
Takarékos, hatékony gazdálkodást folytatott az
önkormányzat, hogy a szociálpolitikai célok el-
érésére, valamint a fejlesztésekre minél több for-
rás maradjon – tudhattuk meg a polgármestertõl,
aki a Budavári Mûvelõdési Házban tartott köz-
meghallgatáson összegezte a kerület pénzügyi-gaz-
dasági helyzetét. Dr. Nagy Gábor Tamás kiemel-
te: deficit nélkül, jelentõs tartalékokat képezve
gazdálkodtak, ami az önkormányzatok jelenlegi
helyzetében ritkaságnak számít. A bevételi olda-
lon a legjelentõsebb többletet idén az idegenfor-
galmi adó hozza, amit január óta a fõváros helyett

a Budavári Önkormányzat vethet ki a kerületben
– a tavalyi 24,5 millió forint helyett idén legalább
120 millió forintos adóbevételt remélnek. A ki-
adások kapcsán a polgármester megemlítette,
hogy az alapellátáson túl számos többletfeladatot
is vállalnak, ezek közül az egyik legjelentõsebb té-
telt a Maros utcai rendelõintézet jelenti, amit a
kerületi betegek színvonalasabb egészségügyi ellá-
tása érdekében tartanak fenn. Tavaly uniós tá-
mogatással elindult a Budavári és a Lisznyai utcai
Általános Iskola korszerûsítése – ez utóbbit bõví-
tik is az ide költözõ zeneiskola új termeivel –, va-

lamint saját forrásból rendbe tették a Toldy
Ferenc Gimnázium tetõterét, továbbá a Roham
utcai új felnõtt fogorvosi rendelõt is átadták. A
Roham utca átépítése szintén befejezõdött. A
Horváth-kert felújításának az elsõ üteme zárult le,
az idei második ütemben kerül sor az új üvegte-
tõs pavilonok kialakítására. 

A Tóth Árpád sétány újjáépítése szintén ha-
marosan véget ér, a Savanyúleves-rondellán pe-
dig már áll a korhûen visszaállított, az 1800-as
évek végét idézõ pavilonépület. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Nyári napközis tábor  
A Budavári Önkormányzat ebben az év-
ben is mûködteti a kerületi nyári napközis
tábort. Az I. kerületben élõ iskoláskorú
gyermekek részére 8 héten keresztül kul-
turált körülmények között szeretne gond-
talan és tartalmas vakációt biztosítani.
(Jelentkezési lap a 6. oldalon található.)

66

Közmeghallgatást tartott 
az önkormányzat

A közmeghallgatáson dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszámolt az elmúlt év munkájáról, majd válaszolt a kerületben lakók kérdéseire

FFiiggyyeelleemm
A kerületben élõk arra hívták fel a figyelmet,
hogy egy vállalkozó az ablakok, ajtók szigete-
lésére tesz ajánlatot, jelezve, hogy a munka el-
végzését az önkormányzat támogatja. Ezúton
hívjuk fel a figyelmet, hogy az önkormányzat
nem áll kapcsolatban a céggel, a munka elvég-
zéséhez anyagilag nem járul hozzá. 

Kérjük, ha találkoznak a vállalkozóval, fi-
gyelmesen olvassák el a megbízási szerzõ-
dést, amely tartalmazza, hogy a cég nem áll
kapcsolatban a közös képviselettel, a helyi
önkormányzattal és a helyi lakásszövetke-
zettel. 

Amennyiben megrendelik a szigetelési
munkát, azt a lakónak kell kifizetnie, az ön-
kormányzat nem áll kapcsolatban a céggel,
nem támogatja anyagilag a felújítás elvégzé-
sét. Így megrendelés esetén a teljes összeget
a megrendelõnek, azaz a lakónak kell kifi-
zetnie.

Liszt szobor
a Városházán
Lapzárta után érkezett a hír, hogy elkészült az
a Liszt Ferenc szobor, amelyet a Budavári Ön-
kormányzat készíttetett a zeneszerzõ szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából. A
szobrot a leendõ testvérvárosnak, Varsó I. ke-
rületének ajándékozza a kerület. 

Az alkotás mindenki számára megtekinthe-
tõ a Városháza aulájában!

Közmeghallgatást tartott a Budavári Önkormányzat, melyen dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester beszámolt a kerület gazdasági helyzetérõl,
ismertette a legfontosabb tennivalókat, terveket, ezt követõen pedig vá-

laszolt az írásban és a személyesen feltett kérdésekre. A megjelentek fel-
szólalásaiból kiderült, a lakókat leginkább a közlekedéssel összefüggõ
problémák foglalkoztatják.

!

Íjászbemutatóra, íjászversenyre hívta a Köztársasági Elnöki Hivatal a kerületi iskolákat június 9-én. A di-
ákokat pedig nem más tanította meg az alapfogásokra, mint Kassai Lajos íjkészítõ, a magyar lovasíjászat
sportág megteremtõje, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének tulajdonosa. Hat kerületi is-
kola, a Budavári Általános Iskola, a Batthyány utcai Általános Iskola, a Lisznyai utcai Általános Iskola, a
Toldy Ferenc Gimnázium, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium vett részt a
Köztársasági Elnöki Hivatal által szervezett hagyományõrzõ napon a Szent György téren. A gyerekeknek
Kassai Lajos íjkészítõ és a Kassai Lovasíjászat csoportja tartott bemutatót, majd megtanították õket az
íjászat alapjaira. Az iskolások között volt, aki saját felszereléssel érkezett, mivel iskolájában íjászegylet
mûködik. Az íjászversenyt Málnai Máté, a Batthyány utcai Iskola diákja nyerte, maximális pontszámmal.
Második helyezett lett Bojti Szabolcs, a Kosztolányi Gimnázium tanulója. A harmadik helyen holtverseny-
ben Imeli Dániel (Szilágyi Erzsébet Gimnázium) és Bojti Levente (Kosztolányi Dezsõ Gimnázium) végzett.
A gyõzteseknek Schmitt Pál köztársasági elnök is gratulált, valamennyi résztvevõ emléklapot kapott, az
államfõ aláírásával. 

HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  nnaapp
Szükség van az állam segítségére

Javítják a várfalat
Alaposan megszenvedte a szélsõséges téli és tavaszi idõjárást a budai várfal, a nagy mennyiségû
csapadék több helyütt kimosta a burkolat fugáit, míg a fagyok a tégla falazatot tették tönkre.
Az önkormányzat a kárfelmérést követõen megkezdte a veszélymentesítést, a több milliárd fo-
rintba kerülõ teljes felújításhoz azonban az állam segítségére is szükség van. 

Még tavaly karácsonykor omlott le a Várfal burko-
latából egy néhány négyzetméteres darab az Európa
parkban. Személyi sérülés szerencsére nem történt,
azonban az eset ismételten ráirányította a figyelmet
a várfalak állapotára. A helyreállításhoz szükséges
felmérést és engedélyeztetési eljárást az önkor-
mányzat azonnal elindította, a tél végeztével pedig a
Babits sétány és az Esztergomi bástya közötti várfal
szakaszt is tüzetesen átvizsgálták. Mint kiderült, ko-
moly veszélyhelyzettel egyelõre nem kell számolni, a
falak állékonysága megfelelõ. Gondot okoz ugyan-
akkor a külsõ burkolat állapota, a reformkorban ké-
szült és azóta többször átépített, javítgatott falazat
téglái ugyanis láthatóan élettartamuk határára ér-
tek. A vízelvezetés megoldatlansága miatt az esõ fo-
lyamatosan mossa a fal mindkét oldalát, ami az
évek során teljesen kikezdte a kötõanyagot, ez az
oka annak, hogy egyre több tégla és kõ mozdul ki a
helyérõl. Tovább ront a helyzeten, hogy az égetett
vörös téglák télen felfagynak, majd ezt követõen las-
san szétmállanak. Éppen ezért a júniusban elkez-
dett munkálatok során elsõ lépésben a mozgó, töre-
dezett köveket távolítják el, illetve visszapótolják a
nagyobb burkolathiányokat. 

Jó hír, hogy a statikai szakvélemény szerint az
Európa ligetnél leszakadt falrészlet esetében egyelõ-
re nincsen szükség nagyobb beavatkozásra, a fal sta-
bil, így elegendõ kijavítani a burkolatot. 

(Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás az 1. oldalról)
A saját tulajdonú mûemlékházak felújítására is
jelentõs összegeket fordít az önkormányzat, a
nemrégiben elkészült épületek után (Nándor u.
9., Bécsi kapu tér 8., Országház u. 22., Hunyadi
u. 18., Döbrentei u. 15., Fõ u. 5., 20., Iskola u.
12., Tárnok u. 14.) újabbak – teljes vagy részleges
– helyreállítására dolgoztak ki részletes terveket.
Ezek közé tartozik a Kapucinus u. 9., a Pala u. 8.,
a Dísz tér 3., a Döbrentei u. 17., a Fortuna u. 3.,
a Hess András tér 3., az Úri u. 13. és 58. számú
épület. Önkormányzati beruházással valósulna
meg az Alagút Duna felé nézõ tetõterén egy ven-
déglátó-pavilon, s ilyen konstrukcióban rendez-
nék a „0” kilométerkõ környezetét, valamint a
Szentháromság teret is.

A Hilton szálló alatt, a várfalon kívül buszfor-
dulót alakítanának ki annak érdekében, hogy a
turistabuszokat teljesen ki lessen tiltatni a
Várból.

A polgármester az önkormányzat elmúlt egy
éves tevékenységének, valamint a 2011-2014-es
ciklusprogram elemeinek ismertetését követõen
a kerületiek által feltett kérdésekre tért rá. Egy
hölgy azt panaszolta, hogy a tabáni Duna-parton
várakozó hatalmas hajók miatt évek óta nincs
nyugalmuk a környéken élõknek – a járó moto-
rok zaja, bûze, valamint a hangszórókból ordító
diszkózene megkeseríti a közelben lakók életét.
Nagy Gábor Tamás válaszából kiderült: már
több eljárást indítottak ez ügyben, megoldást
azonban az hozhat, ha a rövidesen lejáró kikötõ-
használati engedélyeket nem hosszabbítják meg
újból.  

A rakparti villamos lánchídi megállójának át-
helyezésével kapcsolatban elhangzott: nem kel-
lett volna azt áttelepíteni a híd északi oldaláról a
déli oldalra, ahol egyetlenegy ház sincs, sokan
szeretnék tehát, hogy helyezzék vissza a megállót.
Egy úr amiatt szólalt fel, mert szerinte felesleges-
sé vált a Fõ utcai buszsáv; úgy vélte, a dugók csök-
kentése érdekében érdemes lenne azt visszaadni
az autósoknak. A polgármester jelezte, hogy a vil-
lamosmegállóval kapcsolatos kérést már több-

ször tolmácsolták a fõvárosnak, eddig azonban
mindig elutasító választ kaptak. Az ideiglenes-
nek szánt buszsáv sorsáról is érdeklõdtek a fõvá-
rosnál, amely korábban arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot: a Margit-híd átadásáig tartják azt
fenn. Miután a hidat átadták a forgalomnak, új-
bóli érdeklõdésükre azt üzenték, hogy a fonódó
villamos-projekt befejezéséig van szükség a busz-
sávra.

