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Gyalogosbarát fejlesztések 
a Várkert Bazár környékén

A Pedagógus naphoz kapcsolódó több
éves hagyomány, hogy a Budavári
Önkormányzat minden esztendõben
ünnepi rendezvény keretében, a Vá-
rosháza aulájában köszönti a kerület-
ben mûködõ óvodák és iskolák peda-
gógusait. Június 6-án Sapszon Ferenc
vezényletével, a Kodály Zoltán Ma-
gyar Kórusiskola gyermekkara nyi-
totta meg az ünnepséget.

A vendégeket Bencze Ilona Jászai Mari-
díjas színmûvész Balázs Béla és Arany
János egy-egy versével köszöntötte, majd
Incze Ildikó, a rendezvény mûsorvezetõje
tolmácsolta a betegsége miatt távol lévõ
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester üd-
vözlõ-levelét.

A személyes hangú írás – mintegy meta-
foraként – Weöres Sándort idézte, aki
szerint „A lámpa nem látja önmaga fé-
nyét. A méz nem érzi önmaga édességét.”
A ki nem mondott hasonlat ezúttal a pe-
dagógusok szerepére utalt, akiknek nem
könnyû ezen a napon ünnepelni, hiszen
a sokfelõl érkezõ elvárásoknak nagyon
nehéz megfelelniük. A szigorú szakmai
követelmények mögött nem szabad elfe-
lejteni a gyerekeket sem, akik igényt tarta-
nak a jó tanárokra.

– Pedagógusként dolgozni mindig
nagy kihívást jelentett, most azonban
még inkább az – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki szerint a Virág Benedek-díjjal
kitüntetettek példája azt bizonyítja, hogy
nincs lehetetlen.               (Folytatás az 5. oldalon)

Köszönet a pedagógusoknak

Lapunk következõ száma 2014. augusztus 8-án, pénteken jelenik meg!

Emlékjel avatás 
a Batthyány téren
Egy éve annak, hogy a Dunán levonult a valaha
mért legmagasabb árhullám. A védekezésben
egyaránt részt vettek a hivatásos állomány tagjai
és civil lakosok. Példátlan összefogásuknak kö-
szönhetõen tragédia nélkül zajlott le az árvíz. Az
esemény emlékére a Budavári Önkormányzat
emlékjelet állít a Batthyány téren a dunai
védmû falára, megörökítve a valaha mért leg-
magasabb árvíz szintjét  és az összefogást. 

Az emlékjel avatásán részt vesz  Joachim Wol-
bergs, Regensburg fõpolgármestere, a Fõvárosi
Önkormányzat és az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság. 
Az avatás idõpontja: 2014. június 20. péntek,
12.00 óra
Helyszín: Budapest I., Batthyány tér – a felsõ
sétányról az alsó rakpartra (Angelo Rotta rak-
part) vezetõ gyalogos lépcsõ mellett.

Javában zajlik a Lánchíd utca és környezetének megújítása. A Várkert Bazár rekonstrukciójának második üteméhez kapcsolódó köz-
lekedési fejlesztés keretében  vágott bazaltkõ, illetve térkõ burkolatot kapnak az úttestek és a gyalogosfelületek, megújul a közvilágí-
tás, fákat ültetnek, valamint kerékpársáv  létesül. Ennek köszönhetõen a Várhegy és a Duna közötti területen, a nyár végéig ember-
központú, forgalomcsillapított, pihenõ- és sétálóövezet jön létre. Friedrich Born rakparton már elkészült az új kikötõ.

Virág Benedek-díjasok: Vékásné Dobos Zsuzsanna és Friedrich Attila

Jól halad a Budai Vár és környékének közleke-
désfejlesztését célzó beruházás második üte-
me, amelynek keretében európai uniós pályá-
zati támogatással a nyár végéig megújul a
Lánchíd utca, az Apród utca, az Ybl Miklós tér
és a Döbrentei utca – tudtuk meg Vágó
Margittól, a Budai Vár és környéke közleke-
désfejlesztési projekt vezetõjétõl.   

A projekt részeként már elkészült a BKK
menetrendszerinti hajójáratának fogadására
alkalmas kikötõhely a Várkert Bazár elõtti
Friedrich Born rakparton. Ezzel megvalósult
a Vigadó tér és a Várkert Bazár közötti közvet-
len tömegközlekedési kapcsolat. (A kikötõ
egyelõre még nem használható, az engedélye-
zési eljárások folyamatban vannak.)  A kör-
nyék elérhetõségét még tovább javító „Vár-
kert Bazár” nevû állomás kiépítésével együtt
áthelyezték a rakparti gyalogátkelõhelyet, va-
lamint felújították a csatlakozó gyalogos felü-
leteket. Augusztus végéig elkészül a babakocsi-
val és kerekesszékkel is kényelmesen járható
rámpa, mellyel biztosítható a kikötõ akadály-
mentes elérése. Hamarosan a megtörténik a
18-as és 41-es villamos megállóhelyeinek át-
szervezése, ennek részeként a beruházás kere-
tében a Várkert Bazár elõtt új megállóhelyet
hoznak létre.                                 (Folytatás a 3. oldalon)

Olimpiai bajnokok 
találkoztak a „Czakón”

Június 13-án számos magyar olimpiai bajnok, illetve néhány korábban elhunyt olimpikon sportoló családtagja lá-
togatott el a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban megrendezett találkozóra. A különbözõ sportágak
képviselõiben közös, hogy valamennyien kötõdnek az I. kerülethez, itt születtek, itt jártak iskolába, itt nõttek
fel, vagy jelenleg is itt élnek. 

(Tudósításunk a 2. oldalon)
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A Várnegyedben lakó Lemhényiné Tass Olga, az
1956-os merlbourne-i olimpia kéziszer csapatá-
nak aranyérmese egyike azon olimpikonoknak,
akik ma is aktív sportéletet élnek. 

– Az életem a mozgás.
Nem erõltették a szüle-
im, kicsi koromtól
kezdve mindig magam-
tól kerestem a sportot.
Elõbb atletizáltam,
majd rátaláltam a tor-
nára. Pécsen laktunk,
szerettem biciklizni, fi-
atal koromban moto-
roztam is. Az iskolában
a tornaórákon a leg-

ügyesebbek között voltam. Elvégeztem a
Testnevelési Fõiskolát és a testnevelõ tanári pá-
lyát választottam. Nagyon jó edzõim, tanáraim
voltak, így bekerültem a 1948-as olimpiai csapat-
ba. Kint voltam Rómában, majd jött a következõ
olimpia és még kettõ. Négy olimpián vettem
részt, összesen hat érmet szereztem. 1956-ban a
kéziszer csapattal olimpiai aranyat nyertünk.
Közben általános és középiskolában tanítottam
és végül a testnevelési fõiskola torna tanszékére
kerültem. Amikor nyugdíjba mentem, nem
hagytam abba a tanítást, hiszen nagyon szeretem
a hivatásom. Megjelent egy könyvem, most készí-
tem a másodikat. Célom az – mert a pályám so-
rán rengeteg mozgásanyagot gyûjtöttem össze –
hogy egy tanfolyam keretében átadhassam a fiata-
loknak azt a tudást, amit hatvan alatt szereztem. 

Hatvankét éve lakunk a Várban, Fortuna ut-
cai házunknak én vagyok a legrégibb lakója.
Eddig is szerettem a hangulatos, vendéglõktõl
színes utcát és a takarosan tartott házakat, de
most különösen örülök annak, hogy felújítják az
úttestet, a járdát. Kedves lakóközösség vesz kö-
rül, ha bárkinek bármire szüksége van, segítünk
egymásnak. Magam is minden évben muskátlit
ültetek az ablakba, már messzirõl lehet látni ami-
kor gyönyörûen virágzik. 

Pézsa Tibor, Tokió olimpiai bajnok kardvívója fe-
leségével, Bánfai Ágnessel – világbajnoki bronz-
érmes tornásszal – több mint négy és fél évtizede
a Táncsics Mihály utcában lakik. A mesteredzõ
szerint sportága sikerének titka a hagyományok-
ban keresendõ.

– Sokan azt hi-
szik, hogy a baj-
noknak könnyû,
miközben az az
igazság, hogy a
bajnoknak a leg-
nehezebb. Min-
dig hangsúlyozni
szoktam, hogy én
kardvívó vagyok.
28 aranyérem-
mel a mai napig a
kardvívás a leg-
eredményesebb

magyar olimpiai sportág. Nálunk kardvívóknál,
pontosan a hagyományok súlya miatt csak az el-
sõ hely számított. Ezt kell plántálni a fiatalokba
is, én nem értek egyet azzal, hogy a középszerûsé-
get is értékelni kell. Annak idején Magyarország
két-három csapatot is ki tudott állítani. Egyik ta-
nítványom, Mátai Norbert a kardvívó sportág
sikerének titkát tanulmányozza. Beszélgetésünk
során rájöttünk arra, hogy a siker a mesterek-
ben rejlik. (Nálunk nem edzõk, hanem meste-
rek képzik a versenyzõket.) Az én mesterem
Szûcs János volt, Szûcs Jánosé Borsodi László,
aki katonaemberként olyan oktatási módszert
dolgozott ki, ami a késõbbi magyar kardvívást
jellemezte. 

A sportközpontban elhelyezett márványtáb-
lán olvasható nevek nemcsak az olimpikonok-
ról, hanem a kiváló edzõkrõl és a jó csapatokról
is beszélnek. Ha megkérdezné tõlem, hogy mire
vagyok a legbüszkébb, nem az aranyérmet válasz-
tanám. Arra vagyok büszke, hogy mesterként
magamnál eredményesebb sportolót neveltem,
s így a magyar kardvívás hagyománya nem ért
véget. 

Kásás Tamás Sydney-ben, Athénban és Peking-
ben is tagja volt a gyõztes magyar vízilabda-válo-
gatottnak.  Hajdan a nagy elõdök példája von-
zotta a medencébe.

– Az I. kerület-
ben nõttem föl,
az Attila út kö-
zépsõ részén, a
V é r m e z õ v e l
szemben lak-
tunk. Az Attila
utcai Általános
Iskolába jártam,
de az évek során
nem igazán ma-
radt meg a kap-
csolat, kimarad-
tam az osztályta-
lálkozókból. 

