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A Dísz téri Honvéd emlékmû-
nél tartotta március 15-i meg-
emlékezését a forradalom és
szabadságharc 168-dik évfor-
dulóján a Budavári Önkor-
mányzat. A szobor körül szá-
mosan összegyûltek, dacolva a
barátságtalan idõjárással.

Az ünnepség elején Incze Ildikó az
esemény háziasszonya külön kö-
szöntötte a kerület testvérvárosai,
Varsó és Munkács küldöttségét. Az
Üsztürü zenekar verbunkjait köve-
tõen Rubold Ödön Jászai-díjas szín-
mûvész, Vörösmarty Mihály Hon-
szeretet címû költeményét adta elõ.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, utalva az esõs idõre, beszé-
de elején emlékeztetett: 1848. már-
cius 15-én is egész nap esett, és Jókai
Mór felszólításáig esernyõik alatt
álltak a pest-budai polgárok.

– Mondják, a múltban nem az a
legfontosabb, ami megtörtént, ha-
nem amit gondolnak róla – emelte ki a polgár-
mester, s hozzáfûzte: minden alkalommal, ami-
kor a múltunkra emlékezünk, mindig a jelen
szemüvegén át látjuk, láttatjuk az eseményeket.
Ez határozza meg, mi formálódik történelemmé.

Nagy Gábor Tamás feltette a kérdést: vajon mi-
ért tudott az 1849-49-es forradalom és szabadság-

harc annyira gyorsan és kitörölhetetlenül nemze-
ti történelmünk részévé válni? Válaszában úgy fo-
galmazott: az esemény mindenkit érintett.
Felszabadított jobbágyok, mesterlegények tízezrei
önként csatlakoztak Kossuth verbunkjához, édes-
anyák, feleségek, gyermekek százezrei, akiknek
férje, fia, apja hullatta vérét a szabadságért.

Történészek szerint legalább félmillió ember volt
részese a szabadságharcnak, ami az akkori körül-
belül egymillió családból minden másodiknak
közvetlen élményévé vált.

– Pest-Budán nem voltak véres összeütközések,
ezért is nevezik törvényes forradalomnak – emel-
te ki a polgármester, emlékeztetve a kor vitáira,
majd így folytatta: – Vannak, akik túlzásnak érzik
napjaink vitáit, pedig a szabadsággal együtt meg
kell tanulnunk, hogy véleményünknek olykor
hangot is kell adnunk, hiszen nincs senki más,
aki helyettünk érdekeinket képviselné.

(Folytatás az 5. oldalon)

A magyar nemzet születésnapján

Megkezdõdtek a tavaszi útfelújítási
munkák a kerületben. A Budavári Ön-
kormányzat beruházásában a Kereszt
utca útfelújítását, a Kereszt utca -
Naphegy utca szakaszos járda felújítá-
sát, valamint a Pálya utca járdaszakasz
felújítási munkáit végzik a munkások
március közepétõl.

A munkák során megerõsítik a Kereszt utca
pályaszerkezetét és a sérült szegélyek cseréjét
követõen új aszfaltszõnyeget kap az utca. A
járda a felújítást követõen 1,5 m szélességû
aszfaltszõnyeggel készül és a közmûfedlapok
szintbehelyezésével a babakocsik számára is
jól járható sétaúttá válik. 

Az építési munkák több szakaszban, külön-
bözõ forgalmi korlátozások mellett készülnek.

A Kereszt utca szélessége nagyon szûk, ezért
nem teszi lehetõvé a félpályás útlezárás mellet-
ti építést. Az útpálya felújítása az út teljes lezá-
rása mellett történik, a forgalmi rendet az ideigle-
nesen kihelyezett jelzõtáblák biztosítják.

A Naphegy utca zsákutcává válik a Kereszt ut-
cai csomópontban. Az Oxigén Wellness bejára-
tai és mélygarázs lejárata a Czakó utca, illetve a
Naphegy utca irányából nem változik. Az
Oxigén Wellness környezetében azonban idõ-
szakosan megállási tilalomra kell számítani.

A Kereszt utca járdaépítési szakaszában az út-
test egyirányú forgalma biztosított lesz. A járda
építésekor több helyen parkolási tilalom lép ér-
vénybe. A megállási tilalomra vonatkozó ideigle-
nes jelzõtáblákat 72 órával az érvényességüket
megelõzõen helyezik ki.

A Pálya utca 2.a - 2.b számú ingatlanok mellet-
ti kockakõ járdát is felújítják. A járda építésekor

a Pálya utcában több helyen parkolási tilalom
lép érvénybe. A megállási tilalomra vonatkozó
ideiglenes jelzõtáblákat itt is 3 nappal korábban
helyezik majd ki.

Az építési munkák idején fellépõ esetleges kel-
lemetlenségek miatt mindenkitõl megértést és
türelmet kérnek.

Útfelújítások a kerületben

Márai évforduló
a Költészet napján

Április 11. a Költészet napja és Márai Sándor 
születésének évfordulója is egyben.

Ebbõl az alkalomból

2016. ÁPRILIS 11-ÉN 11 ÓRAKOR

MÁRAI SÁNDOR SZOBRÁNÁL

a Budavári Önkormányzat 
és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 

közös megemlékezést tart 
Márai egykori lakóházánál, a Mikó utcában.

(I. kerület, Mikó utca-Logodi utca sarok.)

A megemlékezésen köszöntõt mond:
Jókai Anna, 

a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett,
Kossuth-nagydíjas író

Közremûködik: 
Meskó Bánk elõadómûvész.

A megemlékezésre mindenkit szeretettel 
várnak.

TAVASZI SPORT-
ÉS EGÉSZSÉGNAP

A CZAKÓN
2016. ÁPRILIS 9.

SZOMBAT
10.00-14.00 óra között

Cím: Czakó utcai Sport-és 
Szabadidõközpont, 

1011 Budapest, I. kerület, 
Czakó utca 2-4.

A családokat sportprogramokkal, sportbe-
mutatókkal, kézmûves foglalkozásokkal és

játékvárral várják.

Tervezett programok:
- Garázsvásár csere-bere könyvek és ruhák

- Asztalitenisz versenyek
- Tenisz minden korosztálynak

- Foci
- Ingyenes egészségügyi mérések a

Budavári Egészségügyi Szolgálat 
dolgozóinak segítségével

- Tombola - értékes nyereményekkel,
- Gyermekeknek: kézmûves foglalkozások és

játékvár.
A belépés ingyenes!

Támogató a Magyar Olimpiai Bizottság
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Vízivárosi klub
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub.
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein 
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom.
KKeedddd::  
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom 
9:00-10:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére. 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. ke-
rületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási le-
hetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30-479 93 28.
SSzzeerrddaa::
8:45-10:15 nõi jóga, 1500Ft/alkalom.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda, 4000 Ft/4 alka-
lom. Érdeklõdés: Gróh Ilona, ili@ringato.hu.
CCssüüttöörrttöökk::  
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9:00-10:00 gerinctorna 600 Ft/alkalom
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft/alkalom  Folyamatos csatlakozási
lehetõség!  Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30-479 93 28.
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::
Különleges születésnap (kalandtúrával, vetélkedõvel,
alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla, 0630
531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

PPRROOGGRRAAMMOOKK  
ÁÁpprriilliiss  55--éénn,,  kkeeddddeenn  1188..3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn
„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””címû elõadássorozatának követke-
zõ része, Mascagni: Parasztbecsület.
ÁÁpprriilliiss  77--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188..0000  óórrááttóóll  „„LLeehheettnnee  hheettii
115500--nneettáánn  330000  ppeerrccnnyyii  tteessttmmoozzggááss??”” címmel Dr. Apor
Péter kandidátus elõadása.
ÁÁpprriilliiss  88--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1188..0000  óórrááttóóll  „„EErrddééllyyii  vvaalllloo--
mmááss””--  válogatás Wass Albert legszebb verseibõl.
Szalóczy Pál elõadómûvész estje.  
ÁÁpprriilliiss  1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1177..3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””--interak-
tív mesedélután énekszóval, játékkal. 3 éves kortól
ajánlott. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület), éne-
kel-zenél  Márczi Anna (Buda Folk Band). Ingyenes
családi program.

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. Cím:1015 Budapest, Batthyány u.
26. Tel.: +36-1-780-7660 
E-mail: info.vizivarosi. klub@gmail.com

Márciusi 
Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
tisztelettel és szeretettel vár minden érdeklõ-
dõt 2016. március 29-én 17 órakor a
Budavári Önkormányzat Dísztermében, (volt
Házasságkötõ terem, Úri u. 58.)
Meglepetés. Hárman beszélgetnek hitrõl, bor-
ról, zenérõl, politikáról Házigazda: Szigethy
Gábor.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az in-
tézményes nevelés-oktatásban részt venni, tan-
kötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti –
de legkésõbb az azt követõ évben – tanköteles-
sé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
szakértõi bizottság javasolja, további egy nevelési
évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt köve-
tõen válik tankötelessé. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ taní-
tási napján kezdõdik. 

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értel-
mében a tankötelezettség megkezdésének a fel-
tétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fej-
lettségének a megléte, annak igazolása. 