A turistabuszok behajtása ellen a gellérthegyi-
ek tiltakoznak évek óta. Most is elmondta egy la-
kó, hogy szinte egész évben, de különösképp nyá-
ron turistabuszok lepik el a hegyet, amelyek a
közlekedést is akadályozzák. Nagy Gábor Tamás
közölte: a Rác fürdõ és a Citadella közé tervezett
sikló megépítését követõen a fõváros nyomban
kitilthatná a buszokat a Gellérthegyrõl, sajnos
azonban évek óta halogatják a beruházást. Pedig
már régen készen vannak a tervek; ha végre elin-

dítanák az építkezést, nagyjából fél év alatt el is
készülnének vele.

A Mészáros utcában élõket a vonatok zaja za-
varja. Két hölgy arról számolt be, hogy amióta a
MÁV vágányfelújítást végzett, gyorsabban men-
nek a szerelvények – ám ezzel együtt a zaj is sok-
kal nagyobb lett. A polgármesteri válasz szerint a
Déli pályaudvar területének lefedésével oldód-
hatna meg véglegesen ez a probléma, csakhogy
egyelõre nem tudják, mikor valósulhatnak meg
az erre vonatkozó tervek.

Egy vízivárosi lakó a Donáti utca egyirányúvá
alakítását szorgalmazta, másvalaki pedig a vári
kockaköves utak tragikus állapotára hívta fel a fi-
gyelmet. A polgármester kifejtette: egyszer már
tettek kísérletet a Donáti utca egyirányúsítására,
ez azonban mindössze egy hétig mûködött, a

nagy lakossági felháborodás miatt vissza kellett
állítani a korábbi közlekedési rendet. A buszköz-
lekedés által érintett rossz állapotú, kockaköves
vári utak rendbetételét eddig mindig a követke-
zõ évre ígérte a fõváros, most azonban úgy tûnik,
végre tényleg elvégzik a szükséges javításokat: a
közbeszerzési eljárást már elindították, a munká-
latokat remélhetõleg az év második felében el-
kezdik. Addig is, hogy a baleseteket elkerüljék, a
Budavári Önkormányzat – bár nem lenne fel-
adata – saját költségén elvégeztette a kátyúzást.
Miért szüntették meg a szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteket a Markovits és a Toldy Ferenc utcá-
ban? – kérdezte az önkormányzatot az egyik fel-
szólaló. Nagy Gábor Tamás elmondása szerint
épp a közelben lakók tiltakozása miatt szerelte le
ezeket az FKF Zrt. Bár az általános tapasztalat az,
hogy az emberek hajlandóak válogatva gyûjteni a
hulladékokat, senki sem szereti, ha az ablaka alatt

szemetes és üvegcsörömpöléstõl hangos hulla-
déksziget mûködik. Ezért kísérleti jelleggel, a sû-
rûn lakott területeken az önkormányzat elindíta-
ná a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést. A
polgármester egy másik kérdés kapcsán megje-
gyezte: a kutyapiszok-gyûjtõ edényeket is hamaro-
san korszerûbbekre cserélik a kerületben.

Egy szülõ az iránt érdeklõdött, hogy idén miért
nem a Czakó utcai Sport- és Szabadidõköz-
pontba hirdették meg a nyári napközis tábort?
Erre reagálva elhangzott, hogy a Lisznyai utcai is-

kola konyháját – amely a Czakó utcai tábort ko-
rábban kiszolgálta – felújítják, emiatt döntöttek
úgy, hogy ideiglenesen a Kosztolányi gimnázi-
umba helyezik át a napközis tábort. Ám itt lénye-
gében csak a gyerekek fogadása és az étkeztetés
zajlik, a legtöbb programot a Czakón, valamint
más helyszíneken tartják meg. 

A Farkas Ferenc Zeneiskola elhelyezésével
kapcsolatban is érkezett kérdés. A polgármester
elmagyarázta: a Kosciuszko Tádé utcai, egykori
iskolaépületbõl a zeneórák átkerülnek a Lisznyai
utcai Általános Iskola tetõterében épülõ új kis-
termekbe. A Dezsõ utcai épületben, ahol koráb-
ban ideiglenes jelleggel helyezték el a zeneiskola
központját, a következõ tanévben még lesz zene-
tanítás, de az itt található funkciókat is fokozato-
san áthelyezik a Lisznyai utcába. Koncertezésre a
Lisznyai utcai iskola szomszédságában épült,
Czakó utcai rendezvényközpont egyik termében
lesz lehetõség. 

Mikor újítják fel végre teljesen a Bem rakparti
Andrássy-palotát? – tudakolta az egyik résztvevõ.
A palota, melyben a Budavári Mûvelõdési Ház is
mûködik, társasház, tehát nem csak az önkor-
mányzatnak van itt tulajdona, ám már eddig is
sokat költöttek a helyreállítására. Nagy Gábor
Tamástól megtudhattuk: az önkormányzat át-
venné a palota Fõ utcai oldalán található, bezárt
olvasótermet a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tártól, amit a mûvelõdési ház mûködtetne to-
vább; ezzel együtt pedig a Fõ utcai homlokzatot is
rendbe tennék.

A hajléktalanokkal összefüggõ problémák mi-
att is felszólaltak a közmeghallgatáson. A polgár-
mester hangsúlyozta: a hajléktalan-ellátás a fõvá-
ros feladata, amely már rendeletet alkotott a köz-
területeken való életvitelszerû tartózkodás visz-
szaszorítására, hogy az otthontalanok inkább
menhelyekbe térjenek be. Dr. Kesztyûs Rudolf
rendõr-ezredes, a kerületi kapitányság vezetõje
az elmondottakhoz hozzátette: a téli hónapok-
ban a Déli pályaudvar környékén fordult elõ
több, hajléktalanok által elkövetett bûncselek-
mény, mert épp itt, a Vérmezõ felé vezetõ aluljá-
róban alakított ki a fõváros egy úgynevezett
Tolerancia Pontot a menedéket keresõk számá-
ra. Tavasszal az ideiglenes melegedõt felszámol-
ták, ezzel együtt pedig a bûncselekmények száma
is visszaesett a környéken.                                     - d -
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Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

(Folytatás az 1. oldalról)
A vízelvezetést azonban mindenképpen meg
kell oldani, annál is inkább, mert az Európa liget
valójában egy feltöltött terület, ezért a fal tövé-
ben eredetileg kialakított kifolyók ma már méte-
rekkel a föld alatt vannak. Jelenleg a terveztetés
zajlik, ezt követõen indulhat meg a kivitelezés,
amennyiben a mûemléki hatóság kiadja a szük-
séges engedélyt.

Szintén elkészült az Esztergomi rondella stati-
kai felmérése, ennek alapján elmondható, hogy a
bástya nem süllyed, a Lovas út felõl látható repe-

dés tágulása is megállt. A szakemberek szerint a
bástya mozgását az eredetileg üreges rondella fel-
töltése okozza. Az óriási mennyiségû föld ugyan-
is folyamatosan feszíti a falazatot, ezért a legjobb
megoldás az lenne, ha a belsõ nyomást megszün-
tetnék. Ehhez azonban mindenekelõtt el kellene
végeztetni a régészeti feltárást, ami a legoptimis-
tább számítások szerint is több százmillió forint-
ba kerülne. Addig is az önkormányzat annyit te-
het, hogy a megerõsítés elõkészítésének kereté-
ben elkészítteti az ilyenkor szokásos geodéziai
vizsgálatokat. Bonyolítja a helyzetet, hogy a várfa-

lak az önkormányzat tulajdonában vannak, a
környezõ földterületek vagyonkezelõje a magyar
állam, illetve egyes helyeken a fõváros. 

Még várat magára a tavaly nyáron leomló Ellyps
sétány alatti várfal újjáépítése. A Várgondnokság
Kft. a közvetlen veszély elhárítását követõen egy
esõfogó tetõt emelt a sétány érintett szakasza fölé,
az önkormányzat pedig megerõsítette, illetve lezár-
ta az omló falszakaszt. Jelenleg közvetlen veszély-
helyzettel ezen a területen sem kell számolni, az
Ellyps sétány végleges rendezéséhez szükség lenne
az állam szerepvállalására.

Javítják a várfalat a Bécsi kapu téren

A Nemzeti Összetartozás Napján

Megemlékezés 
az országcímer elõtt

Tavaly nyilvánította a trianoni békediktátum
aláírásának idõpontját, június 4-ét a Nemzeti
Összetartozás Napjává az országgyûlés. Az el-
múlt évhez hasonlóan a Budavári Önkormány-
zat a Clark Ádám téri országcímernél tartott
megemlékezést.

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján
az Alagút falán elhelyezett országcímer elõtt
pontban déli tizenkét órakor megkondult a ta-
valy felszentelt lélekharang. A megemlékezés
bevezetéseként Bács Ferenc színmûvész, Vitéz
Somogyvári Gyula „Magyar miatyánk” címû
versét szavalta el, annak a költõnek a nemzeti
fohászát, aki az emlékezõket köszöntõ dr.
Nagy Gábor Tamás szerint az elsõk között írta
meg a Trianon okozta máig ható traumát. Az

idõ azonban sok mindent képes megváltoztat-
ni, így ma már június 4. nem csak a fájdalom-
ról, hanem egyszersmind az összetartozásról is
szól – emlékeztetett a polgármester, aki úgy lát-
ja: a tavaly megalakult új országgyûlés egyik
legfontosabb döntése volt a külföldön élõ ma-
gyarok kedvezményes honosításának beveze-
tése. Régóta fennálló tartozást egyenlített ki az-
zal a parlament, hogy a soha el nem múló lelki
és szakrális egység mellett megteremtette az
egyetemes magyar polgári közösség létrehozá-
sának lehetõségét. „Az irány jó, amit az is jelez,
hogy rövid idõ alatt már 90 ezer elszakított
honfitársunk kérte meg a magyar állampolgár-
ságot” – hívta fel a figyelmet kerületünk elsõ
embere. Hozzátette: a kapcsolatok erõsítését
szolgálja a néhány nappal ezelõtt elfogadott
Határtalanul elnevezésû program, amelynek
keretében minden magyarországi középisko-
lás tanulmányai során legalább egyszer eljut va-
lamelyik külföldre szakított magyarlakta vi-
dékre. Szintén friss döntés, hogy a kormány
határozata értelmében a Magyarság Háza a
Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság
téri székházában kap elhelyezést.

Mint dr. Nagy Gábor Tamás beszéde végén
rámutatott, öt évvel ezelõtt elsõként a Budai
Polgári Kör tartott megemlékezést a Clark
Ádám téri országcímer elõtt. Azóta a Budavári
Önkormányzat is csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, amely ma már nem csak a múltról szól,
hanem egyben a jövõbe is mutat.

