
Bensõséges ünnepség keretében köszöntötték a kerület egészség-
ügyi és szociális dolgozóit június 6-án a Városháza aulájában. A
városrész hagyományteremtõ szándéka révén, az önkormányzat és
az egyházi intézmények munkatársai közösen emlékeztek „az
anyák megmentõjére”. Az idén ketten részesültek a Budavári Ön-
kormányzat által alapított Semmelweis Ignác- díjban: Simon
Anna Gabriella nõvér és dr. Körmendy-Ékes György háziorvos.    

Bökönyi Laura színmûvésznõ Nagy László: Adjon az Isten címû
versével köszöntötte a megjelenteket, majd Csergõ-Herczeg
László lantmûvész középkori dallamokat játszott. Kosztolányi
Dezsõ: Akarsz-e játszani? címû költeményét követõen a mûsort
vezetõ mûvésznõ röviden felidézte a neves magyar szülészorvos
pályáját.

Az 1818-ban született Semmelweis Ignác családja a Tabánban
élt, abban a copfstílusú házban, ahol ma az Orvostörténeti
Múzeum található. Semmelweis két év bölcsészettanulmány
után, 1837-tõl jogot hallgatott Bécsben, végül medikus lett, és
1844-ben orvossá avatták. Szülészmesterként és sebészként szer-
zett diplomát. Tanárai és mesterei feljegyzései szerint elmélyült,
elemzõ gondolkodás jellemezte. Bécsben Skoda professzor bel-
gyógyászati klinikáján, majd Klein professzor szülészeti kliniká-
ján szerzett gyakorlatot, ott tapasztalta elsõ ízben a gyermekágyi
láz tüneteit, amely valójában nem volt más, mint szeptikus fertõzés. Társa,
Kolletschka kórboncnok hirtelen halála – akinek tünetei megegyeztek a
gyermekágyi lázban meghalt nõk tüneteivel – közelebb vitte a megoldás-
hoz.  Az 1840-es évek derekán kidolgozta elméletét, az úgynevezett

Semmelweis doktrínát, amely valójában az aszepszis (a fertõzéseket sterili-
zálás útján megelõzés) elve. Tanulmányt tett közzé a klórmésszel való kéz-
mosás szükségességérõl. Bár professzorai elismerték tanait, a szakma több-
ségét nem sikerült meggyõznie. (Folytatás a 3. oldalon)

Mesefalat avatott az önkormányzat a Franklin
utcai játszótéren: az egyik csupasz tûzfalra az el-
múlt fél évszázad legnépszerûbb magyar rajz-
film-figurái kerültek fel Sajdik Ferenc grafikus
tervei alapján. Ami a figurákban közös: karrier-
jük a Pannónia Filmstúdióból indult.

A Budavári Önkormányzat a fõváros támogatá-
sával felújíttatta a Franklin utcai játszóteret, s az
újjáépítés keretében egy különleges festmény is
készült a játszóhelyet határoló egyik ház tûzfal-
ára. A Sajdik Ferenc grafikus által tervezett és
Csóka László festõmûvész által kivitelezett mû a
Magyar Rajzfilmhõsök Emlékfala címet viseli,
amelyen több mint harminc, a Pannónia
Filmstúdióban életre keltett népszerû rajzfilm-fi-
gura látható – így többek között a Mézga család
tagjai, dr. Bubó, Vuk, Gusztáv, Vackor és
Vízipók a csodapók. 

A rendhagyó alkotás avatásán dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta: azt követõen ke-

reste fel Sajdik Ferencet a mesefal megvalósításá-
nak ötletével, hogy az alkotó szellemes rajzaival
bemutatkozott a Várnegyed Galériában. A pol-
gármester a grafikus tervei által megvalósított fal-
kép kapcsán kifejtette: a rajzfilmhõsök emlékfala
a magyar rajzfilmek egyfajta tablója lett, amely fel-
idézi azokat a filmeket, amelyeken mi felnõttünk
– s remélhetõen az unokák nemzedéke is felnõ
majd. Reményét fejezte ki, hogy gyermekko-
runk kedves mesefigurái nem felejtõdnek el, köz-
kinccsé válnak, illetve azok maradnak. „A ma-
gyar rajzfilmmûvészet is tett annyit a kultúra asz-
talára, hogy érdemes legyen megõrizni és egy tab-
lón bemutatni ezeket a figurákat” - fogalmazott
Nagy Gábor Tamás, hozzátéve: érdemes kedvet
csinálni ahhoz, hogy a szülõk, a gyerekek a ma-
gyar rajzfilmeket is „fogyasszák”, ne csak az ameri-
kai vagy a Nyugat-Európából jövõ, reklámok által
sugallt és „dömpingáruként” hozott termékeket.

A mesefal ünnepélyes avatására a tervezõ és a
kivitelezõ jelenlétében került sor, akik együtt szig-

nálták az alkotást. Sajdik Ferenc tervezõ a kom-
pozíció koncepciója kapcsán lapunknak el-
mondta: igyekezett a Pannónia Filmstúdió gaz-
dag termésébõl egy átfogó képet adni, így az egyik
legrégebbi magyar rajzfilm, a Két bors ökröcske
figurái ugyanúgy szerepelnek a tablón, mint a
nyolcvanas évek legendás alkotásának, a
Macskafogónak a karakterei. Mint megtudhat-
tuk, az általa tervezett rajzfilmhõsök közül a Nagy
Ho-ho-horgászt, Pom Pomot és Gombóc Artúrt
örökítette meg az emlékfalon.

A mesefal átadásán Gémes József, Szórády
Csaba és Ternovszky Béla rajzfilmrendezõ is részt
vett. Ternovszky - aki rendezõként a Macskafo-
góval írta be nevét a magyar rajzfilmgyártás törté-
netébe - az eseményen köszönetét fejezte ki a ke-
rületnek, hogy emléket állított az 1957-ben alapí-
tott Pannónia Filmstúdiónak, amely mára, ötven
év után, gyakorlatilag megszûnt létezni. A rende-
zõ szerint az a tény, hogy az emlékfalon nem hagy-
tak helyet az esetleg késõbb megszületõ rajzfilmfi-
guráknak, hûen tükrözi a magyar rajzfilmipar je-
lenlegi helyzetét és jövõjét. 

Bár Ternovszky Béla igencsak borús képet fes-
tett a hazai rajzfilmgyártás kilátásairól, egy jó hír-
rel azért megörvendeztette klasszikussá vált mû-
vének, a Macskafogónak rajongóit: több éves elõ-
készület után, várhatóan ez év végén a mozikba
kerül a nagy sikerû rajzfilm folytatása. Mint meg-
tudhattuk: az „alapfilmbõl” átvették a legtöbb ka-
raktert, némelyiket azonban kicsit megöregítet-
ték – valamiképp ugyanis érzékeltetni kívánták,
hogy az elsõ rész bemutatása óta már több mint
húsz év eltelt… kd
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Nyári tábor a Naphegyen
Idén nyáron is változatos sport, szabadidõs
és kulturális programokkal várja a kerületi
gyerekeket és a kerület általános iskoláinak
tanulóit a Czakó utcai napközis tábor.

22 A Várnegyed Galéria vendége Nagyszeben
Július 3-án Európa Kulturális Fõvárosa,
Nagyszeben „követei” rendeztek bemutatkozó
estet a Budavári Önkormányzat Várnegyed
Galériájában. 

3 Az ének vallomás és vigasz
Nyárelõ – Csevegés jelen idõben címmel, június 26-án tartotta sze-
zonzáró estjét a Márai Szalon. A hangulatos estet követõen
Maczkó Mária eMeRTon- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes-
sel - ahogy õ fogalmaz: „szolgálatos énekessel” beszélgettünk. 

4

Pom Pom és a Mézga család együtt a Franklin utcai játszótéren

Razjfilmhõsök emlékfala

Semmelweis-napi ünnepség a Városházán

Szolgálat az idõsekért, a betegekért

Uniós pályázat 
buszcserére
A legutóbbi testületi ülésen szóba került az el-
avult vári buszok cseréjének lehetõsége. Dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester tájékoztatása
szerint Antal Attila nem zárta ki annak lehetõsé-
gét, hogy egyedi lízingkonstrukció keretében
megújulhat a vári közlekedés. 

Mint a BKV Zrt. sajtóosztályán megtudtuk, a
2007-2008-as években meginduló brüsszeli ki-
írású, vagy nemzeti pályázatokon keresztül is el-
nyerhetõ források megszerzése érdekében a köz-
lekedési vállalat folyamatosan kutatja a városi
közösségi közlekedés fejlesztésére fordítható le-
hetõségeket. Ilyen az Izland, Liechtenstein és
Norvégia által létrehozott EGT Finanszírozási
Mechanizmus illetve a Norvég Alap Finanszí-
rozási Mechanizmus elnevezésû támogatási
konstrukciók megpályázása. 

A két konstrukció 2007. június 1-én megje-
lent közös kiírása támogatási céljai között említi
„az európai örökség megõrzését”, ezen belül a
„tömegközlekedés fejlesztését az európai kultu-
rális örökség megõrzésével, illetve a környezetvé-
delemmel összhangban”, ami egybecseng a
BKV törekvéseivel. Ennek megfelelõen a válla-
lat a források elnyerésére a 10-es autóbusz (ko-
rábban várbusz) vonalán közlekedõ jármûállo-
mány cseréjével pályázik. 

Ha a fejlesztés megvalósul, a jelenleg közleke-
dõ IK 405 típusú – midi kategóriájú – jármûvek
helyett korszerû, környezetbarát autóbuszok jár-
nak majd a Várban.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyújtotta át a Semmelweis Ignác-díjat Simon Anna Gabriella
nõvérnek, a Farkas Edith Szeretetotthon vezetõjének

Sajdik Ferenc a rajzfilm-figurák tervezõje szignálja a mesefalat

Tisztelt Olvasóink!  A Várnegyed újság legközelebb szeptember 7-én jelenik meg. Minden kedves olvasónknak kellemes nyaralást kívánunk! 

Nyárbúcsúztató Bál
Nyárbúcsúztató Bálra várja a kerület lakosságát
augusztus 25-én szombaton 18 órától a
Budavári Önkormányzat a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontba (I. kerület Czakó u. 2-4).
Programelõzetes:
Balázs Péter Hogyan mondjam el neked?  címû
zenés  mûsora, Keresztes Ildikó koncert, Tánc-
zene: Broadway együttes, tûzijáték és sok  meg-
lepetés. 

A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel vár
a Budavári Önkormányzat.

Hamisítatlan francia ízek, jó zene, színpompás
karneváli forgatag várta a Francia Intézet hagyo-
mányos - idén elsõ alkalommal kétnapos - utca-
báljára érkezõket a Bem rakparton. 

(Képriport az 5. oldalon)

Franciaország a Bem 
rakpartra költözött 
Franciaország a Bem 
rakpartra költözött 
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102. születésnapját ünnepelte július 5-én kerü-
letünk egyik legidõsebb lakója dr. Netkovszky
Albertné.  Az ünnepeltet Sediánszky János al-
polgármester virágcsokorral és ajándékcsomag-
gal köszöntötte fel otthonában a Budavári Ön-
kormányzat és a kerület polgárai nevében. 

Karola néni közgazdászként és ének-zongo-
ra tanárnõként, férje nagyon korai halála után
özvegyen egyedül nevelte fel és látta el felsõfo-
kú diplomával három gyermekét. Mai is friss
szellemmel, éber gondoskodással és szeretet-
tel körülvéve él Batthyány utcai otthonában.

Kérdésünkre, hogy mire a legbüszkébb e ki-
váltságos életkorban, határozottan válaszolta,
hogy munkahelyén sohasem volt beteglapja,
tevékeny és szorgos életet élt, mindig köteles-
ségét, családja fenntartását és gondozását tar-
totta szeme elõtt.

Hogy mi a hosszú élet titka? A helytállás, a te-
vékeny, a másokért végzett munka és – tette hoz-
zá hangsúlyosan – a Gondviselés kegyelme.

Ehhez kívántunk és kívánunk továbbra is
erõt, szeretõ családi és baráti gondoskodást,
megbecsülést.

Változatos programok, országjárás, színvonalas
elõadások várták az idén 13. alkalommal meg-
rendezésre kerülõ Határon Túliak Szere résztve-
võit. A Lánchíd Kör által szervezett tíznapos hon-
ismereti tábor célja, hogy a meghívást kapott ha-
táron túli magyar fiatalok jobban megismerjék az
anyaország történelmét és nevezetességeit, s haza-
térve újonnan szerzett ismereteiket megosszák az
otthoniakkal.

Július 1-tõl 10-ig a Budavári Önkormányzat tá-
mogatásával ezúttal tíz délvidéki, erdélyi és kár-
pátaljai középiskolást láttak vendégül. A prog-
ramsorozat elsõ felét Pécsen töltötték a fiatalok,
akik megismerkedhettek a város és környékének

nevezetességeivel. Többek között megtekintették
a Csontváry és a Vasarely múzeumot, bejárták
Schaár Erzsébet utcáját, látogatást tettek a pécsi
székesegyházban és a dzsámiban, megcsodálták a
Zsolnay-emlékeket, sõt betekinthettek a világhí-
rû porcelán gyárban folyó munkába is. Olyan tör-
ténelmi emlékhelyekre jutottak el, mint a mohá-
csi csatamezõ, Szigetvár és Siklós vára. 