Ma már nagyon ritka, hogy egy társaságban én
vagyok a legfiatalabb, ezúttal itt a „Czakón” ez
történt. Protokoll rendezvényekre ritkán járok,
a mostani találkozót nem is sorolnám azok közé.
Kedvesen fogadtak, kellemes hangulatban telt a
megemlékezés és a kötetlen beszélgetés a kerület
sportolóival, vezetõivel. Számomra azonban le-
zárult egy korszak, már nem vagyok a vízilabda
közelében. Tudatosan döntöttem így és nem hi-
szem, hogy valaha visszatérnék a medencéhez.
Hatéves koromtól harminc éven keresztül vízi-
labdáztam, Olaszországban tizennégy évig vol-
tam profi. Ma már egész mással szeretnék foglal-
kozni. 

Amikor gyerek voltam, a Csapó Gábor és
Faragó Tamás-féle vízilabda válogatott nyert
olimpiai aranyat Montreálban. Nekünk õk vol-
tak a példaképeink és miattuk akartunk, tud-
tunk sikeresek lenni. Számunkra õk jelentették
a motivációt, az volt a célunk, hogy elérjük, amit
õk. Az uszodában személyesen is találkoztunk
néha, de mindvégig a teljesítményük lebegett a
szemünk elõtt. Különös, de jólesõ élmény, hogy
mindhármunk neve együtt szerepel a márvány-
táblán.                                                        Rojkó Annamária

Olimpiai bajnokok találkoztak a „Czakón”
Június 13-án számos magyar olimpiai baj-
nok, illetve néhány korábban elhunyt olim-
pikon sportoló családtagja látogatott el a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõköz-
pontban megrendezett találkozóra. A kü-
lönbözõ sportágak képviselõiben közös,
hogy valamennyien kötõdnek az I. kerület-
hez, itt születtek, itt nõttek fel, vagy jelenleg
is itt élnek. 

A tavaly nyáron fölavatott emléktáblán 25 baj-
nok neve olvasható, megjelölve természetesen,
hogy milyen sportágat képviselve, melyik olimpi-
án álltak fel a dobogó legfelsõ fokára. Az idei
megemlékezésen megjelent mások mellett az
1928-ban Amsterdamban szellemi olimpiát
nyert dr. Mezõ Ferenc lánya, a 88 esztendõs Mezõ

Zsuzsanna, valamint a londoni olimpia korán el-
hunyt aranyérmes szabadfogású birkózója, Bóbis
Gyula  képviseletében lánya – maga is háromszo-
ros olimpiai ezüstérmes tõrvívó – Bóbis Ildikó. A
találkozó meghívottjait Fehér Ferenc, a „Czakó”
igazgatója köszöntötte. A sportközpont vezetõje
kérdésünkre elmondta, hogy az emléktábla állítá-
sának gondolatát tavaly vetette fel. Az ötletet tá-
mogatta Nagy Gábor Tamás polgármester, a
Képviselõ-testület pedig jóváhagyta, hogy már-
ványtábla örökítse meg a kerületi olimpiai bajno-
kok nevét. Az újkori olimpiák kezdete óta eddig
168 aranyérmet nyertek a magyar sportolók, eb-
bõl 54-et az I. kerületiek szereztek. Gerevich
Aladár kardvívó egymaga 7-et gyûjtött, Kásás
Tamás vízilabdázó pedig 3 arany tulajdonosa –
tájékoztatta lapunkat az igazgató.  

A Himnusz elhangzása után Nagy Gábor
Tamás szólt a vendégekhez. A polgármester úgy
fogalmazott, hogy a kerület büszke sportolói
nemzetközi sikereire, a rendszeressé váló találko-
zókon ennek kívánja jelét adni. -A sport mind-
annyiunk számára a békét is jelenti. A tehetség, a
kitartás és a szorgalom minden közösség alapja.
Bízzunk abban, hogy a kerületi fiatalokból, akik a
„Czakón”, e tábla közelében rúgják a labdát, egy-
szer még nagy bajnok lehet.

A táblánál a Budavári Önkormányzat képvi-
seletében Nagy Gábor Tamás, a Magyar Olim-
piai Akadémia részérõl Gyõr Béla, a MOB
Emlék és Hagyományõrzõ Bizottságának tagja
helyezett el koszorút, majd az intézmény közös-
ségi épületében felavatták az olimpiai bajno-
kok emlékfalát.

Elhunyt Grosics Gyula,
a kapuslegenda

Halálhírét hallva könny szökött a szemem-
be… s vajon még hányan könnyezték meg ha-
zánkban és a világon a „Fekete Párducot”, a
népszerû Gyula bácsit a szomorú hír halla-
tán?
Milyen a sors, csakúgy mint Bozsik Józse-

fet az egykori Aranycsapat jobbösszekötõjét
1978-ban, Grosics Gyulát is a labdarúgó vi-
lágbajnokság kezdetén szólította magához a
Teremtõ.

Sokan tudták, hogy gyengélkedik, mégis
mindenki bízott a felépülésében…

Népszerû volt, – a világ legjobb kapusának
tartották – 86 alkalommal védte címeres
mezben a válogatott kapuját. A 88 esztendõ,
amit megélt, tele volt örömteli dolgokkal, si-
kerekkel, a legendás 6:3-mas magyar-angol
mérkõzéssel, az 1954-es berni világbajnok-
ság döntõjével, ugyanakkor a csodás évek,
élmények mellett kijutott neki a meghurcol-
tatásból is.

A Spiegel német lap szerint: kapuslegenda
volt, a Sportbild arról ír, hogy meghatározó
szerepe volt a futballban a modern kapusjá-
ték megalapozójaként.
A történeteire oda kellett figyelni. Precízen,

megfontoltan, kellõ nyugodtsággal adta át
ezeket nekünk, az utókornak, akkor is, ami-
kor legutóbb a Czakó utcai Sportközpont-
ban forgatták az életérõl szóló Fekete Párduc
filmet, vagy a sportpályákon, rendezvénye-
ken.

Legutóbb egy éve a Gundel étteremben a
Központi Sportiskola alapításának 50 éves
évfordulóján beszélgettünk, s rá jellemzõen
mindenkihez volt egy kedves szava.  Minden
neves edzõ vele szeretett volna beszélni, olyan
szeretet áradt felé amerre megfordult, amit
kevesen tapasztalhattak meg.

Talán kevesen tudják, hogy  Grosics Gyula
1966-ban a megalakulás után, már ott tevé-
kenykedett a KSI-ben, s tanította a fiatalo-
kat csodás védéseinek fortélyaira… A Nemzet
Sportolója nevét viseli a tatabányai futballsta-
dion, egy budapesti iskola és a gyulai labda-
rúgó akadémia.

Fehér F.
Grosics Gyula 
1926. február 4.-2014. június 13.
Egyesületei: Dorog/1943-1947/,
MATEOSZ /1947-1954/,
Budapesti Honvéd /1950-1954/
Tatabánya /1956-1962/,
Edzõi pálya: Tatabánya 1963, Salgótarján
1964-65, KSI 1966, Kuvait 1966-68
NB I-es mérkõzések száma: 390 alkalom
Válogatott mérkõzések száma: 86 /1947-1962/.
Az év sportolója: 1959-ben
Olimpiai bajnok: 1952 Helsinki
Világbajnoki ezüstérmes 1954, Bern
Budapest díszpolgára: 2009
A Nemzet Sportolója: 2011

Interaktív családi kiállítás a labdarúgás mûvészetérõl

Puskásék a Millenárison
Megdöbbentõen részletgazdag,
digitálisan felújított sportfo-
tók, az ötvenes évek futball-
sztárjairól készített szuperlassí-
tott kisvideók, tudáspontok,
digitális kijelzõk, interaktív tár-
latvezetõ teszik teljessé a látoga-
tás élményét A labdarúgás mû-
vészete címû kiállításon. A tár-
lat anyagát másfél focipályányi
hosszúságú falon tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Millená-
ris Teátrumban.

A multimédiás kiállításon az ötvenes évek legendás labdarúgóinak
mozdulatai Puskástól Kocsisig, Hidegkutitól Bozsikig korábban elkép-
zelhetetlen minõségben csodálhatók meg. A 21. századi technológiának
köszönhetõen a korabeli fázisfotók életre kelnek, a képsorokból HD mi-
nõségû videók, lassított kisfilmek készültek, így Puskásék játéka valóban
olyan élményt ad, mintha egy sportcsatornán nézné valaki a most zajló
brazíliai vb sztárjait.
„Örülök annak, hogy a fotókon a korabeli világsztárok mellett olyan lab-
darúgók is láthatóak, akik nevét ma már kevesebben ismerik. Ez a kiállí-
tás talán kicsit az õ újrafelfedezésüket is jelentheti” – mondta el megnyi-
tóbeszédében Fenyvesi Máté dr., a Ferencváros legendás balszélsõje. A ki-
váló sportember reményét fejezte ki, hogy a mai gyerekek ezeket a fotókat
és videókat látva tanulhatnak az egykori sztároktól és ez segítheti a ma-
gyar labdarúgás ismételt fellendülését is. 

A szervezõk az 1975-ben elhunyt sportfotós, Kozák Lajos hagyatékából
1500 képkockából kiválogatott, mintegy hetven képet állítottak ki. 
A kiállítás hivatalos honlapja: www.alm.hu
Millenáris Teátrum: II. ker., Kis Rókus u. 16-20.
Nyitva tartás: június 12. – augusztusig, minden nap, 10.00-tõl 21.00 óráig. 

Hatvan éve, 1954. május 23-án gyõzte le az Aranycsapat a Népstadionban 7:1-
re az angol válogatottat a hat hónappal korábbi, londoni 6:3-as mérkõzés
visszavágóján. Az 1954-es svájci VB-n ezüstérmet szerzett a csapat. Az év-
forduló kapcsán küldte be szerkesztõségünkbe Szukovinyi Tamás olvasónk
a gyûjteményébõl azt a képeslapot, amit a berni világbajnokság  döntõjérõl
küldtek a legendás labdarúgók Budapestre.

