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Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Kalotaszegi
tárlat

A két évtizede mûködõ Zsoboki Mûvésztelep
alkotóinak munkáiból látnak válogatást a Vár-
negyed Galéria új kiállításán a mûvészetked-
velõk. A tárlatot május 6-án szerdán 18 óra-
kor Banner Zoltán mûvészettörténész nyitja
meg. Közremûködik Fehérváry Lilla elõadó-
mûvész.

Virágba borultak a cseresznyefák a fõváros egyik legszebb sétányán.  A virágzó cseresznyefákban  a Tóth Árpád sétányon gyönyörködhetnek a Várba látogatók.

A koncertekrõl bõvebben a 4-5. oldalon olvashatnak

A vári buszforgalom csökkentése érdeké-
ben buszfordulót építenek a Hilton szállo-
da alá. A beruházás a Budai Vár és kör-
nyéke közlekedésfejlesztési projekt része. 

Folytatódik az európai uniós forrásból finan-
szírozott Budai Vár és környéke közlekedésfej-
lesztési projekt, az önkormányzat március vé-
gén kezdte meg a Hilton szálló alatti buszfordu-

ló kiépítését, amely várhatóan augusztusra fe-
jezõdik be. A Hunyadi útról – a Hunyadi szo-
bornál – a buszok lefordulnak majd a Hilton
alatti területre (az eddigi gazdasági bejárathoz)

és a turisták, látogatók itt tudnak
majd kiszállni. A kibõvített és felújí-
tott terület alkalmas lesz a nagyobb
autóbusz-forgalom fogadására. 

Innen a nemrégiben elkészült vári
lifttel tudnak kényelmesen és aka-
dálymentesen feljönni a Várba. A
Hiltonba érkezõ vendégeknek a szál-
loda – a beruházáshoz kapcsolódva –
fogadóépületet alakít ki, így a vendé-
gek már ezen keresztül érkeznek meg
a szálláshelyükre.   

A buszfordulóval jelentõsen csök-
kenthetõ a Várba behajtó buszok szá-
ma, ezzel pedig csökken a környezet-
terhelés, miközben a turisták rende-
zett körülmények között szállhatnak
le a buszokról. Ismeretes, hogy a
Schulek lépcsõ tövében, a Dísz térnél
vagy a Palota út felsõ részén megálló
buszok sok esetben zavarják a forgal-
mat.   

A buszforduló kiépítésének költ-
sége mintegy százmillió forint, ame-
lyet az önkormányzat uniós forrás-
ból finanszíroz. 

Megnyílik a Magdolna-torony
Az önkormányzat felújítja a Magdolna-tornyot, amely
várhatóan május végétõl látogatható lesz. Elsõ lépésben az
oldalkápolna tetõzetét cserélik ki.  A Kapisztrán tér legré-
gibb épülete a késõ gótikus stílusban épült Magdolna-to-
rony mára az egyetlen középkori torony Budán, ahonnan
páratlan körpanoráma élvezhetõ. A megnyitást követõen a
torony belsejében kiállítás nyílik majd, a torony felsõbb
szintjei a csigalépcsõtornyon keresztül érhetõk el. 

Buszforduló épül a Hilton alatt 
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Beiratkozás 
a Brumszvik Teréz 
budavári óvodákba
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,
érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványá-
nak, valamint TAJ kártyájának fénymásolata; 
- a szülõ érvényes lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák maguk-
kal gyermeküket is.

1. Beiratkozás a Nyárs utcai épületbe jelentke-
zõk számára:
ÁPRILIS 27-ÉN (hétfõn) 8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT
ÁPRILIS 28-ÁN (kedden) 8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT
A beiratkozás helye: Nyárs u-i épület (Nyárs u.
2-4.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 15-én (pénteken)
8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

2. Beiratkozás a Tigris és Mészáros épületekbe 
jelentkezõk számára:
ÁPRILIS 29-ÉN (szerdán) 8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT, 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT
A beiratkozás helye: Tigris u-i épület (Tigris u.
58-60.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 15-én (pénteken)
8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

3. Beiratkozás a Dísz téri épületbe jelentkezõk
számára:
ÁPRILIS 30-ÁN (csütörtökön)   8.00-12.00
ÓRA KÖZÖTT, 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT
A beiratkozás helye: Dísz téri épület (Dísz
tér3.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 15-én (pénteken)
8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

4. Beiratkozás a Toldy Ferenc utcai épületbe je-
lentkezõk számára:
MÁJUS 11-ÉN (hétfõn) 8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT, 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT
A beiratkozás helye: Toldy F. utcai épület
(Toldy F. u. 66.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 15-én (pénteken)
8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

5. Beiratkozás a Lovas utcai épületbe jelentke-
zõk számára:
MÁJUS 12-ÉN (kedden)    8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT, 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT
MÁJUS 13-ÁN (szerdán)    8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT
A beiratkozás helye: a Lovas úti épület (Lovas
út 3.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 15-én (pénteken)
8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

6. Beiratkozás az Iskola utcai épületbe jelentke-
zõk számára:
MÁJUS 13-ÁN (szerdán) 14.00-17.00 ÓRA
KÖZÖTT, MÁJUS 14-ÉN (csütörtökön)
8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT, 14.00-17.00
ÓRA KÖZÖTT
MÁJUS 15-ÉN (pénteken) 8.00-12.00 ÓRA
KÖZÖTT
A beiratkozás helye: Iskola u-i épület (Iskola u.
44.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy - a korábbi évek ta-
pasztalatai alapján – a jelentkezõk nagy létszá-
ma miatt, esetenként hosszabb várakozási idõ-
vel kell számolni a beiratkozásnál, ezért türel-
müket és megértésüket kérjük. 

KATINSZKI FERENCNÉ 
INTÉZMÉNYVEZETÕ

Ismét Budapest egyik büszkeségéhez méltó lát-
ványt kínál, a teljes hosszában megújuló kerüle-
ti Duna-part a felújított Várkert Bazár, a
Lánchíd utca, a Döbrentei utca. A kis ékszerdo-
boz záró ékköveként készül el a Fátyol park,
ahol fõként a környékbeli idõsek, a Mese-
múzeumba látogató gyerekek, s a kifulladt turis-
ták pihentek meg a fák árnyékában.

Mi tagadás, a környék, fõleg a Döbrentei ut-
ca felújítása megviselte a parkot. De emlékez-
zünk, a munkazaj elültével, a Szarvas tér -
Apród utca és a Döbrentei utca forgalomcsilla-
pításával együtt hamar visszakapta régi nyugal-
mát a kis park. 

A Fátyol park felújítása várhatóan május ele-
jére lesz kész. Ezzel ez a kis tabáni városrész is
újjászületik. A Budavári Önkormányzat beru-
házásában parkosítást, cserjésítést végeznek,
pótolják a füvet, mészkõszegélyre cserélik a fog-
híjas szegélykövezetet, tarka virágokkal ültetik
tele a parkot szegélyezõ ágyásokat és új pado-
kat, szemeteseket is kihelyeznek. Az Elek apó
kútja elõtti töredezett mészkõlapot is kijavít-
ják, letisztítják.

Benedek Elek kisbaconi mesekútjának mása
a jövõben már naplemente után is megcsodál-
ható lesz, ugyanis két kandelábert telepítenek a
kút mellé. Sõt, a látogatókat meglepetéssel is
várja a magyar népmesegyûjtés atyjának emlék-
helye. Ahogyan az út túlsó felérõl hívogató
Mesemúzeumban is ott lakik megannyi megle-
petés.                                                                           D.A. 

Felújítják 
a Fátyol parkot

Új villamosmegállót építenek a Szent Gellért rakparton 
Április végén új villamos-megállóhely építése kezdõdött meg a Szent Gellért rakparton a Rudas fürdõ  közelében, a híd
alatt, a Budavári Önkormányzat beruházásában. A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési projekt keretében épülõ
megállóhelynek köszönhetõen a fürdõ az eddigieknél kényelmesebben lesz megközelíthetõ a 18-as, 19-es és a 41-es vil-
lamosokkal.  A biztonságos közlekedést jelzõlámpás gyalogátkelõhely is segíti majd, ennek kialakítása is most kezdõdik.
A kivitelezés során forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkavégzés várhatóan május végéig tart.

(Képünk illusztráció)

Kétszáz éve született Volkmann Róbert zeneszer-
zõ, a budapesti Zeneakadémia elsõ tanári kará-
nak zeneszerzés tanára. Emlékét egykori lakóhá-
zának falán a Tárnok utca 7. szám alatt emlék-
tábla õrzi.

Volkmann Róbert a szászországi Lommatzsch-
ban született 1815. április 6-án, szegény család
gyermekeként. Elõször elvégezte a tanítóképzõt,
majd Lipcsében zeneszerzést tanult. Mestere az a
Karl Ferdinand Becker volt, akit Karl Schumann
barátjának tartott. 1939-ben elõször Prágában
helyezkedett el zongora- és énektanárként, egy
évvel késõbb költözött Magyarországra, ahol
négy évtõl eltekintve, egészen 1883. október 28-
án bekövetkezett haláláig élt és alkotott. 1875-tõl
a Tárnok utca 7. alatti házban lakott. Mûvei kö-
zül az egyik legjelentõsebb az 1850-ben íródott b-
moll zongoratrió, melyet Liszt Ferenc a „jelenkor
legnevezetesebb zenemûvének” nevezett, aho-
gyan Richard Wagner tetszését is elnyerte. Jó
kapcsolatokat ápolt Brunszvik Ferenccel, Erkel
Ferenccel, valamint Heckenast Gusztávval, aki
mecénásként, mûvei kiadásával is segítette. 