Hasonlóképpen vélekedett Zalatnay Ist-
ván, aki a Nemzeti Összetartozás Napjának
bevezetését az elmúlt húsz év legbölcsebb cse-
lekedetének nevezte. „Létkérdés, hogy úgy
nézzünk szembe nemzeti tragédiánkkal, hogy
az egyben jövõnk záloga legyen” – kezdte kö-
szöntõjét a református teológus professzor.
Szerinte 1921. június 4. hatása csak Mohács-
hoz hasonlítható, ezért feledni soha nem le-
het. Aki mégis megkísérli, az nem tesz mást,
mint megpróbál elmenekülni a valóság elõl.
„Tudomásul kell ugyanakkor venni, hogy
Trianon visszafordíthatatlan, hozzátartozik a
magyarság sorsához. A kérdés csupán az,
hogy mit tudunk kezdeni sorsunkkal, lehet-e
öröm a szenvedésbõl, jó a rosszból” – tette fel
a kérdést Zalatnay István. Hite szerint a ke-
resztény ember válasza csak az lehet, hogy a
beteljesedéshez szenvedéssel teli út vezet.
Erre int minket Trianon öröksége, melynek
szörnyû igazságtalansága a történelmi távlat-
ból hozzásegíthet a nemzet újbóli egységéhez,
a szolidaritás megéléséhez.

Fõhajtás a Clark Ádám téri országcímernél

Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a mûemlékházak felújítására

Látványterv a megújuló Clark Ádám térrõl
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A Városháza aulájában június 3-án Scholz Anna
csellómûvész Bach muzsikájával köszöntötte az
egykori és mai budavári pedagógusokat. Lõte
Attila színmûvész személyes hangon szólt a kö-
zönséghez, a családjáról mesélt, amelyben több
generáció óta egymást követték a pedagógusok.
A visszaemlékezés után a Madách Színház mûvé-
sze két József Attila költeményt, a Mamát és az
Ódát szavalta el.

Dr. Nagy Gábor Tamás a megrendítõ elõadás
után arra utalt, hogy egy-egy vers, vagy sor gyakran
olyan mûvészeti kalandot jelent, amely közössé-
get tud kovácsolni. Mindez azért lehetséges –
folytatta –, mert a pedagógusok eljuttatják a gye-
rekeket e meghatározó élményhez. A kerületi sza-
való- és prózamondó versenyek értékelésekor

gyakran elhangzik, hogy az irodalom gyerekkori
megszerettetése és ismerete milyen fontos. A ver-
sek a mûveltség elválaszthatatlan értékei, és akik
az I. kerület iskoláiba járnak, azok egész életükre
szóló útravalót kapnak. 

Az idei év kerek évfordulót jelez, hiszen hatvan
esztendeje hirdették meg a pedagógusnapot. E
nap éltetõ ereje, hogy belülrõl fakad, mert ritka a
külsõ elismerés. Társadalmi megbecsülés nem
követi, de belõlünk – beleértve a Budavári Ön-
kormányzatot, mint fenntartót, valamint ma-
gunkat, akik koptattuk az iskolapadot és a szülõ-
ket is – tiszteletet vált ki. Ennek elismerése a ti-
zenöt éve alapított helyi elismerés, a Virág
Benedek-díj.

E nem könnyû, de szép hivatást vállaló kollé-
gák munkája nyomán méltán lehetünk büszkék
kerületi intézményeinkre. A város különbözõ
pontjairól kapjuk az elismerõ szavakat, hogy ná-
lunk olyan színvonalas oktatás folyik, amilyennel
másutt nem találkoznak. 

A pedagógusnap mindannyiunké, ezért beszél-
ni kell a problémákról is – hangsúlyozta a polgár-
mester. A növekvõ óraszám, az életpályamodell
és az állami szerepvállalás még nem eldöntött kér-
dés, emiatt az idei pedagógusnapra tüntetést is

szerveztek. Bízom abban, hogy a szakma és a kor-
mány megállapodásra jut. 

Van, aki szerint egyetlen kitüntetett nap nem
pótolja azt, hogy a tanárok az év 364 napján nem
kapják meg a kellõ figyelmet. Szerintem téved,
aki így gondolkodik. Az ünnep nem azért van,
hogy helyettesítse a hétköznapokat. Ez a nap al-
kalmat ad a megbecsülésre és a köszönetre. Ak-
kor hibáznánk, ha nem adnánk meg a méltó ke-
retet, elmulasztanánk a köszönetmondást és a
tiszteletet. Annak idején a képviselõ-testület
azért alapította a Virág Benedek díjat, hogy észre-
vegyük azokat, akik csak csendben teszik a dolgu-
kat. A kitüntetést azok kaphatják, akik az I. kerü-
letben hozzájárultak az oktató–nevelõ munka
megújításához, és minimum öt éve a kerületben
dolgoznak. Minden esztendõben sok a jelölés és
nehéz a döntés. 2011-ben két olyan pedagógus
kapja a díjat, akik „régi alapkollégák”, akik nélkül
a „Lisznyai” és a „Szilágyi” nehezen képzelhetõ el.
Virág Benedek szavait idézve: „születtem, szeret-
tem hazámat, s dolgoztam érte... Magyarország
boldog lesz”.

Kívánom, hogy az önök munkája olyan Ma-
gyarországot építsen, amely boldogabb lesz, mint
a mai – zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás.   

Budavár polgármestere elsõként díszoklevele-
ket nyújtott át a kerület idõs pedagógusainak.
Diplomájának hetvenedik, hatvanötödik, illetve
hatvanadik évfordulója alkalmából rubinokleve-
let vehetett át Páldeák Klára, vasoklevelet kapott
Sándor Erzsébet, gyémántoklevélben részesült
dr. Németh Gézáné, Nemes Erzsébet és Sarkady
Béláné.

A képviselõ-testület döntése alapján Budavári
Virág Benedek-díjban részesült Huszárné Tóth
Tünde, a Lisznyai utcai Általános Iskola pedagó-
gusa és Valkóné Pogány Zsuzsanna, a Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium magyar–spanyol szakos tanára. 

A díjátadást követõen a kerület nyugdíjba vo-
nuló kollégáitól búcsúzott az önkormányzat veze-
tõje: Szmolka Klárától, aki pályája kezdetétõl dol-
gozott a Farakas Ferenc Zeniskolában, Illa Mária
Mariettától, aki ugyancsak a Zeneiskola pedagó-
gusa, Kürti Badár Ágnes latin-angol szakos gim-
náziumi tanártól, aki 30 éve tanít a kerületben,
valamint Rózsavölgyi Edénétõl és Szilágyi End-
rénétõl, a Naphegyi Óvoda munkatársaitól.

r. a.

Átadták a Virág Benedek-díjakat

Valkóné Pogány Zsuzsannának és Huszárné Tóth Tündének dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a Virág Benedek-díjat

Az Országgyûlés a közelmúltban elfogadta a új
világörökségi törvényt, amely a jelenleginél ha-
tékonyabb eszközöket ígér az ország egyetemes
értékeinek megõrzése, illetve fejlesztése közötti
összhang megteremtésére. A javaslathoz a ke-
rület országgyûlési képviselõje, dr. Nagy Gábor
Tamás is nyújtott be módosító javaslatokat,
amelyeket elfogadott a Parlament.

Ausztrália, a Dél-Afrikai Köztársaság, Olaszor-
szág és Románia után Magyarország a világ ötö-
dik országa, amely törvényileg szabályozza az
UNESCO által kijelölt világörökségi értékek
védelmét. A törvény megalkotását az ENSZ
örökségvédelmi szerve és a hazai szervezetek, az
érintett önkormányzatok is évek óta sürgették,
elsõsorban a helyszíneket fenyegetõ beruházá-
sok miatt. 

Az új jogszabály elsõdleges célja, hogy elõsegít-
se a világörökségi területek fejlesztési lehetõsége-
inek meghatározását. Kötelezõen elõírja az úgy-
nevezett kezelési terv készítését, amely egyértel-
mûen szabályozza, milyen korlátozások és tilal-
mak vonatkoznak az adott világörökségi terület-
re. Az új jogszabály másik fontos eleme, hogy a je-
lenleginél kiszámíthatóbb finanszírozást is bizto-
sít. A javaslat vitájában elhangzott, hogy 2012-tõl

a világörökségi helyszínek mûködtetésére 400
millió forint áll rendelkezésre. 

A törvényjavaslathoz a kerület országgyûlési
képviselõje, dr. Nagy Gábor Tamás is nyújtott be
módosító javaslatokat, amelyek a finanszírozás
kérdéskörét érintették. Többek között azt kezde-
ményezte, hogy a világörökségi terv elkészítését az
állam finanszírozza, ezt a feladatot ugyanis önerõ-
bõl a világörökségi gondnokságok, azaz az önkor-
mányzatok, egyházi szervezetek nem képesek el-

látni. Ugyancsak állami finanszírozással lehet
megoldani a szakértõi költségek kifizetését, a te-
rületrendezési tervek felülvizsgálatát. Emellett
nem kötelezõ érvénnyel az állam támogatást biz-
tosíthat a világörökségi területtel kapcsolatos is-
meretek terjesztésére, oktatási, nevelési, tovább-
képzési programok kidolgozására, kutatásokra,
fejlesztésekre. A javaslatokat a parlament döntõ
többsége támogatta, a törvényt június 14-én fo-
gadták el.

A Rendõrtiszti Fõiskola végzõs hallgatóinak tisztavatására a Kapisztrán té-
ren kerül sor 2011. július 2-án, 16.00 órai kezdettel. Az ünnepség miatt
forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani a Budai Várban. 

A rendezvény miatt 2011. július 1-én, pénteken 8.00 órától 17.00 órá-
ig, 2011. július 2-án, szombaton 12.00 órától 18.00 óráig – a rendezvény
lebonyolítása által érintett területen – idõszakos forgalomkorlátozás lesz.

Idõszakosan lezárásra kerül a Bécsi kapu tér – Nándor utca (volt Peter-
mann bíró utca) – Kapisztrán tér – Úri utca – Szentháromság utca –
Szentháromság tér – Fortuna utca által határolt terület. Kérjük az autóso-
kat, hogy a forgalmi változásoknak megfelelõen, a szokottnál figyelmeseb-
ben közlekedjenek a környéken.

Behajtási tilalom lesz érvényben az alábbi idõpontokban és helyszíne-
ken: július 1-én a Kapisztrán téren 14.45–16.00 között, július 2-án a
Kapisztrán téren 12.00–18.00 között.

Megállási és várakozási tilalom lesz érvényben az alábbi idõpontokban és

helyszíneken: a Kapisztrán téren, az Önkormányzat és a Hadtörténeti
Múzeum épületei elõtt táblákkal jelölt területen 2011. július 1-én 14.00
órától július 2-án 20.00 óráig. A Magdolna torony melletti parkolóban táb-
lával jelölt területen július 1-én 8.00 órától július 2-án 20.00 óráig. A
Kapisztrán tér teljes területén július 2-án 12.00 órától 20.00 óráig. Az
Országház utcában (Petermann bíró utca–Fortuna köz között) július 1-én
14.00 órától 16.00 óráig és július 2-án 12.00 órától 18.00 óráig. Az Úri ut-
cában (Úri utca 70-72. számú épületek elõtti szakaszon) július 1-én 14.00
órától  és július 2-án 18.00 óráig. A Kard utcában július 2-án 12.00 –18.00
óra között. A Bécsi kapu téren július 2-án 12.00–18.00 óra között. A
Nándor (volt Petermann bíró) utcában  július 2-án 12.00–18.00 óra között.