KépeslaKépeslap az Aranycsap az Aranycsapapattólttól

Kajakozás és kenuzás 
a Római parton
A Védõszárny Sportkör egész nyáron várja a jelentke-
zõket a kenuzás vízi túrázó szinten való elsajátításához.
Szombatonként 12 órától tartják az oktatásokat a
Római parton található vízitelepen. 
Felkészült 16 éven felülieknek kínálják a kajakozás ok-
tatását, ahol egyénileg evezhetnek a jelentkezõk. Az
oktatásokon rendszeresen résztvevõknek a nyár köze-
pén hétköznapi foglalkozásokat is tartanak. 
Minden evezéssel kapcsolatos programhoz elõzetes
bejelentkezés szükséges és elengedhetetlen az alapve-
tõ felszerelések megléte. (papucs, sapka a nap ellen,
fürdõruha, stb.)
EElléérrhheettõõssééggeekk::  Védõszárny Sportkör Eszki-Móka
Kajak /facebook.com 
VVíízziitteelleepp::  1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülõpart 19.
Telefon az esti órákban: 06-30-572-23-11 és 
240-26-27 .

Hárman a huszonötbõl
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A Lánchíd utcai beruházás bontási munkála-
tai nagyrészt elkészültek, a területen jelenleg a
Fõvárosi Vízmûvek, a Fõvárosi Csatornázási
Mûvek és az ELMÜ végzi a közmûvek kiváltási
feladatait. A területen húzódó Dél Buda vízellá-
tását biztosító Sentab vezeték kiváltása 70 %-ban
elkészült. A bontási és közmû munkák során ré-
gészeti megfigyelést tartott a BTM, mely során
számos tárgyi emlék került a felszínre. Ezek kö-
zött a legfontosabb az egykori Vízirondella ma-
radványainak feltárása. A munkálatok idején fel-
fedezett, a II. világháborúban elesett magyar és
német katonák hamvait az exhumálást követõen
a budaörsi magyar-német katonai temetõben te-
metik el.

Mint arról már beszámoltunk, a nyár végére
teljesen újjászületik a Lánchíd utca. 

–Összesen közel 4800 méter hosszúságú ki-
emelt és süllyesztett járdaszegély, 6700 négyzet-
méter bazalt nagykockakõ burkolat, a kerékpár-
sávok elkülönítését is szolgáló, 2200 négyzetmé-
ter nagyelemes térkõ, valamint 6 ezer négyzetmé-

ter vágott bazalt burkolat kerül a helyére.  A köz-
lekedés biztonsága érdekében a területen a 30
km/órás sebességkorlátozást vezetnek majd be.
A Döbrentei utcában pedig megfordul a forga-
lom iránya, így itt megszûnik az átmenõ forgalom
– ismertette a részleteket Vágó Margit. Megújul a
közvilágítás is, a kandelábereket úgy helyezik el,
hogy segítségükkel a Várkert Bazár impozáns
díszkivilágítása is a leghatékonyabb legyen. 

Felújítják a zöldfelületeket, az 5600 négyzet-
méter gyep, illetve növényekkel borított terület
locsolását automata öntözõrendszerrel oldják
meg, ezen kívül több tucat fát is ültetnek elsõ-
sorban a sétányon, illetve a Döbrentei utcai cso-
mópontban. 

A Budai Várban már megismert és jól vizsgá-
zott vágott bazaltkõvel burkolják a járdaszintre
emelt útpályát a Lánchíd és a Döbrentei utcá-
ban, míg az úttest két oldalára, a járda, illetve a
parkolósáv elé kerülõ bicikli sávokat a minél
jobb megkülönböztethetõséget szem elõtt tart-
va, ettõl eltérõ kövezettel látják el. A kerékpár
sávok közvetlenül becsatlakoznak az Attila
úton és a felsõ rakparton vezetett nyomvona-
lakba, ennek ellenére a sétányon nem szûnik
meg a kerékpáros közlekedés. 

Gyalogosbarát fejlesztések a Várkert
Bazár környékén

Július 1-jén zárva  lesznek
a rendelõk
Július 1-je Semmelweis nap, amely a 2003. évi
LXXXIV. trv. 15/B. § értelmében az egészségügyi
szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló
egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dol-
gozókra kiterjedõen munkaszüneti nap. 
Ezért 22001144..  jjúúlliiuuss  11--éénn  a szakrendelõ, a fogorvosi-
és háziorvosi, illetve a gyermek háziorvosi rendelõk
ZZÁÁRRVVAA tartanak. 
Az ügyelet a munkaszüneti napoknak megfelelõ
szolgáltatást nyújtja.

Dr. Bodroghelyi László
fõigazgató fõorvos

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Megemlékezés 
az országcímernél
Az Országgyûlés 2010-ben nyilvánította június
4-ét, az elsõ világháborút magyar részrõl lezáró
trianoni békediktátum aláírásának napját a
Nemzeti Összetartozás Napjává. Ez alkalomból
a Budavári Önkormányzat megemlékezést tar-
tott a Clark Ádám téri országcímernél, ahol ko-
szorút helyezett el dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester.
Az emléknappal kapcsolatos gondolatait
Döbrentei Kornél író, költõ osztotta meg a kö-
zönséggel. 

„Érvényes-e szétszakíttatásunk mindmáig?
Igen. Az elmúlt évtizedekben tett-e ez ellen
Európa? Nem. Most tennie kell. Miért? Mert
van egy magyar érdekû kormányzat, amely ezt
akarja, s vele mi is” – jelentette ki beszédében
Döbrentei Kornél, hozzátéve: Trianon ma már
nem csak nemzeti gyásznap, hanem a spirituá-
lis egyesülés nagy pillanata annyi keserû évtized
után.                                                                              -d-

Isten veled
Gyuri bácsi!
Szinte mindenki így szólította a 77 éves ko-
rában elhunyt Ferencz /Zajcz/ Györgyöt.
Annak ellenére tettük ezt így, hogy fiatalon
költözött a Naphegyre. Sugárzott belõle az
élettapasztalat, a bölcsesség. Igazi közösségi
emberként élt. Pozitív gondolkodású, végte-
lenül becsületes, magyar ember volt, „egész-
séges” magyarságtudattal. 

A Naphegy–Tabán Környezetvédõ és Vá-
rosszépítõ Egyesület alapító elnökeként már
az elõzõ rendszerben megmutatkozott akti-
vitása. Dr. Bíró S. Krisztinával föllépett kör-
nyezetünk védelme érdekében, a meggon-
dolatlan tabáni beépítések ellen. Nem pár-
toskodott. Nála jó ügy volt és rossz ügy, jó
ember és rossz ember. Az egyesülettel indult
az elsõ szabad önkormányzati választáso-
kon. Számos emléktábla állítása és évfordu-
lós megemlékezések fûzõdnek a nevéhez:
Deák Ferenc, Széchenyi Zsigmond, Ripka
Ferenc, Teleki Pál. Utóbbi ügyét különösen
a szívén viselte. Évente emlékeztünk meg a
Sándor Palotánál a tragikus sorsú miniszter-
elnökrõl. Vallotta, amit õ is mondott és a
táblára íratott: „Nehéz ma igaz úton járni, de
lehet.” Aktív sportolói mivoltodra utalva: át-
vesszük Tõled a stafétabotot, hogy mi is szol-
gálhassuk a közjót!

Vecsey A. 

Még az idén elkészülnek a vári liftek 
Szintén a közlekedési fejlesztés keretében, az aka-
dálymentes vári kapcsolatot biztosító négy lift valósul
meg. Ezek közül már zajlik az engedélyeztetése a
Gránit lépcsõnél létesülõ tizenhárom személyes lift-
nek, amely a Lovas út és a Tóth Árpád sétány (Szent-
háromság utcánál) között szállítja majd az utasokat.
Lift épül a Korlát utcában az Iskola lépcsõnél is, az eh-
hez szükséges engedélyezési tervek már rendelkezés-
re állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési el-
járás folyamatban van. A szintén tizenhárom szemé-
lyes Iskola-lift a Halászbástyától északra, a késõ-ba-
rokk lépcsõ közvetlen környezetében valósul meg. A
munkálatok a tervek szerint az év végéig befejezõdnek.

A Lovas utcai parkolónál kialakí-
tásra kerülõ Murad lift (a létesít-
mény a Murad pasa bástyához kap-
csolódik) engedélyezési tervei is el-
készültek, a közbeszerzési eljárás je-
lenleg is zajlik, a kivitelezés még eb-
ben az évben megtörténik. Közvet-
lenül a Várkert Bazárhoz csatlakozik
az Újvilág kert felé vezetõ átjárótól

induló és az Oroszlános udvarhoz vezetõ lift,
amely várhatóan 2015-ben készül el. A felvo-
nó segítségével a gyalogosok az újonnan lé-
tesített kikötõtõl, a Várkert Bazár mozgó-
lépcsõje és liftje közbeiktatásával eljuthat-
nak a Palota udvarra. 
A felújítási munkák állásáról 
a www.varfejlesztes.hu címen folyamato-
san tájékozódhatnak az érdeklõdõk. 

Böjte Csaba testvér által támo-
gatott rászoruló gyerekeket és
családokat lát vendégül a Buda-
vári Önkormányzat zamárdi
üdülõjében. A gyerekek Cso-
bánkáról és Törökbálintról ér-
keztek. Az önkormányzat meg-
hívására június 16. és 24. között
Dul Géza atya napköziotthonos
diákjai is Zamárdiban táboroz-
nak. Összesen negyvenegyen
nyaralnak az üdülõben, a gye-
rekek számára legnépszerûbb a
fürdés a Balatonban, de  sport-
versenyek, közös játékok, vetél-
kedõk és kirándulások is színe-
sítik a programot. 

Vakáció a zamárdi üdülõben

Átalakul a Fõvárosi Közgyûlés

Módosították 
a választási rendszert
Elfogadta a Parlament június 1-i ülésén az ön-
kormányzati választási rendszer módosítását.
A fõvárosi átalakítás lényege, hogy a közgyûlés-
ben a fõpolgármester mellett – az eddigi tisztán
listás rendszer helyett – a 23 kerület polgármes-
tere és a kompenzációs listáról bekerülõ 9 kép-
viselõ lesz tag. A listára fõpolgármester-jelöltek
és polgármesterjelöltek kerülhetnek fel, még-
pedig azoké a szervezeteké, amelyek legalább 12
kerületben polgármester-jelöltet állítottak. A
listáról a kerületek lakosságszáma alapján sú-
lyozott töredékszavazatok arányában osztják ki
a mandátumokat. Töredékszavazat a polgár-
mesterjelöltekre leadott – a lakosságszám sze-
rint súlyozott – minden olyan voks, amellyel
nem szereztek polgármesteri mandátumot. 