Budapesten városnézés, múzeumlátogatások
és hosszabb-rövidebb kirándulások szerepeltek a
programban. A fiatalokat a Donáti utcában talál-

ható Káldor Miklós Kollégiumban szállásolták
el, ahonnan könnyen elérhették a fõváros neve-
zetességeit. Mindenki számára emlékezetes él-
ményt jelentett a Sziklakápolna, a Szent István
Bazilika, a Parlament, a Hõsök tere és a budai Vár
felfedezése, ahogyan az egész napos esztergomi ki-
rándulás is nagy sikert aratott. Idén elõször a bu-
dapesti Krónikás Zeneiskola  környezõ országok-
ból érkezõ, magyar nemzetiségû diákjai is csatla-
koztak a rendezvényhez, és helyismeretükkel se-
gítették a találkozó résztvevõit a szabad progra-
mokon.

Míg a délelõttök városnézéssel teltek, délutá-
nonként elõadásokra voltak hivatalosak a vendé-

gek. A Magyar Kultúra Alapítvány székházában
neves szakemberek tolmácsolásában elevened-
tek meg a magyar történelem sorsfordító idõsza-
kai, a Mohács utáni évtizedek vagy az 1945-ös bu-
dapesti csata legfontosabb mozzanatai, míg a
program záró rendezvényén dr. Mojzes Imre a
Lánchíd Kör elnöke beszélt a nanovilág rejtel-
meirõl. Búcsúzóul a táborban részt vevõ diákok
mutatták be mûsorukat, meglepetésként pedig a
Krónikás Zeneiskola adott zajos sikert arató házi
koncertet. k

Honismereti tábor fiataloknak

Határon Túliak Szere

102. születésnapján Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a Budavári Önkormányzat nevében Karola nénit

Immár ötödször rendezi meg a Naphegyi Res
Publica Egyesület a Budavári Önkormányzat-
tal összefogva Szent Lecsó ünnepét a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidõközpontban, mint ed-
dig is szeptember második vasárnapján, 9-én
déltõl.

A régi szabályok nem változtak, a sportköz-
pont telefonján lehet bejelentkezni és  3.000
forint nevezési díj befizetése után egy asztal
birtokosává válni, ahová mindenki meghív-
hatja barátait, családtagjait és megfõzheti le-
csóját.

Tavaly már közel kétezer ember fõzte és ette a
lecsót, ezt az ízig-vérig magyarrá lett ételt, melyet
a Dunától délre minden nemzet ismer és szeret,
de elterjedt egész Európában más-más összete-
võkkel és felhangokkal. Nálunk is hatalmas a va-
riabilitása, több alfaja van a magyar lecsónak,
mint bármely más ételnek.

Senki ne mulassza el ezt kellemes nyárvégi, õsz-
eleji mulatságot, mely nem csak a gyomrot, de a
barátkozással a szellemet és a lelket is erõsíti.

Mindenkit szeretettel vár a Naphegyi Res
Publica Egyesület! Jávor Béla 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az
I. kerület területén történõ 2007. évi nagyobb
út- és közmûberuházásokról:

A fõvárosi önkormányzat beruházásában történõ
útépítések és az azt megelõzõ közmûfelújítások:
- Döbrentei tér és Döbrentei u. útfelújítása befe-
jezõdött.
- Krisztina krt. (Mikó u. – Hegyalja út) – útfelújí-
tás. Tervezett befejezés: július eleje.
- Szirtes út (Hegyalja út – Citadella parkoló),
Mihály u. (Sánc u. – Szirtes út), Sánc u. (Hegyalja
út – Szirtes u.) – útfelújítás. Tervezett kezdés:
2007. szeptember 15. Tervezett befejezés: októ-
ber 30.
- Clark Ádám tér – útfelújítás. Tervezett kezdés:
2007. július 20. Átfutási idõ: 10 nap. (Az idõpont
még változhat a rendezvények, egyeztetések miatt.)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
beruházásában történõ útépítések:
- Logodi utca és Kosciuszkó Tádé utca – az útfel-
újítás befejezõdött.
- Kapucinus u. (Pala u. – Ponty u.) – útfelújítás,
járda felújítás. Tervezett befejezés: 2007. július
eleje.
- Szõnyeg u. – útfelújítás, járda felújítás. Tervezett
kezdés: 2007. július 20. Tervezett befejezés:
2007. szeptember 10.
- Lovas út (Korlát u. – Várfok u.) – útfelújítás, jár-
da felújítás. Kivitelezés: 2007. õsszel.

- Úri utca (Szentháromság tér – Dísz tér) – útfel-
újítás, járda felújítás. Kivitelezés: 2007. õsszel.

Közmû beruházások:
- Zsolt u. – csatornarekonstrukció. Tervezett befe-
jezés: 2007. július közepe.

Az alábbi beruházások engedélyeztetési eljárása
folyamatban van, a konkrét kezdési idõpontok
még nem ismeretesek:
- Attila út (Mikó utca – Vérmezõ u. között) közép-
szigetek és szabályos parkolók kialakítása a
Fõvárosi Önkormányzat beruházásában
- Mátray utca (Várfok u. – Logodi u. között) – víz-
vezeték rekonstrukció
- Dezsõ utca (Fém u. – Czakó u. között) – vízveze-
ték rekonstrukció
- Iskola utca (Batthyány u. – Vám u. között) – víz-
vezeték rekonstrukció
- Kuny D. u. 8. – Gyõzõ u. 3. – Kuny D. u. 8. sz. in-
gatlan villamos energia ellátásának kiépítése
- Málna utca – csatornarekonstrukció
- Orvos u. (Naphegy tér – Krisztina krt.) – gázveze-
ték rekonstrukció
- Lisznyai u. (Orvos u. – Fém u.) – gázvezeték re-
konstrukció
- Csap u. – Aladár u. – 1kV-os kábelrekonstrukció

A kivitelezések ideje alatt megértésüket, türel-
müket kérjük a gépjármûforgalom, és a munkála-
tokkal járó egyéb kellemetlenségek (zaj, por) mi-
att. Építési Iroda

Szent Lecsó népünnepély a Naphegyen

Út- és közmûfelújítások a kerületben

Születésnapi
köszöntõ
Születésnapi
köszöntõ

Idén nyáron is változatos sport, szabadidõs és
kulturális programokkal várja a kerületi gyereke-
ket és a kerület általános iskoláinak tanulóit a
Czakó utcai napközis tábor. A szünidõben a szü-
lõknek az év közben megszokott térítést kell fi-
zetniük, ami a szaktanári felügyelet és a napi há-
romszori étkezés – reggeli, ebéd, uzsonna – mel-
lett az önkormányzat támogatásának köszönhe-
tõen a külsõ programok részvételi díját is magá-
ban foglalja. 

Hétköznaponként reggel nyolctól délután né-
gyig tart nyitva a tábor – tájékoztatta lapunkat
Tóth Erika táborvezetõ. Gondoltak azokra a
szülõkre is, akik munkahelyi elfoglaltságuk mi-
att korábban hozzák és késõbb viszik el gyerme-
küket, számukra reggel és délután egy-egy órás
ügyeletet biztosítanak. A gyerekek érkezhetnek
egyénileg, de reggelente a Kosztolányi iskola
elõl, illetve a Horváth kertbõl indulva, tanári kí-
sérettel csoportosan is el lehet jutni a táborba.
Sokan választják a közös reggeli sétát, hiszen
ilyenkor jó alkalom nyílik egymás jobb megis-
merésére és a napi teendõk megbeszélésére. 

A nevelõk igyekeznek válto-
zatos és tartalmas elfoglaltsá-
got nyújtó programokat szer-
vezni, a cél az, hogy minden
gyerek jól érezze magát és kel-
lemes élményekkel feltöltõd-
ve emlékezzen vissza a tábor-
ban töltött napokra. A meg-
határozott keretek között
mindent szabad, de semmi
sem kötelezõ: a táborlakók
szabadon dönthetnek arról,
hogy melyik programban
vesznek részt. Rendelkezésre
áll a tábor valamennyi sport-
pályája, lehet focizni a mûfü-
vön és a nagypályán, népszerû
a street-ball és a ping-pong, ahogyan a mini baj-
nokságokon és ügyességi vetélkedõkön is szíve-
sen vesznek részt a gyerekek. Kihasználják a nem-
régiben átadott mûanyag borítású futópályát is,
ami kiválóan alkalmas olyan sorjátékok megren-
dezésére, mint a tájfutást idézõ, a szellemet és a
testet egyaránt megmozgató gyümölcsfutó ver-
seny. A sport mellett folyamatosan zajlanak a kul-

turális és kézmûves foglalkozások, a táborozók
megtanulhatnak gyöngyöt fûzni és  nemezelni is.
A játékos önfejlesztõ programok közül nagy sike-
re van a homokvárépítésnek, melynek érdekessé-
ge, hogy munka közben a gyerekek különbözõ
történelmi eseményeken alapuló történeteket ta-
lálnak ki a készülõ mûhöz. Minden héten eljut-
nak a gyerekek a Tabán moziba, illetve a Komjádi
usszodába – a belépõjegyekért nem kell külön fi-
zetni –, ahogyan nem maradhatnak el a kisebb-

nagyobb kirándulások
sem. Rendszeresen hív-
nak vendégségbe külön-
bözõ produkciókat is, leg-
utóbb kétnapos íjászbe-
mutató színesítette a napi
programot. A tábor védõ-
nõje minden héten kü-
lön foglalkozás keretében
játékos egészségnevelõ,
felvilágosító oktatásban
részesíti a gyerekeket.

Rossz idõ esetén elõ-
kerülnek a társasjátékok,
a tábor házimozijában pe-
dig kedvenc filmjeiket
nézhetik meg a gyerekek.
A hét utolsó napján ferge-
teges számháborúval bú-

csúznak egymástól a táborozók. 
Kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekek étkez-

tetésére. A napi menüt szállító Juniornak kö-
szönhetõen változatos, zöldségben és gyümölcs-
ben gazdag ételsorok kerülnek az asztalra. A leg-
többen a szünidõ elsõ és utolsó heteiben van-
nak, ilyenkor száznál is több gyerek veszi birtok-
ba a tábort, míg augusztusban a szabadságolá-
sokkal párhuzamosan csökken a létszám. Bár ti-
zennégy éves korig jöhetnek a gyerekek, inkább
az alsósok körében népszerû a tábor. Jellemzõen
egy hetet maradnak, de vannak olyanok is akik a
nyár folyamán többször visszatérnek. Elõfordul,

hogy nagycsoportos óvodásokat is fogadnak de
csak akkor, ha a nagyobb testvér is a tábor lakó-
ja. A tapasztalatok szerint az iskoláskorúak köré-
ben töltött szünidõ jótékonyan hat a kicsik isko-
laérettségére. 

Aki még nem jelentkezett a táborba, egész nyáron
megteheti Tóth Erika táborvezetõnél a 375-0336
vagy a 06 30 254-30-16 telefonszámokon. -pp-

Nyári tábor a Naphegyen
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Semmelweis Ignác 1848-ban nemzetõr-
ként vett részt a magyar szabadságharc-
ban, amelynek leverését követõen el-
vesztette egzisztenciáját. 1850-ben átvet-
te magántanári kinevezését, majd
Pestre, a Rókus Kórház szülészeti osztá-
lyára került, ahol fertõtlenítõ módszere
révén, rövid idõn belül minimálisra
csökkentette a halálozási arányt. 1855-
ben kezdte meg tanári pályáját; latin, né-
met és magyar nyelven tartott elõadáso-
kat. Néhány év múlva idegen nyelveken
is publikálja a gyermekágyi láz megelõzé-
sérõl szóló tanulmányát. A nemzetközi
szakirodalomban, az 1880-as években
vált vitatémává Semmelweis eljárása.
Nevét ma már Pasteur-rel és Koch-hal
együtt említik. A sors sajátos fordulata,
hogy Semmelweis Ignác 1865. augusz-
tus 13-án, Bécsben maga is szepszisben
halt meg. Sírját 1894-ben a Kerepesi te-
metõbe, majd 1965-ben egykori szülõ-
háza kertjébe helyezték át.

Önfeláldozás és lemondás

A pályaképet követõen újabb zenei be-
tét következett, majd dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester mondott ünnepi
beszédet. Bevezetõben arra a hagyo-
mányra emlékeztetett, amelynek kere-
tében minden évben sor kerül a szociá-
lis és egészségügyi ágazat kerületi ün-
nepségére. A polgármester utalt rá,
hogy az orvosoknak és szakdolgozók-
nak ezen a területen egyre nehezebb kö-
rülmények között kell helytállni, mert a
pénzügyi nehézségek és a reformok
megnehezítik a fenntartók helyzetét. A
Budavári Önkormányzat azt szeretné,
hogy intézményeiben a lehetõ legkeve-
sebb legyen a bizonytalanság. Ennek ér-
dekében a kerület önként vállalta a
Maros utcai szakellátás fenntartását, és
a háziorvosok munkáját is segítik. Az
intézményeket megpróbálják pályázati
támogatások igénybe vételével korsze-
rûsíteni. Dr. Nagy Gábor Tamás a régi
elõdök példáit idézve, az önfeláldozás
és lemondás erkölcsi értékét hangsú-
lyozta. - Az önök hivatása szolgálat,
amely a testi-lelki egészség teljességérõl
szól – hangsúlyozta beszédében. Ennek
jegyében döntött a képviselõ-testület az

idei Semmelweis- díjakról, amelyek
egyike a karitatív munka fontosságát ál-
lította elõtérbe.