Nevéhez fûzõdik a „Széchenyi sírjánál” cí-
mû zongorafantázia, melyet a legnagyobb
magyar halálakor komponált. A mû végén
Vörösmarty Szózatának zenei részlete is fel-
csendül, ezért a hatóság a nyilvános elõadását
betiltotta. Volkmann Róbert már életében
nemzetközi elismertséget szerzett, és bár né-
met volt, magyarnak vallotta magát. Cselló-
versenyét és három vonósszerenádját gyak-
ran játszották a különbözõ hangversenyeken,
I. szimfóniájáért az Orosz Zenetársaságtól ko-
moly pénzdíjat kapott. II. szimfóniáját „ma-
gyaros” hangulata miatt, az osztrák-magyar ki-
egyezés zenedarabjaként is számon tartották.
A Firenzei Kvartett felkérésére Johannes
Brahms mellett zsûritagként mûködött egy
vonósnégyes versenyen, de hasonló, nemes
feladatokat látott el Liszt Ferenccel, Mosonyi
Mihállyal és Erkel Ferenccel is. 1875-ben lett
az akkor alakult Zeneakadémia zeneszerzés
professzora, megbízatását haláláig ellátta.
Kortársai szerint azonosult a magyar lelkület-
tel, ezért is voltak annyira népszerûek mûvei
választott hazájában.                                            k. 

Születésnapi
Kosztolányi Gála 

„Mert álom kell, hogy gyermek maradj...” – így hangzik magyarul az
Alphaville együttes Forever Young címû slágere, amelyet a Tanárock
zenekar adott elõ a Kosztolányi Gimnázium gálamûsorának
zárószámaként. A gimnázium pedagógusaiból verbuválódott rock-
csapat nagy sikert aratott a Marcibányi téri Mûvelõdési Központ szín-
padán.

A Tanárock üzenetértékû slágerszövege remekül illett a maratoni
délután hangulatához, hiszen elõbb az általános iskolások, majd a gim-
nazisták gálamûsorában is csupa vidám, felszabadult diák produkció-
ját élvezhette a közönség. A program ízelítõt adott a gyerekek kreativi-
tásából, tehetségébõl és elõadói tudásából. A szavalóktól a hangszeres
elõadókon át a táncprodukciókig, igazán színes gála kerekedett. Az
egyéni bemutatkozásokon túl, az idegen nyelveket tanuló osztályok
önálló jeleneteket is bemutattak. Kiugró sikere volt Mr. Beannek, akit
alig akart elengedni a közönség. A színpadon a gyerekek Moliére-tõl
Örkényig, Petõfitõl Laczkfi Jánosig, a klasszikustól a kortársakig szá-
mos neves irodalmi alkotót felvonultattak. Ezúttal a jövõ szerzõi is lehe-
tõséget kaptak, hiszen több mûsorszámot maguk a diákok írtak, illetve
rendeztek. Születésének 130-dik évfordulóján, természetesen az iskola
névadójáról, Kosztolányi Dezsõrõl is megemlékeztek.

A gála fénypontja – mint immár nyolc éve minden esztendõben –
idén is az Év tanárnõje és tanára díj átadása volt. A gyõzelmi kupával és
számos „praktikus” emléktárggyal járó elismerést a kosztolányis gyere-
kek szavazatai alapján az Attila Alapítvány és az Iskolaszék ítélte oda. Az
Év tanárnõje díjat ezúttal holtversenyben Sashalmi Zsuzsanna, a ma-
gyar nyelv és irodalom tanára, valamint Gál Diána testnevelõ nyerte.
Az Év tanára elismerést Földi István földrajz szakos pedagógus vehette
át. Stelzelné Szabó Erzsébet intézményvezetõ asszony formabontó mó-
don ezúttal egy különdíjat is alapított, amelyet Zsigmond Anna fizika
– matematika szakos kolléganõjének nyújtott át.                                     R.A.

A legmagyarabb német 
zeneszerzõ

Óvjuk értékeinket, óvjuk lakásunkat
Egy több napra magára hagyott, Krisztina
körúti lakásból ékszereket és készpénzt tu-
lajdonítottak el ismeretlen tettesek. A bû-
nözõk az ajtót feszítették fel. Az esettel kap-
csolatban a rendõrség a lakóingatlanok vé-
delmére hívja fel a figyelmet. A tapasztala-
tok szerint, a betörõk minél kisebb kocká-
zatra igyekeznek törekedni, ezért inkább a
kisebb forgalmú legfelsõ emeleti vagy a me-
nekülés szempontjából kedvezõbb földszin-
ti lakásokat választják.

Hamis bérlettel bukott le 
a külföldi diák
Hamis jogviszony igazolással kiadott bérlet-
tel utazott az M2 metrón egy külföldi diák. A
kihallgatás során kiderült, hogy az eredeti
igazolás 2014. december 31-én lejárt, ezért
a diák kijavította a dátumot. Ellene hamis
magánokirat felhasználás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indítot-
tak eljárást.

Rendõrkézen a tolvaj
Egy vidéki városban sikerült elfogni azt a
szökésben lévõ bûnözõt, aki még 2009-ben
tört be egy lakásba, ahonnan több fényké-
pezõgépet, számítógép-tartozékot és mû-
szaki cikkeket tulajdonított el. Az ügyben az
I. Kerületi Rendõrkapitányság jár el. 

Dolgoznak a „fürdõszarkák”
Több bejelentés érkezett a rendõrséghez
arról, hogy az egyik közkedvelt fürdõben
értékeket loptak el az öltözõszekrények-
bõl. Az ügyben lopás bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folyik
nyomozás. A rendõrség arra kéri a fürdõ-
vendégeket, hogy lehetõség szerint a
strandok, illetve fürdõk területére  ne vi-
gyenek magukkal értékes mûszaki cikke-
ket vagy nagyobb mennyiségû készpénzt,
ha nem tudnak gondoskodni az õrzésük-
rõl. Tudni kell, hogy az öltözõszekrények
nem alkalmasak értékmegõrzésre, csak a
váltóruha tárolására szolgálnak. A fürdõk

többségében lehetõség van külön széf
bérlésére, érdemes ezt a szolgáltatást
igénybe venni. 

Megvacsorázott a betörõ
Az ablakon keresztül jutott be az egyik I.
kerületi, földszinti lakásba G. Szergej, ket-
tõs állampolgár. Ha pedig már ott volt, elõ-
ször megvacsorázott, majd beült a szobá-
ba, és egy üveg bor társaságában az ott ta-
lált laptopot is bekapcsolta. A lakás tulaj-
donosának fia mindeközben a másik szo-
bában tartózkodott barátjával, amikor ész-
revették a hívatlan látogatót, rögtön hívták
a rendõrséget. 

Gyûrût loptak társuktól
Rablás lett a vége a közös italozásnak a
Délinél, ahol szóváltást követõen három fér-
fi elvette negyedik társuk aranygyûrûjét. A
verekedés miatt kihívott rendõrök egyikük-
nél megtalálták az ékszert, a három gyanú-
sított ellen rablás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást
a kerületi kapitányság. 

Dunába ugrott – kimentették
Egy román állampolgárságú férfi - eddig
tisztázatlan okokból- a Dunába ugrott.
Szerencsére egy bátor fiatalember sikere-
sen kimentette, a férfit a mentõk azonnal
kórházba szállították. Az életmentõt a hely-
színen látták el az OMSZ munkatársai. 

Csalót fogtak
Egy idõs hölgy feljelentését követõen kez-
dett el nyomozni a rendõrség egy társaság
üzletkötõje ellen. Az történt, hogy a férfi egy
egészségmegõrzõ termék vásárlására, a
sértett beleegyezése nélkül, nevét a szerzõ-
dés alá hamisítva kölcsön-megállapodást
kötött. Bár V. Renátó nem tett vallomást,
átadott a rendõröknek egy dokumentumot,
ami bizonyítja, hogy a felvett kölcsönt
visszafizette. A felelõsségre vonást ezzel
nem kerüli el, azonban a kár megtérülése
miatt kisebb büntetésre számíthat. 

Kék hírek

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

Telefon: 06-1-336-0435
ugyfelszolgalat@presslog.hu
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1964 óta ünnepeljük április 11-én,
József Attila születésnapján, a költészet
napját. Ebbõl az alkalomból közös vers-
mondást szervezett a Magyarság Háza
a Szentháromság téren, míg a Buda-
vári Önkormányzat a szintén ezen a
napon született Márai Sándorra emlé-
kezett az író krisztinavárosi szobránál. 

Nagy közös versmondásra hívta a diákokat
a Magyarság Háza, mely ezzel a rendhagyó,
ám a magyar irodalom és vers ügyét nagy-
szerûen szolgáló, közösségi programmal
vezette be a költészet napját egy nappal
megelõzõ rendezvényeit. A felhíváshoz
több száz iskolás csatlakozott, akik Jordán
Tamás színmûvész irányításával a Szent-
háromság téren, a Mátyás-templom árnyé-
kában együtt szavalták el József Attila:
Születésnapomra címû versét. A versmon-
dást követõen, Fûzfa Balázs irodalomtör-
ténész tartott ismeretterjesztõ elõadást,
majd délután slam poetry –a stand up
comedyhez hasonló, szabad, utcai költészet– est zárta a
programok sorát, amelyek a költészet napja mellett, a
Magyarság Házában tavaly megnyitott, „Mi magyarok” ki-
állításhoz is szervesen kapcsolódtak.