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazol-
ja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyer-
mek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egy-
értelmûen nem dönthetõ el, illetve ha a szülõ
nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az
óvoda szakértõi bizottsági vizsgálatot kezdemé-
nyez. 
A gyermek felvételérõl az igazgató dönt. 
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott
döntés ellen – annak közlésétõl számított tizen-
öt napon belül – a szülõ eljárást indíthat az igaz-

gatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár
el, és hoz másodfokú döntést. 
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az

adott évben tanköteles korba lépõ gyermeket a
szülõ köteles beíratni a lakóhelye szerint illeté-
kes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára. 
A beiratkozás idõpontja: 
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között 

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás eredeti példányát. 

Sajátos nevelési igényû tanuló számára a szülõ
választja ki a megfelelõ ellátást nyújtó nevelési-
oktatási intézményt az illetékes szakértõi bizott-
ság szakértõi véleményében megjelölt intézmé-
nyek közül, a szülõ és a gyermek igényeinek és le-
hetõségeinek figyelembevételével. 

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a fel-
vételi követelményeknek megfelel – a nemzeti-
ség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magya-
rul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, cso-
portba fel kell venni. 

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét
külföldi nevelési-oktatási intézményben is telje-
sítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi
meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a
lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely
szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést

az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a ta-
nuló már beiratkozott hazai iskolába. 

A különélõ szülõk a gyermek sorsát érintõ lé-
nyeges kérdésekben (így az iskola megválasztásá-
ban) a gyermek elhelyezését követõen – közös
szülõi felügyelet hiányában is – együttesen gya-
korolják jogaikat, kivéve, ha a különélõ szülõ fel-
ügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvon-
ta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)). 

A nem magyar állampolgár gyermek akkor
tanköteles Magyarországon, ha 
• a menedékjogról szóló törvény rendelkezései
szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok
illetik meg, 
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazá-
sáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállá-
sú, vagy Magyarország területén való tartózko-
dásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatá-
si intézménybe történõ felvételénél igazolni kell. 

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a
fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a
tankötelezettség fennállása alatt a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szü-
lõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyerme-
ket kellõ idõben az iskolába nem íratja be, sza-
bálysértést követ el.

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 

A beiratkozáshoz szükséges 
okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, ér-
vényes lakcímet igazoló hatósági igazolványá-
nak, valamint TAJ kártyájának fénymásolata; 
- a szülõ érvényes lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal
gyermeküket is.

1. Beiratkozás a Nyárs utcai épület-
be jelentkezõk számára:
Április 20-án (szerdán) 8.00-12.00 óra között
14.00-17.00 óra között
Április 21-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óra kö-
zött
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 18-án (szerdán) 14.00-
17.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

2. Beiratkozás a Tigris és Mészáros
utcai épületekbe jelentkezõk szá-
mára:
Április 22-én (pénteken)  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 idõ-
pontok valamilyen okból nem felelnek meg,
lehetõségük van arra, hogy május 18-án
(szerdán) 14.00-17.00 óra között az Iskola
utcai épületben (Iskola u. 44.) beiratkozza-
nak.

3. Beiratkozás a Dísz téri épületbe
jelentkezõk számára:
Május 09-én (hétfõn)   8.00-12.00 óra között
14.00-17.00 óra között
A beiratkozás helye: Dísz téri épület (Dísz tér
3.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 18-án (szerdán) 14.00-
17.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

4. Beiratkozás a Toldy Ferenc utcai
épületbe jelentkezõk számára:
Május 10-én (kedden) 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 idõpont-
ok valamilyen okból nem felelnek meg, lehe-
tõségük van arra, hogy május 18-án (szerdán)
14.00-17.00 óra között az Iskola utcai épület-
ben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

5.Beiratkozás a Lovas úti épületbe
jelentkezõk számára:
Május 11-én (szerdán) 8.00-12.00 óra között
14.00-17.00 óra között
Május 12-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óra kö-
zött. 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 18-án (szerdán) 14.00-
17.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

6.Beiratkozás az Iskola utcai épület-
be jelentkezõk számára:
Május 17-én (kedden) 8.00-12.00 óra között 
14.00-17.00 óra között
Május 18-án (szerdán)  8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: Iskola u-i épület (Iskola
u.44.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok
valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõsé-
gük van arra, hogy május 18-án (szerdán) 14.00-
17.00 óra között az Iskola utcai épületben
(Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy - a korábbi évek
tapasztalatai 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

Beiratkozás a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákba

Húsvéti családi nap 
a Várkert Bazárban
22001166..  mmáárrcciiuuss  2266..  sszzoommbbaatt,,  1100..0000--1188..0000
NNeeoorreenneesszzáánnsszz  kkeerrtt
SSzzíínnppaaddii  pprrooggrraammookk::
10:30 Kolompos
13:00 Húsvétra várva… - népszokások sok 

tánccal és zenével
14:30 Szalóki Ági gyermekkoncert
16:00 Korzenszky Klára: Szerelemcsütörtök, 

dobszerda – interaktív családi koncert
17:30 Garabonciás Gólyalábasok napzáró mûsora
PPrrooggrraammookk  eeggéésszz  nnaapp::
Hagyományõrzõ mesterek bemutatója és kézmûves
foglalkozás: korongozás, fafaragás, kosárfonás, mézes-
kalács készítés és tojásdíszítés (festés, patkolás)
Környei Alice interaktív húsvéti gyermekjátszója
Lehet hangszerezni, fiókokban kincsek után kutatni,
kúszni, mászni, vagy éppen teknõben ringatózni. Kis
meséket meghallgatni, ugrálni, táncolni, énekeket,
mondókákat tanulni.
Állatsimogató, póni lovagoltatás, szekerezés
Körhinta, ügyességi játékok kicsiknek, nagyoknak
A Pesovár Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola (Száz-
halombatta) gyermek néptáncosai tavaszi néphagyo-
mányokat elevenítenek fel a délelõtt folyamán.
Gasztronómia ínyencségek a hagyományos magyar
konyha remekeibõl.

Szeptembertõl kísérleti jelleggel zenei csoport in-
dul a Lovas utcai óvodában. A kiscsoportosok-
kal a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola által ki-
dolgozott zenepedagógiai program szerint foglal-
koznak az óvónõk és egy, az iskola által delegált
pedagógus. Az éneket és zenét a középpontba ál-
lító, játékos foglalkozásokról Sapszon Ferenc
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagyot, a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítóját és
mûvészeti vezetõjét kérdeztük.
s Milyen céllal kezdeményezték a zenei csoport in-
dítását?

- Ma már tudományosan is bizonyított a zene
személyiségformáló ereje. A muzsika mindkét
agyféltekére hat és legalább ötvenféle képességet
fejleszt. Gyerekkorban – épp úgy, mint a moz-
gásfejlõdésnek – a zenei befogadásnak is meg-
vannak az életkorra lebontható szakaszai, ezért
fontos, hogy a kicsik minél korábban találkozza-
nak az énekkel, a zenével. Az általunk kidolgo-
zott programban, az óvodai csoportban min-
dennapos a zenei fejlesztés. A gyerekekkel kivá-
ló zenei érzékû óvónõk foglalkoznak, akik a
spontán játék és mozgás közben is gyakran dalra
fakadnak vagy muzsikálnak. A minden napos
zenei képességfejlesztõ foglalkozás mellett he-
tente egyszer sor kerül egy Kokas Klára zenepe-

dagógus improvizációra épülõ módszere szerin-
ti  játékos, alkotó zene-mozgás foglalkozásra is,
amelyet iskolánk felkészült pedagógusa tart.

A Budavári Önkormányzat felkarolta és tá-
mogatja a kezdeményezésünket. A zeneovit ké-
sõbb szeretnénk kerület-, város- és országszerte
elterjeszteni. A programban olyan családokkal
szeretnénk együttmûködni, akikhez közel áll a
kodályi szellemiség, és akiknek fontos, kivé válik
gyermekük, hiszen életünk minden döntése at-
tól függ, kik vagyunk. Szeretettel várunk min-
denkit!

NYÍLT NAP
a Brunszvik Teréz 
Budavári Óvodák leendõ
óvodásai számára

Mészáros u. 56/b.: április 18. (hétfõ) 10.00-
12.00 óra között

Nyárs u. 2-4.: április 19. (kedd) 10.30-11.30 óra
között

Tigris u. 58-60.: április 19. (kedd) 11.00-12.00
óra között

Lovas út 3.: április 20. (szerda), április 21. (csütör-
tök) 9.00-10.00 óra között csoportlátogatás
10.00-11.00 óra között beszélgetés a szülõkkel (le-
hetõség szerint kérjük, gyermekek nélkül jöjjenek)

Iskola u. 44.: április 20. (szerda) 15.30-17.00
óra között

Toldy Ferenc u. 66.: április 21. (csütörtök)
15.00-17.00 óra között

Dísz tér 3.: április 28. (csütörtök) 9.30-11.00
óra között

Indul a Zeneovi!
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Díszpolgárválasztás
A Budavári Önkormányzat az idei évben is
megválasztja a kerület Díszpolgárát, a jelölés-
hez várjuk az indoklást is tartalmazó írásos ja-
vaslatokat, melyeket legkésõbb 2016. április
10-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési Csoportjához (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.).
Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese (tel: 458-3028).

Javaslatokat várnak 
a Semmelweis Díjra
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerü-
leti székhelyû, illetve tevékenységét részben
vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil szer-
vezet, kamara, továbbá egészségügyi intéz-
ményvezetõk, intézményi érdekképviseletek
figyelmét, hogy a Budavári Semmelweis Ignác
Díj 2016. évi díjazottaira 2016. április 10-ig
tehetnek javaslatot.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a díj adományozásával ismeri el az I. kerü-
letben az egészségügyi, szociális ellátás terüle-
tén legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ
személyeket, akik hozzájárultak  az ellátás szín-
vonalának emeléséhez.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos ja-
vaslatokat, melyeket legkésõbb 2016. április
10-ig lehet benyújtani az I. kerületi
Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjához
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).Információ:
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
(tel: 458-3028).”