Semmelweis Ignác-díjak

Az idõsekért és a betegekért végzett ál-
dozatos munkájuk elismeréseképpen
ketten részesültek Semmelweis Ignác-
díjban: Simon Anna Gabriella nõvér
és dr. Körmendy-Ékes György házior-
vos (utóbbi nevében helyettese, dr.
Papp Viktória vette át a díjat).

Simon Anna Gabriella a Szociális
Missziótársulat katolikus karitatív rend-
jének feloszlatása után az 1950-es évek
elejétõl tanítónõként dolgozott, ezzel
párhuzamosan karitatív területeken
végzett kiemelkedõ munkát. Az 1980-
as évektõl kezdett speciálisan a sérült
gyerekekkel foglalkozni. A Misszió-
társulat Krisztina körúti épületének
visszaadását követõen költözött az egy-
kori anyaházába, és kezdetben, mint
rendtag, késõbb, mint a tartományfõ-
nök helyettese vett részt a szociális mun-
ka újbóli megindításában és a szeretet-
otthon szervezésében.

2001-tõl a Szociális Missziótársulat
tartományfõnöke. Vezetése alatt jelen-
tõs bõvítés történt. A bennlakók részé-
re rendszeresen szerveznek egészség-
megõrzõ, kulturális és közösségi prog-
ramokat. A Farkas Edith Szeretet-
otthon a kerületi idõsgondozás kiemel-
kedõ intézménye.

Rövid válaszában Simon Anna
Gabriella megköszönte az önkormány-
zatnak és dr. Nagy Gábor Tamásnak a dí-
jat. Elmondta, hogy a szeretetotthon
igyekszik olyan ellátást biztosítani,
amelynek nyomán a rászorulók otthon-
ra találnak a nõvérek vezette intézmény-
ben. Lelki gondozással sikerült megte-
remteniük a szeretet közösségét. Az ön-
kormányzati ünnepségekre szóló meghí-
vás szép jele annak, hogy az idõseket
megbecsülik a kerületben.

Dr. Körmendy Ékes György 1963-
ban végzett a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán. 1963-1966-ig a Balassa-
gyarmati Városi Kórház belgyógyásza-
tán, 1966-tól 1968-ig a Fõvárosi
Korányi Frigyes és Sándor Közkórház

belgyógyászatán dolgozott. 1968-ban
szerzett belgyógyászati szakvizsgát.
1968-tól a XV. kerületben volt házior-
vos, majd 1972-tõl immár 35 éve dolgo-
zik háziorvosként a kerületben, az
Attila úti háziorvosi rendelõben. Igazi
családorvosként generációkon át több
mint egy emberöltõ óta kezeli, gyógyítja
a hozzá tartozó családokat. Kiváló szak-
mai felkészültsége mellett, fanyar hu-
mora, empátiás készsége is betegei
gyógyulását szolgálják. (a méltatásokat a
hivatalos felterjesztések alapján közöl-
jük)

Jutalmak és dicséretek

A Semmelweis-díjak átadását, és a díja-
zottak méltatását követõen, polgármes-
teri jutalmat vehettek át a népjóléti ága-
zat intézményvezetõi: Pusztainé Berényi
Katalin, az Egyesített Bölcsõdék vezetõ-
je, Madár Csaba, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje, vala-
mint dr. Bodroghelyi László, az Egészség-
ügyi Szolgálat fõigazgatója. 

Polgármesteri dicséretben részesültek:
Fehérvári Judit gondozónõ (Gondozási
Központ); Bambach Lajosné gondozónõ
(Egyesített Bölcsõde); Rakita Jánosné,
szakgondozónõ (Egyesített Bölcsõde);
Lendvai Eszter családgondozó (Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat); Gyõri
Mihályné rendelõintézeti asszisztens,
(Egészségügyi Szolgálat); dr. Kardos Róbert
urológus fõorvos (Egészségügyi Szolgálat);
Kempelen Judit csoportvezetõ gyógytor-
nász (Egészségügyi Szolgálat); dr. Unk Éva,
a Foglalkozás-egészségügyi szolgálat veze-
tõje, fõorvos (Egészségügyi Szolgálat), dr.
Tátrai Katalin - szemész szakorvos, vala-
mint Varga Józsefné mentálhigiénés védõ-
nõ (Egészségügyi Szolgálat).

Az elismerések átadását követõen
Bökönyi Laura színmûvésznõ Gyurko-
vics Tibor: Szakadásig címû versét
mondta el.

A Semmelweis-napon kitüntetett
egészségügyi dolgozókat és vendégeiket
– az ünnepség záró akkordjaként –
Sediánszky János alpolgármester kö-
szöntötte, hangsúlyozva a latin Mens sa-
na in corpore sano (Ép testben ép lélek)
mondás igazságtartalmát. A rendezvényt
fogadás zárta. R.A.

Semmelweis-napi ünnepség a Városházán

Szolgálat az idõsekért, a betegekért Szeptemberi 
programelõzetes
22000077..  aauugguusszzttuuss  3311--ttõõll  sszzeepptteemmbbeerr  22--
iigg  rendezi meg a MMaaggyyaarr  KKöönnyyvv  ÜÜnnnnee--
ppéétt a Budavári Önkormányzat a budai
Várban.

MMeeggnnyyiittóó::  aauugguusszzttuuss  3311--éénn  1166  óórraa--
kkoorr..  Tervezett program: irodalmi est és
a Misztrál együttes koncertje.

Szeptember 1-én délelõtt a gyerme-
keknek arcfestés és kézmûves-foglal-
kozás, délután Dúdos Mûhely Koncert
és a Csillagszemû Gyermektánc-
együttes mûsora.

SSzzeepptteemmbbeerr  22--áánn délelõtt a gyer-
mekeknek arcfestés és kézmûves-
foglalkozás, ddéélluuttáánn  üünnnneeppsséégg  aa
VVáárroosshháázzáánn Buda török alóli felszaba-
dításának emlékére, majd mise és a
Budavári Te Deum a Mátyás temp-
lomban.

Emlékezõ kötet a Toldyról
A Toldy Ferenc Gimnáziumban 1947-
ben érettségi vizsgát tett diákok júni-
us 18-án – az intézmény tanévzáró
ünnepségének keretében – tartották
megemlékezõ összejövetelüket.
Ekkor került átadásra az „Érettségiz-
tünk és… elmúlt 60 év” címû kiad-
vány, amely a volt diákok több törté-
nelmi korszakot átívelõ életútját is-
merteti. A Toldy Ferenc Gimnázium
volt diákjai sok év elteltével is hálával
és köszönettel emlékeznek iskolájuk-
ra és tanáraikra, büszkék az egykori
alma materre.  

A Toldynak is van oka büszkeségre:
az életutak tanúsága szerint a hatvan
évvel ezelõtt érettségizett generáció
tagjai, akiknek a történelem annyi
akadályt állított, csodálatra méltóan
helytálltak, itthon vagy külföldön, a
tudomány, a kultúra, az ipar vagy a
kereskedelem terén – bárhová von-
zották õket hajlamaik vagy vetette
õket az olykor kegyetlen sors – olvas-
ható   Porogi András igazgatónak  a
kötet elejére írt köszöntõjében. A kö-
tet létrejöttében elévülhetetlen érde-
mei vannak Széman Gyulának,  aki
immár  60 éve  tartja össze az osztály-
társakat és szervezi találkozóikat.     

Szilágyis évbúcsúztató
Június 15-én estébe nyúló délutáni
forgataggal zárult a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium 125. tanéve. A szeptem-
beri fáklyás felvonulástól bálon, hang-

versenyen, gálán keresztül jutottak el
a jókedvû júniusi kavalkádig.

A Czakón, az I. kerület szabadidõ-
központjában már három órától gyü-
lekeztek a fõzõverseny résztvevõi:
szülõk, gyerekek, tanárok.  A 10-17
éves diákok lelkesen serénykedtek,
hiszen az osztályok versengtek egy-
mással. Jó meleg volt, de mindenki
állta a megpróbáltatásokat; mindent
a gyõzelemért, na meg a munka
megérdemelt jutalmáért, a finom fa-
latokért. 

Közben gyülekezett a többi résztve-
võ, jöttek a régi és jelenlegi szilágyisok,
sok érdeklõdõ családtag, hajdani és je-
lenlegi tanárok. Párhuzamosan folytak
a különféle programok, igazán gazdag
volt a választék: fellépett a kórus a
Cohors generosával, körmérkõzést ját-
szott a szülõk, a diákok és a tanárok fo-
cicsapata, volt néptáncbemutató, ko-
sárra dobó verseny, játéksarok, öko-
bemutató, néhány szám erejéig fellép-
tek régi szilágyis zenekarok, majd este
tízig tartott a karaokéval fûszerezett
zenés-táncos mulatság.

A díszvendég, a fõvédnök Vágó
István jó hangulatot teremtett. Elme-
sélte, hogy az elsõ koedukált osztályba
járt, de szerényen elhallgatta, hogy va-
lamikor az édesapja, a legendásan
nagyszerû tanár is tanított a gimnázi-
umban. 

Jó volt együtt látni az egykori szilá-
gyis tanárokat, diákokat – akiknek egy
része ma szilágyis szülõ vagy tanár – és
bizonyára a jelen lévõ nagymamák kö-
zül valamikor több is növendéke volt az
iskolának. A szilágyis kavalkád „nép-
ünnepély” volt a javából – méltó lezá-
rása a jubileumi évnek.

Tájfutó tanösvény a
Tabánban
A Tabáni Spartacus Sport és Kör-
nyezetvédõ Egyesület a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával állandó táj-
futó tanösvényt készített a Tabán terü-
letén. A tanösvény bemutatója, tájéko-
zódási gyakorlatok oktatása aauugguusszzttuuss
1177--éénn  lleesszz..  TTaalláállkkoozzóó  dduu..  1155  óórraakkoorr a
Tabáni Spartacus SKE Attila út 2. szám
alatti öltözõjében (a teniszpályával
szemben). 

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk, és egy Tabán térképet adunk
ajándékba.

Röviden

Július 3-án Európa Kulturális Fõvárosa,
Nagyszeben „követei” rendeztek bemutatkozó es-
tet a Várnegyed Galériában. Orth István grafikus-
mûvész kiállítás-megnyitóját követõen Serfõzõ
Levente, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda
igazgatója és Takács Gyöngyi irodavezetõ tartot-
tak vetítéssel egybekötött elõadást.

A vendégeket és az érdeklõdõket dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte, majd
Sediánszky János alpolgármester színes kultúr-
történeti freskót vázolt fel az 1224-ben alapított
dél-erdélyi városról, amelyet a szászok ma is
Hermannstadtként emlegetnek.  Számos magyar
történelmi esemény emléke is kötõdik e helyhez,
többek között az 1690-es esztendõ, amikor az er-
délyi rendek itt választották fejedelemmé
Thököly Imrét. Az utolsó kétszáz év a méltatlan
megaláztatás idõszaka volt – emlékeztetett az al-

polgármester, mindez épp abban a soknemzetisé-
gû városban, amely számos szempontból meg-
elõzte az Európai Uniót. 

Orth Istvánt köszöntve Sediánszky János arra
utalt, hogy a grafikusmûvész képi és látványvilá-
gára szorosan hatott Nagyszeben, hiszen mind-
kettõt a sokféleség jellemzi. Az 1945-ben született
mûvész három évtizede él e városban. Pályája ele-
jén teológiát végzett, majd Kolozsváron, Aradon
és Szatmáron lelkipásztorként mûködött. A bu-
karesti Képzõmûvészeti Egyetem elvégzését köve-
tõen kezdett hivatásszerûen grafikával foglalkoz-
ni. 2005-ben „a veszélyeztetett szórványmagyar
közegben a magyar képzõmûvészet értékeinek
megõrzésért és minõségi mûveléséért” elnyerte az
EMKE (Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesü-
let) életmûdíját. 

A mûvész  Várnegyed Galériában plakátterve-
ket (Jazz fesztivál), organikus témájú grafikákat
(Füves asszony, Méhek, Ölelkezõ fák stb.) és kü-
lönleges technikát igénylõ alkotásokat (Velence
oszlopai, Lila szárnyalás) egyaránt kiállított. 
A tárlat megnyitóját követõen filmvetítéssel kísért
elõadás mutatta be Nagyszeben városát. Serfõzõ
Levente igazgató és Takács Györgyi irodavezetõ, a
Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda munkatár-
sai elmondták, hogy a város vonzereje többek kö-
zött a környezõ táj szépségében rejlik, amelyhez az
építészeti örökség középkori utcáival és árkádjai-
val adja páratlan varázsát. A város hangulatát meg-
határozza a lakosság sokfélesége, hiszen románok,
magyarok és szászok laknak itt. Mindaz, ami az
egykori európai utazót Nagyszebenbe vonzotta,
ma is megtalálható a városban, és minden bizony-
nyal a ma érkezõ turista is rácsodálkozik a történe-
lem viharaitól épen maradt, a kulturális öröksé-
get megõrzõ településre.