A fenti idõszakban a megjelölt területen parkoló és a rendezvény lebo-
nyolítását akadályozó jármûveket elszállítják. Megértésüket és türelmü-
ket köszönjük! 

Rendõrtiszti Fõiskola, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Várban

Tisztavatás a Kapisztrán téren

Boldog nyugdíjas
éveket!

Szinte hihetetlen, de igaz, hogy már nyugdíjba
megy, és közben eltelt 41, év amióta kedves
kolleganõnk Tatár Mária a Polgármesteri Hi-
vatalban elkezdett dolgozni.

Munkáját pontosan 1970. június 1-én kezd-
te meg. Az elsõ években iktatási területen,
majd az Igazgatási Osztályon többek között
helységgazdálkodással és népesség-nyilvántar-
tási feladatokkal foglalkozott.

A változást munkájában az 1980-ban letett
anyakönyvi vizsga hozta meg. Ettõl kezdve egé-
szen a mai napig az anyakönyvezés területén
minden típusú feladatot nagy hozzáértéssel, az
ügyfelek iránti szeretettel, magas szintû hiva-
tástudattal látott el.

Az anyakönyvi munka alapvetõen családi
eseményeket regisztrál. A kerületben élõ csalá-
dokkal való kapcsolattartást kolléganõnk
Tatár Mari kivételes empátiával, szeretettel, ki-
emelkedõ szakmai felkészültséggel és odaadás-
sal végezte. Errõl szóltak az ügyfelek pozitív
visszajelzései, köszönetnyilvánításai és a kollé-
gák elismerõ véleményei is.

Köszönjük a munkában töltött közös éveket
és továbbra is számítunk baráti segítségedre.

Fekete Sándorné  

Kosárgála és
„nyusziváltó”
a Batthyányban

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
segítségével megvalósuló „Kulturált szabad-
idõt!” projekt már szeptember óta zajlik orszá-
gosan egy óvodában és öt iskolában, köztük a
kerületi Batthyány Lajos Általános Iskolában.
A projektet vezetõ Kultindex Nonprofit Kft.
az egész tanévben zajló színházi nevelés és kéz-
mûves szakkörök mellett nemrég két sport-
versenyt is rendezett.

„Nyusziváltó” néven ügyességi feladatokból
álló sor-, és váltóbajnokságon vehettek részt a
kisebbek tavasszal. A feladatok között szere-
pelt „tojáscsere”, futásnál váltóbot helyett
plüssnyulakat használtak, és nyusziugrásban
közlekedtek a játékosok. Az idei év bajnoka az
1.B osztály csapata lett, tagjai: Fockt Lili, Eck-
hart Júlia, Kó Benedek, Köves Félix és Kosz-
tolánczy Bálint. 

A felsõ tagozatos diákoknak a kosárlabda
szerelmeseit összefogó All Star gálát szerveztek
május végén. A tengerentúlon zajló esemény
mintájára itt is ügyességi akadálypálya és há-
rompontos dobó bajnokság volt a program. A
versenyt gálamérkõzés zárta, ebben az évben a
„tesisek” bizonyultak jobbnak, a legeredmé-
nyesebb játékos címet pedig a 8.B osztályos
Páncsics Deján kapta. Jutalma, hogy megnéz-
hette az amerikai kosárzsonglõrök elõadását
május 28-án az Arénában.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma,

közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275 
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Lilla néni emlékére
Liska Béláné 104 éves korában örökre eltávo-
zott közülünk. Lilla (sokaknak Lili) nénit és
Béla bácsit jól ismerték a váriak. Sokak szerint
az idõk kezdetétõl ott éltek a Dísz téri ház ud-
varának aprócska lakásában.

Senki sem tudja, hogy hajdan Lilla édesapja,
Szomolányi Gyula hivatali állása, vagy költõi
pályája miatt hagyta-e ott Máramarosszigetet,
de jó anyagi körülmények között tartotta csa-
ládját és taníttatta gyermekeit. Az 1907-ben
született Lilla olasz–magyar szakon végzett az
egyetemen, majd tanulmányutat tett Olasz-
országban. A nagy gazdasági világválság miatt
nehezen kapott állást, évekkel késõbb a Pénz-
ügyminisztériumban sikerült elhelyezkednie.

Férje, Liska Béla a háború elõtt törvényelõ-
készítõ területen dolgozott, s ez elegendõ volt
ahhoz, hogy késõbb mindkettõjüket kitelepít-
sék. Csanádapácán egy kulák családhoz köl-
töztették õket, de Lilla néni, mint mindenütt,
ott is alkalmazkodott a körülményekhez. A
két házaspár késõbb évtizedeken át tartotta a
kapcsolatot. 

Se állásuk, se egzisztenciájuk nem maradt,
amikor visszatértek. Béla bácsi nyelvórákat
adott, és a Várban élõ családok azzal segítet-
tek, hogy nála taníttatták angolra a gyerekei-
ket. Lili néni elõbb az Iparmûvészeti Vállalat
raktárosaként dolgozott, majd a mûemlékfe-
lügyelõségen kezelte a nyomtatványokat.
Otthon azonban hatalmas könyvtár várta.
Amíg csak a szeme engedte, éjszakákba nyúló-
an olvasott. Hûtõszekrényre, televízióra, tele-
fonra nem tellett, de a könyvek egyre csak gya-
rapodtak. Nem mondtak le az opera- és hang-
versenybérletrõl sem, és néha valahogy kül-
földre is eljutottak. Igyekeztek benne maradni
a társasági életben; alapító tagjai voltak a
Várbarátok körének.

Lilla néni, férje halála után sem költözött
messzire: a Dísz téri ház egyik családja „fogad-
ta örökbe”, így kapott rokonokat 80 éves kora
után. A felnõttekbõl, gyerekekbõl álló kedves
família – amelynek tagjai mellett a macska és a
kutyák is szeretettel fogadták az idõs hölgyet –
élete utolsó napjáig gondoskodott róla. 

Számos komoly betegség támadta meg, de
valamennyibõl felépült. Mindvégig önállóan
öltözködött, adott a frizurájára, zenét hallga-
tott és különösen kedvelte a televíziós kvízjáté-
kokat. Hálás volt, ha nyaranként együtt tölt-
hetett a családdal pár napot a dömsödi nyara-
lóban, és azért is, ha ebédre a kedvenc étele: pa-
radicsomleves és tejbegríz került az asztalra.

Lilla néni száznégy éves korában örökre eltá-
vozott. Különleges egyéniségének emlékét to-
vább õrzik a Dísz tér és az Úri utca lakói. 

Új kiállítás 
a Koller Galériában
Kovács Tamás Vilmos 60. születésnapja alkal-
mából rendezett kiállítással várja látogatóit a
Koller Galéria. A mûvész a kortárs magyar fi-
gurális festészet kiemelkedõ alakja. Mûvésze-
tét egyéni tematikai és formai, tartalmi és szín-
beli mesterjegyek különítik el a kortársak al-
kotásaitól.

Noha együttmûködése a Koller Galériával
nem új keletû, önálló tárlattal elõször jelentke-
zik ezen a helyszínen. Régi kiállítási gyakorla-
tához híven legfrissebben született alkotásait
tárja a közönség elé – alig néhány korábban
létrehozott munka társaságában. A jubileum
alkalmából rendezett tárlat ünnep az alkotó-
nak, a festészetnek, és nem kevésbé az lehet a
mûvészetkedvelõknek. A tárlat július 3-ig a hét
minden napján 10 és 18 óra között tekinthetõ
meg a Táncsics u. 5 szám alatt. 

A hirtelen jött zápor ellenére június 14-én majd-
nem olyan sokan gyûltek össze a Budavári Zenei
Szalon évadzáró délutánjára, mintha maga Cho-
pin várta volna a közönséget. Szilasi Alex zongora-
mûvész érdekes történetekkel, korabeli magánle-
velek részleteivel és néhány mûvével valóban meg-
idézte a lengyel zeneszerzõt. Ez alkalommal a 19.
századi szalonok világa elevenedett meg az MTA
Zenetudományi Intézetének Bartók termében.  

Szilasi Alex – aki mûvészi pályája mellett neves
Chopin-kutató is – a téma egyik legjobb ismerõje.
Az ifjú tehetség bemutatásakor elmesélte, hogy a
csodagyerek nagyvonalú környezetben nõtt fel;
édesapja mindent elkövetett, hogy fia ne csak a
polgári, hanem a fõúri szalonokba is meghívást
kapjon. Frédéric elsõ perctõl szerette ezt az intim
környezetet. A nagyobb hangversenytermekben,
ahol több százan hallgatták, elõfordult, hogy
olyan lámpalázas lett, hogy be kellett lökni a szín-
padra. George Sand 1848-ban így írt a félõs
Chopinról egyik levelében: „Chip-Chip-nek [így
becézte a muzsikust] azt javasoltam, hogy egy sö-
tét teremben, néma zongorán játsszon, akkor
nem fog izgulni”. A kortárs Liszt Ferenccel ilyes-
mi soha nem fordult elõ – tette hozzá Szilasi Alex
–, õ háromezer ember elõtt is hatalmas kisugár-
zással zongorázott a milanói Scalában. 

Chopin maga is mûködtetett szalont, ahová
gyakran ismert vendégeket is meghívott. Egy al-
kalommal Rothschild bárónõ is ellátogatott hoz-
zá, s hogy a bárónõ illõ környezetet lásson maga
körül, Chopin kibérelt egy 24 személyes meisseni
porcelánkészletet.

A gyerek Chopin Varsóban korabeli tánczené-
vel tûnt fel, mazurkákat és mazurkákra emlékez-
tetõ keringõket írt, illetve adott elõ. (Egy fiatalko-
ri keringõt be is mutatott Szilasi Alex.)  A kamasz
Chopinrõl megtudhattuk, hogy õt is megérintet-
te a szerelem, egy levélben azonban a szõke, kék-
szemû lányról – akit korábban énekelni is hallott
– csak körmondatokban tudta bevallani, hogy:
„nekem is van már ideálom. Õt rejtettem el a kot-
tában ott, ahová X jelet tettem”. A zeneszalon há-
zigazdája a zongorához ülve eljátszotta a dalla-
mot, fejével bólint annál a bizonyos „X”-nél,
majd elmondta, hogy a bejelölés pillanatában a
zongorán a bal kéz a mélyebb „férfi” hangfekvést,
a jobb kéz a felsõ „nõi” hangfekvést játssza. Van
egy pillanat, amikor mindkét dallam együtt szól:
a kottában „Chopin” és az ifjú hölgy elkezdenek

együtt táncolni. Ezt a keringõt a zeneszerzõ a szí-
ve mélyén õrizte, ezért életében nem jelent meg
nyomtatásban. 