Felhívás a Virág
Benedek Díj  2016 évi
díjazottainak jelölésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testülete a Budavári Virág
Benedek Díj adományozásával ismeri el az I.
kerületben kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát
végzõ, vonzó és példaértékû pedagógus egyéni-
ségek munkáját, akik hozzájárulnak a gyerme-
kek eredményes neveléséhez, az oktató-nevelõ
munka megújulásához, és legalább öt éve az ön-
kormányzat területén mûködõ oktatási - neve-
lési intézményekben tevékenykednek.

A 2016. évi díjazottakra április 10-ig tehet-
nek javaslatot a kerület polgárai és az I. kerüle-
ti székhelyû, illetve tevékenységüket részben
vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil szer-
vezetek, kamarák, továbbá oktatási intézmény-
vezetõk. Várjuk az indoklást is tartalmazó írá-
sos javaslatokat, melyeket legkésõbb 2016. áp-
rilis 10-ig lehet benyújtani az I. kerületi
Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport-
jához (1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1.)
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
(tel:458-3028) részére.

Április 6-án, 18 órakor a
franciaországi Rouen zenei
szakközépiskolájának kó-
rusa és a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium énekkara ad
közös jótékonysági hang-
versenyt a Bécsi kapu téri
evangélikus templomban;
a mûsort a Batthyány
Lajos Általános Iskola kó-
rusának mûsora is színesíti. Április 3-án a déli misén énekelnek a
Mátyás-templomban, 4-én este 7-kor pedig a Francia Intézetben
adnak önálló hangversenyt.

Talán sokan emlékeznek arra az õszi koncertre, amelyen a
Budavár egyik testvérvárosából, Marlow-ból érkezett All Saints’
Church kórusa adott közös jótékonysági hangversenyt az õket
vendégül látó Szilágyi Erzsébet Gimnázium énekkarával a Bécsi
kapu téri evangélikus templomban, a másik testvérváros,
Munkács II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumának és az ott tanuló
magyar diákoknak a javára. A Szilágyi nemzetközi és mûvészeti
cserekapcsolatainak szélesítése keretében ezúttal Rouen zenei
szakközépiskolájának ifjúsági kórusa látogat Budapestre, és ad
jótékonysági hangversenyt a gimnázium kórusával a Bécsi kapu
téren, Bence Imre lelkész és a gyülekezet együttmûködésével. A
Maîtrise du Conservatoire de Rouen együttesét Pascal Hellot ve-
zényli, a mûsort a Batthyány Lajos Általános Iskola kórusának
mûsora is színesíti, a hazai együtteseket Járfás Orsolya és
Várkonyi Tamás vezeti.

A 2001-ben a neves francia karnagy által alapított kórus egyik a
négy közül, amely a zenei szakközépiskolában mûködik.
Fõtárgyként hangszert tanuló, a közös éneklést melléktárgynak
választó fiatalok alkotják az együttest, amely a reneszánsztól nap-
jaink zenéjéig terjedõ izgalmas repertoárjából ad ízelítõt a Bécsi
kapu téren. A lelkes fiatalok régóta készülnek egyhetes budapesti
látogatásukra, amely igazi kulturális cserének ígérkezik: a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium diákjai és családjai biztosítanak számukra
szállást és számos közös programon vesznek részt. A francia együt-
tes április 3-án a déli misén énekel a Mátyás-templomban, április
4-én pedig 19 órai kezdettel a Francia Intézetben ad ingyenes
hangversenyt.                                                                                                  V.T.

A Kosztolányi Gimnáziumban a spa-
nyolt második idegen nyelvként tanuló
osztályok és tanáraik mexikói hetet ren-
deztek, amelynek zárásaként meghívták
Mexikó budapesti nagykövet asszonyát
is. A sikeres rendezvénysorozatról
Bodor Eszter igazgatóval beszélgettünk.
- Az „1 nyelv – 1 hét projekt” téma kap-
csán, a 9. osztályosoktól jött a kezdemé-
nyezés, hogy válasszuk az idén a spanyol
nyelvet. A gimnázium két spanyol taná-
ra, Hegedûs Andrea és Nagy Gábor szer-
vezésében február utolsó hetében zajlot-
tak a programok, amelyek között film-
vetítés, plakátkészítés és rendhagyó
nyelvi teszt is akadt, de mind’ között a
legnépszerûbb a tankonyhában rende-
zett sütés-fõzés volt. A gyerekek chili
con carne-t, azaz chilis babot készítet-
tek. A projekt február 26-án tartott záró

rendezvényére ellátogatott hozzánk
Isabel B. Téllez de Ortega Mexikó állam
budapesti nagykövete is.
s A nagykövet asszony könnyen kommu-
nikált a gyerekekkel?

- Nagyon közvetlen volt. Ötven spanyo-
lul tanuló diákunk fogadta õt, és a gyere-
keknek nagyon kellett figyelniük, mert
megállapodásunk szerint kizárólag ide-
gen nyelven folyt a beszélgetés. A látoga-
tás nyitányaként – amíg a nagykövet
asszony az iskolával ismerkedett és a
tantestület tagjaival, valamint dr. Gálné
Csabai Klára tankerületi igazgatóval be-
szélgetett – a spanyolos osztályoknak
egy mexikói gitármûvész játszott.
„Carlos” a mûvész, valamint a nagykö-
vetségen dolgozó Augustín Ortega
Wright, a nagykövet kíséretében érkez-
tek. A bevezetõt követõen Isabel B.
Téllez de Ortega vetített képekkel il-
lusztrált elõadást tartott hazájáról a diá-
koknak, majd átadta nekik a kérdezés
lehetõségét. Nagyon büszke vagyok a
gyerekekre, mert bátran és ügyesen szó-
laltak meg, több mint tizenöt kérdés
hangzott el. Az országra és a diplomatá-
ra egyaránt kíváncsiak voltak. Egyikük
például megkérdezte, hogy milyen kü-
lönbségek vannak egy mexikói és egy
magyar piac választéka között, egy má-
sik tanuló pedig arra volt kíváncsi, hogy
a nagykövet asszony mivel tölti a sza-
badidejét. Ez utóbbira meglepõ válasz
érkezett, mert Isabel asszony elárulta,
hogy szeret búvárkodni és márnákat si-
mogatni. Mexikó nagykövete elmond-
ta, hogy jól érzi magát Magyarországon
és a fiatal nemzedékben látja a jövõt. A
beszélgetés végén a legügyesebb teszt-
megoldóknak könyvjutalmat adott át,
és minden diákot megajándékozott egy
kitûzõvel.                                                      R.A.

Közgyûlés a Budavári 
Lakosok Szövetségében
A Budavári Lakosok Szövetsége közgyûlést tart a
VVáárrnneeggyyeedd  GGaalléérriiáábbaann  áápprriilliiss  55--éénn  1166  óórraakkoorr..
Beszámolnak a 2015. évi tevékenységükrõl és az idei
évre tervezett programokról. Továbbá javaslatot
tesznek az Egyesület új elnökségére és tagjainak
megválasztására.

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének klubnap-
ja 22001166..  áápprriilliiss  55--éénn,,  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr kezdõdik.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház (I., Budapest, Bem
rkp. 6.) A klubtagokat és az érdeklõdõket egyaránt
szeretettel várják.

Ezüstgerely-díj az alkotóknak
Az Ezüstgerely-díj pályázaton 3. helyezést ért el dr.
Takács Ferenc és Fehér Ferenc az I. kerület olimpiai
bajnokairól készített fotókkal illusztrált kiadványa.
„Amennyi örömöt, élményt kaptam az ötkarikás baj-
nokainktól, úgy érzem, ez a legkevesebb, amit tehetek,
hogy az elsõ kerülethez kötõdõ bajnokainkat kötetbe
gyûjtjük! Összesen 26 sportoló 55 aranyérmét mutat-
juk be” - mondta Fehér Ferenc.
Az Ezüstgerely-díjjal több mint ötven éve tünteti ki a
Magyar Olimpiai Bizottság a mûvészeket. Öt kategóri-
ában lehetett pályázni: képzõmûvészet, alkalmazott
mûvészet, irodalom, sportfotó és film-videó. Idén 219
pályázó összesen 728 pályamûvet nyújtott be. A ran-
gos mezõnyben irodalom kategóriában nyert 3.díjat az
I. kerület olimpiai bajnokait bemutató kötet. A könyv a
Budavári Önkormányzat és a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpont közös kiadásában jelent meg.

Röviden

Rouani és szilágyis diákok adnak koncertet

Jótékonysági 
hangverseny

Mexikói hét 
a Kosztolányiban

Befejezõdött a Lánchíd budai hídfõje alatt húzó-
dó villamosalagút tavaly márciusban kezdõdött
felújítása. Most már minden, a budai fonódó há-
lózaton közlekedõ villamostípus át tud haladni
az alagúton. Március közepétõl új, teljes vonalán
közlekedik a 19-es és a 41-es villamos: elõbbi a
Kelenföld vasútállomás,  utóbbi a Kamaraerdei
Ifjúsági Park végállomásától Óbudáig, a Bécsi
út/Vörösvári út végállomásig. A 109-es busz is
végleges útvonalán, Óbuda, Bogdáni út és a
Batthyány tér között viszi az utasokat. Ezzel teljes-
sé vált a budai fonódó villamoshálózat.