A fõpolgármester-választás továbbra is köz-
vetlen lesz. Szintén a Fõvárosi Közgyûlést érin-
tõ változás a kettõs többség elvének bevezetése.
Ez azt jelenti, hogy egy döntéskor egyrészt szük-
ség lesz arra, hogy a többség - vagyis a 33 képvi-
selõbõl legalább 17 - jóváhagyja a javaslatot,
másrészt legalább annyi kerületi polgármester
igen szavazata is kell majd, ahányan Budapest
összlakosságának minimum a felét plusz egy
embert képviselik. A lakosságszám alapjául a
választás évében rögzített lélekszám szolgál
majd az adott önkormányzati ciklusban.

A fõpolgármester-jelöltséghez legalább öt-
ezer budapesti választópolgár ajánlása lesz szük-
séges. A módosítások érinték a választási eljárá-
si törvényt is. Eszerint 7 nappal rövidül az aján-
lásgyûjtés ideje.

Látványterv a Korlát utcai liftrõl (Iskola lépcsõ)

Murad pasa bástyájához is kapcsolódik majd egy lift

Lift épül a Gránit lépcsõnél
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Székfoglaló a Mûvészeti Akadémián

„Sebestyén Márta maga a zene”
Skultéty  Csaba új kötetének 
bemutatója a Litea Könyvesboltban

Hazatérés
Skultéty Csaba Budavárért emlékéremmel ki-
tüntetett író-újságíró, neves külpolitikai szer-
kesztõ. Negyven évi távollét után tért vissza szü-
lõföldjére! Nem megpihenni, mert a kárpát-al-
jai kisebbség öröme és gondja ma is szívügye…

1920-ban született Nagykaposon. A késmárki
német gimnáziumban végzett. 1939-44-ben
Budapesten tanult. 1945 januárjában a szovje-
tek elvitték „málenkij robotra”, ahonnan meg-
szökött. 1946-ban a külügyminisztériumban
dolgozott; 1947 októberében Prágán keresztül
elhagyta Magyarországot és Párizsban telepe-
dett le. 1951-tõl 1983-ig a Szabad Európa
Rádió munkatársa Münchenben. 1985-tõl
1990-ig a Pax Romana magyar mozgalom elnö-
ke. A rendszerváltás után egyre többször hazalá-
togatott, majd végleg letelepedett a Naphegyen.

Ezek a fontosabb életrajzi adatok. A többi egy
mindenre figyelõ ember igazságkeresése, a ve-
szendõ dolgok könyvbe mentése. Egy 94 éves
férfi hazaszeretete. Skultéty Csaba most megje-
lent kötete: „Vannak vidékek, féltett kishazák”
önéletrajz, remek visszaemlékezés, dokumen-
tum gyûjtemény. A trianoni diktatúra évei,
Csehszlovákia berendezkedése, az 1938-as elsõ
bécsi döntés, a kisebbségi lét elevenedik meg a
könyvben. A rendszerváltás utáni ország, ami-
rõl így vallott: „Elõször csak rövidebb idõre jöt-
tem haza. Meglepett az elhanyagoltság, a lepusz-
tult házak, az emberek ingerült beszéde.
Mondhatni, hazatértem a barbárság hétköz-
napjaiba. Az istentelen és gazdátlan világba!
Azóta szerencsére sokat változott minden, és
rövidesen Európa legszebb városa lehet a gyö-
nyörû Budapest”.

A nagyon szép kivitelû, régi fotókkal, levelek-
kel illusztrált könyv tanulságos olvasmány.
Elágazó idõnapló, esszékötet. A szétszaggatás-
ban élõ felvidékiek a sok bántás ellenére is a leg-
demokratikusabb magyarok lettek. 

Befejezésül a régen várt vallomás utolsó részé-
bõl idézek, hogy megértsük ezt a nagyszerû ma-
gyart, fáradhatatlan krónikást: „Amikor a
nyolcvanas évek végén Nagykapos után elláto-
gattam az egykori iskolámba, rögtönzött osz-
tálytalálkozó fogadott. Sétáltunk az egykori cip-
szer városban. Az õszi utcán már senkivel sem
találkoztam, aki beszélt volna magyarul!”

Fenyvesi

Ha megállítják az utcán, szívesen szóba elegyedik
bárkivel. Nemrég egy bevásárlóközpontban – zá-
rás elõtt pár perccel – egy biztonsági õr felismerte
és arra kérte, hogy „ahogy a Fölszállott a páva zsû-
rijében szokta”, ott helyben hallgassa meg, mit
tud. Sebestyén Márta természetesen meghallgatta
és két perc múlva, együtt énekelték a szatmár-
vidéki népdalokat. A Kossuth- és Liszt-díjas nép-
dalénekessel, Budavár díszpolgárával különleges
ívû pályájáról beszélgettünk.

s A tavasszal véget ért a döntõ és gyõzteseket hirdet-
tek a Fölszállott a páva címû népzenei versenyen.
Ezúttal zsûritagként volt jelen, de emlékszik még a
legelsõ sorozatra?

- 1969-ben rendezték az elsõ Röpülj pávát, akkor
ismerte meg az ország a Sebõ – Halmos duót, akik
egyetemistaként, kékfestõ ingben, rövid hajjal,
gitár kísérettel adtak elõ magyar népdalokat. Ér-
dekes élmény volt a képernyõ elõtt sallangmen-
tes éneklésüket hallani. Nagyon meglepõdtem,
amikor az egyik nap megláttam az általam na-
gyon tisztelt Halmos Bélát, ahogy belép a házunk
kapuján. A felettünk lakó lánynak udvarolt – aki
késõbb a felesége lett. Emlékszem, hogy „csóko-
lom”-mal köszöntem neki. 
s Mikor került szakmai kapcsolatba Sebõ
Ferencékkel?

- Gimnazista koromban az osztálytársaimmal a
Kassák klubba jártunk, ott hívta fel rám Sebõ fi-
gyelmét egy énektanár. Az egyik klubnapon Feri
elém állt, köszönt, és így szólt: „azt hallottam, hogy
nagyon szépen énekelsz. Énekelnél nekem vala-
mit?” – ezzel beterelt a könyvtárszobába. Végig-
énekeltem egy olyan akadémiai felvételsorozatot,
aminek a hanglemezváltozatát 12 évesen egy nép-
dalverseny elsõ díja mellé kaptam. Akárhányszor
otthon meghallgattam a lemezt, mindig elidõz-
tem egy bizonyos dalánál. A dal egy moldvai csán-
gó asszony balladája volt – szerintem e felvétel mi-
att tudatosodott bennem, hogy nekem életre szó-
lóan kell énekelnem. Amikor Béla és Feri meghal-
lotta a ballada bennem keletkezett élményét, Feri
megdöbbent, mert el nem tudta volna képzelni,
hogy Pesten „visszahallja” Anna néni hangját. 

Sebõ Feri lelkesedésének köszönhetõen, más-
nap reggel nem az iskolába mentem, hanem ma-
tek óra helyett a Kõmûves Kelemen balladáját
énekeltem a Magyar Televízióban. Az érettségi
évében már szinte állandóan énekeltem. 

Ezután folyamatos és vég nélküli tanulás követ-
kezett. Sebõ Feri nagyon szeretett váratlan helyze-
teket teremteni; negyven évvel ezelõtt például ki-
taszigált az Egyetemi Színpadra és annyira izgul-
tam, hogy nem jutott eszembe semmi. A „Páva”
zsûrijében ezért is voltam empatikus. Emlékszem
ezekre az élményekre és tudom milyen, amikor
az ember ott áll egy szál „põrén” a stúdióban.
Nagyon sok rutin és tudás kell ahhoz, hogy egy
elõadó váratlan helyzetekbõl is kivágja magát.
Minden tiszteletem a versenyzõknek, akik felké-
szültségben és helytállásban sokszorosát nyújtot-
ták annak, amit én valaha nyújtottam. 

s A közelmúltban a Mûvészetek Palotájában adott
teltházas koncertjét még most is emlegeti a közön-
ség.  Nagyon sok zenésztársa jelen volt a színpadon
azok közül, akikkel eddig énekelt. A mûsor az ön szá-
mára meghatározó, illetve az ön közremûködésével
készült filmek köré épült...

- Az ötletmorzsák már évek óta mozogtak ben-
nem, mert gyakran megszólítanak, hogy „Márti,
hallottalak ebben vagy abban a filmben”.
Gyakran kiderül, hogy bár én magam nem is tu-
dok róla, de a hangom valahogy részévé válik egy-
egy alkotásnak. A kép, a hang és a látvány külö-
nös emóciókat vált ki. Egy réges-régi népdal egy
modern filmnek is lehet kiemelkedõ szála, motí-
vuma. Az Angol betegben például  egy kis erdélyi
falu dala jelenik meg a moziban. Mire eljutott
hozzám az errõl szóló hír, addigra a rendezõ már
rég a dialógusok közé szerkesztette az énekem,
amelyet egy jelentben az ágyban fekvõ Ralph
Fiennes gramofonról hallgat. A rendezõ megke-
resett egy kaliforniai koncertem után és azt kér-
dezte, hogy ugye nem teszem meg vele, hogy nem
járulok hozzá a betétdal felhasználásához, hiszen
a filmet e nélkül nem tudja elképzelni és az Angol
betegnek mindig ez lesz a fõ zenei motívuma. Mit
tudtam volna mondani? (Egyébként sem lett vol-
na ehhez semmiféle jogi eszközöm, mint ahogy a
filmbõl jogdíjam sem keletkezett. A jogszabályok
szerint a jogokkal a lemezkiadó rendelkezik.) 

A koncerten olyan, számomra fontos filmek-
bõl is felidéztünk részleteket, amelyek forgatásán
is részt vehettem. Emlékezetes számomra a
Zolnay Pállal való együttmûködés, és nagyon sze-
rettem Gaál Istvánt is, akinek a Bartókról szóló
trilógiájában a Gyökerek címû film az én han-
gommal kezdõdik. 

Terveim szerint – negyvenéves ismeretségünk
évfordulóján – Halmos Bélával és Sebõ Ferivel

végig együtt zenéltünk volna. Bélát már csak film-
rõl tudtuk megidézni. Neki és a népdalgyûjtõ
Kallós Zoli bácsinak – akinek akkor volt a szüle-
tésnapja – dedikáltam néhány erdélyi dalt. 