Április 11-én, a hagyományokhoz híven, Márai Sándor
Mikó utcai szobránál tartott megemlékezést a Budavári Ön-
kormányzat. Varga Antal alpolgármester mindenekelõtt az
író különleges életútjáról beszélt, amely Kassáról, a szülõvá-
rosból indult, és a Mikó utcai otthonon keresztül az emigrá-
cióban végzõdött. 1956-ban a forradalom hírére azonnal ha-
zasietett Amerikából, november 7-én ért Münchenbe, ahol
megfogadta: többé nem lép a magyarokat eláruló Nyugat-
Európa földjére – emlékeztetett Budavár alpolgármestere.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az I. kerület rendkívül gaz-
dag irodalmi örökséggel büszkélkedhet, hiszen Babits
Mihály, Kosztolányi Dezsõ, Ottlik Géza, Németh László és
Kányádi Sándor is ezer szállal kötõdik a városrészhez.

A szellem nagyságát is megfogalmazta a Füves könyvben
Márai, aki így ír az emberrõl: „A kõ, a fém is tovább él, mint
az ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világ-
ban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erõsebb és maradan-
dóbb, mint a kõ és a fém - ezért soha nem szabad másképpen
látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erõ,
mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nemcsak al-
katrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erõ az emberi lé-
lek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk,
nevetséges és szánalmas”.

Sediánszky János, Budavár korábbi alpolgármestere, örö-
mét fejezte ki, hogy a költészet napja kapcsán ismét lehetõ-
ség nyílik a magyar kultúra továbbadására. Mint elmondta,
Márai munkái 1956 után sokáig a tiltott gyümölcsöt jelen-
tették. Emberi nagyságát mutatja, hogy akkor sem jött
vissza, amikor már megtehette volna, hiszen kitartott foga-
dalma mellett: amíg idegenek tapossák szeretett hazája
földjét, idegenben marad. Hiába kérte Püski Sándor felesé-
ge, Ilona asszony, aki azt is felajánlotta, hogy kiadják a köny-
veit – mégis hajthatatlan maradt. Ahogyan Sediánszky
János hangsúlyozta, Márai Sándor örökségét tovább kell
örökíteni a fiataloknak, mert része nagyságunknak,
amellyel helyt állhatunk a világban, a többi nép között.

Május 1-tõl lezárják a Lánchíd utcát
Megkezdõdtek a Lánchíd utcában a hibajavítási munkák, a kivitelezõ szakaszosan végzi el a
munkálatokat, amelyek várhatóan júliusig tartanak. A munkálatokkal a kivitelezõ szakaszo-
san halad, kisebb területek lezárása mellett dolgozik. A javítások nem befolyásolják a
Várkert Bazár megközelíthetõségét és tervezett programjait. 

22001155..  mmáájjuuss  11--ttõõll  22001155..  aauugguusszzttuuss  3311--iigg  hhééttvvééggeennkkéénntt  a Lánchíd utcát lezárják a forga-
lom elõl, az utcába a BKK jármûvei, illetve a parkolókba az ott lakók hajthatnak majd be.
Mindez nincs összefüggésben a hibajavításokkal.

Ágyú dörgött a Naphegyen 
Április 10-én a Lisznyai utcai Általános Iskolában nem mindennapi módon emlékeztek meg a
II. világháború befejezésének közelgõ 70. évfordulójáról. A HM Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály segítségével a Magyar Tartalékosok
Szövetsége (MATASZ) hagyományõrzõ tüzérei látványos tüzérségi bemutatót tartottak az is-
kola udvarán. Jásdi Balázs vezetésével egy a második világháborúban használt ágyút és ke-
zelõ személyzetét láthatták „mûködés” közben a diákok. Megnézhették az ágyút és kelléke-
it, a korabeli egyenruhákat és felszereléseket, valamint a kézi fegyvereket is. A legnagyobb
sikert az ágyúból leadott lövés imitációk aratták. 

Mózessy Egon, az iskola igazgatója elmondta, hogy terveik szerint októberben az 1956-os
eseményekrõl történõ megemlékezés alkalmából egy akkor használt ágyút és annak keze-
lõszemélyzetét hozzák majd el a MATASZ tüzérei.

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének következõ klubnapja 2015. május 5-én délután 2
órakor kezdõdik. Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház. (1011 Budapest, Bem rakpart 6.) A
régi és a ma is aktív klubtagokat egyaránt szeretettel várják.

Röviden
Közös versmondás és Márai emlékezete a költészet napján

Az irodalom ünnepe

Ünnepeltek a kerületi bölcsõdék
163 évvel ezelõtt, április 21-én nyitotta meg kapuit az elsõ magyarországi böl-
csõde. Erre az eseményre emlékezünk minden évben a bölcsõdék napján,
amely egyben ráirányítja a figyelmet a bölcsõdei ellátásban dolgozók munkájá-
ra, alkalmat szolgáltat tevékenységük elismerésére. A Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsõde munkatársai a hagyományokhoz híven, idén is közösen
ünnepeltek: a Momentán Társulat RögVest interaktív elõadását megelõzõen,
az intézményvezetõi dicséretek átadására, valamint a nyugdíjba vonuló dolgo-
zók köszöntésére is sor került.  

A közösségépítõ eseményt megnyitó Pusztainé Berényi Katalin mindenek-
elõtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi intézményrendszer 163
éves története során jelentõs fejlõdésen ment keresztül, azonban a jelenlegi
bölcsõdei hálózat korszerû szemlélete, magas színvonalú munkája, az 1852. áp-
rilis 21-én lerakott alapokon nyugszik. Mára személyre szabottá vált a bölcsõ-
dei gondozás, ami még komolyabb szakmai felkészültséget, tudást és intelligen-
ciát követel meg a bölcsõdei dolgozóktól. Ennek köszönhetõen –ahogyan a
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõde vezetõje fogalmazott– „bölcsõdé-
inkben kialakult egy jó színvonalú, optimális gyermek- és családcentrikus ellá-
tás”. Ez rendkívül fontos a társadalom egésze szempontjából is, hiszen az intéz-
ményrendszer így képes ebben a korai, fogékony életszakaszban a gyermek fej-
lõdését a leginkább gazdagítani. Sokat segíthet ebben, hogy a kormányzat társa-
dalmi stratégiájának, gondolkodásának középpontjába került a család – hang-
súlyozta a szakember.

Ezt követõen került sor az intézményvezetõi dicséretek átadására, az elisme-
rést idén Nemes Takách Erzsébet, az Iskola utcai bölcsõde intézményvezetõ he-
lyettese, Krajcár Károlyné élelmezésvezetõ, Varga Jenõné technikai dolgozó, a
Tigris utcai bölcsõdében dolgozó Busi Balázsné kisgyermeknevelõ, és a Lovas
úti bölcsõde kötelékébe tartozó Makk Endréné kisgyermeknevelõ érdemelte
ki. 40 éves jubileuma, és nyugdíjazása alkalmából Pusztainé Berényi Katalin in-
tézményvezetõ külön is köszöntötte Holman Istvánné bölcsõdevezetõt, és a
szintén nyugállományba vonuló dr. Takács Gábornét, Galyas Ildikót és
Mailinger Károlynét.

Több száz diák szavalta együtt József Attila Születésnapomra címû versét a
Szentháromság téren

Varga Antal alpolgármester idézte fel Márai Sándor életútját az író Mikó
utcai szobránál

Forgalomkorlátozás a Nagy Futam miatt
MMáájjuuss  11--jjéénn  hhaarrmmaaddsszzoorr  kkeerrüüll  ssoorr  aa  NNaaggyy  FFuuttaamm  eellnneevveezzééssûû  tteecchhnniikkaaii  ssppoorrttookkaatt  ffeellvvoonnuullttaattóó  bbeemmuuttaattóórraa  BBuuddaappeesstteenn..  
AA  rreennddeezzvvéénnyy  mmiiaatttt  jjeelleennttõõss  ffoorrggaalloommkkoorrllááttoozzáássookkrraa  kkeellll  sszzáámmííttaannii..

ÁÁpprriilliiss  2299--éénn  0044..3300  óórrááttóóll  mmáájjuuss  22--áánn  1100..0000
óórrááiigg a Lánchíd utca mindkét oldalán az Ön-
tõház utca és az Ybl Miklós tér között, az Ybl
Miklós téren, a Bem felsõ rakpart mindkét
oldalán a Lánchíd és a Halász utca között.

ÁÁpprriilliiss  2299--éénn  2222..0000  óórrááttóóll  mmáájjuuss  22--áánn  0044..3300
óórrááiigg  a Friedrich Born rakparton 
a Halász utca és a Várkert rakpart (Döbren-
tei tér) között pesti alsó rakparton, 
a Lánchíd déli parkolójában

ÁÁpprriilliiss  3300--áánn  1188..0000  óórrááttóóll  mmáájjuuss  22--áánn
0044..3300--iigg  a budai alsó rakparton az Erzsébet
híd és az Üstökös utcai felhajtó között, 
• a Fõ utca mindkét oldalán a Lánchíd és a
Jégverem utca között, 

• a Jégverem utca mindkét oldalán a Fõ utca
és a Bem rakpart között, 
• a Halász utca mindkét oldalán a Fõ utca és
a Bem rakpart között, 
• a Várkert rakpart mindkét oldalán, teljes
hosszában, 
• a Döbrentei utca mindkét oldalán  az Ybl
Miklós tér és a Döbrentei tér között
• az Öntõház utca mindkét oldalán, a Fogas
utca mindkét oldalán a Döbrentei utca és a
Várkert rakpart között
• a Fátyol utca mindkét oldalán Döbrentei
utca és a Várkert rakpart között 
• az Apród utca mindkét oldalán az Attila út
és az Ybl Miklós tér között
• az Alagút utca mindkét oldalán az Attila út
és az Alagút között

• az Attila út mindkét oldalán a Döbrentei ut-
ca és az Apród utca között
• az Attila út mindkét oldalán az Erzsébet híd
és a Szarvas tér között 
• a pesti alsó rakpart mindkét oldalán a
Lánchíd és az Erzsébet híd között
• a Széchenyi téren 
• a Dorottya utca mindkét oldalán
• az Apáczai Csere János utcában
az Eötvös tér alsó rakpart le és felhajtó útpá-
lyán
• a Széchenyi felsõ rakpart mindkét oldalán
az Arany János utca és a Széchenyi tér között

TTiillooss  mmeeggáállllnnii  áápprriilliiss  3300--áánn  1188..0000  óórrááttóóll  mmáá--
jjuuss  22--áánn  1188..0000  óórrááiigg  aa  LLáánncchhíídd  uuttccaaii  UU  aallaakkúú
ppaarrkkoollóóbbaann

ÁÁpprriilliiss  2288--áánn  0066..0000  óórrááttóóll  mmáájjuuss  22--áánn
1188..0000  óórrááiigg lezárják a Lánchíd utcát és az
Ybl Miklós teret.