A Lánchíd budai hídfõje alatt húzódó, új szer-
kezetû alagút építése úgy zajlott, hogy közben
mind a Clark Ádám tér, mind a Lánchíd forgal-
ma folyamatos volt. Az új alagút szélesebb lett, a
korábban középen álló alátámasztó acéloszlopo-
kat elbontották. Az alagút Lánchídtól délre esõ
ki- és bevezetõ szakaszán szintén új támfalakat és
támfalburkolatot húztak fel, új vonalvezetést ka-
pott a villamospálya, megújult a felsõvezeték, a
közvilágítás, a rakparti járdák és korlátok, vala-
mint a villamospálya melletti park is. 

A felújítás befejezését követõen néhány napig
próbajáratok közlekedtek az alagútban; ebben az
idõszakban a szakemberek az új villamospályát, a
vasúti biztosítóberendezéseket és az új felsõve-
zetékeket is tesztelték.

A tervek szerint tovább folytatódik a budai
villamosvonalak korszerûsítése. Idén nyáron el-
kezdõdik az Alkotás úti, a Bartók Béla úti, a
Fehérvári úti és a Villányi úti villamosvonalak

akadálymentesítése a peronok átépítésével. A fel-
újítási munkák során kiegészítõ, áramellátási, pá-
lyaépítési és váltókorszerûsítési munkákat is elvé-
geznek majd.

Teljessé vált a budai fonódó villamoshálózat

Március közepétõl változott a Fõ utca forgalmi rendje, a
budai fonódó villamoshálózat elindulásával ugyanis le-
hetõvé vált a Fõ utcai autóbusz forgalmi sáv megszünte-
tése, hiszen meglétét a buszforgalom nagysága már nem
indokolta. A buszsáv helyett – az útszegélyeket és a gép-
jármûforgalom számára egy forgalmi sávot megtartva –
a bal oldalon parkolósáv, valamint a Clark Ádám tér fe-
lé új kerékpársáv létesült. Ezzel a környék várakozóhe-
lyeinek száma megnõtt, a kerékpárral közlekedõk szá-
mára pedig a BKK alternatív eljutási lehetõséget bizto-
sít déli irányban.
A Fõ utcában, illetve északi irányban a Fõ utca–Bem

rakparti nyomvonalon kialakított irányhelyes kerékpár-
sávok a kerékpárral gyorsabban haladó közlekedõk szá-
mára adnak új útvonalat. Az alternatív útvonal kijelölésé-
vel csökkent a rakparti sétány terheltsége, és ezáltal a gya-
logosok, turisták biztonsága is  javult. A sétányon azon-
ban a szabadidõs kerékpározók számára továbbra is meg-
marad a kerékpározás lehetõsége.

Új parkolóhelyek a Fõ utcai buszsáv helyén 
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Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
168. évfordulóján számos állami kitünte-
tést és mûvészeti díjat adtak át. Közülük
néhány I. kerületi kötõdésû díjazottal a
kitüntetések átvétele után interjút készí-
tettünk. 

Több mint négy évtize-
des, számos örökzöld
slágert és lírai dallamot
adó, gazdag és töretle-
nül népszerû zeneszer-
zõi, valamint elõadó-
mûvészi pályafutása
elismeréseként márci-
us 15-én Kossuth-díj-
ban részesült Balázs
Ferenc Liszt Ferenc-dí-
jas elõadómûvész, ze-
neszerzõ, a Korál zene-
kar alapító tagja.
Balázs „Fecó”-val,
Budavár díszpolgárá-
val az ünnepség után
beszélgettünk.

s Az ön pályafutása abban az idõben indult és telje-
sedett ki, amikor a rockzene a lázadás egyik szimbó-
luma volt Magyarországon. Negyedszázaddal a rend-
szerváltozás után mit jelentett  a legmagasabb álla-
mi kitüntetés átvétele?

- Bevallom, fiatal koromban el sem tudtam kép-
zelni és nem is remélhettem, hogy egyszer
Kossuth-díjas leszek. Abban az idõben a könnyû-
zene megtûrt mûfaj volt és annyira távol állt a hi-
vatalos kultúrpolitikától, hogy a mûvelõi nem
tartoztak az állam által kitüntetendõk körébe.
s Az utóbbi években azonban – hogy az egyik dalá-
ra utaljak – leomlottak a kõfalak, sorra-rendre elis-
merték a „nagy generáció” tagjainak munkásságát.
Talán már jó ideje elérte a hír, hogy önt is emlegetik
a díjazandók között…
- A közönség legnagyobb ajándéka számomra

a hatvanadik születésnapom alkalmából, a Papp
László Budapest Sportarénában rendezett telt-
házas koncert volt. Azon az estén felvillantottuk
a zenei világ azon színeit, amelyekben énekes-
ként, zenészként és zeneszerzõként közremû-
ködtem. Felcsendültek a Neoton, a Taurus, a
Korál dalai, majd a szólista pályám néhány állo-
mása. A koncert különleges meglepetéseként

szólalt meg mögöttem egy szimfonikus zenekar,
amely a lírai dalok kísérõjeként remekül kiegé-
szítette a rock-zenekart. Azt hiszem, akkoriban
merülhetett fel az állami elismerés gondolata is,
de azóta újabb fél évtized telt el, engem pedig
sokkal inkább a különbözõ színpadi, színházi fel-
kérések foglalkoztattak.
s A József Attila Színház az idei évadban mutatta
be az Angyalföldi Ballada címû színdarabot, amely-
nek zenéjét az ön dalaiból szerkesztette a rendezõ,
Verebes István. Hogy érezte magát a közös munka
során?

- Verebes Pistával régóta terveztük a darab be-
mutatóját. A Kertész Ákos novellájából készült
Sikátor címû filmet 1966-ban Rényi Tamás

rendezte; a szerelmi történet két fõszerepét an-
nak idején Törõcsik Mari és Koncz Gábor ját-
szotta. A zenés ballada a film alapján született.
Verebes fantasztikus érzékkel válogatta a dalo-
kat, olyan szerzeményeket részesítve elõnyben,
amelyek mondanivalójukkal illeszkednek a
cselekményhez.
s Ami a Korál-dalok hangtechnikai részét illeti,
nem lehetett könnyû dolga a színészeknek…

- Szándékosan vigyáztunk arra, hogy az éneklési
mód ne hasonlítson az eredetire, inkább a szerep-
lõk egyéniségéhez illeszkedjen. Zöld Csaba kivá-
ló hangú színész, Korponay Zsófi pedig – akinek
ez az elsõ színházi szerepe – nagyon tehetséges. A
rendezõ egy epizódszereppel jutalomjátékot kí-
nált Galambos Erzsinek is, aki lubickol a hajdani
színésznõbõl lett jósnõ, Sorotáné szerepében.
s A Kossuth-díjjal elismerték az életmûvét. Hogyan
lehet ezután továbblépni?

- A kitüntetés a színpadon töltött közel ötven év el-
ismerése, amelyért köszönettel tartozom a szüle-
imnek, egykori tanáraimnak, zenésztársaimnak
és nem utolsósorban Horváth Attila barátomnak,
dalaim szövegírójának. A díj átvételét szûk családi
körben ünnepeltük, ennél jóval nagyobb ünnep-
ség volt az a díszvacsora, amelyet a korábbi és a je-
lenlegi kitüntetetteknek Orbán Viktor miniszter-
elnök adott a Pesti Vigadóban. A neves színmûvé-
szek mellett érdekes élmény volt számomra ezen a
helyen találkozni az Illés és az Omega együttes tag-
jaival és Szakcsi Lakatos Bélával.

Az elismerés további inspirációt ad a pályá-
mon, tele vagyok tervekkel. (Õszintén szólva, hi-
ába kapnék akár naponta egy-egy Kossuth-díjat,
ha a közönség nem jönne el a koncertjeimre.)
Több mint tíz éve nem jelent meg új lemezünk
Horváth Attilával, éppen itt az ideje egy új CD el-
készítésének. Titkon egy zenés színdarabon is
dolgozom, de errõl még korai lenne beszélni.
Most néhány napot pihenéssel töltök, de márci-
us 29-én egy észak-amerikai turnéra indulok,
amelynek keretében hat-hat koncertet adok a
Kanadában és az Egyesült Államokban élõ hon-
fitársainknak.                                                            Rojkó

Nemzeti ünnepünk alkalmából, kiemelkedõ
színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett
át Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója.
Az elismerést Balog Zoltán, az emberi erõforrás-
ok minisztere nyújtotta át a Pesti Vigadóban. Az
igazgató asszonnyal az ünnep utáni elsõ tanítási
napon beszélgettünk.

A Szabó Ilonka utcai gimnáziumban március
16-án már minden úgy folytatódott, ahogy egy át-
lagos iskolai hétköznapon. Csengetés, szünet,
csengetés, tanóra. Endrédi Józsefné délelõtt fizi-
ka órát tartott, nincs nyoma annak, hogy a kitün-
tetés átvétele után bármi is megváltozott volna
körülötte.
s Milyen gondolatokkal fogadta a hírt, hogy szakmai
elismerésben részesül?

- Bevallom meghatódtam, mert megtudtam,
hogy a kitüntetésre az iskola szülõi munkaközös-
sége terjesztett fel. Felemelõ érzés volt a
Vigadóban sok kiváló kolléga és sikeres mûvész
társaságában átvenni a díjat.
s Ön másfél évtizede vezeti a gimnáziumot.
Honnan indultak annak idején és mostanáig med-
dig jutottak el?