Az esten a zenei szélsõségek is megjelentek.
Egymás mellett szólt a nagyon õsi és a nagyon
modern muzsika. A vendégeim sokfelõl érkeze-
tek, pl. Éric Mouquet a maga komputeres arze-
náljával a Deep Forest együttesbõl, miközben jöt-
tek régi zenészek is gambákkal és csembalókkal.
A magyar mellett énekeltünk angolul, franciául
és spanyolul. 
s Mûvészeti munkája mellett nemrég székfoglalót
tartott a Mûvészeti Akadémián. Milyen témában tar-
tott beszédet?

- A téma valójában Kodály és Bartók öröksége és
a táncház-mozgalom. A székfoglalóm címe:
Békés-Tarhostól a táncház-mozgalomig – amely
valójában a saját életem. A munka hamarosan
könyv alakban is megjelenik. Óriási megtisztelte-
tés, hogy Szõnyi Erzsébet vállalta a laudációt, hi-
szen zenetörténészként, zeneszerzõként is ki-
emelkedõ alakja a magyar zenetörténetnek. A
laudáció utolsó sora így hangzik: „Sebestyén
Márta maga a zene”. Ez nagyon megtisztelõ szá-
momra, de nem tudom, hogy megérdemlem-e. 
s Van-e napjainkban utánpótlása a táncházas gene-
rációnak?

- Alig voltunk maroknyian, amikor kezdõ énekes
voltam, de akkor indult be a táncház-mozgalom.
Azóta eltelt négy évtized! Ma már sok nemzet szá-
mára mi lehetünk a példa, hogy hogyan kell a
módszert, a tudást átadni. Sokszázezres tábora
van azoknak, akiket megérint a néptánc. Hihe-
tetlen, de Japánban kalotaszegi legényes versenye-
ket rendeznek. Az utánpótlás immár nemcsak az
énekes tudásban, hanem a néptáncok ismereté-
ben és szeretetében is bõséges. Rojkó 

„Ruben meséi kedves, könnyen érthetõ és szeret-
hetõ történetek az elfogadásról, a barátságról, az
álmokról, vagyis magáról az életrõl” – egy peda-
gógus és édesanya, Bertók Zsuzsa így jellemezte
Magyar Edina elsõ gyerekkönyvét. A félig ember,
félig sárkány fõhõs különös kalandjaiban a szer-
zõ szülõi tapasztalatai éppúgy visszaköszönnek,
mint szeretett otthonához, a Várhoz és az itt élõk-
höz fûzõdõ élményei.

A legtöbb mesében miért gonosz a sárkány, mi-
ért kell a páncélos lovagnak legyõznie? S egyéb-
ként is, miért nem lehet jóban a sárkány és a ki-
rálylány? 

Magyar Edina ezeket a kérdéseket elõször gyer-
mekkorában tette fel, s mivel a mesekönyvekben
nem talált rájuk választ, maga kezdett el a saját vi-
lágképéhez igazított, fordulatos történeteket fab-
rikálni. Kiskorában még az édesapja által kitalált
meséket szõtte tovább, késõbb pedig már õ ál-
modta meg ezeket az elejétõl a végéig. A meséket
aztán novellák és más prózai mûvek követték,
melyek a mai napig az íróasztal fiókjában lapul-
nak. Sokáig úgy tûnt, a mesélésbõl sem lesz sem-
mi, Edina a bölcsész évek után a turizmus terüle-
tén talált magának érdekes, de az energiáit maxi-
málisan lekötõ munkát. Viszont a gyerekkori
kérdéseit nem feledte, így édesanyaként újra fel-
elevenítette õket.

Tavaly decemberben jelent meg a Ruben és ba-
rátai címû mesefolyam elsõ kötete, a „Segítség,
füstöl!”, melyben a könyv címlapján is látható,
orrából füstöt eregetõ óvodás fiú kalandjaival ta-

lálkozhatunk. Ruben egy
félig sárkány-, félig ember-
gyerek, akinek füstöl az or-
ra, ha izgul vagy mérges, és
szikrák pattannak ki az
orrlyukából, amikor tüsz-
szent. A kisfiún eleinte ne-
vettek óvodástársai „sár-
kánysága” miatt, késõbb
azonban épp e különös tu-
lajdonsága miatt szerzett
számtalan barátot.

„A gyermeki lélek kicsi
problémáit is komolyan
kell vennünk” – a szerzõ
szerint ez a könyv egyik fõ
üzenete a szülõk számára.
Úgy véli: a Ruben-mesék
segítséget nyújthatnak ah-
hoz, hogy a gyerekek – kü-
lönösen azok, akik esetleg nehezebben nyílnak
meg mások elõtt – bátorítást nyerjenek a fõhõs
példájából.

Magyar Edina, mint mesélte, húsz éve lakik a
Várban, meséihez így a vári gyerekek – köztük sa-
ját kislánya, Lili – nyújtottak inspirációt. A buda-
vári utcák hangulata is felfedezhetõ itt-ott a törté-
netekben, a fényeikkel utat mutató kandeláberek
karaktereit például a kellemes esti séták ihlették.

Az elkészült meséket elsõként az alkotó „szigo-
rú kritikusa”, kislánya hallgathatta meg. „Szeren-
csére átmentem a vizsgán” – mondta nevetve
Edina, aki másoktól is pozitív visszajelzéseket ka-

pott. Mindezek közül a
gyerekek „elismeréseire”
a legbüszkébb: például ar-
ra, hogy egy kisfiú a
Ruben-történeteket hall-
gatva kapott kedvet a me-
seíráshoz.

A szerzõ természetesen
annak örülne a legjobban,
ha minél több gyermek ol-
vashatná-hallgathatná me-
séit. Ezért nem csak a
könyvesboltokban talál-
ható meg a munkája: az
összes kerületi óvodának,
a Mikó utcai gyermekor-
vosi rendelõnek, valamint
több fõvárosi gyermekkór-
háznak is ajándékozott a
könyvébõl. Emellett óvo-

dai felolvasásokat szeretne tartani, tapasztalatai
szerint ugyanis az ilyen programok mindig él-
ményszámba mennek a gyerekek körében.

A kedvezõ visszajelzések alapján azt tervezi,
hogy még idén kiadja a már kész, nyomtatásra vá-
ró második és harmadik kötetet is, melyekhez –
az elsõhöz hasonlóan – Balogh András készített
remek illusztrációkat. Elképzelhetõ, hogy a me-
sék a világ más tájain élõ gyerekekhez is eljuthat-
nak hamarosan: már készül az angol nyelvû for-
dítás annak érdekében, hogy a külföldi könyvvá-
sárok szakmai közönsége is megismerhesse a
Ruben-sorozatot.                                                          -d-

Szerethetõ mesék egy budavári édesanyától

Történelmi 
verseny diákoknak

Június elején hirdették ki a „Lengyel-magyar
történelmi kapcsolatok a XX. században” címû
történelmi ismeretekrõl szóló verseny eredmé-
nyét. A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagy-
követségén a budapesti gimnáziumok és szakkö-
zépiskolák legjobbjai vehették át a vetélkedõn el-
ért eredményeik alapján elnyert jutalmakat. Az
I. kerületet a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium képviselte.

Idén is megrendezték a lengyel-magyar törté-
nelmi vetélkedõt, a három fordulós versenyt
Óbuda Önkormányzata a Lengyel Köztársaság
Budapesti Nagykövetségével és a Lengyel In-
tézettel közösen írta ki.  A verseny célja a két
nép közös történelmi múltjának ismertté tétele
és a kapcsolatok ápolása. A „Lengyel-magyar
történelmi kapcsolatok a XX. században” címû,
középiskolásoknak szóló csapatversenynek
1989 volt a fõ témája. A versenyen meghívás
alapján vehettek részt a budapesti gimnáziu-
mok és szakközépiskolák. Minden kerület egy
iskolát indíthatott, összesen 11 csapat nevezett. 

Elsõ körben Power Point prezentációban kel-
lett bemutatni ismert személyeket és a sorsfordí-
tó eseményeket, valamint egy körképet: „Így lát-
ták szüleink a '80-as évek világát” illetve „Ellen-
zék, ellenzékiek a '80-asévekben” tárgykörben.

A második fordulóban feladatlapokat kellett
kitölteni, míg a harmadikban az elkészített PP
prezentációk kommentálására került sor. A
csapatoknak az otthoni elõzetes felkészülés
után egy-, a korszakhoz köthetõ jelentõs lengyel
mûalkotást kellett ismertetni, majd ország-
ismeret címszó alatt egy-egy érdekes lengyel szo-
kást, vagy népmûvészeti tárgyat is. A zsûri elnö-
ke Jaroslaw Bajaczyk, a Lengyel Intézet igazgató-
helyettese volt. 

A versengést végül az újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium nyerte meg, 2.
helyezett az óbudai Árpád Gimnázium, a 3. pe-
dig az újbudai József Attila Gimnázium lett. Az
I. helyezett csapat kéthetes lengyelországi uta-
zást, a II-VI. helyezett csapat 4 napos krakkói ki-
rándulást nyert.                                               Farkas N.

Sebestyén Márta és Sebõk Ferenc
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„Amikor színeket teremtek, vagy szavakat formá-
lok a még élettelen tubusfestékbõl, vagy a még ho-
mályos gondolatból, közben leginkább illatokra
gondolok. Szeretem az illatokat, amitõl ezer set-
tenkedõ vágy mozdul bennem. Megelevenedett
költészet, az érzékek forradalma, ahogy a megfog-
hatatlan lehelet, mint boldogság suhan át az éj-
szaka kristályain” – írja ars poétikájában Nagy
Ottó festõmûvész–mûvésztanár, akinek képei
négy kollégájával együtt a Várnegyed Galéria leg-
újabb tárlatán tekinthetõk meg.

A június 12-én megnyílt kiállítás az I. kerület-
ben található iskolák rajztanárainak mûvészi
munkáiból válogat. Az alkotókat és alkotásokat
méltató Feledy Balázs mûvészeti író bevezetõjé-
ben úgy fogalmazott, hogy a mûvészi lét és a peda-
gógiai lét külön-külön is teljes embert kíván,
ezért nagyon ritka, hogy valaki mindkét területen
kiteljesedjen. A mûvészek kreatívak, tehetsége-
sek és deviánsok, a tanároknak ezzel szemben in-
terpretálni, fegyelmezni kell és nem „lóghatnak
ki a sorból”. 

A galéria felhívására hat iskola hat mûvésztaná-
ra jelentkezett, közülük öt a saját munkáit, Keserû
Zsolt, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium pedagógusa
növendékeinek anyagát küldte el. Az alkotások
alapján a szakember úgy vélte, hogy mindannyian
egészen eltérõen gondolkodnak a mûvészetrõl.