A kamasz fiatalember odafigyelt a külsõségek-
re, de környezete is elvárta, hogy ne csak zongo-
rázzon, hanem tanítson is. Hosszabban idõzött
Radziwi herceg vendégeként, akinek fiaival egy
osztályba járt. A család meghívta az egyik birtoká-
ra, ahol önálló lakosztályt kapott, benne zongorá-
val. Cserébe a herceg – aki kitûnõ csellista és ze-
neszerzõ volt –, arra kérte, hogy írjon neki egy ze-
nemûvet. Ottléte alatt Chopin a kisasszonyokat
is tanítgatta. Chopin errõl az élményérõl egy leve-
lében azt írta: „A mennyországban érzem magam

néha, mert a lány nemcsak szõke hajú, de gyö-
nyörûséges ujjait néha megigazíthatom.” 

Szilasi Alex meglepetésvendége ezúttal egy – az
említett kisasszonyhoz hasonló korú – lengyel
kislány, Zuzia Ostromecka volt, amatõr muzsi-
kus, aki Mozart egyik szonatináját játszotta.

Kevesen tudják, hogy Chopin kivételes színészi
képességekkel rendelkezett. Gyerekként az osz-
tálytársait és a tanárait utánozta, de késõbb is
gyakran parodizálta barátait. Balzac például róla
mintázta egyik regényének hõsét. George Sand
marionett figurát készíttetett róla (a bábu magá-
tól Chopintõl kapott hajat), a mûvész pedig oda-
ültette hasonmását a zongorához, és improvizál-

ni kezdett. Amikor az ifjú Chopin eljut Bécsbe,
ráébred, hogy a császárvárosban a keringõ hódít.
Nagy sikerrel játssza el F-moll zongoraversenyét
és az op. 18-as keringõt. (Ez utóbbit a zeneszalon
közönsége is meghallgathatta). Három év múlva
már a párizsi szalonokban találjuk. Du Pondnál
készítteti a ruháit, fehér kesztyût hord, védi a ke-
zét. Nem szivarozik, nem iszik, egyetlen szenvedé-
lye a kölni, amelyet mindig a ruháihoz és nyak-
kendõihez válogat. Nem volt magas és szép em-
ber, de a megjelenését még Liszt is irigyelte.

A közönség 70%-a lengyel emigránsokból állt,
számukra írta a mazurkák sorozatát. Chopin gye-
rekkorától haláláig komponált mazurkákat; a

mûvész érzelmeit jól tükrözik ezek a mûvek.
Szilasi Alex az op. 33. H-moll mazurkával illuszt-
rálta a nemzete sorsa iránti szomorúságot érzõ
mûvész hangulatát. Édesapja francia, de Frédéric
világéletében lengyelnek vallotta magát. Néhány
francia mûvészbarátja (Delacroix, Balzac, George
Sand) kivételével a baráti köre is lengyelekbõl
állt, és a szolgája is lengyel volt. 

A szalonokból nem lehetett úgy elengedni,
hogy noktürnt ne játsszon. Ez a zenei mûfaj az éj-
szaka titokzatos világát idézve a közönségre bízza,
hogy mit hallanak a zenében. Így tett Szilasi Alex
is, amikor a zeneszalonban Chopin noktürnjeit
játszotta.                                                                Rojkó A.  

Kontinenseken átívelõ európai uniós tanulmányi cse-
reprogramon vesz részt a Kosztolányi Dezsõ Gimná-
zium. A „Töröljük el az elõítéleteket olajfa levelekkel
a béke felé vezetõ úton” elnevezésû Comenius Projekt-
ben hat ország iskolái mûködnek együtt.  

A program célja, hogy a különbözõ országok más-
más körülmények között élõ diákjai közelebbrõl
megismerjék egymás szokásait, mindennapi életét,
ezáltal segítve a kultúrák találkozását és az európai
identitás kialakítását. Szerepet kap a nyelvgyakor-
lás is, hiszen a lengyel, finn, spanyol, szlovák és tö-
rök gyerekek között elsõsorban angolul folyik a tár-
salgás – tudtuk meg Stelzelné Szabó Erzsébettõl. Az
igazgató elmondta, hogy decemberben Lengyel-
országba, majd tavasszal Finnországba utaztak az is-
kolai küldöttségek, május 16-tól május 20-ig pedig
a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium vendégei voltak a
külföldi diákok. 

– Igyekeztünk izgalmas programokat szervezni,
arra törekedtünk, hogy a gyerekek és kísérõik átfo-
gó képet kapjanak Budapestrõl. Legtöbbjük most
elõször járt Magyarországon, így különösen fontos
volt, hogy kellemes élményekkel térjenek haza –

hangsúlyozta Stelzelné Szabó Erzsébet. A városné-
zés részeként ellátogattak a Széchenyi fürdõbe, ki-
rándultak Szentendrére, valamint dunai hajóút
keretében ismerkedtek meg Budapest nevezetessé-
geivel. Nagy sikert aratott az interaktív „vári baran-
goló”, amelyen a négy csapatba osztott huszonkét
külföldi diák a kosztolányis diákok segítségével fe-
dezte fel a Várnegyed rejtelmeit. Népszerûnek bi-
zonyult az alkalmi kézmûves foglalkozás, ahol a ha-
gyományos mesterségeket felidézve készítettek
ajándéktárgyakat a gyerekek. Természetesen a
sportrendezvények sem hiányozhattak, az iskola
tornatermében megrendezett ügyességi versenyek
mellett az egyik szülõ jóvoltából a sportíjászat ki-
próbálására is lehetõség nyílt. A legjobbakat rubik
kockákkal díjazták, amiket azonnal „kezelésbe vet-
tek” a játékok gyõztesei.

A zárásként megtartott kerti bográcsparti is tar-
togatott meglepetéseket, a Kosztolányi iskola taná-
rai ugyanis eredeti nyelven adták elõ a résztvevõ or-
szágok legnagyobb slágereit. Az alkalmi koncerthez
az iskola diákzenekara is csatlakozott, így a közös
fõzésbõl a nap végére valódi örömünnep kereke-
dett. 

Elkészült a Szitakötõ játszótér

Évadzáró Budavári Zenei Szalon

Chopin és a hölgyek

Minden igényt kielégítõ játszóteret adtak át a Vérmezõn. A Mikó utcai új ke-
rületi gyermekbirodalom teljes egészében megfelel a legszigorúbb európai uni-
ós biztonsági elõírásoknak. 

Még tavaly õsszel indult el a Vérmezõ Mikó utcai oldalán található Szitakötõ
játszótér rekonstrukciója. A kerületi gyermekes családok körében rendkívül
népszerû, azonban az utóbbi években meglehetõsen elhanyagolt játszóhelyet
a fõváros újította fel. A területet teljesen átépítették, gyakorlatilag egy vadona-
túj közösségi tér jött létre. 

A játszóteret korosztályok szerint három részre osztották, így minden gyerek
megtalálhatja a neki való játékokat. Többek között csúszdás mászóvár, körjá-
tékok, mászórendszer, ugrósor és mesterséges dombok teszik izgalmassá az itt
tartózkodást. Valamennyi játszószer megfelel az európai uniós szabványok-
nak, a játékok környezetét változatos színû ütéscsillapító gumiburkolattal lát-
ták el. A tavirózsa levélmotívum mellett az elmúlt évtizedekben a védjegyévé
vált szitakötõ szobor formavilága több helyen visszaköszön, így a vidám színek-
ben pompázó egyedi padok is a szitakötõ alakját mintázzák. Megújult a szobor
mellett a csobogó, valamint helyükre kerültek a biciklitárolók és a formaterve-
zett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.

Kovács Tamás Vilmos: Idõrabló

A XIX. századi szalonok világába Szilasi Alex zongoramûvész vezette be a közönséget

Külföldi vendégek az Attila úton

Kosztolányisok az elõítéletek ellen
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Geiger György Kossuth-díjas trombitamûvész és
Maros Éva Liszt-díjas hárfamûvész Bartók: Este
a székelyeknél címû zongoradarabjának feldol-
gozásával köszöntötte az érdeklõdõket, majd
Feledy Balázs mûvészettörténész
megnyitóbeszédében a tehetség
fogalmát próbálta meghatározni.
Három jeles alkotót idézett; elsõ-
ként Moholy Nagy Lászlót, aki
szerint „minden ember tehetsé-
ges”; Osvát Ernõt, aki úgy fogal-
mazott, hogy „tehetséges az, aki
többet tud, mint amennyit ta-
nult”, és végül Maupassant, aki
egy helyütt azt írta, „a tehetség az
eredetiségbõl származik, ez gon-
dolkodásban, látásban, értelme-
zésben és ítélkezésben egyaránt
megnyilvánul”.

A tapasztalatok szerint a gyere-
kekre erõsen hat a minta – folytat-
ta a mûvészeti író. Egy festõcsa-
ládban például már kis korában
megtanulhatja a gyerek az olaj és
az akvarell közötti különbséget. Gyakran folyik
vita arról, hogy az elsõ, a második vagy a sokadik
generáció-e a tehetségesebb. A Bánsághi család-
ban megjelenõ négy generációs mûvészi véna na-
gyon ritka, ebben nagy szerepe lehet a nemzedé-

keken átívelõ kézmûvességnek és a technikai kul-
túrának.

Bánsághi Vince tájképei a hagyományos, aka-
démikus képzést idézik, pályája a földmûveléstõl

vezetett a festészetig. Fia Tibor, harminc évig
mérnökként dolgozott, és idõs korában vált fes-
tõvé. Két fiáról, Péterrõl és Vincérõl a képzõmû-
vészeti fõiskoláról személyes emlékekkel is ren-
delkezem – árulta el Feledy Balázs. Mindketten

Kokas Ignác tanítványai voltak. Péter nagy ívû
pályája, melynek jelzései az itt kiállított rézkarc-
ok is, sajnálatosan korán megtört. Vince kivéte-
les módon háromgyermekes apaként járt a
nappali tagozatra. Mûvészete a 2000-es évektõl
hatalmas változáson ment keresztül. E lelki–fi-
lozofikus váltás nyomán festészete a spirituali-
tást és a megfoghatatlan megragadását kísérli
meg. Párja, Akiram (Schwarz Mária) meditatív
festészete az ideák és a természet világában jár.

A Bánsághi gyermekek édesanyja, Nyírádi
Judit keramikus, aki a tanári hivatást választot-
ta. Alkotóként elsõsorban az alkalmazott mûvé-
szet területén készíti plasztikáit. A legfiatalabb
nemzedékben – a bõrrel dolgozó Anna Sára, a
páncélkészítõ és fémszobrász Máté Bence, vala-
mint a komputergrafikus Márk Bálint munkái-
ban – visszaköszön a nagypapa és dédpapa ér-
deklõdése. 

A Bánsághi nemzedékek tehetségét és alkotá-
sait áttekintve szembetûnõ, hogy a családban
nincs utánzás, mindenki egyéniség, és vala-
mennyien örökölték a kutató–keresõ nézõpon-
tot. Moholy Nagy László szavaival: számukra
„nem a tárgy, hanem az ember a cél”. Céljuk te-
hát az alkotó és befogadó ember, önmaguk, és
mindaz, amit elõdeiktõl kaptak.

A kiállítás július 10-ig, keddtõl szombatig, 11-18
óra között tekinthetõ meg a Várnegyed Ga-
lériában a Batthyány utca 67. szám alatt. r. a. 

Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest, XI. Villányi út 25.)

2011. június 26., vasárnap 20.00 órakor: Liszt: Szent
Szaniszló oratórium – bemutató. Közremûködõk: Wie-
demann Bernadett, Haja Zsolt, Kovács István, Buda-
pesti Stúdió Kórus, Honvéd Férfikar, Óbudai Danubia
Zenekar. Vezényel: Strausz Kálmán. A magyar EU elnök-
ség hivatalos programja.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)

Decsi Ilona Luca és Kéri Imre festõ-és grafikusmûvé-
szek kiállítása július 19-ig tekinthetõ meg.  

Nyári kedvezmények a könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor

könyvtára júniusban és júliusban kedvezményt hirdet a
kölcsönzõk részére. Az akció keretében 2 DVD, CD, CD-
ROM, videó vagy hangoskönyv kölcsönzésekor a har-
madikat ingyen kölcsönözhetik ki. A nyári zárás elõtti
utolsó két napon más akcióval is meglepik olvasóikat.
Cím: I., Krisztina krt. 87-91. A nyári zárva tartás a könyv-
tárban augusztus 1-tõl augusztus 28-ig tart. Nyitás: au-
gusztus 29-én, hétfõn, 13 órakor.

Tabán Teázó
(Budapest, I., Attila út 27.) 

A Tabán Teázóban Kardos Katalin képeibõl nyílt kiállí-
tás. A tárlat július 30-ig tekinthetõ meg.

Domi bábszínháza
Bábjátékok a MOM Kulturális Központ szabadtéri

színpadán (XII. ker. Csörsz utca 18.). Július 3-án 10 óra-
kor: Az oroszlán és a kisegér. Július 17-én 10 órakor: Az
aranybalta. Elõadás után játszótér és kirándulási lehetõ-
ség a Sashegyre. Jegyek a helyszínen válthatók: 800ft-

ért, három fõtõl 600-ért. Bõvebb információ: Tel/Fax:
(1)-319-2514, 06-20-221-7375, www.domibab.la-
pok.hu. 

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Viktória, I., Bem rkp. 11.)

Június 27-én, hétfõn 19.30 órakor: a Budapesti
Vonósok kamarakoncertje. Mûsor: J. Haydn f-moll kvar-
tett op.20., W. A. Mozart B-dúr kvartett k. 589., Beet-
hoven f-moll kvartett op. 95. Jegyek 2800 ft-os áron a
helyszínen kaphatók, nyugdíjas és diák kedvezmény
2.500 ft.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budapest, I., Szent György tér 2.)

Idõszaki kiállítások: Munkácsy: Krisztus-trilógia, Mar-
kó Károly és köre. Mítosztól a képig, Privát labirintusok.
Autizmussal élõ alkotók és kortárs képzõmûvészek kö-
zös kiállítása, Kortárs horvát szobrászat, Festmények
papíron. Akvarellek a Grafikai gyûjteményben 1900-
1950. 

Állandó kiállítások: Késõgótikus szárnyasoltárok, Ké-
sõreneszánsz és barokk mûvészet, 19. századi festészet,
19. századi szobrászat, 20. századi mûvészet 1945 elõtt,
20. századi mûvészet 1945 után. Részletes program:
www.mng.hu/kiallitasok.

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

Július 7-én, 17.30 órakor nyílik Vasanits Zoltán és
Tallódi Julianna Pillanatképek és Rejtõzködõ valóság cí-
mû kiállítása. A kiállítást megnyitja Tarpataki Károly
képzõmûvész, a Független Magyar Szalon alelnöke. A
tárlat megtekinthetõ: augusztus 31-ig, hétköznapokon
9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. (A belépés ingyenes,
kérjük csengessen.)

PPrrooggrraammookk

Nemzedékek egy mûvészcsaládban Pünkösd a Márai Szalonban

Budavári Diáknapok
„Kicsi vagyok én, majd megnövök én” - Szabó Lõrinc népszerû gyermekversének címét válasz-
totta mottójául a Budavári Általános Iskola az idei, immár nyolcadik alkalommal megrendezett
Diáknapjainak. A rendezvénysorozat kiállítás-megnyitóval indult: a diákok és a tanárok legjobb
családi fotóit állították ki az iskola épületében. A tárlatot Dévai György értékmentõ fotográfus

mutatta be a közönségnek. Ezt köve-
tõen a kisebbek a Csodák Palotájába
látogattak el, majd aszfaltrajz-verse-
nyen és sportvetélkedõn mérték
össze tudásukat. A felsõ tagozatos
diákok rendhagyó tanórákon vet-
tek részt: túlélési stratégiákról tanul-
hattak, „varázsecset” segítségével szí-
nes történeteket alkothattak, vala-
mint játékos logikai feladványok
megoldásain gondolkodhattak. A
tornateremben sportbemutatót tar-
tottak az egykori tanítványok, ami
egy fergeteges ír tánc show-val zá-
rult. A második nap fénypontja a
gálaest volt, melynek az elmúlt évek-
hez hasonlóan a Thália Színház biz-
tosított méltó helyszínt. A megjelen-
teket fõvédnökként Dévai Nagy
Kamilla köszöntötte, aki énekével is
emelte az est hangulatát. A mûsort a
8. osztályosok tánca nyitotta, majd a
kicsik tartottak néptáncbemutatót.
Az osztályok a drámaórák keretein
belül megtanult mûsort adták elõ.
A népi gyermekjátékokon keresz-
tül, Janikovszky Éva írásaiból válo-

gatva, sok zenével, tánccal, Romhányi József rímeivel és humorral kiegészítve elevenedtek meg
a gyerekek és családok mindennapjai. A Diáknapok mottójához hûen egykori tanítványok, a jö-
võ reménységei szintén bemutatkoztak a mûsorban: Kovács Dániel hegedûmûvészt és Pék
Szilvia tornászt is a fellépõk között láthattuk.

- d -

Kultúráról, borról, muzsikáról és politikáról folyt
a szó május 31-én Márai Szalonban. A hagyomá-
nyos alkalmi tárlat helyett ezúttal egyetlen könyv-
ritkaság, a „K-távbeszélõ névsor 1986” címû kö-
tet járt kézrõl kézre. Ehhez kapcsolódott Szigethy
Gábor beköszöntõje is, aki „K-vonal” címû, más-
fél évtizede keltezett írását olvasta fel. 

– A rendszerváltás után hogy lehetett fölszá-
molni a külön vonalakat és a lehallgatási eszközö-
ket? – hangzott a kérdés, amelyre a szalon elsõ
vendége, Demeter Ervin országgyûlési képviselõ,
az elsõ Orbán-kormány politikai államtitkára,
majd a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért
felelõs tárca nélküli miniszter adta meg a választ.  

– A lehallgatásokhoz korábban a hamutartótól
a töltõtollon keresztül, számos eszközt használ-
tak, gyakran úgy, hogy a „poloska” hordozója
nem tudott a készülékrõl. A pártállam utolsó éve-
iben nem megakadályozni, hanem inkább befo-

lyásolni akarták az eseményeket, különösen az el-
lenzéki kerekasztal esetében volt ez tetten érhetõ.
1990 után törvény útján szabályozták a lehallga-
tásokat, amelyekhez azóta az igazságügyminiszter-
tõl, vagy – köztörvényes ügyek esetében – a bíró-
tól kell engedélyt kérni. A beszélgetést zene követ-
te, Heinczinger Miklós zeneszerzõ, a Misztrál zene-
kar muzsikusa, énekese elõbb egy gyimesi népdalt
adott elõ török lanton és dorombon, majd a szüle-
tésnapját ünneplõ Gábor Júliának ajánlva, Arany
János Toldi estéjébõl idézett egy megzenésített
éneket.

A szalon következõ vendége Böszörményi
Gergely hanglemezkiadó, fesztiválszervezõ, a ha-
zai zenei élet különleges alakja volt. Pályája során
muzsikált könnyûzenei együttesben; a néphadse-
regben pedig ezredkürtös volt. Orvosnak készült,
mégis közgazdászként végzett, és végül lemezlo-
vas lett. Szabadúszóként feleségével hanglemez-
kereskedést nyitott; ebben az üzletágban elsõként
került kapcsolatba olyan külföldi cégekkel, ame-
lyeket ma nagykereskedõként képvisel. Megala-
pította saját kiadóját Periferic néven. A cég profil-

jában jól megférnek egymással a népzenei, világ-
zenei, egyházi zenei és rock felvételek. Õk az After
Crying együttes menedzserei is, és vállalkozásuk
túl van a kétszázadik CD megjelentetésén.  

A sok generációra visszamenõen református
felmenõkkel rendelkezõ Böszörményi családban
régen minden gyerek muzsikált; a Hódmezõvá-
sárhelyen született Gergely zongorán és vadász-
kürtön játszott. Nevéhez fûzõdik az ezredfordu-
lón elsõ ízben megrendezett Magyar Református
Találkozó, amelyen háromezren voltak együtt.
Ez a hitbéli közösségi élmény a pünkösd elõtti
hétvégén immár negyedik alkalommal ismétlõ-
dött; a 250 fõs kórus hangversenyérõl ezúttal is
CD jelenik meg. 

Heinczinger Miklós újabb népzenei bemutató-
ját követõen Kulcsár Edit következett, aki nem
csupán Demeter Ervin feleségeként, hanem a
Vármegye Galéria vezetõjeként, és a Tokaji Bor-

barátnõk Társaságának elnökeként kapott meghí-
vást a Márai Szalonba. A közönség megtudhatta: a
belváros egyik legrégebbi utcácskájában (Vár-
megye utca) az Erdély Mûvészetéért Alapítvány az-
zal a céllal nyitotta meg bemutatótermét, hogy kiál-
lítások rendezésével és ösztöndíjakkal támogassa
az erdélyi kortárs képzõmûvészek alkotásainak
megismertetését. Kulcsár Edit örömmel mutatta
be a nyolc éve alakult különleges bortársaságot is,
amely nyolc évvel ezelõtt alakult Mádon. A tagok
között megtaláljuk a borvidék legnevesebb borá-
szatainak képviselõit, híres borászokat, borász fele-
ségeket, valamint lelkes pártfogókat. Céljuk a toka-
ji borok hírnevének öregbítése, a tokaj-hegyaljai
szõlõtermesztéshez és borászathoz kapcsolódó ha-
gyományok folytatása és a világörökség részévé
nyilvánított borvidék védelme.

A beszélgetés után, a hölgyekre való tekintet-
tel ezúttal habzó bor került a poharakba, amely
mellé spárgakrémes Fortuna-falatkát kóstolhat-
tak a vendégek. A szünetet követõ vetítésen az
After Crying zenekarral ismerkedhettek az ér-
deklõdõk.  - roj -

Heinczinger Miklós, Böszörményi Gergely, Kulcsár Edit és Demeter Ervin voltak a Márai Szalon vendégei 

Bánsághi Máté: XV. század végi német típusú gyalogos vértezet
a kiállításon

Bánsághi Vince: Panoráma a Helembai hegyekbõl

Szó szerint családias hangulatban nyílt meg június 9-én a Várnegyed Galéria új kiállítása. A Bánsághiak négy
generációja és kilenc tagja mutatja be képzõ- és iparmûvészeti alkotásait, felvetve a régóta nyitott kérdést, hogy
örökölhetõ-e a tehetség. A tárlat összképe szerint egyértelmûen igen a válasz, hiszen az egymástól eltérõ mûfajú,
stílusú és anyagukban is igen változatos mûvek egyediségükben  minõségiek, és kiválóan megférnek egymás mellett. 
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Kedves Szülõk!
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûködteti a kerületi nyári napközis tábort. Az I. kerületben élõ
iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kulturált körülmények között szeretne gondta-
lan és tartalmas vakációt biztosítani.

AA  ttáábboorr  hheellyyee:: I. ker., Kosztolányi Dezsõ Gimnázium /1012 Budapest, Attila út 135-137./
TTeelleeffoonn:: 375-2282.
ÜÜzzeemmeelltteettééss:: 22001111..  jjúúnniiuuss  2277--ttõõll  aauugguusszzttuuss  1199--iigg  //88  ttáábboorrii  hhéétt//..
AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddõõttaarrttaammaa::  8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
ÜÜggyyeelleetteekk  aa  ttáábboorrbbaann:: reggel 7-8 óra között, délután 17 óráig /pénteken 16 óráig/

SSzzoommbbaattii  nnaappookkoonn  zzáárrvvaa!!
AA  ggyyeerrmmeekkeekk  aa  ttáábboorrbbaa  éérrkkeezzhheettnneekk  ééss  ttáávvoozzhhaattnnaakk::
11..  sszzüüllõõii  kkíísséérreetttteell  kköözzvveettlleennüüll  aa  ttáábboorrbbaa,,
22..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell,,  ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésssseell

reggeli gyülekezés: 7.30-7.45 óráig a a Horváth kertben a játszótéren,
délutáni visszaérkezés a Horváth kert játszótérre  16,30 - 16,45 óra között.

AAzz  ééttkkeezzéésstt  aa  SSooddeexxhhoo  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKfftt  bbiizzttoossííttjjaa..

AA  ttáábboorrii  ééttkkeezzééss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  rreennddjjee::
BBeeffiizzeettééss  aazz  iisskkoolláákkbbaann::  aa  jjúúnniiuuss  2277--ttõõll  jjúúlliiuuss  11--iigg,,    jjúúlliiuuss  44--ttõõll  jjúúlliiuuss  88--iigg  tteerrjjeeddõõ  iiddõõsszzaakkrraa..
BBeeffiizzeettééss  aa  ttáábboorrbbaann::

2011. július 4-5-én hétfõn és kedden, július 11-15. közötti idõszakra,
2011. július 11-12-én, hétfõn és kedden, július 18-22. közötti idõszakra,
2011. július 18-19-én, hétfõn és kedden, július 25-29. közötti idõszakra,
2011. július 25-26-án, hétfõn és kedden, augusztus 1-5. közötti idõszakra,
2011. augusztus 1-2-án, hétfõn és kedden, augusztus 8-12. közötti idõszakra,
2011. augusztus 8-9-én hétfõn és kedden augusztus 15-19.közötti idõszakra.

A megadott napokon lehetõség van több idõszak befizetésére is.
Kérem, hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat illetve igazolásokat befizetéskor hozzák magukkal. 
A tábor idejére csak a napi háromszori étkezés befizetése lehetséges, melynek teljes napi díja: 465.- Ft.

AA  ttáábboorrii  pprrooggrraammookkrróóll::  
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos programot kínál a gyerme-

keknek, pl. sport, kulturális, kézmûves, egészségnevelõ, kamaszprogramokat stb.

EEggyyéébb  ttuuddnniivvaallóókk::
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére - lehetõség szerint - BKV bérletet biztosítani szíveskedjenek.
Az elsõ tábori napra ,,közösségbe mehet” igazolást, valamint a TAJ kártya másolatát hozzák magukkal.
A tanulók egyedül csak írásos szülõi engedéllyel - az idõpont feltüntetésével - érkezhetnek, illetve hagyhat-

ják el a tábort. 
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemondását, mely a hiányzás 3. napjától érvényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vállalunk!
Amennyiben gyermeke tábori elhelyezését kéri, a ,,Jelentkezési lap”-ot kitöltve az ,,Adatlap”-pal együtt szí-

veskedjenek visszaküldeni az iskolába.
Fehér Ferenc igazgató,

Sport és Szabadidõközpont 

Nyári napközis tábor

Jelentkezési lap
Kérem ......................................................................................................... nevû gyermekem elhelyezését 2011.
június 27. és augusztus 19. között az alábbi idõpontokban:

jjúúnniiuuss  2277..--jjúúlliiuuss  11..,,                                      jjúúlliiuuss  44..--88..,,                                      jjúúlliiuuss  1111..--1155..,,                                        jjúúlliiuuss  1188..--  2222..,,

aauugguusszzttuuss  11..--  55..,,                                      aauugguusszzttuuss  88..--1122..,,                                      aauugguusszzttuuss  88..--1122..,,

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

AA  ggyyeerrmmeekk:: - egyedül érkezik,
- szülõi kísérettel érkezik a táborba,
- a Horváth-kertben gyülekezik /játszótér/,

(Kérjük, az Ön számára a legmegfelelõbb megoldást húzza alá.)

Amennyiben a táborozás alatt valamilyen probléma merülne fel a következõ címre illetve telefonszámra
kérek értesítést:

Lakcím, telefon: .....................................................................................................................................................

Anyja neve, munkahelye, telefonszáma: .............................................................................................................

Apja neve, munkahelye, telefonszáma: ...............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Isk.titkár vagy gyv. felelõs aláírása                                                           A szülõ aláírása

#

Május 21-én immár ötödik alkalommal került
megrendezésre a Machos Ferenc labdarúgó em-
léktorna a Czakó utcai pályán. Mint minden év-
ben, ezúttal is az U10-es korosztály, azaz idén a
2001-ben született focipalánták mérték össze tu-
dásukat a Tabáni Spartacus által szervezett egyna-
pos eseményen. 

10 csapat, köztük három vidéki gárda küzdött
a díjakért. Itt volt az elõzõ két kiírás gyõztese, a
Ferencváros, az idei NBI-es bajnok Videoton
korosztályos csapata, be bemutatkoztak többek
között az UTE és a Vasas ifjú tehetségei is. Nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a küzdel-
mekbe, de ez nem is csoda, hiszen idén is a Vasas
öregfiúk - Színészválogatott meccs nyitotta az ese-
ményt.

Nem csak a pályán, de a pályán kívül is több fo-
cilegenda tisztelt meg bennünket a jelenlétével,
ugyanis ezúttal is eljött két olimpiai bajnokunk,
Ihász Kálmán és Dunai Antal, s természetesen itt

voltak Machos Ferenc fiai, ifjabb Machos Ferenc
és Machos Gábor is. A legendák jelenléte nem
csak a gyerekeknek, hanem a nézõtéren helyet
foglaló szülõknek is nagy örömet jelentett, de a
régi fociemlékek felidézését hamar felváltotta a
gyerekeknek való szurkolás. 

Nagyon jó színvonalú és kiegyenlített tornán - a
B csoportban a csoportelsõ Videoton mögött né-
gyes(!) holtverseny alakult ki - a Tabáni Spari a
Machos tornák eddigi legjobb eredményét érte
el, hisz nagy csaták után, többek között legyõzve
az FTC-t is, csapatunk a negyedik helyen zárt.
Harmadik helyezett az UTE, második a Video-
ton, míg elsõ, és egyben a Vándorserleg talapza-
tán az ötödik csapat a Csepel FC lett. A torna leg-
jobb kapusává a Tabán hálóõrét, Daradics Attilát
választották. 

A hagyomány tovább él, jövõre a 2002-esek ta-
lálkoznak majd a VI. Machos Ferenc tornán.  

Gundel Takács Gábor

Focipalánták a Machos kupáért

A Tabáni Spartacus SKE tájfutói tovább törnek
elõre a hazai tájfutásban. Az elmúlt év az utánpót-
láskorúak bajnoki sikereitõl volt hangos, ezt mu-
tatta a 12 bajnoki cím, és 29 bajnoki érem. Idén
már a válogatottság volt a fõ cél. A június végi
csehországi ifi és serdülõ Európa Bajnokságra 4
versenyzõnk jutott ki (ifi fiú: Sulyok Ábel, serdü-
lõ fiú: Hajdu Szása, serdülõ lány: Liszka Eszter és
Weiler Virág). A július elején Lengyelországban
rendezendõ Junior Világbajnokságon ketten
képviselhetik a Szparis színeket (Liszka Krisztián
és Bakó Áron). Hatan egy évben még nem jutot-
tak ki soha a Spartacus történetében, amióta
megrendezték ezeket a világversenyeket! Ez a
munka, mint az eddigi is, különösen az elmúlt 3
évben, jelentõs részben a fanatikus edzõnek,
Gyalog Zoltánnak köszönhetõ. Hisz a tanítványa-
iban, és minden lehetõséget megad nekik a fejlõ-
désükhöz. Figyelemmel kíséri mindennapjaikat,
segít minden problémájukban.

Idén eddig 4 bajnokság zajlott le, de Gyalog
Zoli tanítványai már 5 bajnoki címet (az Éjszakai
Bajnokságon a junioroknál Liszka Krisztián, a
Hosszútávú Bajnokságon az ifiknél Weiler Virág,
illetve a Váltóbajnokságon a serdülõ lány, az ifi és
a junior fiúváltó), valamint további 12 bajnoki ér-

met szereztek. A mostani hétvégi Középtávú és a
Váltóbajnokság volt az utolsó hazai erõpróba a vi-
lágversenyek elõtt.

Emellett nem hanyagolja el a szakosztály újabb
kezdõk bevonását sem a szakosztály életébe. A
rendszeres edzéseken a kezdõkkel külön edzõ,
Krasznai Orsolya foglalkozik. Tanítja a térkép és
a tájoló használatát, minden héten tesz ki kis pá-
lyákat a Gellért-hegyen, a Tabánban, a Vérme-
zõn, a Várban. Ekkor változatos feladatokat kell
megoldaniuk (ellenõrzõpontok keresése, irány-
menetek, lépésszámlálások, emlékezetbõl való
„memóriafutások”), amellyel felkészülhetnek a
gyerekek az erdõben való „igazi” tájfutásra.

Nemrég készült el a tájfutó szakosztályok 2010.
évi országos értékelése, ahol a bajnoki eredmé-
nyek mellett a versenyzõi minõsítések, ranglista-
helyezések, a válogatott szereplések és a verseny-
rendezések alapján állítják össze a klubok sor-
rendjét. Itt is, a tavalyi bajnoki pontversenyhez
hasonlóan, legjobb budapesti egyesületként, a 3.
helyen végeztek.

A Tabánban immár talán az ország legjobb
utánpótláscentruma alakult ki, ahová érdemes a
kerületben lakó gyerekeket elvinni, fantasztikus
élmény a tájfutás varázsa.                    

A szparis tájfutók 
nemzetközi sikerek elõtt 

Gazdálkodj akkusan!
Eredményt hirdettek a fõvárosi bölcsõdék és óvodák számára kiírt elem- és akkumulátor-gyûjtõ
versenyen. Az 1. számú csoport versenyében, melyben I. és V. kerületi intézmények vettek részt,
az elsõ helyen a Vízivárosi Óvoda, a másodikon pedig az Iskola utcai Bölcsõde végzett.

Véget ért a Gazdálkodj akkusan! elnevezésû budapesti verseny, amit még tavaly õsszel hirdetett
meg a CCR REBAT Nonprofit Kft., valamint a KisKert Környezetvédelmi Egyesület. Kimerült
elemeket, elhasználódott akkumulátorokat, tönkrement mobiltelefonokat gyûjtöttek a bölcsõ-
dékben és óvodákban, azzal a céllal, hogy tudatosítsák a gyerekekben: otthon is keletkeznek veszé-
lyes hulladékok, melyek speciális kezelést igényelnek környezetünk megóvása érdekében.

A fõvárosban elsõször megrendezett versenyen 18 csoportban 316 bölcsõde és óvoda indult,
amelyek összesen 22 tonna veszélyes hulladékot gyûjtöttek össze. Az 1. számú csoportból, mely-
ben tizenöt I. és V. kerületi intézmény vett részt, elsõ és második helyezettként két I. kerületi ver-
senyzõt hirdettek ki. Gyõztes lett a Toldy Ferenc utcában mûködõ Vízivárosi Óvoda, amely külö-
nösen sok, 1450 kilogramm használt elemet gyûjtött össze: az egy gyermekre jutó átlagos mennyi-
séget tekintve – 14,21 kg/fõ – ez a második legjobb eredmény a fõvárosban. A csoportban máso-
dik helyen az Iskola utcai Bölcsõde végzett, 1,25 kg/fõ eredménnyel (õk összesen 119 kilót gyûj-
töttek). Az óvoda, valamint a bölcsõde 30, illetve 20 ezer forint értékû játékcsomagot és kertápo-
lási cikkeket kapott jutalmul. A Vízivárosi Óvoda különdíjat is átvehetett, mivel fejenként 3,5 ki-
logrammnál több használt elemet sikerült összegyûjteniük.

A budai régió díjátadó ünnepségén a Vízivárosi Óvoda képviseletében két szülõ, Perger Mária
és Borsi Balázs vette át a jutalmakat. A szülõk elmondták: évek óta szervez papír- és mûanyaghul-
ladék-gyûjtést az óvoda, viszont ez az elsõ elemgyûjtõ akció. A versenyben szinte mindegyik család
részt vett, sõt, céges támogatókat is találtak – a Gödöllõ Coop Zrt., valamint a Csemege-Match Zrt.
segítette eredményes szereplésüket. 

Dr. Borosné Csonka Valéria, az Iskola utca Bölcsõde helyettes vezetõje szintén arról számolt be,
hogy a családokkal együttmûködve tudtak jó eredményt elérni. Minél több családtagot igyekeztek
bevonni a gyûjtésbe, hiszen az intézményükben zajló környezettudatos szemléletformáló munka
is csak így lehet sikeres. - d - 

Válogatottjaink: Liszka Krisztián, Sulyok Ábel, Liszka Eszter, Gyalog Zoltán edzõ, Weiler Virág, Hajdu Szása, Bakó Áron
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E-mail: hirdetes.varnegyed@gmail.com

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

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

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 23,5 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

AA  Fõ utcán, liftes ház 3. emeletén 84 m2 +2 erkélyes
kettõ szoba, hal + félszobás, teljeskörûen felújított polgári
lakás eladó. Ár: 25 M Ft. Telefon: +36-20-9362-236.

II..  MMéésszzáárrooss u. 2001-ben épült házban III. em. (liftes) 47
m2 kétszobás, fiatalos újszerû állapotú, erkélyes, cirkós la-
kás 21 M Ft irányáron eladó. Telefon: 201-94-75, +36-
70-237-9030.

ÚÚrrii u. 48 m2 kétszobás utcai I. em., cirkós, igényesen fel-
újított öröklakás eladó jó állapotú házban. Irányár: 33,6 M
Ft. Telefon: 201-94-75, +36-70-237-9030.

EEllaaddóó öröklakást keresek a kerületben, vári öröklakás
elõnyben. Telefon: 201-94-75, +36-70-237-9030.

KKuullttuurráálltt, iskolázott asszony, jól fõz, házi segítséget
nyújtana, rezsit fizetne egy szoba használatáért. Telefon:
06-30-692-6654, katona.mernok@gmail.com.

MMeeggbbíízzhhaattóó, e téren jártas magánszemély, méltóbb
idõskort biztosítva életjáradéki szerzõdést kötne. Telefon:
06-20-4604-384.

GGaarráázzss kiadó a Naphegyen, Derék u. Irányár: 17.000
Ft/hó. Telefon: 213-98-45. E-mail: propuskas@free-
mail.hu.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 54 m2-es,
erkélyes, panorámás, déli fekvésû, egyedi gázfûtéses ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában 164 m2-es, 2 szintes + tetõtérbeé-
pítéses, 6 szobás, duplakomfortos, többgenerációs önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Irányár: 59 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  MMéésszzáárrooss utcában (Zsolt udvar közelében) III. legfelsõ
emeleti, 40 m2-es, napfényes, gázkonvektor fûtéses, víz-
órás, 1 szobás, galériázott öröklakás eladó. A konyha nagy-
méretû, így a lakás 1,5 szobássá is átalakítható. Irányár:
9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár:
16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

KKiivváállóó lehetõség! Budai Várban, reprezentatív palota-
épületben 100 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás, felújí-
tandó, napfényes, II. (legfelsõ) emeleti lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii vétel! Pauler utcában, a Vérmezõ közelében el-
adó 60 m2-es, I. emeleti, 2 szoba étkezõs, felújított, egyedi
gázfûtéses öröklakás. Irányár: 12.9 M Ft. Wágner iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabán közelében 120 m2-es 3,5 szoba
hallos, erkélyes, felújított, déli fekvésû, polgári belméretû,
cirkófûtéses öröklakás (+5 m2 pincével, 10 m2 padlással)
eladó. Irányár: 43,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-1933.

BBaabbiittss sétány felé nyíló 72 m2-es, panorámás, egyedi
gázfûtéses, 2,5 szobás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó.  A lakáshoz elvi tetõtér beépítési lehetõ-
ség is tartozik. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában 61 m2-es, 2
szobás, nagy étkezõkonyhás, gardrobszobás, cirkófûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Cserirányár: 15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

GGeelllléérrtthheeggyy kedvelõinek! Egymás közelében eladó 3
öröklakás: Mihály utcában 37 m2-es kertkapcsolatos (12 M
Ft), Orom utcában 50 m2-es (19,9 M Ft), Bérc utcában szu-
perpanorámás 90 m2-es lakás: (56 M Ft+garázs). Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  kkeerrüülleett, emeleti, napos, 50 m2-es lakás, liftes, tulajdo-
nostól eladó/kiadó. Irányár: 16 millió Ft. Telefon: 06-20-
925-8292.

AAllkkaallmmii vétel! V. ker., a Belváros szívében, a Fehér Hajó
utcában 67 m2-es udvari világos, 2 szoba + hallos, azonnal
költözhetõ lakás tulajdonostól eladó. Ár: 18.500.000 Ft.
Telefon: 06-70-242-8053.

SSzzoollggáállttaattááss

TTeelljjeesskköörrûû építõipari munkákat kisebbektõl a nagyob-
bakig, felújítást, lakásszervízt minõségi kivitelben, refe-
renciákkal vállalunk. Telefon: 06-30-280-7257.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaa--
zzáánn  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kköölltt--
ssééggggeell  eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizz--
ttoonnssáággoossaann  üüzzeemmeell..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

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

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

RReeddõõnnyy javítás-készítés, gurtni csere, szúnyogháló, re-
luxa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzee--
mmûû  ffûûttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkii--
sszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..
TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt
mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  ––  IIRROODDÁÁKK  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA..  Megbízható,
precíz munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek
szakszerû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformál-
ható, referencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-484-2009, 0620-327-9049.oo

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,  
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT..  

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. OO

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

AAuuttoommaattaa kapu, rács, lépcsõ, korlát, elõtetõ, redõny, ro-
varháló, könyökkaros napellenzõ, gipszkartonozás, víz- és
villanyszerelés. Telefon:  06-70-278-1818. Kamill Kft.

EEzzeerrmmeesstteerrsszzoollggáállaatt - lakásszervíz! Felújítás, szerelés,
javítás, takarítás... non-stop! Telefon: 06-30-960-4525,
www.szakembercentrum.hu.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel, garanciával. Telefon:
06-20-961-6153.

ÁÁggyyaakk mélytisztítása 1300 Ft-tól, szõnyeg, kárpittisztí-
tást a legmodernebb száraz technológiával vállalok hely-
színen. Bejárónõi munka is érdekel. Éjszakai gyermekfel-
ügyeletet is vállalok. Telefon: 06-70-586-3811.

VVíízzsszzeerreellééss!!  Fürdõszoba felújítás, csapok, szifonok, wc-
csészék, wc-tartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-
gépek bekötése, anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, középiskolások, fõiskolások,
egyetemisták pótvizsgára, osztályvizsgára, ismétlõvizs-
gára, pótérettségire felkészítése, több mint húszéves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa szaktanár oktatás vállal hosszútávú ta-
pasztalattal és referenciákkal. Vizsgára, pótvizsgára fel-
készítés, felkzárkóztatás valamennyi korosztály számára,
minden szinten, szünidõben is. telefon: 0630-736-0038.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

ÉÉRRSSZZÛÛKKÜÜLLEETT,,  ÉÉRREELLMMEESSZZEESSEEDDÉÉSS  GGYYÓÓGGYYÍÍTTÁÁSSAA..  
TTeelljjeess  éérrrreennddsszzeerr  ttiisszzttííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss  sszzaakkoorrvvooss  vvee--
zzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerrááppiiaa..  BBuuddaappeesstt  IIIIII..  kkeerr..  ÁÁrrppáádd  ffee--
jjeeddeelleemm  úúttjjaa  5511..  ((SSzzééppvvööllggyyii  úúttii  HHÉÉVV--mmeeggáállllóó))
TTeelleeffoonn::  222200--44664411,,  0066--2200--334499--44227777..  

ÁÁllllááss

PPeeddaaggóógguuss, Humán erõforrás tanácsadó végzettséggel
állást keresek. Általános iskolások pótvizsgára való felké-
szítését matematikából vállalom. Nevelõnõi, bejárónõi
munka is érdekel. Telefon: 06-20-933-5064.

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

LLeeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  vváássáárroollookk  mmiinnddeennnneemmûû  rrééggiisséé--
ggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall,,  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
kkéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell..  AArraaddii  LLáásszzllóó,,  tteelleeffoonn::  00663300--332288--
66118800,,  228855--44880088..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

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

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Állás

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Várnegyed

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

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

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

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

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

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Június 29.

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.

Szeptember 21.
Október 4.

Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Megjelenés
Július 8.

Augusztus 19. 
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  
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