ÁÁpprriilliiss  2299--éénn  2222..0000  óórrááttóóll  áápprriilliiss  3300--áánn
0044..3300  óórrááiigg  vvaallaammiinntt  mmáájjuuss  11--jjéénn  2222..0000  óórráá--
ttóóll  mmáájjuuss  22--áánn  0044..3300  óórrááiigg lezárják a
Friedrich Born rakpartot a Halász utca és a
Várkert rakpart (Döbrentei tér) között

MMáájjuuss  11--jjéénn  1100..0000  --1188..0000  óórraa  kköözzöötttt  lleezzáárr--
jjáákk::  
a budai alsó rakpartot az Üstökös utcai lehaj-
tó és a Bertalan Lajos utcai lehajtó között
• a Clark Ádám teret

• az Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós
tér között
• az Alagút utcát az Attila út és az Alagút között
• a Fõ utcát a Clark Ádám tér és a Csalogány
utca között
• a Batthyány utcát a Gyorskocsi utca és a Fõ
utca között
• a Bem rakpartot a Lánchíd és a Halász ut-
ca között
• a Jégverem utcát a Fõ utca és a Bem felsõ
rakpart között
• a Pala utcát a Fõ utca és a Bem felsõ rak-
part között
• a Halász utcát a Fõ utca és a Bem felsõ rak-
part között

• a Szent Gellért rakpartot a Rudas fürdõ és
a Várkert rakpart között
• a Várkert rakpartot
• az Erzsébet híd - Attila útra lehajtó útpályá-
ját
• a Szarvas téren a Krisztina körúti átkötõ
utat
• a Döbrentei utcát az Ybl Miklós tér és a
Döbrentei tér között
• az Öntõház utcát
• a Lánchidat (a gyalogosforgalom elõl is)
• az Attila utat a Döbrentei utca és az Apród
utca között
• az Attila utat az Erzsébet híd és a Szarvas
tér között

ÁÁpprriilliiss  3300--áánn  2222..0000  óórrááttóóll  mmáájjuuss  11--jjéénn
0044..3300  óórrááiigg  
• a Clark Ádám teret
• a Fõ utcát a Clark Ádám tér és a Jégverem
utca között
• a Jégverem utcát a Fõ utca és a Bem rak-
part között
• a Halász utcát a Fõ utca és a Bem rakpart
között
• a Bem felsõ rakpartot a Jégverem utca és
a Halász utca között
• a Várkert rakpartot a budai alsó rakpart és
az Attila út között
• az Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós
tér között

mmáájjuuss  11--jjéénn  1100..0000  óórrááttóóll  1188..0000  óórrááiigg  
• Széchenyi tér teljes területét
• a pesti alsó rakpartot a Szent István téri
felhajtó és a Havas utcai felhajtó között
• az Eötvös teret

• a József Attila utcát a Széchenyi tér és a
Bajcsy-Zsilinszky út között
• a Dorottya utcát a Széchenyi tér és a
Sofitel Hotel parkoló lejatója között
• az Apáczai Csere János utcát a Szende Pál
utca és a Széchenyi tér között
• a Lánchidat (a gyalogosforgalom elõl is)
mmáájjuuss  11--jjéénn  2222..0000  óórrááttóóll  mmáájjuuss  22--áánn  0044..3300--iigg  
• a Clark Ádám teret
• a Fõ utcát a Clark Ádám tér és a Jégverem
utca között
• a Jégverem utcát a Fõ utca és a Bem rak-
part között
• a Halász utcát a Fõ utca és a Bem rakpart
között
• a Bem felsõ rakpartot a Jégverem utca és
a Halász utca között
• a Várkert rakpartot a Budai alsó rapkartés
az Attila út között
• az Apród utcát az Attila út és az Ybl Miklós
tér között

TILOS MEGÁLLNI!

ÚTLEZÁRÁSOK

IDÕSZAKOSAN LEZÁRHATJÁK AZ ALÁBBI TERÜLETEKET
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- Május 7-én 19 órakor, pontosan kétszáztizenöt év-
vel azután, hogy Ludwig von Beethoven az egykori
Várszínház színpadára lépett, Bogányi Gergely
Liszt- és Kossuth-díjas zongoramûvész alig száz mé-
terrel arrébb, az MTA Vári Kongresszusi Termében
bemutatja a helyi közönségnek a maga alkotta
Bogányi zongorát. A különleges hangszeren ezen az
estén természetesen Beethoven mûveibõl játszik.

A zongoramûvész elmondta, hogy, az ûrtechnoló-
giában is használt speciális anyagból, kézzel gyártott
21. századi hangszer hét évnyi kutató- és fejlesztõ
munka után készült el. A zenész munkáját mérnö-
kök, zenetechnikus és formatervezõ szakember is se-
gítette, így nem véletlen, hogy a megújított külsõn
kívül a zongora mechanikai szerkezetében több
mint ötven újítás található.

- A Steinway cégnek és a többinek is kiváló zongo-
rái vannak, nem hiszem, hogy lehet jobbat csinálni
azon az úton. Mi ezért más úton indultunk el – nyi-
latkozta a zongoramûvész. – A kicsit futurisztikus
forma nem puszta dizájn. A forma a hangot öleli
körül, a hangzásnak van alárendelve. Egyrészt
akusztikai, másrészt spirituális szempontból. A lá-
bai hangvetõként mûködnek. A közönség felé tere-
lik a hangot. 

A mintegy 64 millió forint értékû, egyedi készíté-
sû hangszert tavaly novemberi bemutatkozása óta

most harmadik alkalommal láthatja-hallhatja a ze-
nei érdeklõdésû közönség.

Bogányi Gergely zenész családban született,
édesapja, Bogányi Tibor neves karmester, édes-
anyja zenetanár. A korán felfedezett tehetség négy-
éves korában kezdett zongorát tanulni szülõváro-
sa, Vác zeneiskolájában. Hatéves korában külön-
díjasa volt a nyíregyházi Országos Zongoraver-
senynek, amelyet kilencévesen meg is nyert. Az if-
jú mûvész elsõ zeneakadémiai tanára a kerüle-
tünkben élõ, Liszt-díjas Baranyay László volt, aki
egy korábbi interjúban elmondta, hogy nem volt
könnyû számára a különleges tehetségû tanítvány
oktatása. 

Bogányi Gergely késõbbi tanulmányait az
Egyesült Államokbeli Indiana Egyetemen Sebõk
György, a helsinki Sibelius Akadémián Matti
Raekallio irányította. Rados Ferencre szintén mes-
tereként tekint.

A mûvész elsõsorban Chopin és Liszt mûveinek
avatott tolmácsolójaként vált ismertté, repertoárján
ugyanakkor több, mint harminc zongoraverseny és a
zongorairodalom jelentõs része szerepel.

A Beethoven Budán sorozat nyitó hangversenyén
a közönség számára nem csupán a mûvész új külön-
leges hangszere, hanem a zenei program is sok meg-
lepetést ígér. -roj-

A budaváriak számára május 7-e egyike a szép hagyo-
mányú ünnepnapoknak. Beethoven 1800-ban ezen a
napon adott hangversenyt József nádor és ifjú felesé-
ge, Alexandra Pavlovna Romanova tiszteletére az ak-
kori Várszínház színpadán. A hajdani koncertre, im-

már másfél évtizede hangversennyel emlékezik a
Budavári Önkormányzat. Néhány éve az emlékkon-
cert több napos fesztivállá bõvült, amelynek keretében
a nemzetközi hírû mûvészek mellett bemutatkoznak
az ifjú tehetségek, és a szóló mûvek között a kamara-

darabok is felcsendülnek. A hangversenysorozat egyik
különlegessége, hogy a program immár jazz improvi-
zációkkal is bõvült. A közönség az idén május 7. és 10.
között a Budai Vár négy helyszínén, öt koncertre lá-
togathat el.

Beethoven & Bogányi Budán

Május 9-én, az MTA Zenetudományi Intéze-
tének Bartók termében Czébely Beáta és Nagy
Csaba zongoramûvészek, valamint Brassói-Jõrös
Andrea énekmûvész ad kamarahangversenyt
Beethoven mûveibõl. A belépés a közönség szá-
mára ingyenes. A koncertrõl Czébely Beátával
beszélgettünk.

s Mindhárman pályájuk elején járó, fiatal mûvé-
szek. Gyakran adnak közös hangversenyeket?