Az I. kerület és Nagyszeben élõ kapcsolata au-
gusztus 19-étõl folytatódik, amikor a Magyar hét
rendezvénysorozat keretében Budavár polgár-
mestere látogat az erdélyi városba. A nyitónapon,
amelyet Borsos Miklós emlékének szentelnek,
márványtáblát helyeznek el, illetve kiállítást nyit-

nak a Nagyszebenben született, és idõs korát a bu-
dai Várban töltõ szobrász- és grafikusmûvész tisz-
teletére. A tárlat közremûködõi között ott lesz-
nek a budapesti Borsos Miklós - Kéry Ilona
Alapítvány képviselõi is. Ugyancsak ezen a napon
rendezik az In Memoriam Borsos Miklós koncer-
tet, amely elõtt dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár
polgármestere, és Guttmann Szabolcs, Nagysze-
ben fõépítésze, a HÍD - Szebeni Magyarok
Egyesületének tiszteletbeli elnöke, ünnepi be-
szédben méltatják a Budavár és Nagyszeben kö-
zötti kulturális kapcsolatok kiépítését. Augusztus
20-án, a helyi római katolikus templomban  az I.
kerület díszpolgára, Sebestyén Márta is közremû-
ködik a Szent István királyunk emlékére celebrált
szentmisén. A Kossuth-díjas énekmûvész az ün-
nep estéjén „Nyitva láttám mennyeknek kapu-
ját...” címmel tart elõadóestet a nagyszebeni
Thalia koncertteremben. 

A Várnegyed Galéria kiállítása, valamint a
Nagyszebent bemutató film augusztus 16-ig te-

kinthetõ meg az I. kerület, Batthyány u. 67. szám
alatt. Nyitva: keddtõl szombatig,  11 és 18 óra kö-
zött. R.A.

Elõadókat várnak
A Magyar hét programjait augusztus 19-tõl 26-ig rende-
zik meg. A tervezett program minden napjának magyar
„névadója” van.  Augusztus 19. vasárnap: Borsos Miklós
nap, augusztus 20. hétfõ: Szent István nap, augusztus 21.
kedd: Nyírõ József nap, augusztus 22. szerda: Barabás
Miklós nap, augusztus 23. csütörtök: Kós Károly nap, au-
gusztus 24. péntek: Petõfi Sándor nap, augusztus 25.
szombat: Bartók Béla nap, augusztus 26. vasárnap:
Bodor Mária nap.

A MTESZ TTB (Tudomány és Technikatörténeti
Bizottság) azt tervezi, hogy augusztus 22- én szekcióülés
keretében elõadásokat tartanának az erdélyi tudomány
és technika történetérõl. Kérik, hogy az elõadók részvéte-
li szándékukat elõre jelezzék a MTESZ TTB koordináci-
ós irodájának címén: Budapest, II. Fõ u 68. /1. em.144.sz.
Tel.: 224-1421. k. és cs. de/ E-mail: edu@mtesz.hu.

A Várnegyed Galéria vendége Nagyszeben

A régi városközpont Nagyszebenben
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Zenés Állatkerti Esték
Hangversenysorozat
2007. augusztus 1. szerda 20.30 órakor (esõnap:
augusztus 2.): Máv Szimfonikusok Zenekara.
Népszerû dallamok. Vezényel: Makláry László
2007. augusztus 8. szerda, 20.30 órakor (esõnap:
augusztus 9.): Hot Jazz Band
Információ: www.zoobudapest.com Tel.: 273-4901.
Jegyek kaphatók: a Fõvárosi Állat- és Növénykert
pénztárában, Ticket Express Rózsavölgyi és
Nagymezõ utcai jegyirodákban.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)
AA  sszzóórraa  bbíírrtt  mmûûttáárrggyy
Új szerzemények, új eredmények az 50 éves
Magyar Nemzeti Galériában
A kiállítás megtekinthetõ 2007. szeptember 9-ig a
Budavári Palota A épületének I. emeletén és a C, D
épület termeiben.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület, I. emeleti kamaraterem)

AAzz  ÉÉlleett  ééss  IIrrooddaalloomm  ééss  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa  öött--
vveennéévveess  ffeennnnáálllláássáánnaakk  aallkkaallmmáábbóóll  rreennddeezzeetttt  kköözzööss
kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  kkaammaarraa--kkiiáállllííttááss..

A tárlat történeti válogatást mutat be az Élet és
Irodalomban 1957-tõl napjainkig megjelent mûvek-
bõl, illetve olyan alkotásokból, amelyek szerzõi az
ÉS-ben rendszeresen publikáltak, munkáik hosz-
szabb-rövidebb ideig mintegy hozzátartoztak a lap
vizuális arculatához. A kiállítás szûk, de átfogó ke-
resztmetszetét adja az elmúlt ötven év ÉS-ben meg-
jelent képi közléseinek, s egyúttal a magyar grafika
elmúlt fél évszázados történetét is reprezentálja.

Kiállító mûvészek: Almásy Aladár, Bak Imre,
Baksai József, Banga Ferenc, Barcsay Jenõ, Csernus
Tibor, dr. Máriás Béla, efZámbó István, Fehér
László, feLugossy László, Gaál József, Gyulai Líviusz,
Haász István, Karátson Gábor, El Kazovszkij, Keserû
Ilona, Klimó Károly, Kondor Béla, Kovács Péter,
Lakner László, Molnár Péter, Nádler István, Nagy
László, Püspöky István, Arnult Rainer, Rékassy
Csaba, Roskó Gábor, Schéner Mihály, Stefanovits
Péter, Szabados Árpád, Szabó Tamás, Szemethy
Imre, Szenes Zsuzsa, Szikszai Károly, Szotyory
László, Szurcsik József, Szüts Miklós, Tandori Dezsõ,
Vásárhelyi Antal, Vojnich Erzsébet, Wahorn András.
Megtekinthetõ 2007. szeptember 9-ig, hétfõ kivé-
telével naponta 10-18 óráig.

Programok

Várkert rakpart l7. Elsõ emelet. Itt lakott hosszú
éveken át a jeles festõmûvész Szántó Piroska, és a
nagy költõ Vas István. Férj és feleség, de többek is
ennél: igaz társak, akik nehéz idõben, egymást se-
gítve vitték diadalra életmûvüket.

Valamikor nem itt volt a bejárat, a lépcsõkön zsú-
folt könyvespolcok roskadoztak. Most fotók, pla-
kátok két oldalt: jobbról Piroska fiatalos, lobogó
arca, tûnõdve a festõállvány elõtt, a szentendrei
kert fái közt, már szaporodó ezüst hajszálakkal ki-
állítási megnyitón. Szemben Vas István mint ifjú
poéta, aki épp most jött vissza Kosztolányitól,
mellette nagy, sötét kalapban, talán a Menekülõ
múzsa kötete megjelenésekor egy népes kirándu-
láson, a közelében Kassák figyel, aztán a hûséges
baráttal, Radnótival, 60 évesen, szemüvegben
egy nemzetközi költõtalálkozón...

A konyhában mindig készült valami, azon át le-
hetett bemenni, kicsit várakozni, hogy a háziak-
kal forró kávét igyon a vendég, majd tovább Vas
István hatalmas dolgozószobájába. A falakon a
maga választotta kedves képek, és a mindent ura-
ló íróasztal: a szélén tollak, pipák, aznapra kivá-
lasztott hanglemezek, régi és új kéziratok hegyei,
egyetlen üres papírlapnak hely, hogy valami fájó-
szép vers szülessen rajta. Észrevétlenül.

Egyetlen vékony ajtó választotta el Piroska biro-
dalmát: a képektõl roskadozó mûtermet. A
Vashegyi Krisztus piros kereszttel, a szerelmesen
ölelkezõ csontvázak, a Virágvasárnap triptichon-
ja, a lámpa körül kavargó lepkék, a táncoló kuko-
ricák, korai íriszek, a fázós bajóti asszonyok.

A teremtés közös, lázas napjai megszakadtak.
Vas István ódon-modern vesei, befejezhetetlen-

nek tûnõ regényfolyama, mûfordításai véget ér-
tek. Nyolcvanegy éves korában halt meg l99l-
ben. Míg élt, sokszor elmondta: meg kell õriz-
nünk a múlt értékeit, hogy hitelesen léphessünk
a jövõbe. Szántó Piroska fél szárnnyal, de tovább
dolgozott. Mintha nem lenne halál, csak szere-
lem és szeretet. l998-ban halt meg. Elment, de itt
maradt testetlen mosolya, kavargó színei, biztató
szavai, velünk a kegyetlen-gyönyörû világ, amit
szívén átszûrve örök-szép képekké varázsolt.

A Duna-parti lakásban, a
szombathelyi múzeum jó-
voltából ma emlékszoba
hirdeti, hogy itt,  két nagy-
szerû ember dolgozott.
Minden a helyén van, lát-
hatók a legfontosabb ké-
pek, de a mindig-kedves há-
zigazdák és a sok könyv nél-
kül szegényes a ház. Árva.
Vagy mégse?

Kevesen tudják, hogy az
emléklakás õrzõje, Földi
Anikó éveken át segítette a
két mûvészt. Naponta el-
járt hozzájuk. Reggel hozta
a friss kenyeret, kiflit,
ügyeskedett a háztartás-
ban, ha kellett, tisztára
mosta az ecseteket. A régi
hétköznapokról, ünne-
pekrõl, a ma is eleven évek-

rõl beszélgettünk a június végi délutáni csönd-
ben Földi Anikóval.

- 1982 novemberében kerültem Szántó Piros-
kához - mondja elérzékenyülve Anikó. - Kerestek
valakit „mindenesnek”. Én elmentem hozzájuk,
kávéval kínáltak, és rövidesen kiderült, hogy föl-
vettek. 
sMilyen volt az életük?

- Kicsit már öregek voltak. De Piroska néni frissen

és fiatalosan mozgott. Ha kellett, lehajolt az ágy alá,
pillanat alatt fölvette, ami leesett. Már akkor is
Csobánkán laktam, onnan jártam be. Úgy igyekez-
tem, hogy a boltban megvegyem, amire szükség
volt. A macskáknak mindig hoztam valami finom-
ságot. Testvérével Panni nénivel megterítettünk és
reggeliztünk… Vas István jött legutoljára, mert õ
legtöbbször éjfélig dolgozott. Piroska igyekezett a
hajnali jó fényben festeni, a férje a nagyszobában
írt, s közben szólt a zene. Délután 2 órakor ebéd,
utána egy kis pihenés. Piroska néni egész délelõtt
festett. Olyan elmélyültséggel, mintha nem is ezen
a Földön élt volna. Persze azért lehetett zavarni, be-
vittem a teát, az uzsonnát, de mindezt nagy csend-
ben.
sLehetett hallani a hangját?
- Ebéd után sokszor felolvasott. Festõkrõl és ba-

rátokról, saját novellájából. Most is hallom a
hangját, hirtelen feltörõ nevetését. Mikor a leá-
nyom nagyobbacska lett, sokat segített: álarcot és
szárnyakat készített. Biztatott, hogy én is csinál-
jam, de nem ment. Meg is jegyezte: „Isten a böl-
csõmbe tette ezt a tehetséget!”
sMikor mentek ki Szentendrére?