- Az 1687-ben alapított Egyetemi Katolikus
Gimnázium 48 évnyi szünet után, 1997-ben in-
dult el újra. Az iskola három éven keresztül „társ-
bérletben” élt a korábban itt mûködõ Schulek
Frigyes Építõipari Szakközépiskolával, 2000-ben
vehette birtokba az egész épületet. Húsz évnyi pe-
dagógusi gyakorlattal a hátam mögött, kémia–fi-
zika szakos tanárként magam is abban az évben
kerültem a tantestületbe, majd 2001-ben nevez-
tek ki igazgatónak. Fenntartónk az Esztergom-
Budapesti Fõegyházmegye Katolikus Iskolai
Fõhatósága (EKIF), amelynek igazgatója jelenleg
Gyetván Gábor atya. Iskolánk közvetlenül a
Felsõ-vízivárosi Szent Anna plébánia lelki vezeté-
se alá tartozik, Jánosa Domokos atya irányítja
imaéletünket.

Amikor átvettem a gimnázium vezetését, ki-
zárólag 6 évfolyamos osztályok indultak, né-
hány évvel késõbb elindítottuk a 4 évfolyamos
képzést is. Ennek népszerûségét jól mutatja,
hogy amíg a 6 évfolyamos osztályokból évente
egyet vagy kettõt indítunk, a 4 évfolyamosból
kettõt vagy hármat. 2009-ben nagy változást je-

lentett, hogy az addig kötelezõ latin nyelvet
kénytelenek voltunk választhatóvá tenni. A szü-
lõk elsõsorban az élõ nyelvek tanítását támogat-
ják és kétségtelen tény, hogy a gimnáziumban
napi gyakorlással tanult élõ nyelvek elsajátítása
hatalmas elõnyt jelent.

Ugyancsak a kor kihívásainak tettünk eleget,
amikor elindítottuk a média tagozatot. Ennek
keretében a diákok nemcsak a filmkészítés és az
újságírás alapjaival ismerkedhetnek meg, de elõ-
adóként neves szakemberekkel is találkoznak és
speciális informatikai képzésben is részesülnek.
Õk szerkesztik az EKG (Elektrokardiogram) cí-
mû iskolaújságot is.

A lehetõségeket széleskörûvé téve, az érettségi-
re történõ felkészülés érdekében ma már min-
den tárgyból megszervezzük a fakultációt.
Testnevelõ kollégáim szaktudásának és lelkese-
désének segítségével a sport területén a gyerekek
kiemelkedõ eredményeket érnek el. Speciali-
tásunk a szertorna, és sportudvarokkal is rendel-
kezünk, így más sportágakból is folyamatosak az
edzések. A gyerekek gyakran hétvégenként is ver-
senyekre járnak.

s Milyen a kapcsolatuk az I. kerülettel?
- A családommal magam is a kerületben élek,
résztvevõje vagyok a helyi eseményeknek.
Iskolánk jó kapcsolatot ápol a helyi civilekbõl ál-
ló Lánchíd Körrel és a munkácsi testvérváros II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumával. Diákjaink
rendszeresen májusban ellátogatnak hozzájuk,
õk pedig vendégszereplõként a novemberi
Hadik András Hagyományõrzõ Jótékonysági
Bálunkra érkeznek. Valljuk, hogy ez a rendszeres
találkozás erõsíti diákjainkban a határon túli
magyarokkal való összetartozás érzését.
s Több mint háromszáz évvel alapítása után, ma
milyen a gimnázium szellemisége?

- Egyházi intézmény lévén, meghatározott célunk a
színvonalas oktató munka mellett keresztény élet-
vitelre, egymás és a haza iránti szeretetre nevelés és
a nemzeti hagyományok ápolása. Ezzel együtt az
Egyetemi Katolikus Gimnázium diák- és családba-
rát gimnázium, ahol a tanárok vannak a gyereke-
kért és jó hangulatban telnek a hétköznapok. Jelen
van a derû és a humanizmus, a nyári táborokban,
a kirándulásokon, családi programokon közelebb
kerül egymáshoz a diák, a tanár és a szülõ.

Elismerések a Nemzeti ünnepen

„Egy pillanatra
visszanéz az ember”

Nemzeti ünnepünk alkalmából, kiemelkedõ ze-
nei elõadómûvészeti tevékenysége elismerése-
ként Liszt Ferenc-díjban részesült Herczku Ág-
nes népdalénekes, a Magyar Állami Népi
Együttes szólistája, aki bulgáriai koncertkörútja
után válaszolt kérdéseinkre.

s Szerencsésnek mondhatja magát, hogy a népze-
nével és a néptánccal szinte egy idõben ismerke-
dett meg. Melyek az elsõ élményei errõl a találko-
zásról?

- A zene és a tánc egész pici koromtól jelen volt.
A televízió nélküli hétfõket, vagy a „most-ne-le-
gyen-a-gyerek-láb-alatt” idejét mindig lemezhall-
gatással ütöttük el. És persze nem fotelban ül-
ve... Aztán emlékszem a sátoraljaújhelyi
Hegyalja Néptáncegyüttes fellépéseire, a gyö-
nyörû viseletekre, a szolfézsórákról is ismerõs,
de valahogy egészen máshogy hangzó dalokra...
Nem mellesleg édesanyám valaha a sárospataki
Bodrog Néptáncegyüttesben táncolt, nem es-
tem aztán túl messze a fától.
s A zenével való kapcsolata egyszerre bensõséges
és nyitott. Nagyon közel áll önhöz az õsi autentikus
elõadásmód, ugyanakkor a napjainkban egyre
népszerûbb világzene is. Az egész személyisége is
ennyire sokszínû?

- Én vagyok a legkevésbé kompetens ennek a
megválaszolására. Az érdeklõdésemrõl tudok itt
csak beszélni, ami mindig több irányba vitt el.
Mielõtt a zenével kezdtem volna komolyan fog-
lalkozni, akkor is azon kaptam magam, hogy
nem tudok csupán egyetlen dolog mellett lehor-
gonyozni. Ha mondjuk, a kézügyességrõl van
szó: úgyanúgy szerettem hímezni, kötni, rajzolni,
varrni, mint festeni. A zeneválasztásnál sem vol-
tam elkötelezett diszkós vagy alternatív vagy me-
tálos. Azt hallgattam, ami tetszett, mûfajtól füg-
getlenül és ez valószínûleg meghatározta a késõb-
bi választásaimat. Örömmel dolgozom népzené-
szekkel, jazz- és klasszikus zenészekkel is, hiszen
az inspiráció és a nagybetûs Zene a lényeg.
s Különbözõ zenekarokkal, valamint a Magyar Ál-
lami Népi Együttes szólistájaként a világ számos or-
szágába eljutott már. Amikor itthon van, akkor is
sokat dolgozik. Mivel tölti a szabad idejét?

- Ha tehetem, kint vagyok a szabadban, kertész-
kedem, olvasok, a családommal vagy a baráta-
immal találkozom. Még ritkábban elõ-elõkerül
a varrógép, vagy egy csiszolópapír, amivel a lom-
talanításból szerzett székeinket próbálom újjá-
varázsolni...
s Mit jelent az ön számára a Liszt-díj?

- Nagy megtiszteltetést és örömet. Van egy mon-
dás, amely szerint a díjak azoknak fontosak,
akik nem ismernek téged... Ugyanakkor egy
ilyen rangos szakmai elismerés egy állomást is
jelent. Egy pillanatra visszanéz az ember – mit is
csinált? Hogyan? Kikkel? Én csapatjátékos va-
gyok, soha nem akartam egyedül dolgozni és
soha nem felejtem el, hogy a sikereimben mi-
lyen sok munkája van másoknak is. Köszönöm
mindazoknak, akik a pályám különbözõ szaka-
szaiban megajándékoztak bizalmukkal és sok-
sok kihívást jelentõ feladattal. Köszönöm a
Mestereknek, akár itt Budapesten, akár
Erdélyben, akár Felvidéken. És köszönöm min-
den zenésznek, akik ezekben a feladatokban
társaim voltak, mellém álltak, bíztattak és mu-
zsikáltak. Köszönöm Nekik – a Zenét! 

Herczku Ágnes népdalénekes

Balázs Ferenc elõadómûvész, zeneszerzõ

„A Katolikus Gimnáziumban a tanárok vannak a gyerekekért”

Balogh Zoltán miniszter adta át a kitüntetést Endrédi Józsefnének, az Egyetemi Katolikus Gimnázium igazgatónõjének

„A Kossuth-díj további inspirációt ad a pályámon” 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Ünnepi beszédében a polgármester kitért arra

is: a demokrácia a nemzeti érzésnek köszönheti
létét. A negyvennyolcas forradalom az együttmû-
ködés, a törvényesség és a nemzeti érdek megal-
kuvást nem tûrõ képviseletének szép példája.

– Az a vita is nyugvópontra tért egy rövid idõre,
hogy mi legyen a monarchia sorsa, hogy nemzetál-
lami keretek, vagy szupranacionális megoldás
szolgálja-e jobban Magyarország fejlõdését. A
nemzetállami megoldás kerekedett felül, s ennek
eredményeként megszületett a magyar nemzet –
utalt a reformkorban megkezdett vitára Nagy
Gábor Tamás, aki a forradalom és szabadságharc
mának szóló üzenetét olvasta ki a gondolatból,
amely szerint a nemzeti lét nem probléma, hanem
megoldás. Mint hozzátette: az európai országok
válsága éppen a nemzeti kötelékek megfogyatko-
zásából fakad. Európának nem a nemzeti érzéstõl
van félnivalója, hanem a törzsi társadalmakra és
vallási közösségekre jellemzõ kötõdésektõl.