- Brassói-Jõrös Andreával hatéves korunk óta is-
merjük egymást, mindketten Kárpátalján,
Visken végeztük a zeneiskolát, Nagy Csabával pe-
dig közös tanszakra jártunk a budapesti Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen – õ egy évvel
fölöttem végzett.  Nemcsak kollégák, hanem
mindhárman jó barátok vagyunk.
s A Beethoven Budán sorozat keretében megrende-
zett hangversenyen zongorával kísért dalok, egy négy-
kezes mû (nyolc variáció Waldstein gróf témájára) és
az V. zongoraverseny kétzongorás változata is felcsen-
dül. Hol és hogyan zajlanak a közös próbák?

- Andreával otthon próbálunk, Csabával pedig a
Zenemûvészeti Egyetem kollégiumában, ahol
rendelkezésünkre áll két zongora. Valamennyi
mû sok gyakorlást igényel.
s Gyakran játszik Beethoven mûveket?

- A közelgõ diplomakoncertem miatt elég széles a
repertoárom, de a Beethoven zongoraversenyt a

Zenetudományi Intézetben játszom
majd elõször. Neves tanáraim, Szokolay
Balázs és Hargitai Imre nagyon sokat se-
gítenek az elõadásmód tökéletesítésé-
ben. Az V. zongoraverseny Beethoven
középsõ alkotói korszakában keletke-
zett. Bár játéktechnikailag valamelyest
még rokonítható az általam gyakran ját-
szott Mozart szonátákkal, a bizonyos ér-
telemben még klasszikus mû számos
elemében már erõsen a romantika kor-
szakára mutat elõre, különösen a 2. té-
tel, amely már-már chopin-i hangzást
idéz. Itt a felcsendülõ hangok egyszerû-
sége miatt a játékmóddal kell többet ki-
fejezni. Gyakran mondják, hogy a ro-
mantikus mûvekhez képest a barokk-
ban és a klasszikában kevés az érzelem,
ezzel nem értek egyet.
s A koncertek között mivel foglalkozik és
mik a további tervei?

- A Marczibányi téri Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános Iskolában zongo-
rát tanítok, jelenleg tíz tanítványom
van, 6 és 16 év közöttiek. Nagyon szeretek taníta-
ni, élvezem a gyerekek különleges egyéniségét.
Szabadidõmben nagy lendülettel készülök a júni-
us 6-ai diploma-hangversenyemre, mely a Régi
Zeneakadémia Kamaratermében kerül megren-

dezésre. Bachtól Rachmaninovon át Prokofievig
különbözõ zenei korszakok szerzõinek mûveit
játszom majd. Nyáron férjemmel, Pál Istvánnal
és a családunkkal mint minden évben, idén is
visszatérünk Kárpátaljára, ahol két zenei tábort is

vezetünk, majd augusztusban a százhalombattai
Summer Festen, Keszthelyen pedig egy kurzuson
veszek részt. Beethoven V. zongoraversenyét leg-
közelebb szeptemberben, Vilniusban játszom.
s Nem titok, hogy férjével, Pál István „Szalonnával”,
a Magyar Állami Népi Együttes vezetõ prímásával itt
laknak a kerületben, a Tabánban. Hogy érzi magát a
történelmi környezetben?

- Nagyon szerencsések vagyunk, hogy zöld övezet-
ben élhetünk. A környezet számomra feltûnõen
nyugodt, a mindennapos pesti nyüzsgés után kel-
lemes érzés kiülni a teraszra. Néha hiányzik, hogy
nincs kihez átszaladnom a szomszédba, ám tény,
hogy ha itthon gyakorlok, itt nem zavarom vele a
lakótársakat.

Zongoraverseny két zongorával

A zongoránál: Berecz Mihály

s Hogyan „fedezték fel” önt a fesz-
tivál szervezõi?
- A meghívást Vashegyi
György karnagy úrtól, az
Orfeo Zenekar mûvészeti ve-
zetõjétõl kaptam, aki egy má-
jusi Mozart hangversenyre is
felkért. Azt hiszem Paulik
László hegedûmûvész ajánlott
a figyelmébe, aki a Szent
István Király Zenemûvészeti
Szakközépiskolában az egyik
tanárom, és egyben az Orfeo
Zenekar koncertmestere, il-
letve szólistája.
s A mûsorban felcsendülõ mûve-
ket korábban is játszotta már?

- Beethoven az egyik kedvenc zeneszerzõm, akitõl
a koncerten is elhangzó A-dúr szonátát már több-
ször elõadtam, ellenben az Eroica variációkat
most fogom elõször megszólaltatni. Ez a mû je-
lentõs kihívás számomra, mert technikailag
rendkívül nehéz mû. Régi álmom volt, hogy egy-
szer közönség elõtt is eljátszhassam és igazán bol-
dog vagyok, hogy ez most megtörténik. A felké-
szülésben Kõrösiné Belák Erzsébet, a Szent
István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola
tanszakvezetõ tanára segít.
s A középiskolai tanulmányok mellett mennyi ideje
jut a gyakorlásra és a koncertfellépésekre?

- Az iskolában félig magántanuló vagyok, ez azt je-
lenti, hogy ha összesûrûsödnek a koncertek, ak-
kor délelõtt otthon gyakorolok, délután zongora-
órára megyek, a közismereti órákat pedig késõbb
bepótolom.
sHány éves korában adta az elsõ koncertjét?

- Kilenc évesen kezdtem zongorázni és tizenegy le-
hettem, amikor a Rácz Aladár Zeneiskolában az
elsõ nagyobb mûsort játszottam.

s Nem zavaró, hogy az ön nevérõl mindenkinek az
édesapja, Berecz András jut eszébe? 

- Õ egész más mûfajokban vált ismertté, én nem
azon az úton indultam el. Négyen vagyunk testvé-
rek, mindenki önálló egyéniség. A bátyám nép-
táncosként két évvel ezelõtt megnyerte a Föl-
szállott a páva néptánc kategóriáját. A nõvérem
informatikus könyvtáros szakos egyetemi hallga-
tó, az öcsém pedig trombitát tanul, de nem szeret-
ne muzsikus lenni.
s A Beethoven Budán záró koncertje után melyek a
további tervei?

- A korábban már említett koncert május 20-án
lesz a Zeneakadémián. Vashegyi György vezény-
letével Mozart C-dúr zongoraversenyét (KV
503) a Nemzeti Filharmonikusokkal játszom.
Nyáron egy lengyelországi kurzuson veszek
részt.
s A továbbtanulás nem lehet kérdéses, az érettségi
után bizonyára zenei pályát választ...

- Igen, szeretnék zongora szakon továbbtanulni,
de elárulom, hogy a karmesterség is érdekel.

Brassói-Jõrös Andrea Nagy Csaba 

Czébely Beáta és társai a Zenetudományi Intézetben lépnek fel

A tehetséges mûvésznövendék a Városházán mutatkozik be

Bogányi Gergely a maga tervezte különleges zongorán ad koncertet a budavári közönségnek

Immár hagyománynak számít, hogy a Beethoven Budán koncertsorozat záró rendezvényén egy ifjú te-
hetségnek kínál bemutatkozási lehetõséget a Budavári Önkormányzat. Május 10-én 16 órakor, a
Városháza aulájában Berecz Mihály hangversenyére várják az érdeklõdõket. A belépés ingyenes. A 17
és fél éves mûvésznövendékkel tanulmányairól és terveirõl beszélgettünk.
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Több szempontból is különleges estét ígér a május
8-án, este fél 9-kor kezdõdõ jazz koncert. Az elsõ
érdekesség a helyszín, hiszen a Várkert Bazár elsõ
ízben ad otthont a Beethoven Budán fesztivál
egyik hangversenyének. A második érdekesség,
hogy a Sárik Péter Trió ugyancsak elõször lép fel az
újranyitott Ybl bazárban, s a harmadik különle-
gesség maga a zene, a Beethoven mûvekre kom-
ponált jazz improvizációk, amelyek erre az alka-
lomra születnek. A koncertrõl Sárik Péter jazz-
zongoramûvész–zeneszerzõvel beszélgettünk.

sHogyan készülnek e rendhagyó koncertre?
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úr január-
ban egy személyes hangú beszélgetés keretében
kért fel erre a különleges estre. Elárulta, hogy ko-
rábban egy rádiómûsorban hallotta a trió Öröm-
óda-feldolgozását, ennek kapcsán gondolt arra,
hogy az idei fesztiválon mi képviselhetnénk a jazz
mûfaját. Azóta szinte az egész az életem
Beethovenrõl szól. Nagyon komolyan vettem a
megtisztelõ felkérést, ezért az utóbbi hónapok-
ban szinte minden könyvet elolvastam, minden
filmet megnéztem, ami a zeneszerzõrõl szól.
Folyamatosan hallgattam a mûveit és ebbõl a
nagy merítésbõl válogattam a mûsor programját:
olyan szerzeményeket, amelyek jellemzõek a mu-
zsikájára és egyben változatosak is.

A zenésztársaim, Fonay Tibor bõgõs-basszus-
gitáros és Gálfi Attila dobos is Beethoven láz-
ban égnek, õk is rengeteg munkát fektettek a
felkészülésbe. Az átdolgozásnál fontosnak tar-
tottam, hogy ragaszkodjunk az eredeti harmó-
niákhoz és szólamokhoz, viszont mégis valami
újat, mait alkossunk. Megpróbáltam elképzel-
ni, hogy, ha a Mester ma élne, és lenne egy ilyen
nagyszerû jazz-triója, mint nekem, hogyan
hangszerelné át a saját darabjait. Úgy gondo-
lom ma is merész, karakteres és újító szellemû
lenne. Ezt az irányt követtük mi is a feldolgozá-
soknál, így valószínûleg többször meglepjük
majd a közönséget, hisz bátran használjuk a ma

divatos ritmusokat, a modern jazz és pop zene
új stílusjegyeit.
s Elárulna néhány részletet a mûsorból?

- Aki úgy dönt, hogy eljön, mindenképp rendha-
gyó estre készüljön! Szeretném, ha a mûsor megle-
petés maradna, de annyit elárulhatok, hogy el-
hangzanak majd a nagy slágerek, hiszen szimfónia-
és szonátarészleteket egyaránt játszunk. A jól is-
mert „Mormotás fiú dala” is szerepel a mûsorban,
amit az egyik legismertebb jazz-slágerrel, a Take 5-
val kevertük össze, az Örömódát pedig – már ha-
gyományosan – a közönséggel közösen adjuk elõ.
s A zenekar eddigi pályáján tartottak már hasonló
koncertet?

- Az évek óta tartó „Jazz-kívánságmûsor” koncert-
sorozatunkban egy zeneszerzõtõl, zenekartól csak
egyetlen számot dolgozunk fel. Egy egész estet
vagy CD-t eddig még sohasem szenteltünk egyet-
len komponistának, így a május 8-i koncerttel új
fejezetet nyitunk a zenekar életében.

Hallottam, hogy a korábbi években fantaszti-
kus zenészek, többek között Lajkó Félix, Szakcsi
Lakatos Béla és Vukán György improvizált
Beethoven dallamaira. Büszke vagyok arra, hogy
ebben a káprázatos névsorban, a szólisták után
mi lehetünk az elsõ zenekar, amelyik egyedi mó-
don szólaltatja meg a klasszikus zeneszerzõ muzsi-
káját. r.a.

Beethoven
Budán 2015.

s

MÁJUS 7. CSÜTÖRTÖK 19.00 ÓRA

Bogányi Gergely zongorakoncertje 
a Bogányi-zongorával

Helyszín: MTA Vári Kongresszusi terem 
(1014 Budapest Országház utca 30.) 

Mûsor:
Beethoven c-moll szonáta op. 13. (Pathetique)

Liszt: Eroica Transcendens etüd
Beethoven cisz-moll szonáta op. 27. No 2.

(Mondschein)
Liszt: Benediction de Dieu dans la Solitude

A Bogányi koncertre minden jegy elkelt!
s

MÁJUS 8. PÉNTEK 19.00 ÓRA 

Az Orfeo zenekar Beethoven koncertje 
korabeli hangszereken 

Helyszín: MTA Vári Kongresszusi terem 
(1014 Budapest Országház utca 30.) 

Mûsor:
Beethoven: 

B-dúr rondo zongorára és zenekarra, 
WoO 6 

Somlai Petra - fortepiano

G-dúr románc hegedûre és zenekarra, 
Op. 40

Paulik László - hegedû

C-dúr hármasverseny zongorára, hegedûre és
csellóra, Op. 56 

SOMLAI PETRA - fortepiano
PAULIK LÁSZLÓ - hegedû
MARÓTH BÁLINT - cselló
Vezényel: Vashegyi György

Jegyár: 1250 Ft

s

MÁJUS 8. PÉNTEK 20.30 ÓRA

Sárik Péter Trió: 
Jazzimprovizációk Beethoven mûvekre 

Helyszín: Várkert Bazár – Rendezvényterem
(Ybl Miklós tér )

A koncert repertoárjában Beethoven szimfó-
niáinak és zongoraszonátáinak részleteit adja
elõ a zenekar. A különleges õsbemutató nem

nélkülözi a megszokott Sárik Péter Triós 
karakterjegyeket - a közönség is aktív szerepet

kap az est folyamán.
A zenekar tagjai: Sárik Péter (zongora), Fonay
Tibor (basszusgitár, bõgõ), Gálfi Attila (dob).

Jegyár: 2500 Ft

s

MÁJUS 9. SZOMBAT 19.00 ÓRA

Beethoven koncert két zongorával és
Beethoven dalokkal

Helyszín:  MTA Zenetudomány Intézet –
1014 Budapest Táncsics Mihály utca 7.

CZÉBELY BEÁTA – zongora, 
NAGY CSABA - zongora

BRASSÓI-JÕRÖS ANDREA -ének

Mûsor: 
Beethoven: 4 dal (ének-zongora)

- Andenken WoO 136
- Mignon Op.75. No.1.

- Arie italiane, Op. 82, La partenza 
- Der Wachtelschlag

Beethoven: 8 variáció Waldstein gróf 
témájára WoO 67, C-dúr (zongora négykezes)
Beethoven: V. zongoraverseny Op. 73, Esz-dúr

(Emperor) (két zongorás verzió)

A belépés ingyenes.

s

MÁJUS 10. VASÁRNAP 16.00 ÓRA

Beethoven egy fiatal tehetség elõadásában -
Berecz Mihály zongorakoncertje 

Helyszín: Budavári Önkormányzat Városháza
Mûsor: Á-dúr szonáta op.2 no.2

Eroica variációk op.55

A belépés ingyenes.

Jazz koncert a Várkert Bazárban

A Bogányi koncertre minden jegy elkelt!

A többi koncertre is már csak korlátozott
számban kaphatók jegyek.

További részletes információk, érdekességek,
koncertfelvételek: a Facebook Beethoven

Budán aloldalán olvashatók.

A Beethoven Budán sorozat keretében, május
8-án 19 órakor – Somlai Petra (fortepiano),
Paulik László (hegedû) és Maróth Bálint (cselló)
szólisták közremûködésével – az Orfeo Zenekar
ad hangversenyt az MTA Országház utcai
kongresszusi termében. A mûsor karmestere
Vashegyi György, a zenekar alapítója.

A korabeli hangszereken játszó Orfeo Zenekar a
budavári zenei rendezvények vendégeként szinte
minden alkalommal zenetörténeti ritkaságokat
mutat be. 2008-ban ugyanezen a helyszínen ad-
ták elõ Beethoven C-dúr miséjét, 2010-ben
Malcolm Bilsonnal közös hangversenyen szere-
peltek, 2013 virágvasárnapján  Händel Messiásá-
nak bemutatóját tartották, tavaly pedig
Szutrély Katalin és Balog József közremûködé-
sével adtak Beethoven koncertet ebben a gyö-
nyörû teremben.

Május 8-án három Beethoven-mûvet adnak
elõ: a B-dúr rondót zongorára és zenekarra, a
G-dúr románcot hegedûre és zenekarra, vala-
mint a C-dúr hármasversenyt zongorára, hege-
dûre és csellóra. A szünet nélkül tartó mûsor
hasonló felépítésû lesz, mint a Beethoven ko-
rabeli koncertek. Az összeállítás egészen egye-
di, kizárólag a budavári programsorozatra ké-
szült. Az elsõként felcsendülõ mûvet a Hollan-

diában élõ, Junior Prima-díjas Somlai Petra
fortepianón játssza. A bécsi mester életében
többször is változott a zongora, amelynek a
fortepiano az egyik elõdje. Olyan hangszerrõl
van szó, melynek megszólaltatásához különle-
ges finomságra van szükség. 

Somlai Petra az elmúlt évben szólistaként és
holland mesterével, Bart van Oorttal is fellépett
a Beethoven Budán koncertsorozaton, külön
öröm számára, hogy az idén az Orfeo Zenekarral
közösen is játszhat.

A második mû szólistája, Paulik László tanul-
mányait a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola
elvégzése után Bécsben folytatta. Historikus
elõadásmóddal még a zeneakadémiai évek alatt
kezdett el foglalkozni, késõbb Simon Standage
hegedûmûvész régizene kurzusain vett részt. A
Concerto Armonico kamaraegyüttes alapító
tagja, több mint húsz éve az Orfeo Zenekar kon-
certmestere, szólistája.

A koncert záró számának, a hármas verseny-
nek elõadásába a két szólista mellett bekapcso-
lódik Maróth Bálint gordonkamûvész, az
Akadémia vonósnégyesének tagja.

A régizene és Beethoven muzsikájának kedve-
lõi ritka zenei élményben részesülnek a
Budavári Önkormányzat által támogatott
Orfeo Zenekar koncertjén.                                      -a-

Korabeli hangszerek bûvöletében

Somlai Petra és Vashegyi György

Az Orfeo zenekar mûsora hasonló felépítésû lesz mint a Beethoven korabeli koncertek

Fotó: Kalmár Lajos

A jazz trió tagjai: Gálfi Attila, Sárik Péter, és Fonay Tibor
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Áprilisi Márai Szalon 
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001155..  áápprriilliiss  2288--áánn
1177  óórraakkoorr  aazz  II..  kkeerr..  HHáázzaassssáággkkööttõõ  TTeerreemmbbeenn  (I. Úri u.
58.) Színház az egész világ címû rendezvényére.
VVeennddééggeekk  aa  KKaappoossvváárrii  CCssííkkyy  GGeerrggeellyy  SSzzíínnhháázz mûvészei:
Nyári Szilvia, Nyári Oszkár, Mészáros Sára, Hûse Csaba
színmûvészek, Rátóti Zoltán igazgató, Szalai József mû-
szaki vezetõ. BBeemmuuttaattkkoozziikk  aa  ppaalloozznnaakkii  GGuuddeenn  bbiirrttookk::
Csidei Zoltán tulajdonos, Molnár Szabolcs tulajdonos, bo-
rász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
MMáájjuuss  3300..,,  sszzoommbbaatt  1100  óórrááttóóll::
GGYYEERREEKKNNAAPP.
1100  óórrááttóóll GYIK Majális a Várkert von-
zásában, vendég a 40 éves Gyermek

és Ifjúsági Képzõmûvészeti Mûhely. Ajánlott korosztály:
8-12 éves korig, 60 perc.
1111  óórrááttóóll Szerelemcsütörtök, dobszerda – interaktív
családi koncert. Közremûködik: Korzenszky Klára –
ének, Eredics Dávid – tárogató, furulya, szaxofon,
Porteleki Áron – brácsa, ütõhangszerek, Buzás Attila –
koboz,  bõgõ. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig, 60
perc.
1122  óórrááttóóll  GYIK Majális. (Neo)reneszánsz mozaikok, kol-
lázsok készítése ornamentikás papírból és mintás gipsz-
bõl. Ajánlott korosztály: 8-12 éves korig, 60 perc.

1122..3300--ttóóll  GYIK Majális. Vártámadó létrák, gipszalapba
erõsített magas, karcsú létraszerkezetek készítése szí-
nes bambuszpálcákból, kötözéssel. Ajánlott korosztály:
8-12 éves korig, 60 perc.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
Május 6.(kedd)18.00 óra: MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk  IIttáálliiáábbaann,,
iittáálliiaaii  eemmlléékkeekk  hhaazzáánnkkbbaann  (II.) Nápoly középkori emlé-
kei. Prokopp Mária és Horváth Zoltán elõadása. Nápoly
újkori magyar emlékei: a tagság elõadása. Közremû-
ködnek a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium olasz szakos di-
ákjai. (Deák terem)

Sétálókoncertek a Nemzeti
Múzeumban
AA  MMuussiiccaa  HHiissttoorriiccaa  eeggyyüütttteess sétálókoncertjeit is meg-
hallgathatják a látogatók   a Nemzeti Múzeum állandó ki-
állításán és dísztermében. A sorozat hét részbõl áll, s a
középkori és kora újkori magyar történelem egyes kor-
szakainak zenéjét idézi fel. 
Program: áápprriilliiss  2266..,,  1166  óórraa:: Az Árpád-kor zenéje
(XI–XIII. század)
mmáájjuuss  1166..,,  1111  óórraa:: Az Anjou- és Zsigmond-kor zenéje
(1300–1437)

Orgonakoncert a Szent Ferenc sebei
templomban
A felsõ-vízivárosi Szent Ferenc sebei templomban (I.,
Fõ u. 43.) áápprriilliiss  2255--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  1188  óórraakkoorr    BBeeddnnaarriikk
AAnnaasszzttáázziiaa  oorrggoonnaammûûvvéésszz kkoonncceerrttjjéétt hallgathatják meg.
A váci Ferences templom orgonistája és a Pikéthy Tibor

Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatója J. S. Bach,
Mendelssohn, Liszt, Schumann, Pikéthy és Dubois mû-
veibõl játszik a koncerten.

Erdélyi képzõmûvészet
((MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa,,  AA  ééppüülleett))
A Sors és jelkép – Erdélyi magyar képzõmûvészet
1920-tól 1990-ig címû kiállítás eddig nem látott gaz-
dagságban és új szempontok szerint mutatja be az 11992200
ééss  11999900  kköözzööttttii  éévveekk  eerrddééllyyii  mmaaggyyaarr  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettéétt.
A megszokott Erdély-sztereotípiák helyett azt a kevés-
sé ismert, rejtett vagy ismeretlen erdélyi mûvészetet is-
merteti meg a látogatókkal, amely igazi újdonságként
hat. Az átfogó igényû tárlat fokozottan támaszkodik
az erdélyi (romániai) köz- és magángyûjtemények
anyagára.

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu1166..))  
A KKeelleemmeenn  LLáásszzllóó  nnyyoommáábbaann  címû kiállítás meg-
hosszabbítva augusztus 30-ig, szerdától vasárnapig,
14-18 óráig látogatható! A tárlat Kelemen László halálá-
nak kétszázadik évfordulóján a magyar színjátszás kez-
deteire emlékezik. Felidézi a színházteremtés nehézsé-
geit, Pest és Buda színjátszásra alkalmas színhelyeit, az
elsõ társulat repertoárján szereplõ mûveket – Kelemen
László életmûvét állítva a középpontba. 

BBaajjoorr  GGiizzii  ééss  aa  nnaaggyy  hháábboorrúú  
A kiállítás nemcsak a legen-
dás színésznõ életének
eseményeit követi nyomon,
az elsõ világháború színházi
világát is bemutatja. Az al-
kalmi, háborús darabok
után Molnár Ferenc, Her-
czeg Ferenc, Gábor Andor,
Móricz Zsigmond, Bródy
Sándor színjátékait, Kál-

mán Imre és Szirmai Albert operettjeit sosem látott, óri-
ási siker kíséretében játszották Budapesten és szerte az
országban.

Tavaszi hangversenyek 
a Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)
ÁÁpprriilliiss  2266..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr:: Händel: d-moll és F-
dúr orgonaverseny. Elõadó: Virágh András Liszt-díjas
orgonamûvész, közremûködik az Anima Musicae
Kamarazenekar. Mûvészeti vezetõ: G. Horváth László.
Vezényel: Csányi Tamás.
MMáájjuuss..  1100..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr:: Bizánci mozaikok.
Fellép a Szent Efrém Férfikar. Vezényel: Bubnó Tamás
Liszt-díjas karnagy. A belépés ingyenes, mozgássérül-
teknek akadálymentes. 

Tabáni Gyaloglók Köre
Gyalogoljunk együtt a budai hegyekben! Túranap: pén-
tek. A ttaavvaasszzii  sszzeezzoonn  eellssõõ  ttúúrraannaappjjaa::  22001155..  áápprriilliiss  1100..,,  aazz
uuttoollssóó::  jjúúnniiuuss  1122. Találkozó: Széll Kálmán tér, Metró pénz-
tárak elõtt. Indulás: háromnegyed 9 órakor. A túrák idõ-
tartama 2-3 óra, a túratempó közepes, az útvonalat kö-
zösen határozzák meg, alkalmazkodva a megjelentek
igényeihez. A túrákon mindenki a saját felelõsségére ve-
het részt. Túravezetõ: Szentiday Klára (375-8467).
Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

Programok

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))

MMáájjuuss  44--éénn,,  hhééttffõõnn  1188::3300--ttóóll a Budavári Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat nyílt körû rendezvénye: magyar
nyelvû bboollggáárr  zzeennééss  iirrooddaallmmii  eesstt  aa  MMaallkkoo  TTeeaattrroo  eellõõaaddáá--
ssáábbaann. Közremûködik: Hadzsikosztova Gabriella színész-
nõ, és a Road Six Sax jazz zenekar Tóth Viktor vezetésé-
vel. A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!
MMáájjuuss  55--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll::„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””--
Puccini: Gianni Schicchi. Bolyky Zoltán elõadássorozatá-
nak 3. része. A belépés díjtalan.
MMáájjuuss  66--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177::3300--ttóóll  1199::0000  óórrááiigg  iinnggyyeenneess
éélleettvveezzeettééssii  kklluubb  MMáárrttoonnffffyy  AAnnddrráássssaall..  Téma: kreativi-
tás-hogyan ébreszthetjük fel magunkban? 
SSzzeerrddáánnkkéénntt  1111::0000--1122..3300--iigg  nnõõii  jjóóggaa,, 900ft/alkalom, 4
alkalmas bérlet 2800ft.
Teljes testet átmozgató, nõi mivoltodat tiszteletben tartó,
testet-lelket tápláló jógaórák.

Állandó, ingyenes programok
HHééttffõõ
10:00-12:00 játékkör örökifjú felnõtteknek
16:00-17:00 angol nyelvklub

16:00-17:00 német nyelvklub-újabb tagokat várnak!
1177::3300--ttóóll  „„HHaannggoollóó””--nnééppddaallmmûûhheellyy Márczi Annával
(Buda Folk Band) Használaton kívüli, régi, értékes nép-
dalainkat újra mûködõ formába hozzuk. Zenei elõkép-
zettség nem feltétel.  Minden korosztálynak ajánlott!
KKeedddd
15:00-16:00 „Core Training” törzsizom erõsítõ óra
16:00-17:00 preventív gerinctorna 
SSzzeerrddaa
9:30-10:30 baba-mama jóga 
CCssüüttöörrttöökk
11:00-12:00 preventív gerinctorna 
12:00-13:00 „Core Training” törzsizom erõsítõ óra 
14:00-17:00 bridzs klub. A klubban szeretettel várják a
kezdõ játékosokat is, de az alapszabályok ismerete szük-
séges!
17:00-18:00 meridián torna 

Ingyenes internet-használati lehetõség biztosított a
programokhoz igazodó rugalmas nyitva tartási idõben. A
programokra jelentkezni lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub programok-
hoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.     
Elérhetõség: Tel: +36-1-780-7660
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

Tavaszköszöntés a „Czakón”

Április 11-én szinte nyári melegben köszöntöt-
ték a tavaszt a sport és az egészség hívei a Czakó
utcai Sport- és Szabadidõközpontban. A kerü-
letben élõ családok közül sokan választották ezt
a programot, hiszen immár hagyomány, hogy
ezen a délelõttön a nagyszülõk, a szülõk és a gye-
rekek egyaránt  találnak maguknak szabadtéri
szórakozást.

Fehér Ferenc, a sportközpont igazgatója nem-
csak egyik szervezõje volt a programoknak, ha-
nem házigazdaként fogadta a „Czakóra” érkezõ
családokat. Lapunknak elmondta, hogy a
Magyar Olimpiai Bizottság fõtitkáraként Szabó
Bence a tombolán kisorsolt ajándéktárgyakkal
támogatta a szabadidõs rendezvényt, a lebonyo-
lításban pedig – immár hagyományosan –
Gózon Gyula, a Petõfi Sándor Gimnázium test-
nevelõ tanára segített.

Az óvodás korosztály nagy örömére a hatal-
mas légvárban minden gyerek szabadon ugrán-
dozhatott, szökdécselhetett és ezúttal senki
nem szólt rájuk, hogy maradjanak nyugton. A
kicsik a cipõt ledobva, élvezettel vették birtokba
a gyerekbirodalmat, ahol „csak” a gravitációval
kellett megküzdeniük. A szezon elsõ szabadtéri
pingpongcsatáira jó néhány gyerek benevezett.
A délelõtt  során sokszor apukák és anyukák is
ütõt ragadtak, hogy egy-két szervával megmutas-

sák, hogy miként csinálják a nagyok. A különle-
ges naphoz igazította körmérkõzéseit a Tabáni
Spartacus Sportegyesület, amelynek utánpótlás
csapatai a Bozsik program keretében bonyolí-
tották le tornájukat. A tíz-, tizenegy éves fiúk lel-
kesen fociztak a Czakó labdarúgópályáján,
iramban és technikában is bizonyítva, hogy
nincs (teljesen) veszve a magyar foci.

A sportban elfáradt lányok és fiúk a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Köz-
pont munkatársainak segítségével papírból és
különféle anyagokból készítettek vidám, han-
gulatos divatékszereket és csecsebecséket. A
sportnapon még a tombola nyereményei is a
sportról szóltak. A nyereményként kisorsolt
labdák, sportkönyvek, sportszerek, jelvények és
kulcstartók gyorsan gazdára találtak. A fõdíjat –
egy kerékpárt – a 247-es sorszámot húzó Tóth
Anna Flóra, a Lisznyai utcai Általános Iskola di-
ákja nyerte. 

A Maros utcai szakorvosi rendelõ jelenlévõ
munkatársai elégedetten állapították meg, hogy
a vérnyomás-, illetve vércukormérésre jelentke-
zõ felnõttek többségének  rendben van az egész-
sége. Az érdeklõdõk, valamint a referenciaérté-
kektõl kisebb eltérést mutató hölgyek és urak
egészségügyi tanácsokat is kaptak az alkalmi
rendelõben.                                                              R.A.

2015. április 27-május 3.
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus villaépületben I. emeleti
125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) terasszal,
garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel eladó. Irányár: 45,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  Pasaréten 5 lakásos kertes társasházban lévõ 70 m2-es, jó
állapotú,  2 szoba összkomfortos, azonnal beköltözhetõ napfé-
nyes öröklakás saját kerthasználattal eladó. Irányár: 35 M Ft.
212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában 80 m2-es napfényes, délnyugati
fekvésû (utcai és kert felé is nyíló) földszinti, dongaboltozatos,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.  

TTóótthh  Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es (nagy tárolóval), igé-
nyesen felújított, gépesített, legfelsõ II. emeleti önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga budai vári teraszos lakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 22,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában reprezentatív mûemléképület
földszintjén lévõ 47 m2-es, dongaboltozatos önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,8 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

PPaauulleerr  utcában 146 m2-es 3,5 szoba hallos, 2 fürdõszobás, er-
kélyes, teljes felújításra szoruló önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy gazdagréti öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGeelllléérrtthheeggyyeenn  3 lakásos õsfás, kertes Bauhaus villaépületben
lévõ 161 m2-es, nagy teraszos, tetõteraszos, közvetlen kertkap-
csolatos nagypolgári jellegû önkormányzati villalakás örökölhe-
tõ bérleti joga garázs lehetõséggel elcserélhetõ. Csereirányár: 59
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120 m2-
es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

DDuunnaa  parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelében
100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxus öröklakás egyedülálló
panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii  várban a Táncsics utcában 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén lévõ 46 m2-es, igényesen felújított, galériázott önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,8
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

FFrraanncciiaa ügyfeleink részére keresünk új, vagy nívósan fel-
újított ingatlanokat hossszú távú bérlésre. Áfa nincs.
www.crespol.hu Telefon: +36-30-9218-438.

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-
zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

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

TTööbbbb  ppéénnzzrree  tteehheett  sszzeerrtt,,  hhaa  ffeessttmméénnyyeeiitt,,  mmûûttáárrggyyaaiitt  
kkéésszzppéénnzzeess  eellaaddááss  hheellyyeetttt  hheettii  áárrvveerréésseeiinnkkeenn  éérrttéékkee--
ssííttii!!  VVáárrjjuukk  BBuuddáánn,,  aa  MMûûggyyûûjjttõõkk  HHáázzáábbaann,,  aa  IIII..  kkeerrüülleett
ZZssiiggmmoonndd  ttéérr  1133..  aallaatttt,,  hhééttkköözznnaappookkoonn  1111  ééss  1199  óórraa

kköözzöötttt..  wwwwww..mmuuggyyuujjttookkhhaazzaa..hhuu..  
TTeelleeffoonn::  11//880000--88112233

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyyvvee--
kkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngg--
lleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-,
réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, bo-
rostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-
4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtára-
kat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, pla-
kátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan ki-
szállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss.. TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill:: nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik bútorokat,
kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is) 6-
12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Telefon: 06-
20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

AA  XXIIIIII..  kkeerrüülleettbbeenn  aa  33--aass  mmeettrroo  ÁÁrrppáádd  hhíídd  mmeeggáállllóóttóóll  
1100  ppeerrccrree,,  ÁÁNNTTSSZZ  eellõõíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellõõ  oorrvvoossii  

rreennddeellõõ,,  iilllleettvvee  rreennddeellééssii  iiddõõ  kkiiaaddóó..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--996622--44447788..

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

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

AA  bbuuddaaii  kköözzööss  kkééppvviisseellõõ//ttáárrssaasshháázzkkeezzeellõõ - Megbízható,
szakszerû, átlátható. Iroda: I. kerület, Csalogány u. 12., www.
magyartarsashaz.hu.

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

KKllíímmaabbeerreennddeezzéésseekk  jjaavvííttáássaa,,  tteelleeppííttééssee,,  kkaarrbbaannttaarrttáássaa
ggaarraanncciiáávvaall  mmiinnddeenn  ttííppuussrraa,,  aa  kkiisszzáállllááss  aa  kkeerrüülleettbbeenn  ddííjj--
ttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066//2200--444411--88661166,,  0066//7700--555522--66999966..

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..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.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

OPTIKA PAP SÁNDOR OSTROM UTCA 6.
ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, VEVÕBARÁT ÁRAK. 

APRÓBETÛS SZÖVEGEKHEZ JÓ KÉZINAGYÍTÓK!
MEGRONGÁLÓDOTT SZEMÜVEGÉT

RENDBEHOZZUK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON
ADÓZIK!. TELEFON 213-5368.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsakmatek.hu.
Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

NNéémmeett nyelvoktatás, egyéni és csoportos, tolmácsolás, for-
dítás, üzleti levelezés, angol-német társalgás, napközben is.
Sok éves külföldi tapasztalat. Házhoz jövök. Telefon: (30)
415-4541, demeniviktor@gmail.com.

eeggéésszzsséégg

FFRRIISSSSÍÍTTÕÕ  SSVVÉÉDDMMAASSSSZZÁÁZZSS  BBUUDDÁÁNN!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--996622--44447788..

Ingatlan

Adás-vétel
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Oktatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899Szolgáltatás

Életjáradék

Internet: www.budavar.hu
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Hallókészülék vásárlás elõtt érde-
mes elõzetesen tájékozódnunk, ám
érdemi döntést csak a teljes körû
hallásvizsgálat után lehet meghozni.
„Próbahordás nélkül soha ne vásá-
roljunk hallókészüléket!” – javasolja
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallásközpontok audio-
lógus fõorvosa. Az Amplifon ingye-
nes hallásvizsgálat kampányának
apropóján beszélgettünk a kiváló szakemberrel.

s Mennyire tájékozottak mindazok, akik hallás-
vizsgálatra érkeznek Önhöz?

Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám,
már elõzetesen tájékozódnak. Sajnos gyakran
elõfordul, hogy az embereknek téves elképzelé-
seik alakulnak ki, a mi feladatunk, hogy ezeket
eloszlassuk. Például többen tartanak attól, hogy
a hallókészülék sípol, felerõsíti a zajokat és ké-
nyelmetlen a viselése. Ilyen esetben mindig el-
mondom, hogy az elmúlt évek technológiai újí-

tásainak köszönhetõen egy jól beállí-
tott készülékkel ezek a problémák
orvosolhatóak.
s Hogyan gyõzi meg a szkeptikusokat?
Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallás-
vizsgálat után mindenkinek lehetõ-
sége van akár otthoni környezetben
is ingyenesen kipróbálni a készüléke-
ket. A személyes tapasztalat a legfon-
tosabb meggyõzõ érv, a próbahordás

alatt mindenki el tudja dönteni, hogy javítja-e az
életminõségét a hallókészülék. Azt mondha-
tom, hogy az esetek döntõ hányadában igen.
s Mit kell tenniük azoknak, akik részt szeretnének
venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha ki akarják pró-
bálni a hallókészülékeket?

Az érdeklõdõknek nincs más dolguk, mint fel-
hívni a 06-1/336-0298-as telefonszámot, és
egyeztetni egy idõpontot munkatársunkkal.
Várunk mindenkit szeretettel a Budapest,
Margit körút 31-33. szám alatt található
Amplifon Hallásközpontban!

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus fõorvossal

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700