- Ha az idõ jó volt, májustól kint voltunk egészen
októberig. Mindig úgy éreztem, a béke szigetére
értünk. Volt, hogy hatszor-hétszer is megfordul-
tam, mire a nagy bõröndökkel, könyvekkel kiju-
tottam. Legelõször kivittem a két cicát, hogy min-

denki megnyugodjon. Talán sehol nem láttam
ilyet, hogy három ember ennyire szeresse és tisz-
telje egymást.
sElõbb Vas István halt meg, Szántó Piroska hét évvel
késõbb.
- Piroska néni szerette volna megmenteni, de

nem sikerült. Akt címû kötetében gyönyörûen
megírta. l99l. december 27-én volt a temetése.
Több mint 50 évig szerették egymást. Nem tu-
dott, és nem is akart ebbe belenyugodni. Fogta a
férje kezét a kórházban, imádkoztak. Sokszor el-
mondta, annyira fáj neki, hogy legszívesebben ki-
menne a temetõbe és kikaparná a földbõl...
Szántó Piroska l998. augusztus 2-án halt meg.
Gyorsan legyõzte a betegsége, de az utolsó percig
dolgozott, nehéz szívvel és fájó ujjakkal. És ami ta-
lán a legszomorúbb, szülõvárosa, Kiskunfél-
egyháza éppen akkor választotta díszpolgárrá!
Testvére, Panni néni gondolata volt, hogy a lakás-
ból múzeum váljon, benne Vas Istvánra is megem-
lékezve. Mindent szétszedtünk: a könyvek a pécsi
egyetemre kerültek, a képek a szombathelyi kép-
tárhoz - l999. december l8-án volt a megnyitó.
Mikor Panni néni is meghalt, annyi évi szeretet
után végleg elárvultam. Nehezen találtam helye-
met, s amikor kimentem Szentendrére, meglepve
láttam, hogy a három gyönyörû fenyõfa kiszáradt.
Égi jelnek érzem ezt: a fenyõk is velük haltak, hogy
végre együtt legyenek gazdáikkal. Fenyvesi

Látogatóban a Szántó Piroska emlékmúzeumban

Ötven év szeretet

Földi Anikó szülei portréja elõtt, amelyet Szántõ Piroska festett

Vas István dolgozószobája

Nyárelõ – Csevegés jelen idõben címmel, június
26-án tartotta szezonzáró estjét a Márai Szalon.
Az Úri utcai házasságkötõ teremben ezúttal is
telt ház fogadta a vendégeket: Borbás Mária
„szó-borászt”, Maczkó Mária „dal-borászt” és
Gál Lajos „bor-borászt”. Szigethy Gábor, a ren-
dezvény házigazdája, Fedák Sári Dajka
Margithoz írt levelét mutatta be a nap mûtár-
gyaként. A hangulatos estet követõen Maczkó
Mária eMeRTon- és Magyar Örökség-díjas nép-
dalénekessel - ahogy õ fogalmaz: “szolgálatos
énekessel” beszélgettünk.

sHogy érezte magát a szalon vendégeként?
- Örültem, amikor Szigethy Gábor felhívott, hi-
szen hallottam ezekrõl a csodálatos összejövete-
lekrõl. A Vár miliõje egy egész más világ; tiszta ar-
cú, jó emberekkel lehetett ott találkozni. Gál
Lajos borászról már hallottam, de személyesen
korábban még nem találkoztunk. Borbás
Marcsit ismerem, és úgy gondoltam, elég jó a tár-
saság ahhoz, hogy én is közéjük kerüljek. Én vol-
tam a „bor-ének”, aki dallal odavarázsolta a bor
szellemét. Elénekeltem egy moldvai csángó
Miatyánkot Kallós Zoltán gyûjtésébõl, a beszélge-
tés végén az Isten áldja meg a magyart, és néhány
egri boros nótát, hiszen Gál Lajos Egerbõl érke-
zett.  Kellemes csevegés alakult ki az irodalomról
és a borról. Úgy láttam, az emberek szeretete az,
ami összetartja ezt a társaságot. 
sHogyan kezdõdött a pályája? 

- Elõbb énekeltem, mint beszéltem. Turán, a
Galga mentén láttam meg a napvilágot, Nagy-
Boldogasszony napján. Ez egyfajta kiválasztottsá-
got sejtetett az életem folyamán. Boldog vagyok,
hogy a Mária keresztnevet kaptam ajándékba, és
Égi Édesanyánk személyében egy olyan példaké-
pet, akihez minden nap imádkozhatok és érzem
az õ anyai szeretetét. Mélyen hívõ családba szület-
tem; természetes volt a házunkban az ének.
Olyan volt számomra, mint a szeretet, hiszen a ki-
csi gyerek mindent megtanul, amit hall maga kö-
rül, csak át kell eresztenie magán. Édesanyám na-
gyon szépen énekelt a bölcsõ fölött. Gyönyörûen
énekelt az édesapám és a nagymamám is. Az élõ
hagyományból tanultam meg az énektechnikát
és a dallamkincset. 
s A család, a környezete érezte, hogy különleges ké-
pességû kislánnyal van dolguk? 

- Az általános iskolai indulásnál az elsõs tanító
nénim Baba néni férje, Fekete Laci bácsi korán
felfigyelt arra, hogy nemcsak szép hangom van,
hanem valami plusztöltést látott bennem, ami
õt is megérintette. Az elsõ fellépéseket neki kö-
szönhetem. Kórista voltam, sokan énekeltünk
nála, és nagyon szerettük. Késõbb szólistaként is
énekeltem a Magyar Rádióban és a Zene-
akadémián. Laci bácsiék a szomszédomban lak-
tak, úgyhogy azután is figyelemmel kísérték az
életemet. Sajnos õ már nincs közöttünk, de a lel-
ke most biztos nagyon boldog, hogy megemléke-
zem róla. 
s A gyerekkori énekszeretet meghatározta a tovább-
tanulást is? 

- Az általános iskola után elkerültem
Debrecenbe, a Svetits Katolikus Gimnáziumba.
Ott maradtam a konzervatóriumban is, majd sze-
rettem volna Suttgartban elvégezni az oratórium
szakot. Ám 1983-ban közbe jött egy országos nép-
dalverseny, amelyet megnyertem, és ez eldöntöt-
te az utamat.  Egyértelmû lett számomra, hogy –
Veres Péter szavaival – „én nem mehetek el in-
nen.” Gyerekkorom óta érzem, hogy az ember
nem véletlenül születik oda, ahová, és amikor.
Mindenkinek ki van jelölve az útja, de azt önma-
gának kell megtalálnia. A népdalverseny után ha-
zajöttem, és a turai mûvelõdési házban mûvésze-
ti vezetõként dolgoztam. Nem sokkal késõbb
Tímár Sándor hívott az Állami Népi Együttesbe.
1986-tól tíz éven át az együttes szólistája voltam.
A nagy zenekar mellett volt egy remek kis zene-
kar, amely eredeti népzenét játszott. Velük na-
gyon sokat zenéltem, és egy kicsit táncoltam is.
Tímár fantasztikus ember, igazi példakép elõt-
tem. 1995-ben eljöttem az együttestõl, de vele az-
óta is jó a kapcsolatunk. 
sAmióta szólókarrierre váltott, mely zenekarok kis-
érték?

- Sok zenésszel dolgoztam – a Kozsok zenekarral,
a Csûrdöngölõ együttessel, a Folk trióval, a
Gajdos és a Tarisnyás zenekarral – de az élet úgy
hozta, hogy mostanában egyedül lépek fel. Sok-
szor adok szólistaként templomi koncerteket.
Nagyon szeretem a rendhagyó ének- és irodalom-
órákat is. Szabó András elõadómûvésszel ezekbõl
kettõt is összeállítottunk. Az egyik a Könyörgés,
amely a Halotti beszédtõl a határon túli magyar
irodalomig ível át, a másik az Országunknak meg-

áldoztak; ennek alcíme: Hazai élmény a magyar
irodalomban. Amikor néhány hónapja Nagy
Gáspár barátunk elment, Ordassy Éva elõadó-
mûvésszel összeállítottunk egy Nagy Gáspár es-
tet; most ezzel járjuk az országot. Mindemellett
nekem is van egy ifjú csapatom, a Turai ének-
mondók. Tudom, hogy tovább kell adnom azt a
sok kincset, amit én kaptam, és mindazt, amit
hozzágyûjtöttem. 
s Õrzi ezeket az értékeket valamilyen kötet vagy
hanghordozó?

- 1990-ben látott napvilágot a Rózsát ültettem a
gyalogútra címû galgamenti daloskönyv, amelyet
egy zenész kollegámmal, Rónai Lajossal készítet-
tem. A 140 dallamot tartalmazó kötetet szinte az
egész táncház-mozgalom  használja. Ezt követõ-
en látott napvilágot a Galga vize szép csendesen
kanyarog címû nagylemez, amelyen a Tarisnyás
zenekarral énekelek. Amikor a Gajdos zenekar-
ral dolgoztam, megjelent egy kazettánk és két le-
mezünk, majd készítettem két szólólemezt is, és
a rendhagyó ének- és irodalomórákat is kiadtuk
kazettán. 

Megtanultam, hogy a boldogság apró örömök-
bõl áll, és örülni kell annak, ami megvan. Ezek a
mi stációink. Aki énekel, az nem magára gondol.
Azért énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének
vallomás, az ének vigasz, eszköz egy másik ember-
hez, egy nagyobb közösséghez. Az ének hûség ott-
honunkhoz, hûség múltunkhoz, édesapánkhoz,
édesanyánkhoz, történelmünkhöz, hûség önma-
gunkhoz. Rojkó Annamária

Az ének vallomás és vigasz
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Továbbra is kedvezõen alakul a kerületben elkövetett
bûncselekmények száma – tájékoztatta lapunkat dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ el-
mondta: bár az utóbbi hetekben jelentõsen megnõtt a
turisták száma, a folyamatos közterületi rendõri je-
lenlétnek hála, sikerül távol tartani a külföldiekre sza-
kosodott bûnözõket, a zsebtolvajokat és a pirosozó-
kat. Kismértékben emelkedett a gépkocsi feltörések
száma, elsõsorban a Vízivárosból és a Krisztinából ér-
keztek bejelentések. A hasonló esetek megelõzése
érdekében a kapitány kéri a lakosságot, hogy értéke-
ket soha ne hagyjanak látható helyen autójuk utaste-
rében, azokat vigyék magukkal, esetleg zárják el a
kesztyûtartóba vagy a csomagtartóba.

Ezzel az autófeltörések zöme megelõzhetõ, hiszen
erre az elkövetési módra fokozottan igaz, hogy az „al-
kalom szüli a tolvajt”. Folyamatosan zajlanak a köz-
rendvédelmi és közbiztonsági akciók, melyek kereté-
ben kiemelt figyelmet kap az utcai árusítás és szeren-
csejáték, a közterületi koldulás visszaszorítása, vala-
mint az ittas vezetõk és a gyorshajtók forgalomból
történõ kiszûrése. Július elsõ hetében a fõvárosi és a
budapesti polgárõrökkel közösen tartott akción a lo-
pott autók felderítésére helyezték a hangsúlyt. A ke-
rület valamennyi utcáját átfésülték, a forgalomban
pedig további 4090 autót ellenõriztek a BRFK-tól ka-
pott rendszámfelismerõ berendezéssel, de lopott jár-
mûvet ezúttal nem találtak. 

NNyyáárroonn  kköözzööss  rreennddõõrr--ppoollggáárrõõrr--ddiiáákkttoollmmááccss  jjáárrõõrr,,  aa
vváárrii  iirrooddáábbaann  ppeeddiigg  üüggyyeelleett  sseeggííttii  aa  ttuurriissttáákkaatt  ééss  aa  llaa--
kkóókkaatt..  KKééppüünnkköönn  aa  kköözzööss  jjáárrõõrr  lláátthhaattóó  aa  TTáárrnnookk  uuttccaaii
rreennddõõrröörrss  eellõõtttt..

Trükkös tolvajok jártak a kerületben
Újabb módszert eszeltek ki a trükkös tolvajok, ezúttal
magukat banki alkalmazottnak kiadva lopták meg ál-
dozatukat. Lakása közelébõl bûnözõk azzal hívták fel az
idõs férfit, hogy sürgõsen rendezni kell pénzügyeit.
Mint a telefonban elmondták, szerencsére éppen a sér-
tett lakása közelében vannak, így szívesen elviszik a
bankba. Elõször egy hatodik, majd egy ötödik kerületi
fiókba mentek és mindkét helyen jelentõs összegû kéz-
pénzt vetettek fel a sértettel, aki át is adta a pénzt a bû-

nözõknek. Néhány nappal késõbb újra hívták az idõs
férfit, aki azonban idõközben már értesítette a rendõr-
séget, amit közölt is a bûnözõkkel, így a trükkös tolva-
jok egyelõre megúszták a rendõri számonkérést. 

Az eset kapcsán dr. Kesztyûs Rudolf ismételten fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy idegent ne engedje-
nek be lakásukba, minden esetben ellenõrizzék a be-
jutni szándékozó személyazonosságát, kérjék el a hi-
vatkozott munkáltató - bank, önkormányzat, közmû-
vállalat, közös képviselet - vonalas telefonszámát,
ahol igazolják õket. 

Ha az idegen személy erre nem hajlandó , hívják segít-
ségül szomszédjukat, majd haladéktalanul telefonáljanak
a rendõrségre. Fontos tudnivaló, hogy a közmûvállalatok
alkalmazottai, a villany-víz és gázóra leolvasók, és a
gyorsszolgálatok munkatársai is rendelkeznek olyan
fényképes igazolvánnyal, melyen személyi adataik mel-
lett munkáltatójuk telefonszáma is fel van tüntetve.

Amennyiben mégis áldozattá válnak, azonnal hív-
ják a rendõrséget, mert az idõ múlásával a felderítés
hatékonysága is csökken.

Besurranó rablót keresnek
Július 13-án hajnalban a nyitva hagyott bejárati ajtón
jutott be egy kerületi lakásba az elkövetõ, majd érté-
kek után kutatva, bántalmazta az otthon tartózkodó
idõs tulajdonost. A támadó végül néhány ezer forint-
tal távozott a helyszínrõl. A rendõrség kéri a lakossá-
got, hogy még a legnagyobb hõségben se feledkezze-
nek meg értékeik védelmérõl. Ha nincs rajta rács, ne
hagyják nyitva lakásuk ajtaját, tartsák zárva az ala-
csonyan fekvõ ablakokat is. 

Leesett az Alagút tetejérõl
A biztonsági korlát és a nemrégiben létesített zöld vé-
dõsáv ellenére ismét leesett az Alagút tetejérõl és éle-
tét vesztette egy fiatal. A 20 éves solymári fiú július
14-én a hajnali órákban, eddig tisztázatlan okokból
kimászott az Alagút párkányára és a mélybe zuhant. A
kiérkezõ mentõk már nem tudták megmenteni.

Ittasan biciklizni is tilos
Az idei nyáron elszaporodtak az ittas biciklisek az uta-
kon, ráadásul több alkalommal balesetet is okoznak a
felelõtlen kerekezõk. Ez történt azzal a fiatallal is, aki az
úttesten akart felhajtani a hétvégenként lezárt
Lánchídra. Mikor észrevette az útakadályt már késõ
volt, hiába fékezett nekiment a kordonnak. Az éppen ar-
ra járó kerületi járõr gondjaiba vette a kerékpárost, aki-
rõl kiderült, hogy nagy valószínûséggel ittasan vett részt
a forgalomban. Ellene szabálysértési eljárás indult. 

A nyári idõszakban megsokszorozódik a forgalom-
ban kerékpárral, motorral részt vevõk száma. Ezért a
rendõrség felhívja az autósok figyelmét, hogy foko-
zottan ügyeljenek a két keréken közlekedõk bizton-
ságára.

Kék hírek
Gondolatok a nagyszülõi
szerepekrõl

A gyermek minden család életé-
ben – különösen, ha mindkét fél
akarja – csodálatos élmény és tel-
jesen új helyzetet teremt. Ilyenkor
átrendezõdnek a szerepek. Ha be-
legondolunk, micsoda minõségbeli
változás, hogy a feleségbõl anya, a
férjbõl meg apa, az anya és az apa
szüleibõl pedig nagymamák és
nagypapák lesznek.

A generációk együttmûködésé-
nek sikerét mindig az adott család
mikroklímája, szocializációja, az
egyének személyiségadottságai
határozzák meg. Így aztán, hogy
nagymama lesz-e valakibõl, vagy
„anyós” illetve nagypapa, vagy
„após, azt az elõzõekben leírtak
döntik el.

Most, ebben a cikkben nézzük
meg, hogy milyen típusú nagyma-
mákat ismerünk.

Elfoglalt, aki mindig racionális
okokra hivatkozva, pl. dolgozom,
utazom, névlegesen mindig talál
okot rá, hogy az unoká(i)t csak rö-
vid idõre, - amíg kényelme, sza-
badideje engedi – lássa. 

Dicsekvõ, aki valamilyen okból
alig látja unokáját. (pl. nagyon
gyakori, hogy az anya a saját
édesanyjához viszi többet a gyer-
meket.) Az apai nagymama pedig
sok-sok fényképet gyûjt össze az
unoká(k)ról, és kompenzációként
fûnek-fának mutogatja. Ezzel pó-
tolja azt a hiányt, hogy a valóság-
ban ritkán látja õket, bár gondo-
latait õk töltik ki. Büszke rájuk, és
a képek mutogatásával - ismerõ-
söknek, ismeretleneknek - õ is
úgy éli át unokái létét, mintha a
valóságban nagyon sokat lehetne
együtt velük.

Szolga. Õ az a lélek, aki úgy érzi,
mindig készenlétben kell állnia, ha
gyermekérõl, vagy unokájáról van
szó. Saját elfoglaltságát alárendeli
anyai-nagymamai szerepének,
nincs tekintettel saját életére, fér-
jére, élettársára, az unokái fonto-
sabbak. Ha az unoka éppen aka-
dályt jelent a szülõknek (pl. mun-

ka, vagy szórakozás miatt), õ ön-
zetlenül, ellenszolgáltatás nélkül,
sokszor egy köszönõ szó híján is
vigyáz a kicsire, mint a szeme fé-
nyére.

Önfeláldozó, aki mindenkinek
büszkén hangoztatja, hogy õ az
unokáiért minden áldozatra képes.
Igazából ez a típus inkább saját ál-
dozatát hozza elõtérbe, csak saját
magára gondol, és ha tényleg áldo-
zatot kell hozni, akkor ez valójában
nyûg a számára.

Irigy (vagy a tekintély.) Õ az a
nagyszülõ, akihez az unokákat
tisztán, fegyelemre nevelve kell
elvinni, aminek nagyon örül. Ám,
ha a gyermek a csillárról himbáló-
zó játékbohócot el szeretné kérni,
nem adja oda neki, mert az az övé.
Õ az, aki mindenre vigyáz, legfõ-
képpen önmagára és értékeire
mert más nemigen érdekli. Az
unokákat is, mint az élet termé-
szetes nehézségeinek velejáróját
fogadja el, de mindenképpen el-
várja, hogy õt kivételes személyi-
ségként tiszteljék.

Szereptévesztõ az a nagyszülõ,
aki a nagyszülõi szerep helyett sa-
ját gyermekeként kezeli az uno-
káit, és ezzel saját gyermekeit az
unokái testvérévé degradálja, és
így a szülõk irányító, nevelõ sze-
repét, tekintélyét kérdõjelezi
meg, csorbítja. Ennek oka lehet
például az, hogy szeretné kijavíta-
ni a saját gyermeke(i) nevelésé-
nél elkövetett hibákat, vagy a sa-
ját élete, esetleg házassága bol-
dogtalan vagy özvegy, ezért kom-
penzációként minden energiája,
figyelme a gyermekei és unokái
felé fordul. Így menekül el a már
rég kiüresedett házassága, az
egyedüllét, a magány és más
egyéb boldogtalanságot okozó
tényezõ elõl.

A jómódú, aranytojást tojó
nagyszülõ, aki tudva ezt a helyze-
tét, úgy értékeli, hogy úgyis õ a
legfontosabb, mellette a család
többi tagja csak másodhegedûs
lehet, „mindenkinek úgy kell tán-
colni, ahogy õ fütyül”.

Különbséget tevõ nagyszülõ, aki

az egyik unokáját jobban szereti,
mint a másikat, és ezt ki is mutatja.
Bármit is tesz a szeretett unoka az
csak jó lehet, és bármilyen jót cse-
lekszik a „nemszeretem” unoka,
semminek nem tud örülni vele
kapcsolatban.

Milyen a jó nagyszülõ? Az, aki a
fent felsoroltak ellenére az unoká-
it teljes szívvel, õszintén, áldozat-
vállalás nélkül szereti, de éli – en-
nek ellenére – a saját életét. A szü-
lõk, nagyszülõk csak akkor tudnak
igazán szeretni, ha õk is kora gyer-
mekkoruktól szeretetet kapnak,
kaptak, illetve ezt a szeretetet to-
vább is tudják adni teljes szívvel,
egy életén át gyermekeiknek,
unokáiknak.

Akinek éltek nagyszülei és
esetleg a felsorolt módok vala-
melyike szerint bántak vele, gon-
dolkodjon el! Ha bármelyik, vagy
akár több típusban magunkra is-
mernénk, valószínû, nem vélet-
len. Javítsuk, korrigáljuk nagy-
szülõi tevékenységünket önma-
gunk, családunk (gyermekeink,
unokáink) érdekében, hátha még
nem késõ.

A nagyszülõi viselkedésmódok
egy életen átható negatív mintái
nyomot hagyhatnak gyermeke-
inkben, unokáinkban.                           

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Hamisítatlan francia ízek, jó zene, színpompás
karneváli forgatag várta a Francia Intézet hagyo-
mányos - idén elsõ alkalommal kétnapos - utca-
báljára érkezõket a Bem rakparton. A Francia
Gazdasági Év Magyarországon programsorozat
július 14-i nyitórendezvényén ezúttal nem csu-
pán a forradalomra emlékeztek, hanem az intézet
fennállásának 60. évfordulóját is megünnepelték. 

A szokatlanul forró hétvége ellenére mindkét
napon sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre.
Volt is érdekesség bõven, hiszen a villamosközle-
kedéstõl és az autóforgalomtól elzárt rakpartsza-
kaszon több mint negyven standon kínálták por-
tékáikat az árusok, mutatkoztak be a francia és
magyar tájegységek és városok. Különleges élel-
miszerek, sajtok, borok, pezsgõk, finomabbnál-
finomabb édességek, pazar textíliák és eredeti
párizsi illatok várták a vásárlókat. Olyan ínycsik-
landozó étel remekeket kínáltak, mint a fok-
hagymás csiga, francia vaddisznó pástétom, var-
gányás-gyöngytyúkos terrine vagy a máshol nem
kapható szõlõs fürjkrém. Nem hiányozhattak a
hírneves francia mustárok, különleges ecetek és

olajok sem, ahogyan borokból
is széles volt a kínálat. Elhozta
borait a libourne-i és a bor-
deaux-i borvidék egyik igazi csa-
ládi bortermelõi vállalkozása a
Château Gayon, de bemutatko-
zott a Francia Gazdasági Év
Magyarországon hivatalos pezs-
gõje a Champagne-Ardenne-
bõl érkezõ Sanger is. 

Szép forgalmat bonyolítottak
az ételstandok és italkimérések,
de a turisták közül sokan válogat-
tak a magyar népmûvészeti por-
tékákból is. Nagy örömet okoz-
tak a gyerekeknek a Remue-
Ménage Társulat vásárt járó jel-
mezes gólyalábasai, míg a felnõt-
teket a Jégverem utcai és Szilágyi Dezsõ téri szín-
pad változatos zenei kínálata szórakoztatta. 

A népzenét játszó Bretagne és Korzika szigetérõl
érkezõ együttesek mellett magyar mûvészek is fel-
léptek és arattak zajos sikert. Jazz, sanzon, komoly
és világzenei produkciók váltották egymást a szín-

padokon, a vállalkozó kedvûek pedig ingyenes
néptánc és pantomimoktatásokon vehettek részt.
A hagyományos szombat esti látványos dunai tûzi-
játékot a párizsi Les Ouiches nevû rezesbanda ze-
néje kísérte végig, majd Dj Superman szórakoztat-
ta a nagyérdemût a Bem Rakparty-n. k.

Franciaország a Bem rakpartra költözött 

Lélekgyógyász
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11..§§..
A Rend. 1.§ - a helyébe a következõ rendelkezés
lép: (A rendelet célja és hatálya) „1.§ (1) A rendelet
hatálya azokra az önkormányzat tulajdonában álló
lakásokra terjed ki, melyek elidegenítését a Tv. sza-
bályozza, valamint azokra a lakásokra, amelyeknek
elidegenítésérõl a Képviselõ-testület e rendelet ha-
tályba lépése után dönt. (2) A lakásokra a Tv. 91/
A.§ - ában meghatározott értelmezõ rendelkezése-
ket kell alkalmazni.”

22..§§..
A Rend. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép: (Az elidegenítéssel kapcsolatos felada-
tokban résztvevõk) „2.§ A Képviselõ-testület a laká-
sok elidegenítésével kapcsolatos rendelkezési jogait
az e rendeletben szabályozottak szerint 1.) a polgár-
mester, 2.) a Tulajdonosi Bizottság közremûködé-
sével gyakorolja.”

33..§§..
A Rend. 3.§ (1) bekezdés (f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép: „3.§ (1) f.) a bérbeadás
útján hasznosított és az elõvásárlási joggal érin-
tett lakások kivételével a lakás tulajdonjogának
gazdasági társaság rendelkezésére bocsátása (ap-
portálás)”

44..  §§
A Rend. 10.§ (1) bekezdése c.) ponttal egészül ki,
a jelenlegi c.) pont d.) pont megjelölésre változik,
valamint a (3) és (4) bekezdések helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek: „10.§ (1) c.) a szolgálati jel-
legû lakás esetén az arra jogosult, (3) Ha az (1) be-
kezdés b.) pontjában megjelölt lakás bérlõjét az
Önkormányzat vagy jogelõdje, annak vállalata,
költségvetési szerve (intézmény) jelölte ki az írás-

beli hozzájárulást az Önkormányzat esetében a
Polgármester, a költségvetési szerv esetében az in-
tézményvezetõ adhatja meg. (4) A lakás elidegení-
tésre való kijelölését a Polgármester kezdeménye-
zi, a kijelölés kérdésében - a Tulajdonosi Bizottság
véleményének ismeretében – a Képviselõ-testület
határoz.”

55..§§..
A Rend. 12.§(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép: (A lakás megvételre való felajánlása) „12.§
(3) A lakást a vásárlásra jogosult helyett az õt megilletõ
hányadban – írásbeli nyilatkozatával, illetve közjegyzõi
okiratba foglalt hozzájárulásával – az egyenes ágbeli ro-
kona (örökbefogadott gyermeke) is megveheti.”

66..§§..
A Rend. 13.§ (1) és (4) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek: „13.§ (1) A vételre való fel-
ajánlásnak tartalmaznia kell a lakás: a.) címét, ingat-
lan-nyilvántartási adatait, társasházi közös tulajdoni
hányadát, b.) alapterületét, szobaszámát, komfortfo-
kozatát, c.) az épület lényeges mûszaki állapotára vo-
natkozó tájékoztatást, d.) mûemlékvédelmi hatósági
kikötéseket, e.) vételárát, f.) vételára megfizetésének
az e rendeletben szabályozott feltételeit, g.) megvétel-
ének szándékáról adandó válasz határidejét (a továb-
biakban: ajánlati kötöttség) h.) a vásárlásra jogosult
által közlendõ, a Vagyoni Iroda által kért adatokat.
(4) Ha az ajánlat elfogadását követõ 60 napon belül a
vevõ érdekkörében felmerülõ okból nem jön létre
az adásvételi szerzõdés, az Önkormányzat a szerzõ-

déstõl elállhat. A vételi ajánlatban ezen határidõre és
következményére a vevõt figyelmeztetni kell.”