Juhos Kis Sándor, a Kosztolányi Általános Is-
kola és Gimnázium rajztanára Szamosújváron
született. Erõsen kolorit festményei erdélyi élmé-
nyeket és tájakat idéznek. Mózessy Egon õsi bibli-
ai témájú ötvösmunkákat és rézdomborításokat
állított ki. Vallomását így kezdi: „Tizenegy-két
éves koromtól kezdve, ha azt kérdezték: Mi leszel,
ha nagy leszel? – azt válaszoltam, hogy ötvös.”
(Tegyük hozzá, hogy napjainkban õ a Lisznyai ut-
cai Általános Iskola igazgatója.)

Nagy Ottó, az Egyetemi Katolikus Gim-
názium pedagógusa a felvidéki Vágsellyén szü-
letett, mestere a Kossuth-díjas Molnár Sándor
volt. Hatalmas, stációkból álló festménye tér-
beli élményt kínál a galériában. 

Rainer Máté tehetséges tanítványainak rajza
mellé két saját, gravírozott tusgrafikát is válasz-
tott, amelyeken egy-egy spanyol, illetve német
autó mögött az országokra jellemzõ házak lát-
hatók. 

Varga-Amár László neve jól ismert a kortárs
képzõmûvészetben. A fõiskolán Sváby Lajos és
Kokas Ignác növendéke volt. A Várnegyed
Galériában különleges technikával készített,
arctalanul is üzenõ figurák fejábrázolásait állí-
totta ki. 

A megnyitón – amelyen jelen volt dr. Gálné
Csabai Klára, az I. kerület tankerületi vezetõje – a
Lisznyai utcai Általános Iskola kamarakórusa
csángó népdalcsokorral köszöntötte az érdeklõ-
dõket, majd Debreczeni Sára, a Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium diákja Kányádi Sándor Elõ-
hang címû versét mondta el.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy vélte,
különleges helyzet az itt élõk számára, amikor a ke-
rületben alkotó tanárok egyben mûvészek, és a ke-
rület mûvészei egyben tanárok. A Várnegyed
Galéria idõrõl idõre lehetõséget kínál a bemutat-
kozásra, hiszen a gyerek szemét csak az tudja fel-
nyitni a képzõmûvészet értékeire, aki maga is alkot
és ismeri a beavatási utat. Nem a diplomától, ha-
nem az egyéni látásmódtól válik mûvésszé valaki,
és öröm, ha ilyen emberekre bízhatjuk a gyereke-
ket – mondta a polgármester hozzátéve, hogy min-
den élményanyag, amit a világlátás képességének
elsajátításával az iskola ad, többszörösen megtérül.

A kiállítás július 12-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában.                                              r.a.

Mûvésztanárok 
a Várnegyed Galériában

Köszönet a pedagógusoknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idõs pedagógusok köszöntése után került
sor a kerületi pedagógusok elismerésére alapított
Budavári Virág Benedek díj átadására. A 2014.
évi Virág Benedek díjat a Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testülete Vékásné Dobos Zsuzsan-
nának, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelõ
tanárának, valamint Friedrich Attilának, a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Szakközépiskola igazgatójának adományozta.
A díjakat dr. Jeney Jánosné alpolgármester
asszony adta át.

Ahogy a méltatásban elhangzott, Vékásné
Dobos Zsuzsanna 1981-ben került a Szilágyi
Erzsébet Gimnáziumba, ahol a mindennapos
mozgás örömére nevelte a diákjait, és sportveze-
tõként elsõsorban kosárlabda-edzéseket vezetett.
Az iskola akkori igazgatója hamar észrevette,
hogy a diákok körében igen népszerû testnevelõ
olyan pedagógus, aki nemcsak a tornateremben
tud hatni a fiatalokra, így rövidesen osztályfõnöki
megbízást is kapott. Kimagasló szakmai eredmé-
nyei alapján felkérték, hogy legyen a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kará-
nak vezetõ tanára. Azóta nemcsak a középfokú,
hanem a felsõoktatási képzésben is részt vesz. A
nevelõtestület megbecsülését jelzi, hogy õ a közal-
kalmazotti tanács elnöke, s egyben a tanári kar
delegáltja az Iskolaszékben. Véleményére, mun-

kájára mindig számíthatnak a munkatársai, kol-
légái, az iskola egész közössége.

A díj átadása elõtt Gózon Gyula, a Petõfi
Gimnázium pedagógusa, a kerületi testnevelõ-ta-
nári munkaközösség vezetõje és Szijártó Kornél,
a Szilágyi Gimnázium testnevelõ tanára közvet-
len hangú, rövid laudációjukban a tanárnõ em-
beri tartásáról, kollegialitásáról és a gyerekek
iránti elkötelezettségérõl idéztek példákat.

Vékásné Dobos Zsuzsanna a díj átvétele után
nagy megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést és
úgy fogalmazott, hogy soha nem bánta meg 16
éves korában meghozott döntését, hogy a testne-
velõ tanári pályát választotta. Szerencsésnek
mondta magát, hogy a „Szilágyiban” taníthat,

ahol szeretetet kapott a diákoktól, a kollégáktól
és a szülõktõl.  Zárszavában Virág Benedeket idéz-
te: „Születtem, szerettem hazámat s dolgoztam ér-
te. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így.
Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, ak-
kor Magyarország boldog lesz.”

Friedrich Attila, a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola igazgatójának laudációját Sapszon
Ferenc, az iskola mûvészeti vezetõje mondta el.
Felidézte azt a pályaívet, amelyben a díjazott
1998-ban óraadó tanárként indult, majd törté-
nelem tanárként dolgozott, s végül – immár nyol-
cadik éve – az iskola igazgatója. Annak idején kol-
légái felfigyeltek képességeire, empátiájára és
2006-ban arra bíztatták, hogy induljon el az igaz-
gatói pályázaton. 2012-ben immár a második cik-
lusát kezdte meg. Friedrich Attila minden gyere-
ket név szerint ismer, ha kell ebédeltet, helyette-
sít és ügyel a tanulószobán. Ragaszkodik hozzá,
hogy változatlanul taníthasson és osztályfõnök le-
hessen. Hivatásának kulcsa: a szeretet – zárta
laudációját Sapszon Ferenc.

Friedrich Attila a díj átvételét követõen egy la-
tin mondással kezdte köszönetét, amely magya-
rul így hangzik: „Az embereket a kitüntetések
örömmel töltik el”, majd hozzátette, hogy a csa-
ládtól, a munkatársaktól, a gyerekektõl és szülõk-
tõl is naponta kap örömhíreket. Külön köszöne-
tet mondott az önkormányzatnak, mert – bár az
iskola fenntartója a fõváros – de úgy érzi, hogy a

Budavári Önkormányzat mindig saját iskolája-
ként támogatja az intézményt. 

Az ünnepség további részében a nyugdíjba vo-
nuló pedagógusoktól: Gálné Vitális Katalin igaz-
gatóhelyettes asszonytól (Lisznyai utcai Általános
Iskola), Husztiné Keresztes Tündétõl (Budavári
Általános Iskola), Gomola Lászlónétól, Nagy
Annától, Törõ Istvánnétól és Gulyás Judittól
(Brunszvik Teréz Budavári Óvodák) búcsúzott az
önkormányzat, majd dr. Gálné Csabai Klára tan-
kerületi igazgató köszöntötte a kerületi pedagó-
gusokat. A szakmai munkát kiemelõ gondolato-
kat követõen került sor az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által odaítélt elismerések átadásá-
ra. Az ünnepséget fogadás zárta.                          R.A

Az I. kerületi iskolákban oktató mûvészeket Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a galériában

Az ünnepségen dr. Jeney Jánosné alpolgármester és dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgató adta át az okleveleket

Júniusi Márai szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt jjúúnniiuuss  2244--éénn  1177  óórraa--
kkoorr a Budavári Önkormányzat dísztermében.(I., Úri u.
58.)Téma:Vérfagyasztó színpadi pillanatok - Egy díszlet-
munkás emlékirataiból: ellenforradalmár voltam 1963-
ban a Nemzeti Színházban; tartottam karjaim közt
Tábori Nórát egy szál pendelyben a Vígszínház színpa-
dán; elõadás közben a kezemben robbant fel egy reflek-
tor az Irodalmi Színpadon stb.
Író, elõadó, házigazda: Szigethy Gábor. Egy korty bor:
Vesztergombi József szekszárdi borász. Egy jóízû falat:
Kovács László gasztronómus.

Elõadás a férfiak egészségérõl
és betegségeirõl
A Budapest, I. ker. Budavári Polgárõr, Önkéntes
Tûzoltó és Egészségvédõ Egyesület a „Férfiak
Egészségének Európai Hete” alkalmából jjúúnniiuuss  2255--éénn,,
sszzeerrddáánn  1188..0000 órai kezdettel a Férfiak egészsége és
betegségei címmel elõadást szervez. Meghívott elõ-
adó: Prof. Dr. Simon Tamás egyetemi tanár, a Magyar
Rákellenes Liga elnöke. Helyszín: a Budavári Polgár-
õrség székhelye:I. ker., Attila út 107. földszint. Minden
érdeklõdõt várnak!

Várfok Galéria
(I., Várfok u.11.)
Szögletek- a Várfok Galéria mûvészeinek csoportos kiál-
lítása. A Várfok Project Roomban Csendes napok címmel
Szanyi Borbála dézsaszobrait tekinthetik meg az érdek-
lõdõk.  Nyitva tartás: június 13-tól július 12-ig, kedd-
szombat 11 és 18 óra között.     

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
JJúúnniiuuss  2288..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll..  Közös tár-
sasjátékozás.
Vajon megtalálod a labirintusból kiveze-
tõ utat? Tudsz egymás után kétszer ha-

tost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki!
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.
JJúúlliiuuss  55..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórráá--
ttóóll Papírszínház. A Csi-
mota kiadó bemutatja:
Janikovszky Éva: Bertalan
és Barnabás. A Papír-
színház elõadását hagyo-
mányteremtõ szándékkal
hallássérült gyerekek aka-
dálymentesen, jelnyelvi
tolmács közremûködésé-
vel élvezhetik. Mesélõ:
Hoós Gabriella; Jelnyelvi
tolmács: Bödök Ilona
Együttmûködõ partner: 90 decibel Project 
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 60 perc.
JJúúlliiuuss  1122..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  Nyári utazós játékok.
Kézmûves foglalkozás Farkas Réka ipamûvésszel.
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig. 90 perc.
JJúúlliiuuss  1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll közös társasjátékozás.
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig. 120 perc.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
(I., Fõ utca 6.)
JJúúlliiuuss  2255..––sszzeepptteemmbbeerr  2277..
A fák titkos szíve – a III. Zalaegerszegi Országos Famûves
Konferencia és Pályázat alkotásainak bemutatója.