– A magyar nemzet születésnapján emlékeztes-
sük magunkat arra, hogy a magyarsághoz tartozá-
sunk vállalt kötelék, amelynek szellemében ha-
zánkat erõnkhöz mérten megvédjük, és képessé-
geinkhez mérten szolgáljuk – zárta beszédét
Budavár polgármestere.

Piotr Kazimierczak, Varsó belvárosának, az I.
kerület testvérvárosának polgármestere hangsú-
lyozta: a negyvennyolcas hõsök példája adott erõt
a lengyeleknek.

Andrij Baloga, Budavár testvérvárosa,
Munkács polgármestere - akit elkísért Lengyel
Zoltán, a Munkácsi Megyei Közgyûlés tagja, egy-
kori polgármester is - felidézte: Munkács is az ak-
kori események résztvevõje volt. Az 1849. április
22-i csatához csatlakoztak a helyi felkelõk. Erre
emlékeztet az 1901-ben felállított podheringi
emlékmû. (Az egykori Podhorján, ahol a csata
zajlott, késõbb egybeépült Munkáccsal.)

A megemlékezõ beszédeket követõen a részt-
vevõk elhelyezték koszorúikat a Honvéd emlék-
mûnél.                                                               Ditzendy

A magyar nemzet születésnapján Az ismeretlen
Görgey

A Magyar Tudós Emlékév rendezvénysorozat
legutóbbi eseményeként, érdekes elõadást hall-
gathattak meg a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum és Könyvtárban összegyûltek. A
Sokszínû agrármúltunk nagyjai: természettudo-
mánytól a politikáig elnevezésû program kereté-
ben Hermann Róbert és Riedel Miklós, Görgey
Artúr a „vegyésztábornok” címû elõadásukkal
mutatták be a honvédtábornok életének kevéssé
ismert részleteit.

Hermann Róbert történész, a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum tudományos munkatár-
sa elõadásában kifejtette, mennyiben tekinthe-
tõ többnek Görgey Artúr egyszerû katonánál.

A tábornok az 1900-as
évek elején Mikszáth
Kálmánnak elárulta:
sohasem félt, ez le-
hetett talán az oka,
amiért jó hadve-
zérnek bizonyult. 

1848 nyarán ve-
gyészi tudását ka-
matoztatva eredmé-
nyes tárgyalásokat foly-
tatott a honvédsereg lõszerel-
látásáról Prágában, ezzel felhívva magára a kor-
mány figyelmét. Kisvártatva az önkéntes mozgó
nemzetõrség kerületi táborainak megszervezésé-
vel bízták meg. Görgey százados Szolnokra és
Vácra helyezte a helyõrségeket, az akkori leg-
hosszabb magyar vasútvonal két végállomására.
Ennek köszönhetõen lehetett a hadtesteket a le-
hetõ leggyorsabban átcsoportosítani a fõváros-
ba. A Csepel sziget parancsnokaként hasonló el-
gondolással, a gõzhajókat használta csapatszállí-
tó jármûvekként.

Hermann Róbert hangsúlyozta, sikeres had-
vezér abból válhat, akinél a feltételezés és a meg-
valósítás a lehetõ legközelebb kerül egymáshoz.
Görgey Artúr esetében, mint Than Károly, a
pesti egyetem kémia tanszékének alapítója
megállapította, kémiai tanulmányai miatt ez
számos esetben sikerült. Így esett ez a téli, a tava-
szi és a nyári hadjáratokkor. Ez utóbbiban a
négyszeres túlerõvel bíró teljes orosz fõsereget
lekötötte a Felvidéken. Olyan eredménnyel,
hogy I. Miklós cár számon kérte fõvezérét,
Paszkievics tábornagyot, aki képtelen volt ma-
gyarázattal szolgálni a cárnak, miképp gyõzhet-
tek a Görgey vezette honvédek.

Riedel Miklós, az ELTE Kémiai Tanszéké-
nek tudományos fõmunkatársa mint nemzet-
közileg ismert és elismert vegyészt mutatta be
Görgey Artúrt.

1845-ben Görgey leszerelt, s a prágai Károly
Egyetemen, a kor egyik legjelesebb kémikusa,
Josef Redtenbacher hallgatója lett. A zsírsavak
kutatásából vette ki részét a professzor assziszten-
seként. A vegyész Görgey Artúr nevéhez fûzõdik
a zsírsavak válium sóval történõ szétválasztása.
Egyetemi karrierjét nagybátyja halála akasztotta
meg, aki ráhagyta a család toporci birtokát. A bir-
tok vezetése közben megpályázta az 1848-ban
megüresedett mûegyetemi kémiai tanszéket,
azonban az állást nem nyerte el. Visszafordult
hát félbemaradt katonai karrierjéhez.

A forradalom és szabadságharc leverését kö-
vetõen Klagenfurtba számûzték. Itt egykori prá-
gai diáktársa textilgyárában kapott állást.
Kidolgozta a város gázzal történõ ellátásának
tervét, amelyet pénz híján nem tudtak megva-
lósítani. Az 1867-es kiegyezés tette lehetõvé,
hogy családjával hazaköltözzön Magyarország-
ra. Dolgozott a Lánchíd építésén, vasútépítése-
ken. Kossuth alaptalan vádja miatt, hogy
Görgey áruló volt, számos esetben került konf-
liktushelyzetbe. Segesváron rátámadtak a vas-
útépítõ munkások. A félelmet nem ismerõ,
egykori tábornok nem futamodott meg, lefe-
küdt az állomás egyik padjára, amelynek láttán
támadói elszéledtek. Hasonló eset történt
Pozsony mellett. Ott agyon akarta verni egy
munkás, akinek, miután kezébõl kicsavarta a
csákányt, ennyit mondott: nem tudod, mit csi-
nálsz. A vád azonban ellehetetlenítette Görgey
életét, aki öccse visegrádi birtokára húzódott
vissza. Itt látogatta meg, mások mellett, Than
Károly, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond,
Herczeg Ferenc. Noha kémikusi karrierjének
vége szakadt, a nemzetközi szakirodalom szá-
mos esetben hivatkozott rá.

Riedel Miklós érdekes párhuzamokra hívta
fel a figyelmet. Amíg idõs korában Görgey, a
képzett vegyész kertészkedéssel kényszerült fog-
lalkozni, addig Kossuth amatõr természettu-
dósként múlatta napjait. Hazánkban Irinyi
Jánost neves kémikusként tartjuk számon, ám
munkássága külföldön alig ismert, szemben
Görgey Artúréval.                                                      -d-

A Tabán Moziban szervezett
Ünnepre hangolva nevet viselõ
vetítés-sorozat harmadik estéjén
a Vadon címû, András Ferenc
rendezte, 1989-ben készült filmet
nézhették meg az érdeklõdõk. A
vetítés után a forgatókönyvíró-
rendezõvel Nagy Gábor Tamás
polgármester beszélgetett.

A Vadon címû film cselekménye
1859-ben, egy évtizeddel a levert
forradalom és szabadságharc
után játszódik. Negyvennyolc tü-
zét kizárólag a betyárok és a kül-
földön bujdosó szabadságharcos-
ok tartják életben. Õk szervezik a
Magyar Légiót, hogy egy kedvezõ
pillanatban kirobbantsák a
Habsburg ellenes felkelést. Vezetõjük, Batiszy
Kristóf a francia-osztrák háború idején hazaér-
kezik. Ám a kedvezõ alkalom már oda, a nemzet-
közi politikai küzdõtéren magára hagyják
Magyarországot. Ferenc József és III. Napóleon
békét kötnek. A légiót felmorzsolják, Batiszyt ki-
végzik. Holttestét jeltelen sírba temetik, s lovak-
kal letapossák, hogy még az emléke is elfelejtõd-
jék mindörökre.

– Noha a szabadságharc utáni megtorlás idõ-
szakáról forgatott filmek, mint a Nyolcvan hu-
szár, vagy a Szirmok, virágok, koszorúk elkészül-
tük óta népszerûek, a Vadon nem került be a
köztudatba – szögezte le a vetítést követõ beszél-
getés elején Nagy Gábor Tamás.

Az okokról szólva András Ferenc felelevení-
tette, hogy a mû bemutatójának napján, 1989.
március 15-én foglalta el a filmjében szereplõ
Csengey Dénes a Magyar Televíziót. Akkor már,
az addig tabunak számító témákról nyíltan lehe-
tett beszélni. A rendezõ 1956-os párhuzamot fo-
galmazott munkájában, de a valóság felülírta a
mûvészetet.

– Az elõzõ három filmemnek hihetetlen átütõ
kritikai és közönségsikere volt – utalt András
Ferenc a Veri az ördög a feleségét, a Dögkeselyû
és a Nagy generáció címû alkotásaira.
A vetítésen résztvevõ Benkõ László, az Omega
alapítója, közbevetette: 

– A nagy generáció kifejezést, a mi korosztá-
lyunkra Feri találta ki.

A rendezõ elmesélte, hogy Dobai Péter regé-
nyének második részét vitte vászonra, az elsõ

ugyanis Olaszországban játszódik, külföldi for-
gatásra pedig nem futotta az egyébként jelentõs
költségvetésbõl.

Nagy Gábor Tamás megjegyzésére, miszerint
a most vetített változat a rendezõi verzió, András
Ferenc kifejtette, hogy mivel a forgalmazó
hosszúnak ítélte a filmet, kivágott belõle egy fel-
vonást. A bemutatón még az eredeti alkotást lát-
hatták a nézõk, a továbbiakban kizárólag a rövi-
dítettet. A rendezõi változatból mindössze egyet-
len példány létezik, ezt alkotója õrzi.

Benkõ László egy régi élményét osztotta meg a
jelenlévõkkel. Az egykori MAFILM kettes tele-
pén, amelynek helyén 2002-tõl a népligeti busz-
pályaudvar áll, õrizték a filmek, tévéfilmek kópi-
áit. A zenész szemtanúja volt, amikor a filmes
dobozokat ismeretlen helyre szállították.

András Ferenc megnyugtatott mindenkit: a
Filmarchívum (mai nevén Magyar Nemzeti
Digitális Archívum és Filmintézet) õrzi a negatí-
vot és az úgynevezett nullkópiát. Nézõi kérdésre
elmesélte, hogy a jelenetek kilencven százalékát
Somogyban forgatták.

– A mostanihoz hasonló tavaszi idõben gyalog
végigjártam Külsõ- és Belsõ-Somogyot, Futó
Elemér barátom vezetésével – mondta. Elemér
jeles természetvédõ, több könyv szerzõje, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetõ termé-
szetvédelmi õre volt.

András Ferenc megemlékezett arról is, milyen
családias légkörben zajlott a forgatás, amelyen
barátságok, szerelmek szövõdtek, sõt Vadon gye-
rekek is születtek.                                                        DIA

Vadon – 1848 és 1956 egyetlen filmben

Ünnepre hangolva

Családi forgatag a Várban

András Ferenccel, a film rendezõjével Nagy Gábor Tamás polgármester be-
szélgetett a vetítés után

A Hadtörténeti Múzeum forradalmi forga-
taga valódi családi forgataggá terebélyese-
dett. Lóháton kaptak eligazítást a huszárok a
Kapisztrán téren, miközben a múzeum ud-
varán díszsortûz dördült. A dragonyosok
kisdobos vezetésével vonultak az épület elé,
hogy labanc katonákkal közösen vigyázzák
az érdeklõdõk testi épségét, amíg többször
elsütötték az egykori ágyút.

A Halászbástya elõtti színpadon, a szemerkélõ
esõvel dacoló kicsiket és szüleiket a Fabula báb-
színház szórakoztatta. Vitéz László kalandjait, a
Kemény Henrik féle hagyományokhoz híven adta
elõ a társulat.

A Magyarság Háza elõtt nyalka huszárok toboroz-
tak. Odabent népi játékok fogadták a legkisebbe-
ket, az emeleten pedig játszóházban tanulhatták
meg a kokárda és a huszárcsákó készítését. Aki
hallgatott Balla Zoltán hívó szavára, s úgy döntött
huszárnak áll, az próbák során bizonyíthatta ráter-
mettségét. Ha megülte a hordó lovat, ágyúgolyón
egyensúlyozva cserdített a karikás ostorral, s meg-
felelt a patkódobás próbán, névre szóló oklevelet
vehetett át.
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
ÁÁpprriilliiss  22..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMeesseeddéélleellõõtttt  az Arany és az
Ezüst Mesekönyvbõl Havas Judit elõadómûvész válogatá-
sában. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig, 60 perc.
ÁÁpprriilliiss  99..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  ÉÉvvkkeerréékk  TTáárrssuullaatt.. Az elva-
rázsolt tó - török mese. Elõadják: Gulyás Anna – ének és
mese, Róka Szabolcs – ének és mese, baglama. Ajánlott
korosztály: 4-10 éves korig, 60 perc.

ÁÁpprriilliiss  1100..,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórrááttóóll::  „„AAmmii  aa  sszzíívveeddeett  nnyyoommjjaa””..
Svéd és magyar gyerekversek gyerekektõl gyerekeknek és
szüleiknek. Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig, 60 perc.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
HHaarrssáánnyyii  EEllvviirraa ééss HHaarrssáánnyyii  ZZssoolltt  BBoorr  ––  ZZeennee  ––  KKéépp  ccíí--
mmûû  kkiiáállllííttáássaa látható. A kiállítás díjtalanul megtekinthetõ
március 21-tõl április 4-ig, hétköznap 9- 18, hétvégén és
ünnepnapokon 10-16 óráig.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
ÁÁpprriilliiss  1122..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  ssppoorrttssiikkeerreekk  aa  vvii--
lláággbbaann  ((IIII..))  AA  NNééppssttaaddiioonnttóóll  aa  WWeemmbblleeyy--iigg.. Az Arany-
csapat nagy „csataterei”-  Kû Lajos az Aranycsapat
Alapítvány elnöke elõadása, saját és az egyesületi tagság
felvételeivel. Közremûködõk: az Alapítvány által támo-
gatott sikeres ifjú sportolók képviselõi a Kárpát-meden-
cébõl. (I., Szentháromság tér 6.)

Hagyományok Háza
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
HHiitt  ––  MMûûvvéésszzeett  ––  MMáárrvváánnyy  címmel nyílt meg SSáánnddoorr
AAnnttaall  sszzoobbrráásszzmmûûvvéésszz  ggyyûûjjtteemméénnyyeess  kkiiáállllííttáássaa.. A tárlat
június 19-ig látogatható, a belépés díjtalan.

Beszélgetések a Városmajori 
könyvtárban
VViilláággsszzeemmlléélleettüünnkkrrõõll..  Végh László írását (debreceni
egyetemi jegyzet) folytatólag ismertetik, s arról beszél-
getnek a városmajori könyvtárban három vasárnap dél-
után: áápprriilliiss  33--áánn,,  1177--éénn  ééss  mmáájjuuss  11--éénn,,  1166--1188  óórrááiigg..

Szeretettel várják az érdeklõdõket. (1122 Csaba u. 5., a
torony földszinti terme)

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00 - 18.00 óráig.
Más idõpontokra elõzetes bejelentkezés szükséges a
(06)70/510-9452-es telefonszámon.
ÁÁpprriilliiss  77--éénn  1177..0000  óórraakkoorr  lleesszz  BBaalláázzss  ZZssuuzzssaa  --  KKéékkeessii  EEnniikkõõ::
ÉÉlleetttteellii  mmaaggáánnyy  ccíímmûû  kköönnyyvvéénneekk  bbeemmuuttaattóójjaa.. A két szerzõ
mesél a könyv születésérõl, az átélt tapasztalatokról. A rövid
részletek felolvasása bepillantást nyújt a kötetbe.
Közremûködik: Simon András grafikusmûvész, aki ezúttal
zenészként is bemutatkozik, tilinkón játszik. A könyv a hely-
színen megvásárolható, lehetõség van a dedikálásra is.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
MMáárrcciiuuss  2266..  sszzoommbbaatt,,  1155  óórraa::  KKaattáánngg--KKlluubb..  A Katáng ze-
nekar dalai játékos köntösben kisgyerekes családok szá-
mára kézmûves foglalkozással és kézmûveskedéssel.
Belépõ gyerekeknek 1000 Ft, felnõtteknek: 500 Ft.
MMáárrcciiuuss  2266..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  BBlluueess  RRááddiióó  BBuuddaappeesstt
kkoonncceerrtt. Belépõ: 1000 Ft.
ÁÁpprriilliiss  11..  ppéénntteekk  1100..3300  óórraa::  FFaabbuullaa  BBáábbsszzíínnhháázz  - Vitéz
László és az ördögök. Belépõ: 1000 Ft.
MMáárrcciiuuss  2222..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  CCssoorrddááss  GGáábboorr::  MMeexxiikkóó..
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.
MMáárrcciiuuss  2299..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  IIppaacchh  IIllddiikkóó::  KKaallaannddoozzááss  ffee--
kkeettee  AAffrriikkáábbaann  IIII.. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft.

Országos Színháztörténeti Múzeum 
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  5577..))
AAzz  éénn  kkiiccssii  bboohhóóccoomm  ––  aa  MMiikkrrooppóóddiiuumm  aa  vviilláágg  kköörrüüll.. Egy
balerina, egy bohóc, egy sellõ, egy szörny. A
Mikropódium Családi Bábszínház 1996-tól kezdve sze-
replõje a legnevesebb nemzetközi színházi fesztiválok-
nak. Az alapító, Lénárt András bõröndnyi társulatával be-
utazta és beutazza az egész világot Japántól Brazíliáig. A
fesztiválok és turnék színes világa mellett a kiállítás a
Mikropódium két különleges elõadását (Stop, Állj meg és
nézz! és Con anima) kívánja bemutatni. A kiállítás május
30-ig látogatható a Körteremben.
„„aa””  DDaarrvvaass  --  EEggyy  sszzíínnéésszzssoorrss  hháárroomm  ssttáácciióóbbaann
AA  kkiiáállllííttááss  mmeegghhoosssszzaabbbbííttvvaa  áápprriilliiss  1100--iigg!! A kiállítás hely-
színe: a Bajor Gizi Színészmúzeum (1124 Budapest,
Stromfeld Aurél u.16.))Látogatható: szerdától vasárna-
pig, 14-18 óráig. Az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet ezzel a  kiállítással emlékezik meg Darvas Iván
születésének 90. évfordulójáról.

Programok
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IInnggaattllaann

BBuuddaaii várban a Bécsi kapu térnél reprezentatív mûemléképü-
let földszintjén lévõ felújított, cirkófûtéses 122 m2-es nagypolgári
jellegû villalakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 50 m2 körüli
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 42 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110 m2-
es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó vagy budai 30-50 m2-es öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

BBuuddaaii  Várban a Táncsics Mihály utcában nagy belsõ kertes mû-
emlékházban lévõ közvetlen kertkapcsolatos, reprezentatív don-
gaboltozatos, 53 m2-es 1,5 szobás, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

KKrriisszzttiinnaavváárroossbbaann az Attila úton csendes belsõ udvar felé nyíló
57 m2-es, I. emeleti, 2 szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás,
felújítandó önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár:
11,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ repre-
zentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású, felújított 51
m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 11,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban lé-
võ I. emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igényesen
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  AAttttiillaa  úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé nyí-
ló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás 50 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II..  BBuuddaaii vár közelében a Donáti utcában reprezentatív 6 lakásos
mûemlékház I. emeletén lévõ 67 m2-es eredeti barokk kandallóval,
kályhával kialakított felújítandó, összkomfortos öröklakás eladó.
Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr  utcában modern építésû társasházban lévõ 97 m2-es 1
nappali + 3 hálószobás, 2 teraszos, gépesített, felszerelt újszerû ál-
lapotú öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 89,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

KKiissppeesstt kertvárosi részén a Hamu utcában 625 m2

összközmûves parkosított telken lévõ 3 generációs reprezentatív
360 m2-es családi ház eladó vagy budai 100 m2 körüli öröklakás-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 48,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  vváássáárroollnnéékk  kkéésszzppéénnzz  ffiizzeettéésssseell  mmaaggáánnsszzee--
mmééllyyttõõll!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--996677--33006677,,  SSzzáánnttóó  GGáábboorr..

VVáárrii  ssééttáánnyyoonn  6600  nnmm--eess  bbeerreennddeezzeetttt  22  sszzoobbááss  llaakkááss  kkiiaaddóó..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--446666--11997722..

EEllccsseerrééllnnéémm váron belüli,önkormányzati,64 nm-es egy szo-
bás,földszinti,komfortos lakásomat többszobásra a váron belül.
Érdeklõdni:06-20-430-8230.

TTiihhaannyyii,,  Balatonra örökpanorámás, felújított, duplakomfortos,
többszintes nyaralómat kerületi, magasemeleti, nagypolgári, leg-
alább 3 szobás öröklakásra cserélném. Víziváros, várfalon kívüli
Várnegyed elõny. Telefon: 06-30-9515-003.

RReennddeezzeetttt lakás beszámításával is eladó 240 m2 jegyzett kúria
Pest megyében telekszomszédságban 2 db 7 hektáros tanya el-
adó tulajdonosoktól. Telefon: 06-20-2865-135.

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

HHuunnyyaaddii János útnál I. emeleti liftes, jó állapotú, 80 m2-es há-
romszobás, csendes, világos polgári lakás 46,9 MFt-ért eladó. A
ház jó állapotú, irodának, rendelõnek, turizmusra is kiváló. Telefon:
06-70-237-9030.

AA  PPoonnttyy utca 16. sz. társasházban kétszintes, 109 m2-es
öröklakás eladó. Felújítandó. Kádár Gábor, 06-20-980-7487.

KKeerreesseekk saját részre 30 nm körüli, eladó önkormányzati la-
kást a Várban. Telefon: 06-20-426-5963 vagy 3755-572.

XXIIII.. Kékgolyó utcában 2002-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 99 nm-es 3 szobás 2 garázsos lakás 72 M Ft-ért el-
adó.06209740571

IIII..  Szemlõhegyen 4 lakásos liftes társasház legfelsõ emeleti
panorámás, Penthouse jellegû 3 szobás, nagyteraszos garázsos
lakás 112 M Ft-ért eladó. BakosLak 320618, 06 20 9740571

IIII.. Keleti Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújított lakás
80 millió forintos irányáron eladó.3260618, 06 20 9740 571

KKeerreessüünnkk eladó újszerû nappali + 3 hálószobás lakást igé-
nyes Kp-s ügyfelünk részére. BakosLak ingatlan. Telefon:  326
061, 06209740571.

IIII..  Bimbó úton klasszikus társasház mfszt-i 85 nm-
esfelújított, panorámás, 3 szobás teraszos amerikai konyhás la-
kás 52 MFt-ért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon:  3260 618,
06 20 9740571.

XXIIII..  Déli Pályaudvarnál 100 nm-es portaszolgálatos épület-
ben ügyvédi iroda garázzsal 68M Ft-ért eladó. BakosLak.
Telefon: 326 0618, 06 20 9740571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk
IInnggaattllaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  33226600661188,,  0066220099774400557711

EEllaaddóó  llaakkáásstt  kkeerreesseekk,,  kkiizzáárróóllaagg  mmaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  jjeelleennttkkeezzéé--
sséétt  vváárroomm..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--444411--11226622..

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoorrookkaatt,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  aasszzttaallii  ddíí--
sszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhiibbáássaatt  iiss,,  hhaa--
ggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--mmaaiill::  mmaarrkkoo..aann--
ttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállal-
nék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon:
285-4808, 06-30-991-8719.00

aaddááss--vvéétteell
PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

IInnttaarrzziiááss vagy festett komódott venne ügyvédcsalád magán-
személytõl. Telefon: 06-30-305-9596.

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
aapprróónnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngglleemmeezztt,,
DDVVDD--tt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--99222200--0000110000

GGyyûûjjttõõ  vásárolna régiséget, hagyatékot, antik tárgyakat. Lom-
talanítást is vállalok. telefon: 06-70-8814-850.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronz-
tárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradás-
technikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgya-
kat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér
Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  jjuuddaaiikkáátt,,
ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúú--
ttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,
ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,
GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,
tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeellee--
ffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iill--
lleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt
ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh
ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását
vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Ko-
vács Gergely 06-30-5686-255.

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.

II..  kkeerrüülleettii referenciákkal társasházak kezelését vállaljuk.
Telefon: 06-30-936-1589.

FFEELLOOLLVVAASSÁÁSSTT  VVÁÁLLLLAALLOOKK..  AANNGGOOLL  NNYYEELLVVEENN  IISS..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--998899--77775544..

FFÛÛTTÉÉSSSSZZEERREELLÉÉSS!!
HHaajjdduu  kkoonnddeennzzáácciióóss  kkaazzáánnookk  MMIIKKAA--66  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee..
GGaarraanncciiáálliiss  bbeeüüzzeemmeelléésssseell,,  ggaarraanncciiáánn  ttúúllii  kkaarrbbaannttaarrttáássssaall..

SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt..  0066--2200--552299--55551177..

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..

SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..oooo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa  korrepetálást, érettségi felkészítést vállal sokéves
tapasztalattal rendelkezõ magántanár. Igény esetén házhoz me-
gyek. Tel: 06 20 573 2581.

SSookk év szakmai és külföldi tapasztalattal fiatalember angol
oktatást vállal. Kezdõtõl felsõ fokig, mindenkinek. Érdeklõdni:
06-30-294-6977.

EEggéésszzsséégg

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt  nnéékküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozz--
ggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..
PPrróóbbáájjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁll--
ttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss 25 éves gyakorlattal diabéteszes, tyúkszem,
gombás köröm fájdalommentes kezelése otthonában. Telefon:
06-30-686-3177.

BBeemmeerr  ééss  OOxxiiggéénniioonn--tteerrááppiiaa
aajjáánnlljjuukk  sszzíívv--éérrrreennddsszzeerrii,,  kkeerriinnggééssii  zzaavvaarrookk,,  mmoozzggáásssszzeerrvvii  ppaa--
nnaasszzookk,,  rreeuummaa,,  íízzüülleettii  ggyyuullllaaddááss  eesseettéénn,,  KKeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerráá--
ppiiaa  mmeelllléékkhhaattáássaaiinnaakk  eennyyhhííttéésséérree  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  eerrõõssííttéésséé--
rree..  SSeellffHHaarrmmoonnyy  KKöözzppoonntt,,  II..  kkeerrüülleett  HHaattttyyúúhháázz..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066
3300--884411--33333311..

vveeggyyeess

SSZZAAKKÁÁCCSSNNÕÕTT  KKEERREESSÜÜNNKK!!
AA  BBuuddaaii  VVáárr  vvoonnzzáásskköörréébbeenn,,  ffõõzznnii  ttuuddóó  iiddõõsseebbbb  hhööllggyyeett  

kkeerreessüünnkk,,  hheettii  22xx44  óórráábbaann..  
JJeelleennttkkeezzéésseekkeett  vváárrjjuukk  aa  0066  11  33556699--220088--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos
ügyek intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevá-
sárlás, - sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-
565-7700.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel
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Szolgáltatás
Életjáradék

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács
Margitot, régi álló-, fali-, astali
díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészle-
tet, tálcát stb. Könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Elsõ vevõként

a legmagasabb áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Vegyes

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  

WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  

kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  

wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

RÉGI BÚTOROK, FESTMÉNYEK, PORCELÁNOK - ÓRÁK, CSILLÁROK - SZÕNYEGEK, 
EZÜST TÁRGYAK ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY ADÁS - VÉTELE.  TELEFON: 06-20-283-6700TELJES HAGYATÉK VÁSÁRLÁS

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.
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