77..§§..
A Rend. 18. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) Nem kell pályázatot kiírni a 3.§ (1) bekez-
dés f.) pontja esetében, illetve ha a lakás visszama-
radt társbérlõ vagy a társasházi közösség részére ke-
rül eladásra. (2) A versenyeztetés részletes szabálya-
it a Polgármester állapítja meg.”

88..§§
A Rend. 19.§(2) és (3) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek: (A forgalmi érték meg-
állapítása) „19.§ (2) Az értékbecslésnek a melléklet-
ben felsorolt tényezõk együttes figyelembe vételé-
vel meg kell állapítania a lakás forgalmi értékét. (3)
Ha a lakást az elõvásárlásra jogosult vásárolja meg a
forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlõnek a la-
kásra fordított és meg nem térített, hitelt érdemlõ-
en igazolható  értéknövelõ beruházása értékével.
Ennek során azonban nem lehet figyelembe venni
azoknak a karbantartási munkálatoknak a költsé-
gét, amelyek elvégzése jogszabály vagy a bérbeadó-
val kötött megállapodás alapján a bérlõ kötelezett-
sége.”

99..§§..
A Rend. 21.§ (4) helyébe a következõ rendelkezés
lép: (A vételár mértéke)  „21.§ (4) Ha a lakást kívül-
álló, lakottan vásárolja meg, a lakás vételárát a
Képviselõ-testület határozza meg.”

1100..§§..
A Rend. 22.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22.§ (1) Ha az üres lakást nem versenyeztetés út-
ján vásárolják meg, a vételár a lakás forgalmi érté-
ke. (2) A lakásnak a versenyeztetés alapjául szolgáló
induló ára nem lehet alacsonyabb a forgalmi érték-
becslésben feltüntetett érték 80 % - ánál. (3) A ver-
senyeztetés során kialakult vételárat az adásvételi
szerzõdés megkötésekor egy összegben kell megfi-
zetni. (4) A (3). bekezdésben kikötött egyösszegû
megfizetéstõl – indokolt kérelemre – a Képviselõ-
testület eltérést engedélyezhet. A tulajdonjog be-
jegyzéséhez azonban csak az utolsó vételár részlet
megfizetésekor lehet hozzájárulni.”

1111..§§..
A Rend. 23.§ (1) c.) pontja, valamint a (2) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (A la-
kás vételárának megfizetése) „23.§ (1) c.) részletfize-
tés esetén a vételár hátralékot 25 évnél rövidebb
törlesztési idõ alatt fizeti meg. (2) Az (1) bekezdés c.)
pontja szerinti rövidebb törlesztési idõ a vételár
hátralék fennállása alatt bármikor választható.”

1122..§§..
(1) Ez a Rend. 2007. július 4-én lép hatályba. (2) A
Rend. hatályba lépésével egyidejûleg a 10/1999.
(VI. 25.) Kt. Rend. 8.§ - ával hatályon kívül helye-
zett 30.§ (3) bekezdése törlésre kerül, és ez alapján
a 30.§ (4) bekezdésének számozása (3) bekezdésre
módosul, valamint hatályukat vesztik a Rend. 12.§
(4), 21.§ (3), 24. és 31.§ - ai. (3) Ahol a Rend. „be-
költözhetõ forgalmi értéket” jelöl, azon a lakás for-
galmi értékét kell érteni.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ polgármester

11..§§..
A Rend. 1.§ -a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet célja és hatálya) „1.§ (1) A rendelet hatá-
lya azokra az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: he-
lyiségek) terjed ki, melyek elidegenítését a Tv. szabá-
lyozza, valamint azokra a helyiségekre, amelyeknek
elidegenítésérõl a Képviselõ-testület e rendelet ha-
tályba lépése után dönt. (2) A helyiségekre a Tv.
91/A.§ 12. pontjában meghatározott értelmezõ ren-
delkezést kell alkalmazni.”

22..§§..
A Rend. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép: (Az elidegenítéssel kapcsolatos felada-
tokban résztvevõk) „2.§ (1) A Képviselõ-testület a he-
lyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelkezési jo-
gait az e rendeletben szabályozottak szerint 1.) a pol-
gármester, 2.) a Tulajdonosi Bizottság közremûkö-
désével gyakorolja.”

33..§§..
A Rend. 3.§. – a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A helyiség elidegenítésre történõ kijelölésé-
rõl, továbbá eladásáról és egyéb módon történõ el-
idegenítésérõl (apportálásáról) a Polgármester kez-
deményezésére – a Tulajdonosi Bizottság vélemé-
nyének ismeretében – a Képviselõ-testület határoz.
(2) A helyiséget elidegenítésre akkor lehet kijelölni,
ha: a.) a helyiség bérlõjének kijelölésére jogosult
szerv, b.) a polgári védelem céljait szolgáló helyiség
esetében a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság írás-
ban hozzájárult az elidegenítéshez. (3) Mûemléki vé-
dettségû épületben az elidegenítéshez a mûemlékvé-
delmi hatóság írásbeli hozzájárulása és a vevõnek a
hatóság által elõírt feltételek teljes körû vállalására
vonatkozó írásbeli nyilatkozata szükséges.”

44..§§
A Rend. 4.§ (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek: „4.§ (3) A versenyeztetés rész-
letes eljárási szabályait a Polgármester állapítja meg.
(4) A helyiség – kivéve a mindenkor hatályos Állam-
háztartási Törvényben meghatározott értékhatár fe-
letti értékesítés esetét – elidegeníthetõ versenyeztetés
nélkül is a Képviselõ-testület egyedi döntése alapján.”

55  §§
(1) A Rend. 5. § (1) bekezdése c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép: /A helyiség megvételére vo-
natkozó – a vásárlásra jogosult számára megkülden-
dõ – ajánlatnak tartalmaznia kell különösen a he-
lyiség:/ „5.§ (1) c) közszolgáltatást nyújtó helyiség
esetén – a Képviselõ-testület ilyen tartalmú dönté-
se alapján – a funkciókötöttség idõtartamát, illetve
a funkciókötöttség megsértése esetére az 5 éves visz-
szavásárlási jog kikötését.” (2) A Rend. 5.§ (3) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5.§ (3)
Ha az ajánlat elfogadását követõ 30 napon belül a
vevõ érdekkörében felmerülõ okból nem jön létre
az adásvételi szerzõdés az Önkormányzat a szerzõ-
déstõl elállhat.  A vételi ajánlatban ezen határidõre
és következményére a vevõt figyelmeztetni kell.”

66..§§
A Rend. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép: (A forgalmi érték megállapítása) „11.§

(2) Az értékbecslésben meg kell határozni a helyiség
forgalmi értékét.”

77..§§..
A Rend. 12.§ - a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vételár mértéke) „12. §. (1) A helyiség vételára a.)
a forgalmi érték 80 % - a, ha a helyiséget a vásárlásra
jogosult bérlõ, b.) a forgalmi érték 100 % - a, ha a he-
lyiséget vagy a garázst a kárpótlásra jogosult volt tulaj-
donos, c.) a forgalmi érték 50 % - a, ha a társasházban
lévõ, megüresedett, udvari bejáratú, földszinti, alag-
sori vagy pinceszinten lévõ helyiséget a társasház, d.)
a forgalmi érték 100 % - a, ha a társasházban lévõ,
megüresedett garázst a társasház vásárolja meg. (2)
Ha a helyiséget bérleti joggal terhelten harmadik sze-
mély vásárolja meg, a vételár az üres helyiség forgal-
mi értékénél kevesebb nem lehet. (3) Ha a helyiség
versenyeztetés útján kerül elidegenítésre, a vételár
mértéke a versenyeztetés során tett legjobb ajánlat
összegével egyenlõ. (4) A vételár a Képviselõ-testület
által megállapított forgalmi érték, ha a helyiséget üre-
sen, versenyeztetés nélkül vásárolják meg. (5)
Mozgássérültek részére történõ garázs eladás esetén a
forgalmi értékbõl 20 % engedmény adható.”

88..§§..
A Rend. 14.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: a.) címét és ingatlan-nyilvántartási adatait,
b.) alapterületét, a helyiség és az épület lényeges mû-
szaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, c.) a mûem-
lékvédelmi hatósági kikötéseket, d.) a bérleti és
egyéb, a helyiségre vonatkozó terheket, használati,
birtoklási viszonyokat, e.) a kiíró döntésétõl függõ-
en, közszolgáltatást biztosító helyiségek esetén a
funkció kötöttség idõtartamát, f.) a helyiség forgalmi
értékét, g.) a pályázat benyújtásának, illetõleg a ver-
senytárgyalás helyét, határidejét (idõpontját), vala-
mint h.) a helyiség megtekintésének idõpontját.”

99..§§
A Rend. 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: „16.§ (2) Az adásvételi szerzõdésben
rögzíteni kell a vételár mértékét, a vételár megfizeté-
sének feltételeit, valamint – a Képviselõ-testület
ilyen tartalmú döntése esetén – a helyiség funkció
kötöttségének idõtartamát és ennek biztosítására 5
éves visszavásárlási jog kikötését.”

1100..  §§
A Rend. 18. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: „18.§ (3) Az (1) bekezdésben kikötött egy-
összegû megfizetéstõl indokolt kérelemre a
Képviselõ-testület eltérhet és a vevõ számára részletfi-
zetést engedélyezhet.”

1111..§§
A Rend. 19. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19.§ Adásvételi szerzõdés csak azzal köthetõ, aki-
nek az Önkormányzattal vagy annak ingatlankeze-
léssel, karbantartással megbízott képviselõjével
szemben nincs tartozása.”

1122..§§
(1) Ez a Rendelet 2007. július 4-én lép hatályba. (2)
A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a 9. §, va-
lamint a 18.§ (2) bekezdésének második mondata
hatályát veszti.

11..§§..
A Rend. címe (a társasházak felújítási hitelfelvé-
telének támogatásáról) a következõ címre válto-
zik: „Az Önkormányzat által nyújtható egyes tá-
mogatásokról”

22..§§..
A Rend. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: (A támogatás módja és fedezete) „3.§
(1) Az Önkormányzat a Társasházak felújítását- a
társasházak által a közös tulajdonú részek felújítá-
sához pénzintézettõl igényelhetõ állami kamattá-
mogatású hitelhez kapcsolódó –, a pénzintézet ál-
tal biztosítékként elfogadott óvadéki betét nyújtá-
sával támogatja.”

33..§§..
A Rend. 4. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §. Az Önkormányzat a társasházak részére a je-
len rendelet szerinti, óvadéki betét biztosításával
történõ támogatást (a továbbiakban: támogatás) az
Alapból, az Alap rendelkezésére álló pénzeszközök
terhére nyújtja.”

44..§§..
A Rend. 6.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép, illetve az (1) bekezdés kiegészül
az alábbi h) és i) pontokkal: „6.§ (1)  a) az épület fõ
tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsí-
tése, talajvíz elleni védelem, h) felszíni csapadékvíz
elvezetése, i) villámvédelem.”

55..§§..
A Rend. 7.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A támogatás mértéke és feltételei) „7.§ (1) Az
Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke
a pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott
hitelösszeg 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maxi-
mum 5 millió Ft. (2) Egy társasház egy évben be-
lül csak egy alkalommal kaphat támogatást. (3) A
társasház újabb - óvadék biztosítását szolgáló - tá-
mogatást csak azt követõen kaphat, amennyiben
a pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már
teljes egészében visszafizette.”

66..§§..
A Rend. 12.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép: „12.§ (1) b) A pályázatok el-
bírálása abban az esetben kerül a Képviselõ-testü-
let hatáskörébe, amennyiben a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság véleménye ellentmond egymásnak.”

77..§§..
A Rend. 13. § (3), (4) és (5) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezés lép, illetve a (6) bekezdés szá-
mozása (4) bekezdésre módosul: „13.§ (3) A hitelt
nyújtó pénzintézettel az Önkormányzat külön
óvadéki szerzõdést köt a társasháznak nyújtandó
támogatás összegérõl és annak feltételeirõl.”

88..§§..
A Rend. 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi ren-

delkezés lép: (Rendkívüli támogatás) „14.§(4) A tá-
mogatás maximális összege 1 millió Ft.”

99..§§..
A Rend. 14.§ (5) bekezdés második mondatá-
nak utolsó fordulatában megjelölt határidõ az
alábbiak szerint módosul: „14.§ (5) ……..és ezt az
esemény bekövetkeztétõl számított 42 nap ha-
táridõn belül bejelenti, illetve kérelmét benyújt-
ja.”

1100..§§..
A Rend. 14.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: „14.§ (9) a) A társasház az Önkor-
mányzat által nyújtott kamatmentes kölcsönt
maximum 3 éves futamidõvel, havi egyenlõ rész-
letekben köteles az Önkormányzatnak visszatérí-
teni. A visszafizetés kezdõ idõpontja a folyósítást
követõ 7. hónap elsõ napja. b) A visszafizetési kö-
telezettség nem vagy nem szerzõdésszerû teljesí-
tése esetén a Ptk. szabályai szerint az Önkor-
mányzat jogosult a tartozás behajtása iránt eljá-
rást kezdeményezni.”

1111..  §§
A Rend. az alábbi 16. §-al egészül ki, egyidejûleg
a jelenlegi 16. § számozása 17. §- ra módosul:
„Támogatás az aknázómoly okozta károkozás
megelõzésére, illetve kártételének enyhítésére
16.§ (1) Az Önkormányzat a társasházak közös
tulajdonát képezõ területén található gesztenye-
fák aknázómoly okozta károkozásának megelõzé-
séhez, illetve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak
szerint járul hozzá: a.) a gesztenyefák injektálásá-
val megvalósuló védekezéséhez 15.000.-Ft , b.) a
gesztenyefák permetezéséhez 5. 000.-Ft/alkalom
támogatás biztosításával. (2) A támogatás együt-
tes feltételei: a.) a társasház számlaszámát is tar-
talmazó, minden tárgyév szeptember 31-ig beje-
lentett kérelem – közös képviselõ vagy intézõ bi-
zottság elnöke részérõl -, amelyet a Polgármesteri
Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési
Irodájához (továbbiakban: Városüzemeltetési
Iroda) kell benyújtani, b.) társasházi alapító ok-
irat bemutatása, c.) az injektálást vagy a permete-
zés kivitelezését követõen a vállalkozó által kiállí-
tott számla eredetiben történõ bemutatása, illet-
ve egy számlamásolat csatolása. (3) A (2) bekez-
désben jelzett feltételek bármelyikének hiánya
esetén nincs mód a támogatás biztosítására. (4) A
támogatást egyéb, nem társasházi ingatlan tulaj-
donosai is igényelhetik – pl. magánszemélyek,
közös tulajdont képezõ ingatlanok tulajdonosai-
nak képviselõi - a (2) bekezdésben felsorolt felté-
telek szerint – kivéve annak b.) pontját - azzal,
hogy kötelesek megnevezni a számlát vezetõ
pénzintézetet, illetve megadni számlaszámukat.
(5) A számla benyújtását követõ 30 napon belül a
Városüzemeltetési Iroda gondoskodik a tájékoz-
tatásról és a támogatási összeg átutalásáról.”

1122..§§..
A Rendelet 2007. július 4 - én lép hatályba.

Módosított önkormányzati rendeletek
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2007. (VI.29.) Kt. 

rendelete aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ  nneemm  llaakkááss  ccéélljjáárraa  sszzoollggáállóó  hheellyyiissééggeekk  
eelliiddeeggeennííttéésséénneekk  sszzaabbáállyyaaiirróóll szóló16/1994. (V. 13.) Kt. rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2007. (VI.29.) Kt. rendelete
aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ  llaakkáássookk  eelliiddeeggeennííttéésséénneekk  sszzaabbáállyyaaiirróóll  szóló 

12/1994. (IV. 8.) Kt. Rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ – testületének 
15/2007. (VI.29.) Kt. rendelete aa  ttáárrssaasshháázzaakk  ffeellúújjííttáássii  hhiitteellffeellvvéétteelléénneekk  ttáámmooggaattáássáárróóll  szóló

12/2005.(VI.1) Kt. rendelet módosításáról
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ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ
LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálós, egyedi gázfûtéses,
felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 15,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

II..  kkeerrüülleettbbeenn a Mészáros utcai Shell benzinkúttól 100
m-re, csendes zsákutcában, kertes házban, egy bútoro-
zott, különbejáratú szoba, külön WC-vel, valamint konyha
és fürdõszoba-használati lehetõséggel, irodának, vagy la-
kásnak bérbeadó. Megtekinthetõ – elõzetes telefon
egyeztetés után – reggel 7-9 ill. 19-23 között. Tel.: 3750-
218; 06-30-389-2470.

VVáárrbbaann,,Úri utcában 1 szoba+hálófülkés bútorozott, cirkós
lakás kiadó. Hosszútávra 100.000,- Ft+alacsony rezsi/hó.
Rövidtávra: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-5383-116.

EEllaaddóó Bp. XVI. Kerület Árpádföldön 110 négyzetméte-
res, 3 + 1 szobás, kertes családi ház, két külön bejáratú,
önálló lakrésszel, két gépkocsis, szerelõaknás garázzsal.
Cirko gáz és hagyományos fûtésû. A 300 négyszögöl terü-
letû kertben termõ gyümölcsfák és szõlõ van. Irányár: 35M
Ft. Telefonszám: 409-11-13, 06-30-566-1259.

IIsskkoollaa  uuttccáábbaann kiadó utcai, különbejáratú, több helyiség,
szoc. blokkal, raktárral 60 m2, és gépkocsibeállási lehetõ-
séggel. Közös képviselõ: 06-20-9311-832.

II..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr közeli liftes ház IV. emeletén 139 m2-es,
felújítandó öröklakást 34 Mio Ft-ért eladnánk vagy érték-
egyeztetéssel a környéken kisebbre cserélnénk. Tel.: 06-
20-261-0783; 06-30-538-3116.

II..  DDeerréékk utcában garázs kiadó. Érdeklõdni lehet: 375-
0275 vagy a 06-70-510-0087.

LLaakkáásstt keres kb. 50 m2-ig fiatal pár. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 242-3317.

ÚÚrrii  uuttccaaii,, 2 szobás, igényesen felújított, kandallós, vilá-
gos lakás mûemlékházban eladó. Tel.: 06-20-443-0114.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján 112 m2-es, 3,5 szobás, igénye-
sen felújított, cirkófûtéses öröklakás újszerû beépített bú-
torokkal, századfordulós polgári épületben eladó. Irányár:
38,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 06/30-964-7065
e-mail: wagnera1@chello.hu

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban 6 lakásos kertes ház-
ban 2 egymás melletti 26 m2-es + 37 m2-es lakás örökbér-
leti joga elcserélhetõ.  Irányár: 7,5 M Ft + 13,5 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Logodi utcában 66 m2-es gázfû-
téses, 2,5 szobás 2 erkélyes remek kilátású azonnal beköl-
tözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 27,7 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261 0620/399-3917  e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn  a Tabánnál a Naphegyen, a Budai Várra pano-
rámás 74 m2-es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2),
egyedi gázfûtéses öröklakás közös nagy napozóterasszal
eladó. Irányár: 41,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban az Úri utcában felújított épületben 64
m2-es 1 szoba hallos, 3,75 m belmagasságú jó állapotú
dongaboltozatos  lakás örökbérleti joga átadó. Csereérték
irányár 15,2 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii várban, reprezentatív 127 m2-es nagypolgári
jellegû 2,5 szoba hallos, reprezentatív szalonnal kialakí-
tott, dongaboltozatos, eredeti stukkókkal díszített  cirkófû-
téses lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 43 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn  - a Tabánnal szemben - karbantartott, hívó lif-
tes épületben lévõ, magas emeleti, Gellérthegyre panorá-
más, 2 szoba hallos, összkomfortos öröklakás 3 m2-es er-
kéllyel. Irányár: 25,9 M Ft Tel: 212-1261, 0630/964-70-
65 e-mail: wagnera1@chello.hu

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Vár közelében a Logodi utcá-
ban 126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, cir-
kófûtéses, 2 generációnak is alkalmas öröklakás. Irányár:
45,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-
mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Moszkva tér közelében repre-
zentatív bauhaus-épületben csendes belsõ kert felé nyíló,
déli fekvésû, 86 m2-es 2,5 szoba hallos, étkezõkonyhás,
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 27,5 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Vérmezõ és a Déli Pályaudvar
közelében - közvetlen utcai bejáratos, portálos, önálló cir-
kófûtéses 40 m2-es üzlethelyiség tulajdonjoga eladó.
Irányár: 10 M Ft Tel: 212-1261, 0630/964-70-65 e-mail:
wagnera1@chello.hu

AA  MMOOMM Park közelében az Alkotás úton bauhaus-épü-
letben 80 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, összkomfortos,
napfényes, felújítandó öröklakás igény szerint garázzsal
vagy anélkül eladó. Irányár: 22 M Ft + 3 M Ft garázs.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, legfelsõ emeleti, pa-
norámás 123 m2 újszerû állapotú, reprezentatív 3,5 szoba
hallos 2 fürdõszobás lakás 2 erkéllyel kiadó.  Bérleti díj:
150.000,- Ft/hó Teremgarázs bérelhetõ + 20.000,-
Ft/hó. Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-7065 e-
mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánna Vérmezõvel szemben Bauhaus-épületben han-
gulatos, 82 m2-es vérmezei panorámás, déli fekvésû, 2 szoba
hallos, erkélyes azonnal beköltözhetõ, irodának is kiváló
öröklakás kiadó. Bérleti díj: 90.000,- Ft/hó Wágner Iroda Tel:
212-2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában felújított, cirkófûtéses,
azonnal beköltözhetõ 80 m2-es 2,5 szobás, dongaboltoza-
tos lakás örökbérleti joga átadó vagy 100 m2 körüli budai la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 27 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  kkeerr..  Batthyány utcában 116 m2-es, 3,5 szoba+hallos,
rendkívül jó beosztású, napfényes polgári lakás eladó.
Irányár: 38 Mio Ft. Tel.: 06-20-4737-848.
Naphegyen, Tigris utcában, jó beosztású, 2 háló és 1 nap-
pali, felújított, 60 m2-es lakás, erkéllyel és tárolóval eladó.
Irányár: 31 Mio Ft. Tel.: 06-30-999-3093.

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással
bíró, leinformálható, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi
nõi munkatársat keresek. Jelentkezés részletes fényképes
önéletrajzzal, az értesítési cím megjelölésével. Postacím:
1251 Budapest Pf. 2.

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-
30-950-5227.

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06-20-471-8871.

LLeesszzookkttaattjjuukk a dohányzásról 26 perc alatt Óbudán a
Vörösvári úti SZTK-ban biorezonanciás csúcsterápiával. 1 al-
kalom elég. 6000,- Ft. Bejelentkezés csak telefonon. Tel.: 06-
70-271-9867.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingye-
nes helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-
5333; 06-20-234-4190; 06-70-528-0831.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése
(A körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speci-
ális gyógypedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl pén-
tekig 9-17 óráig.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni
vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyinté-
zéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess
kköörrûûeenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,
hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::
BBpp..  XXIIII..  BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess
bbeejjeelleennttkkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--
00220077..  

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-
9344-664; 246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaa--
ttáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss
ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..
TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér biz-
tosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgon-
dozását vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-
mail: info@tarsashazkezelesek.hu.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézzii  ccssoommóózzáássúú
sszzõõnnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..
RRééggii  ééss  úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..
ÜÜzzlleett  ccíímm::  IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  KKáárroollyy  uu..  2200//bb..  TTeell..::  331155--22115599;;
331122--00119999;;  0066--2200--224466--55339944..  

Oktatás

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-20-
20-521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budairing.hu

MMaaggyyaarrbbóóll  korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAuuttóóssiisskkoollaa.. Jogosítvány gyorsan, akár több részlet-
ben is. 10 óra ingyen vezetés. Internet: www.budavariau-
tosiskola.hu; bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: auto-
suli@freemail.hu. Telefon: 201-2929, 224-0448. Mobil:
06-30-275-5105.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, pótérettségire felkészítés. Több mint húszéves gyakor-
lat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

AAnnaallíízziiss,, differenciál-, integrálszámítás valószínûség-
számítás, lineáris algebra oktatása. Vizsgára, ismétlõvizs-
gára felkészítés több mint húszéves gyakorlat. Tel.:213-
7747; 07-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa,, fizikatanítás általános- és középiskolások
részére nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-
gyek! Tel.: 06-20-9590-134.

AAnnggooll,, portugál magánórák a Naphegyen. Tel.: 201-1575.

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült
állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,
kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattoo--
kkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,
eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccss--
llééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõ--
ttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii
kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..
CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--
99222200--000011..

Vegyes

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést kötnék
„Kun Antikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992. 

IIddõõsseekk  Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû
ügyintézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011.

EEllttaarrttááss!!  FFõõiisskkoolláátt  vvééggzzeetttt  3322  éévveess  lláánnyy  eellttaarrttáássii  sszzeerr--
zzõõddéésstt  kkööttnnee  eeggyyeeddüülláállllóó  iiddõõss  hhööllggggyyeell  vvaaggyy  úúrrrraall..  TTeell..::
0066--3300--665577--77779922..  
EEggyyeetteemmiissttaa  ffiiaamm részére életjáradéki szerzõdést kötnék.

Ottlakás nem szükséges. Tel.: 201-1918; 06-70-255-6955.

VÁRNEGYED
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Tisztelt hirdetõk! Hirdetésfelvétel legközelebb augusztus 28-án és 29-én lesz.

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 
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IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

E-mail cím: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 
TELEFON, ÜZLET: 

214-4850; 06-20-323-4104

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

Kreatív egyéni fejlesztésre 
épülõ kiscsoportos, családias, 

nonprofit minióvoda indul 
az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618
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Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!
06-20-419-8215
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