Múzeumok éjszakája Színes programok jjúúnniiuuss  2211--éénn
1166  óórrááttóóll – Ruhabemutató, tárlatvezetés, közös ének-
lés a Fölszállott a páva két résztvevõjével, tekerõmuzsi-
ka, balkáni népzene, könyvbemutató, régi idõk hangle-
mezei…
AAuugguusszzttuuss  11..––sszzeepptteemmbbeerr  2200..  Az alapanyagtól a mûal-
kotásig – Molnár Imre bõrmûves iparmûvész kiállítása
Nyitva tartás: kedd-szombat 10 és 18 óra között.
IIddõõsszzaakkooss  kkiiáállllííttóó  tteerreemm
(I., Szilágyi Dezsõ tér 6.)
MMáájjuuss  2299..––jjúúlliiuuss  66..  Nemez kézbõl kézbe – kiállítás a ha-
gyományos nemezmûvesség fortélyait tovább éltetõ
tanfolyam hallgatóinak munkáiból.
JJúúlliiuuss  99..––aauugguusszzttuuss  1111..  Kikészítettük – a XX. Országos
Bõrmûvest Tábor résztvevõinek kiállítása.
AAuugguusszzttuuss  1155..––sszzeepptteemmbbeerr  2266. Ifjú mesterek remekei –
kiállítás a Népmûvészet Ifjú Mestere pályázatra érkezett
anyagokból. Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9 és 16 óra
között, péntek 9 és 13 óra között.

Vízivárosi Klub
(I., Batthyány u. 26.) 
JJúúnniiuuss  2233--áánn  1177  óórrááttóóll::  Maly Róbert tervezõmûvész tár-
latvezetést tart Egyiptom Ellenfényben címû kiállításán. 
JJúúlliiuuss  0033--áánn  1100  óórrááttóóll::  A játék lendületbe hoz! Játékklub
nagyszülõknek és unokáknak.
JJúúlliiuuss  1111--éénn  1188  óórrááttóóll  ZZáárróóbbuullii..
Minden csütörtökön 17.00-18.00 óráig: Meridián Torna
Haide Éva vezetésével (minden korosztálynak). 
Minden hétfõn 10.00 órától
Idõsek Akadémiája Irka Kör Kállai Júlia vezetésével.

2014.július 12-tõl  augusztus 15-ig a
Vízivárosi Klub nyári szünet miatt zárva tart.

Programok Budapesti Nyári Fesztivál
A Budapesti Nyári Fesztivál idén is változatos program-
mal várja azokat, akik nyáron sem szeretnének színházi
élmény nélkül maradni. A Margitszigeti és Városmajori
Szabadtéri Színpadokon három hónap alatt közel száz
programból, prózai és zenés elõadások, musicalek, ope-
rák, koncertek, gyerekprogramok széles skálájából vá-
logathatnak a kulturális feltöltõdésre vágyók.

Az idei év attrakciója Shakespeare születésének 450.
évfordulójához kötõdik, amit háromnapos fesztivállal ün-
nepelnek meg a Margitszigeten. Szent Iván éjszakáján,
mely egyben a Múzeumok Éjszakája is, a londoni Globe
Színház Hamlet címû elõadását mutatják be angol nyel-
ven, magyar felirattal. Shakespeare és a kortárs mûfajok
kapcsolódási pontját keresi a Szentivánéji Slam Komédia,
melyhez a slam poetry legnevesebb sztárjai a saját
Szentivánéji-parafrázisukat írják meg és adják elõ színhá-
zi elõadás formájában. Shakespeare-inspirációk témában
a színház öltözéktervezési pályázatot hirdetett, melynek
munkáit a Víztorony galériájában tekinthetik meg az ér-
deklõdõk, egyéb színháztörténeti kuriózumok mellett.

Sztravinszkij Tavaszi áldozat és Tûzmadár címû balett-
jeit a Moszkvai Klasszikus Balett társulata hozza el. Lajkó
Félix a 40., Boban Markovics az 50. születésnapja jegyé-
ben mutat be különleges koncertet, és búcsúturnéja kere-
tében a Margitszigeten lép fel újra a Buena Vista Social
Club. Idén is lesz szimfonikus filmzene-koncert, a nagy be-
mutatók, Bizet Carmen és Verdi Aida címû operáinak fõ-
szerepét pedig most is neves külföldi sztárénekesek
éneklik.

A fesztivál másik fõ helyszínén, a Városmajorban újra
megrendezik a Színházi Szemlét, melyen a legjobb szó-
rakoztató elõadásokat láthatják a nézõk a vidéki és ha-
táron túli színházak repertoárjából, emellett számos be-
mutatóval, klasszikus és világzenei koncerttel valamint
gyerekszínházzal várják a családokat.

Bõvebb infó: www.szabadter.hu
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Ivott és papírjai sem voltak
Erõsen ittas személyhez hívták ki a rendõröket a
Batthyány térre, a helyszínre érkezõ járõr pedig a biz-
tonság kedvéért értesítette a mentõket. Szerencsére
kórházba szállításra nem volt szükség, az ellátás közben
azonban kiderült, hogy az ittas embernek nincsenek ira-
tai, így a kerületi rendõrkapitányságra elõállították. 

Álrendõrök rendõrkézen 
Beindult a turistaszezon, ennek egyik jele, hogy a külföl-
diek körében népszerû intézmények és látnivalók kör-
nyékén megjelentek az álrendõrök. Az elkövetõk hamis
rendõrigazolvánnyal felszerelkezve arra kérik áldozatai-
kat, mutassák meg a náluk lévõ készpénzt, ugyanis ille-
gális pénzváltás gyanúja miatt nyomoznak. Az átadott
pénztárcákból aztán észrevétlenül kisebb-nagyobb

összegeket eltulajdonítanak. Nemrégiben egy szabad-
idõs rendõrnek feltûnt a mesterkedésük, így két külföldi
álrendõrt sikerült elfogni. Megtalálták náluk azokat a há-
zilag készített iratokat, amelyekkel magukat rendõrként
igazolták. Az elkövetõkkel szemben megindult az eljárás. 

Nyitott ajtón surrant be a tolvaj
A háziak óvatlanságát használta ki az a besurranó tolvaj,
aki a hajnali órákban jutott be az egyik kerületi bérház la-
kásába. Nem volt nehéz dolga, hiszen az otthoniak elõ-
zékenyen nyitva hagyták a bejárati ajtót, így míg béké-
sen aludtak, a tolvaj összepakolta a készpénzt, mobilte-
lefonokat, illetve az iratokat. A bûncselekmény ebben az
esetben is könnyen elkerülhetõ lett volna, ha a lakás tu-
lajdonosai zárva tartják ajtajukat. 

Elõkerült a milliós könyv
Külföldön ellopott értékes könyvet akartak elárverezni
az egyik hazai aukción. Erre azonban végül nem került
sor, az 1500-as évekbõl származó kötetet még idõben
lefoglalta az I. kerületi kapitányság. Mint kiderült, az egy-
kori eperjesi kollégium és liceum könyvtárából származó
könyvritkaság kikiáltási ára egymillió forint volt, a régi-
ség hamarosan visszakerül származási helyére.

Kék hírek

Az év legmelegebb hónapjai a pihenésrõl és a va-
kációról szólnak, ilyenkor sem szabad azonban
elfeledkezni gyermekeink biztonságáról, vala-
mint értékeink védelmérõl. Összeállításunkban
a legfontosabb tanácsokat gyûjtöttük össze. 

A nyári idõszakban rendszerint megnõ a besur-
ranásos lopások száma, holott egy kis odafigye-
léssel, valamint néhány egyszerû szabály betartá-
sával a bûncselekmények elkerülhetõek lenné-
nek. Mivel ebben az esetben különösen igaz,
hogy az alkalom szüli a tolvajt, még a legnagyobb
melegben se hagyjuk nyitva lakásunk bejárati aj-
taját, illetve az elérhetõ magasságban lévõ abla-
kokat. Az esetek többségében ugyanis a tolvaj ép-
pen a nyitva felejtett, vagy akár az esti huzat ked-
véért szándékosan kitámasztott ajtón, ablakon
jut be a lakásba, és ha már ott van, megszabadít-
ja a békésen alvó lakókat értékeiktõl. Amikor
nyaralni megyünk, kérjük meg szomszédainkat,
rokonainkat, hogy vegyék ki a levélszekrényünk-
bõl a leveleket, idõnként nyissanak ablakot, kap-
csolják fel este a világítást. Ezzel a módszerrel tá-
volt tarthatjuk a hívatlan látogatókat. 

Nyáron könnyebb dolguk van a zsúfolt tömeg-
közlekedési eszközökön, piacokon „dolgozó”
zsebtolvajoknak is, hiszen az emberek többsége
nem tudja pénzét és iratait ruhája belsõ zsebében
tartani. Óvintézkedéseket azonban ilyenkor is te-
hetünk, válasszunk olyan nadrágot, vagy más ru-
hadarabot, amelynek zárható a zsebe. Ha erre
nincs módunk, értékeinket soha ne tegyük a far-
zsebünkbe, bankkártyánk PIN kódját pedig in-
kább hagyjuk otthon. Táskánkat mindig tartsuk
zárva, a buszon, metrón és villamoson pedig tart-
suk a hónunk alatt – még a hátizsákot is. Külö-
nösen legyünk figyelmesek a vonaton és a stran-
dokon, holminkat soha ne hagyjuk õrizetlenül,
hiszen a bûnözõk csak erre az óvatlan pillanatra
várnak. Senki sem örül annak, ha feltörik a kocsi-
ját, pedig az esetek többségében éppen az autósok
kínálják fel a lehetõséget a tolvajok számára. Ezért

fontos, hogy a leparkolt jármûben látható helyen
ne maradjanak ellopható értékek: táska, mobilte-
lefon, GPS. Arra is figyeljünk, hogy a navigáció,
vagy a mobiltelefon konzolját is rejtsük el, mert
ezekbõl arra következtethetnek a bûnözõk, hogy
a készülékek az autóban maradtak. 

