogy a közelünkben található valamelyik verseny-
szakosztályban komolyabb munkát vállaljanak.

Amit kínálunk: evezés oktatása kajakban és ke-
nuban vízitúrázó szinten, a vízi közlekedés szabá-
lyainak megismerése, pihenõ idõben különbözõ
kézmûves foglalkozások.

Kiket várunk? Akik szeretik a természetet és
nem riadnak vissza egy kis testmozgástól, akik tud-
nak úszni, akik vízitúrára készülnek és meg nem
tudnak evezni, akik szeretnének megismerkedni a
Dunával és egy napos vízitúrákon szeretnének
részt venni a Szentendrei szigetre.

Az oktatások szombat délelõttönként lesznek
10.00 órától. Elõzetes jelentkezés illetve bõvebb
felvilágosítás az alábbi telefonszámokon: 061-
3177-329, 061-240-2627, este. A programon a
részvétel ingyenes. Honlap: eszkimoka-kajaksu-
li.info

Sikeresek a tabáni tájfutók

Június 13-16 között, négy napon át minden a folyékony kenyérrõl szól a
Budai Várban. Az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ
Budavári Sörfesztiválon a legjobb hazai és import fajták közül választhat-
nak az érdeklõdõk. Ráadásként a látogatók idén elõször a Ciderligetben a
sörök mellett a ciderek világába is bepillantást nyerhetnek. 

A legjobb magyar sörfõzdék és sörgyárak, valamint a világ sörnagyhatal-
mai adnak egymásnak randevút június 13-tól 16-ig a Vár teraszain, ahol a
III. Budavári Sörfesztivál közel kétszáz sörkülönlegességgel várja a folyé-
kony kenyér szerelmeseit. Számos újdonsággal szolgál az idei fesztivál,
most elõször ugyanis a sörök mellett a ciderek is bemutatkoznak: a
Ciderligetben mindenkit arra bíztatnak, hogy bátran kóstolhatják meg a
kiváló minõségû roppanós almából készülõ finomságokat.  

Ami a sörkínálatot illeti, a hazai ízek kedvelõi minden bizonnyal elége-
detten csettintenek, hiszen eljön a Fóti Kézmûves Sörfõzde a méltán nép-
szerû keserû mézzel, a Brandenecker Sörház a bodzás barnasörrel, vagy

éppen a Stari Sörfõzde, mely szilvás és búzasörével vívott ki elismerést ma-
gának. Két új kézmûves fõzet is bemutatkozik, az alkalomra készül el a
Köleses Sör mézes-köleses itala, valamint a Gyertyános Sörfõzde Elixír 18
elnevezésû, válogatott gyógynövényekbõl fõzött söre. 

A vendégek a bejáratnál 4 deciliteres betétdíjas korsót vásárolhatnak –
biztosított a bankkártyás fizetés is –, emellett választható a két decis kósto-
ló pohár, amit elsõsorban a kísérletezõ kedvû sörivóknak ajánlanak. A
napijegy a tavalyi évhez hasonlóan 1999 forint, amely tartalmazza az elsõ
korsó sör árát. Aki elég gyors, akár féláron is megszerezheti a négy napos
fesztiválbérletet, ehhez csupán idõben kell jelentkezni a Bónusz Brigádon
megjelenõ, korlátozott ideig érvényes ajánlatra. 

Természetesen nem hiányozhatnak a sörözést kísérõ szórakoztató prog-
ramok sem, a jó hangulatról többek között a Dumaszínház elõadói, vala-
mint Charlie, Ganxta Zolee és a Kartel, a Mystery Gang, a ZUP, a Balkan
Fanatik, a Joe Cocker Coverband és a Doors Emlékzenekar gondosko-
dik. 

Az EB-váltó ötödik: Weiler Virág

Az újonc csapat: Zacher Márton, Ormay Miháhy és Egri Patrik
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2, két-
szobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a Hattyú
és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a Batthyány
utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt 24.000 forint. Sa-
ját tároló van. Irányár: 17,9 millió Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

II..  kkeerr.. Gellérthegyen Berényi u., I. emeleti igényesen felújított,
cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, erkélyes, kö-
zös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos lakás eladó. Te-
lefon: 06-30-949-6400.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék. Telefon:
0630-304-3129.oo

EEllaaddóó Attila úti 3. emeleti egyszoba összkomfortos 45 nm-es
saját vízórás, liftes társasházi öröklakás beköltözhetõen. Telefon:
0670-237-2909.

NNaapphheeggyyeenn 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis te-
rasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony rezsikölt-
ségû, galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár: 9 M Ft.

EEggrrii belvárosi másfél szobás, 45 négyzetméteres, csendes, la-
kóparkszerû környezetben épült, gázfûtéses, vízórás, erkélyes,
4. emeleti lakásom budapestire cserélem vagy eladom 7,2 M fo-
rintért, www.egrilakas.freeweb.hu, 0620-527-9569.

7722  nnmm-es pince helyiség kiadó az Attila úton, irodának, raktár-
nak jól használható. Telefon: 06-1-225-1310, 06-30-243-
0964.

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss  sszzee--
mmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--444477--66220044..

FFeellúújjííttootttt, kétszobás, körpanorámás, nagyerkélyes lakás a
Rózsadomb alján, 24,2 MFt. Telefon: 06-30-8926-396.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Várban és közvetlen közelében.
Telefon: +36-30-9316-176, +36-20-446-5575.
Naphegyen a Fenyõ utcában zárt kertben garázs kiadó. Telefon:
06-30-3831-379.

IIII..  Vérhalom térnél Palánta utcában I. emeleti nappali + 3 há-
lószobás, 110 nm-es, nagy teraszos lakás, tárolóval 56 millióért
eladó. BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-
571.

KKúúttvvööllggyyii úton nagy teraszos földszinti szép kertbeb fekvõ ga-
rázsos garzon 14,6 millióért eladó. BaKosLak Ingatlan , telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

NNaapphheeggyy tetején villaház félemeletén 200 nm-es nagytera-
szos 5 szobás lakás garázzsal 95 millió forintért eladó. BaKosLak
Ingatlan , telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

BBaaKKoossLLaakk Ingatlan keres eladó-kiadó ingatlanokat (lakáso-
kat, házakat, üzlethelységet, garázst) folyamatosan bõvülõ ügy-
félköre részére. BaKosLak Ingatlan, Batthyány u. 32., telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

ÚÚrrii u. felújított, sétányra panorámás, 60 nm-es, 1 + 2 félszo-
bás, cirkós lakás + felette 15,6 nm-es, lépcsõházból külön bejá-
rattal rendelkezõ helység eladó Irányár: 42,5 Mft. Telefon: 201-
9475, 06-70-237-9030.

NNaapphheeggyyeenn az Aladár utcában Bauhaus-épület III. emeletén
lévõ 42 m2-es, erkélyes, panorámás, vízórás, egyedi gázfûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 16,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

VVéérrmmeezzõõ közelében a Mikó utcában felújított társasházban,
polgári belméretû, 74 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, gázfûtéses,
azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaavváárrii palota közelében, modern, belsõ kertes társasház-
ban lévõ 71 m2-es, 1 nappali + 3 félszobás, összkomfortos,
cirkófûtéses, jó állapotú, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis te-
rasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony rezsikölt-
ségû, galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933.  

BBuuddáánn a Tabánnál az Attila úton eladó egy 50 m2-es, napfé-
nyes, 3 külön bejáratú félszobával kialakított, felújított, galériá-
zott, összkomfortos öröklakás a budai vár felé nyíló kilátással.
Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-
1933.

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló pa-
norámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén el-
adó egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es, jelenleg
mûteremlakásként használt, 2 bejárattal kialakított öröklakás.
Irányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-
1933.

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûemlékház
földszintjén 60 m2-es, 2 szobás, vízórás, felújítandó, gázkonvek-
tor fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy hasonló csereértékû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
7,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek különleges ajánlat! 90 m2-es 3
szoba hallos, nagy étkezõkonyhás, panorámás önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakásra elcse-
rélhetõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Babits sétány felé nyíló, panorámás, repre-
zentatív módon felújított, 81 m2-es, 2 szoba hallos összkomfortos
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. A lakás felett
60 m2-es elvi tetõtér beépítési lehetõség. Csereirányár: 31,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÚÚrrii utcában, reprezentatív mûemlékház földszintjén 100 m2-
es, reprezentatív dongaboltozatos, 3 szobás, nagy étkezõkony-
hás, cirkófûtéses, teljes felújításra szoruló önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

1188  nm-es egyedi garázs Mátray utcában, zárt udvarban kiadó
28.000 Ft/hó A garázs és kertkapu távirányítóval nyitható.
Telefon: 06-20-206-1661.

VVáárrbbaann, Úri utcában II. emeleti 80 nm-es 2,5 szobás sétányra
panorámás igényes, luxus öröklakás 58 Mft irányáron eladó.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

áállllááss

II..  kkeerrüülleettii  kkiisskkeerreesskkeeddéésseekkbbee  úújj  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt  kkeerreessüünnkk
EELLAADDÓÓ  MMUUNNKKAAKKÖÖRRBBEE  tteelljjeess--  ééss  rréésszzmmuunnkkaaiiddõõbbee..  MMeeggvvááll--
ttoozzootttt  mmuunnkkaakkééppeessssééggûûeekk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  iiss  vváárrjjuukk!!..  EEllvváárráássaa--
iinnkk::  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  ffeelleellõõssssééggttuuddaatt..  KKiisskkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn
sszzeerrzzeetttt  ttaappaasszzttaallaatt  ((eellaaddááss,,  ppéénnzzttáárrkkeezzeellééss)),,  kköözzééppffookkúú
vvééggzzeettttsséégg..  JJeelleennttkkeezzééss  fféénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzzzaall,,  bbéérriiggéénnyy
mmeeggjjeellöölléésssseell::  kkiisskkeerruuzzlleett@@ggmmaaiill..ccoomm..

sszzoollggáállttaattááss

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

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

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyeknek
és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-251-3800.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

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

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jerabek
Éva, telefon: 06-20-439-1586.

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem dohány-
zó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést, idõs-
vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-655-6552.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 1-375-4194.

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  ggaarraanncciiáá--
vvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188  éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!
HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--555500--00226699..oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Telefon:
06-30-712-2024.

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve víz-, fû-
tés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingyenes felmérés-
sel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

AAllppiinntteecchhnniikkaaii  munkák, homlokzat  veszélytelenítés, vakolás,
festés, tetõ és bádogos szerkezet javítás, erkélyek, függõfolyosók
felújítása. A GTS Kft., telefon: 06-20-935-7089.

RRIIAASSZZTTÓÓ  ÉÉSS  TTÛÛZZJJEELLZZÕÕ rreennddsszzeerreekk  tteelleeppííttééssee,,  kkaarrbbaannttaarrttáá--
ssaa,,  jjaavvííttáássaa..  MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  ééss  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..  ÉÉrrddeekk--
llõõddnnii::  99--2211  óórraa  kköözzöötttt,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--66886688--334433,,  ee--mmaaiill::
iinnffoo@@eell--eexx..hhuu..

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--330033--66994400..0000

ÖÖttvveenneess, hatvanas évek bútorait, dísztárgyait, valamint régi-
séget készpénzért vásárolok. Rédai Ádám magángyûjtõ. Telefon:
06-20-616-9290.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  hhaaggyyaa--
ttéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..  TTeekkiinnttssee
mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--
5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii
sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss
ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszzppéénnzzéérrtt
vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss  eezzüüsstt  ttáárrggyyaa--
kkaatt  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorr--
cceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss  kkaarróórráákkaatt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--444477--66220044..

SSzzíínnhháázz részére vásárol bútorokat, dísztárgyakat, könyveket,
ezüstöket, órákat, hangszereket, szõrme bundát, ruhanemût,
teljes hagyatékot. Készpénzért, szakbecsléssel, telefon: 06-70-
242-1693.

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHéétt--
vvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1.
Telefon: 0630-222-3016.oo

FFÁÁJJDDAALLMMAA  VVAANN?? JJööjjjjöönn  eell  vvaakk  ééss  llááttáásssséérrüülltt  ggyyóóggyymmaasszz--
sszzõõrrjjeeiinnkkhheezz..  ÕÕkk  aa  kkeezzüükkkkeell  llááttnnaakk!!  SSzzaabbiinnáánnááll::  ppeeddiikkûûrr  ééss
ggyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr,,  mmûûkköörröömm..  MMiinnddeenn  II..  kkeerrüülleettii  llaa--
kkoossnnaakk  1155%%  kkeeddvveezzmméénnyy!!  VVIITTAALLIITTYY,,  11001155  BBuuddaappeesstt,,
BBaatttthhyyaannyy  uu..  6677,,  tteelleeffoonn::  ++33667700--335500--11115533..

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, ismétlõ vizsgára, osz-
tályvizsgára, pótérettségire felkészítés. Több mint húsz éves
gyakorlat. Telefon: 213-7767, 06-20-518-2808.

Szolgáltatás

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

Várnegyed

Ingatlan

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

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 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Állás

Adás-vétel

Egészség

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

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

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Június 5.
Június 19.

SSzzüünneett
Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.
Szeptember 18.

Október 2.
Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Telefon: 0620-467-9352

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Közlemény
Az 1944-ben történt budavári 

ostrom és az 1945. februári 
kitörés emlékére helytörténeti 

kiállítást szervezünk 
az I., Attila úton. 

Keresünk az ostrommal, 
illetve kitöréssel kapcsolatos német

és magyar nyelvû 
röplapokat, dokumentumokat,

használati tárgyakat, 
fegyver maradványokat, 

roncsokat, amelyek 
a kiállításhoz köthetõek!

Telefon: 
06-1-214-2983, 
06-20-338-8367.
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