Óvjuk gyermekeinket
A szünidõben jelentõsen megnõ az utcán gyalo-
gosan vagy éppen kerékpárral egyedül közleke-
dõ kiskorú gyerekek száma. Biztonságuk érdeké-
ben a szülõk feladata, hogy felhívják a figyelmü-
ket a közlekedési szabályok betartására. Nagyon
fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan
kell áthaladni az úttesten, hol szabad biciklizni,
illetve azt is, hogy sötétedés után mindig legyen
rajtuk valamilyen világos ruhadarab vagy fény-
visszaverõ eszköz, biciklijükön pedig kapcsolják
be a világítást. Ezeket a szabályokat érdemes a
családoknak együtt begyakorolni! 

Veszélyben a kerékpárok
Nyáron egyre többen pattannak biciklire, nem vé-
letlen, hogy a bûnözõk is elõszeretettel vadásznak
az egyszerûen elemelhetõ kerékpárokra. Tapasz-
talatok szerint a tolvajok a könnyû prédára vadász-
nak, ezért érdemes minél erõsebb, lehetõleg U
alakú zárszerkezetet, vagy vastag kábelt használni
a kerékpár rögzítésére. Lényeges, hogy ne a
KRESZ táblákat tartó oszlopokhoz kössük ki a bi-
ciklit, hanem olyan helyet válasszunk, amit nem
lehet könnyen elmozdítani. Kerüljük a sötét, kis
forgalmú mellékutcákat, illetve a szórakozóhe-
lyek, kocsmák környékét, a bûnözõk ugyanis ép-
pen ezeket a helyszíneket részesítik elõnyben.
Utóbbit már csak azért is, mert alkoholos befolyá-
soltság alatt kerékpározni is szigorúan tilos. A
rendõrök a bicikliseket is megszondáztathatják,
ahogyan arra is figyelnek, hogy a jármû este ren-
delkezzen a kötelezõ felszerelésekkel: elsõ és hátsó
lámpával, valamint fényvisszaverõ prizmával.
Ezek hiányában a kerékpáros bírságra számíthat.  

Nyári bûnmegelõzési tanácsok 

A Szilágyi Dezsõ téri templom tornyának felújítása
ugyan még nem fejezõdött be, de a gyülekezet fia-
taljai és öregjei azért nekiláttak a templom közvet-
len környékének rendbetételéhez. Május végén
rendezték meg a Magyar Református Egyház
Szeretethíd nevû önkéntes programját az egész
Kárpát-medencében. Ehhez a programhoz csatla-
kozva a gyülekezetbõl mintegy kétszáz fõ vett részt
különféle feladatok elvégzésében. Összesen tizen-
nyolc helyszínen szolgáltak idejükbõl, erejükbõl,
önként másoknak. Voltak, akik a máltai idõsek
otthonában látogattak meg idõseket, mások az
ORFI kórházban két emeletet takarítottak ki,
megint mások a Mészáros utcai Szivárványország
fogyatékosok napközijébe látogattak el.

És voltak, akik a Szilágyi Dezsõ tér szépítésére
szánták el magukat. A Szilágyi Dezsõ téri gyüleke-
zet 304. számú Kõrösi Sándor Cserkészcsapata
Panda õrse már péntek délután elkezdte a mun-
kát. Harmadik éve õk azok, akik a templom körü-
li kõedényeket és a Szilágyi Dezsõ tér 3. számú tár-
sasház udvarát virágokkal ültetik tele. Még a dél-
utáni zápor sem riasztotta õket el, mert egy cser-
késznek ezt is állnia kell.

Szombaton délelõtt aztán elkezdõdött a máso-
dik felvonás: mintegy 20-25 önkéntes állt neki a

munkának. Ma már ott díszlenek a begóniák a
templom elõtti rézsûn.  

Köszönjük a Budavári Önkormányzat kerté-
szeti csapatának a segítségét. Hoztak  szerszámo-
kat, termõföldet, fûmagot, a munkálatok befejez-
tével elvitték a szemetet, és a gyülekezet pedig biz-
tosította a 700 db virágpalántát és a szorgos keze-
ket, akik a virágok elültetése mellett még gyepesí-
tettek is ahol a fû a téren kifagyott, és a templom
elõtti kocsifelhajtót is gyommentesítették.

Jó volt együtt tenni valami keveset azért, hogy
kerületünknek ez a kiemelkedõen szép helye
még szebb, gondozottabb legyen. Cs.Zs.

Megszépült a Szilágyi Dezsõ téri
templom környéke
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BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában reprezentatív
mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs, 2 fürdõszo-
bával kialakított 110 m2-es, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 31,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház teljes
legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorámás,
francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses örökla-
kás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

ÚÚrrii  utcában reprezentatív 3 lakásos mûemlékház teljes
elsõ emeletén lévõ 105 m2-es, nagypolgári jellegû, össz-
komfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
nagy télikerttel átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

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

BBuuddaaii  vár közelében a Batthyány utcában felújított tár-
sasházban eladó egy reprezentatív, polgári belméretû 120
m2-es, erkélyes, panorámás 3,5 szoba hallos, alacsony re-
zsiköltségû öröklakás. Garázslehetõség a közelben. Irány-
ár: 39,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Duna-part közelében a Batthyány
téren felújított mûemlékházban 41 m2-es 1,5 szobás, fel-
újított, 90 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes felújítandó és
150 m2-es igényesen felújított önkormányzati lakások örö-
kölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9,8 M Ft, 14,5 és
23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBeemm  rakparton reprezentatív mûemlékházban káprá-
zatos dunai panorámájú 128 m2-es  2 szintes, igényesen
felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 34,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  BBuuddaaii Vár közvetlen közelében a Donáti utcában pa-
norámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ, ala-
csony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es örökla-
kás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

IIII..  kkeerrüülleett  Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû tár-
sasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos örök-
lakás gépkocsibeállóval, tárolóval eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

DDíísszz téren reprezentatív mûemlékházban lévõ földszin-
ti és II. emeleti 127 m2-es, cirkófûtéses önkormányzati la-
kások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõvülõm
ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32. Telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

KKéésszzppéénnzzzzeell vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti,
1,5-2 szobás, csendes, , panorámás, parkra nézõ, temp-
lom melletti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com, tele-
fon: 06-70-280-3991.

BBaatttthhyyáánnyy  u. II. emelet, liftes, 30 m2 felújított garzon el-
adó. Irányár: 12,3 MFt. telefon: 201-9475, 06-70-237-
9030.

Toldy Ferenc - Kagyló u. sarkánál 55 nm-es lakás eladó,
17,9 MFt. Telefon: 06-30-729-7546.
II., Völgy utcában új, 1 szobás teraszos lakás eladó. 20,9
Mft.Telefon: 06-30-729-7546.
Keresek eladó lakást a kerületben, vagy a környékén. Te-
lefon: 06-30-729-7546.
Hûvösvölgyben 100 nm-es ház 550 nm-es gondozott tel-
ken eladó. 39,9 Mft. Telefon: 06-30-729-7546.

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

aaddááss--vvéétteell

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

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
jjuuddaaiikkáátt,,  ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,
eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,

hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa
GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráá--
kkaatt,,  tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjj--

ttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeelleeffoonn::  0066--
11--336644--77553344,,  0066--3300--338822--77002200..

JJoozzeeff  AAnnttiikkvviittááss..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  üüzzlleetteemmbbee
lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  bbúúttoorrookkaatt,,
ffeessttmméénnyyeekkeett,,  áállllóó--aasszzttaallii--ffaallii--kkaarr  óórráákkaatt,,  aannttiikk  llaakkbbee--
rreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmáárrvváánnyy--bbrroonnzz--óónn--ppoorrcceelláánn
ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  eeuuzziinn  mmáázzaass  ZZssoollnnaayytt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,
GGoorrkkaa  kkeerráámmiiáákkaatt,,  HHeerreennddii  nniippeekkeett,,  eeüüssttöökkeett,,  ccssiilllláárroo--
kkaatt  ééss  tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  AA  kkiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::
0066--2200--332244--22770033..

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûj-
tõ. Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--99332244--004433..

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag-
beszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  ggaarraanncciiáávvaall!!  
((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,

SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

PPeeddaaggóógguussnnõõ  mmiinnõõssééggii  ttaakkaarrííttáásstt,,  sszzééppkkoorrúúaakknnaakk
pprrooggrraammookkrraa  kkíísséérréésstt,,  ttáárrssaallkkooddáásstt,,  hháázzii  sseeggííttssééggeett
vváállllaall..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--559966--33339944..

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

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

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

SSZZEEMMÉÉLLYYII  EEDDZZÉÉSS,,  ffiittttssééggii  eeggéésszzssééggüüggyyii  áállllaappoottffeell--
mméérrééss,,  éélleettmmóódd  ttaannááccssaaddááss  nnõõkknneekk,,  kkiissggyyeerrmmeekkeess

aannyyuukkáákknnaakk,,  üüzzlleetteemmbbeerreekknneekk,,  iiddõõsseekknneekk  aa
BBoouuttiiqquuee  FFiittnneessss  MMoozzggááss  SSttúúddiióóbbaann..

VVáárroomm  ÖÖnntt  //  RRééppáássii  EEddiinnaa  sszzeemmééllyyii  eeddzzõõ
II..kkeerr..  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3388..  TT::  0066--2200--997722--99004466

wwwwww..bbqqffiitt..hhuu ffaacceebbooookk..ccoomm//bboouuttiiqquueeffiittnneessss..hhuu

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

ookkttaattááss

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

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
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Apróhirdetés-felvétel legközelebb július 29-tõl 30-ig, 10-tõl 15 óráig lesz a szerkesztõségben.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Egészség

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ
SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-9528-028



8 Várnegyed XIX. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2014. JÚNIUS 20., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
SSzzüünneett

Július 30.
Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. (Csak közületi apróhirdetésnél!) 

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

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

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az Interneten 

a www.budavar.hu honlapon, a Magazinok címszó alatt.

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
2014. március 25-tõl új vállalkozó terjeszti a Várnegyed újságot. 

Kérjük, ha a terjesztéssel kapcsolatban észrevétele van, 
akkor azt jelezze az alábbi elérhetõségeken: 

TTeelleeffoonnsszzáámm::  0066--11--333366--0044--3355      EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu


