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Egy hónap múlva elindulhat a lovarda újjáépítése,
nyárra elkészülhet a Csikós udvari mélygarázs, meg-
valósul a Karakas pasa tornyának rekonstrukciója
és már elkészültek a Fõõrségi épület és a Stöckl-lép-
csõ engedélyezési tervei, így elindulhat a közbeszer-
zési eljárás – többek között ezekrõl a Várat érintõ té-
mákról adott tájékoztatást a Nemzeti Hauszmann
Terv Társadalmi Testületének ülését követõen L.
Simon László államtitkár, aki azt is elmondta, hogy
nem költöznek minisztériumok a palotába. 

Jól halad a Budai Vár megújítása érdekében elindított
kormányzati program, amelynek keretében akár már má-
jusban megkezdõdhet a palotanegyedben az egykori lovar-
daépület újjáépítése – számolt be L. Simon László, a
Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és ki-
emelt beruházásokért felelõs államtitkára, a Nemzeti
Hauszmann Terv Társadalmi Testületének ülését követõ-
en. A projekt miniszteri biztosa elmondta, hogy a beruhá-
zásra további egymilliárd forintot, a közelben található
Karakas pasa tornyának rekonstrukciójára 800 millió fo-
rintot biztosít a kormány, míg a Palota úttól a Hunyadi ud-
varig tartó útvonal akadálymentesítésére, valamint a
Csikós udvar –itt már befejezõdött a régészeti és geodéziai
feltárás– és a Hunyadi udvar közötti várfal újjáépítésére
összesen 3 milliárd forint jut. 

Fontos eleme a programnak a mélygarázsok építése:
ezek közül a Csikós-udvar alatti a tervek szerint nyárra tel-
jesen elkészül. Lesz egy újabb parkoló is, ezt kifejezetten a
Várba költözõ Miniszterelnökség használhatja majd.

L. Simon László ugyanakkor közölte: a palotába nem
költözik minisztérium, az épületegyüttes palotamúzeum-
nak szánt részeit a Budapesti Történeti Múzeum (BTM)
veheti birtokba. Költözik viszont a Magyar Nemzeti
Galéria és az Országos Széchényi Könyvtár, az intézmé-
nyek a funkciójuknak megfelelõ épületeket kapnak. Jó
hír, hogy az egyik legszebb belsõ tér, a Szent István-terem
felújítására sikerült megállapodást kötni a Zsolnay gyár-
ral, a rekonstrukcióval kapcsolatos tudományos munka
eredményeit a nagyközönség is megismerheti. 

A jövõre esedékes beruházásokat ismertetve az állam-
titkár reményének adott hangot, hogy sikerül elvégezni
a palota E és F épületét összekötõ útvonal kialakítását,
az F épület homlokzati-, tetõ- és nyílászáró rekonstrukci-
óját, a BTM gépészeti felújítását és áthelyezését, a
Szárazárok feltárását és bemutatását, a Palota úti Ybl-
támfal, valamint az Öntõház utcai lépcsõ és támfal fel-
újítását. Szintén a tervek között szerepel a gyilokjáró, a
déli kert és a Buzogány-torony felújítása, illetve látogat-
hatóvá tétele, ahogyan a Magyar Nemzeti Levéltár épü-
lete mellett található teherelosztó lebontására is szeret-
nének sort keríteni.

Múzeum lesz a budavári palotában

Nyárra elkészül a mélygarázs

A budaváriak számára szinte természetes, hogy a
Várnegyed Galéria minden alkalommal különle-
ges kiállítással kapcsolódik a kereszténység nagy
ünnepköreihez. R. Törley Mária szobrászmûvész
március 24-én megnyílt tárlata a húsvét esemény-
sorát idézi fel. A kiállítás a szakrális üzenet mellett
az alkotó portréiból, valamint zenei és irodalmi ih-
letésû munkáiból válogat.                (Tudósítás az 5. oldalon)

Figyelem!

Változik a vári 
parkolás rendje

Április 3-tól, a 30/2010 fõvárosi közgyûlési rende-
let módosítása nyomán, változott a Budai Várba
történõ behajtás, várakozás, parkolás rendje, illet-
ve díjai.

Az ügyintézés könnyítését biztosító 30 perces díj-
mentes idõszak a védett övezetben (Bécsi kapu,
Tárnok utca, Úri utca által határolt területen) to-
vábbra is megmaradt, azonban a Dísz téri fizetõ öve-
zetben (Hunyadi János út, Tárnok utca, Úri utca,
Palota út, Szent György kapu határolta városrészben)
10 perces türelmi idõszak lépett életbe.

Megszûnt azonban a védett övezetben az egy óra
után, 24 óránként fizetendõ 5250 Ft-os pótdíj, he-
lyette az elsõ óra elteltével, 630 Ft/óra pótdíjat kell fi-
zetni.

A turistabuszok számára biztosított 10 perces in-
gyen várakozás kiegészítéseként a Várba rendszere-
sen közlekedõ buszok részére behajtási hozzájárulás
váltható ki, amelyet az I. kerületi Budavári Önkor-
mányzattól lehet igényelni. E hozzájárulás megfizeté-
sével lehetõséget kapnak, hogy a korábban megszo-
kott módon, 30 percig díjmentesen tartózkodhassa-
nak a fizetõ övezetben. A behajtási hozzájárulás éves
díja a Budai Vár várakozási övezetében, a rendelet 9.
§ (5) bekezdése szerint megállapított egyórai várako-
zási díj százszorosa.

R. Törley Mária kiállítása a Várnegyed
Galériában

Ecce Homo

Zöld utat kapott a Magdolna-to-
rony kulturális hasznosítására kiírt
pályázat, szigorodtak a Budavár
szó használatának feltételei, meg-
alakult a Budavári Értéktár, vala-
mint emléktáblát kap a Babits sétá-
nyon a középkori vári zsinagóga –
többek között ezekben a kérdések-
ben született döntés a márciusi tes-
tületi ülésen, amelyen a képviselõk
határoztak az I. kerületi iskoláknak
nyújtandó pályázati támogatások-
ról is. 

Jól mûködik a kerületi 
katasztrófavédelem
A törvényi kötelezettségnek eleget téve,
írásban számolt be a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-bu-
dai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a
kerületi tûzvédelem érdekében történt
intézkedésekrõl, illetve feladatokról. A
beszámolót ismertetõ Nagy Gábor tûz-
oltó alezredes elmondta, hogy a Buda-
vári Katasztrófavédelmi Õrs 614 alka-
lommal kapott riasztást. Az I. kerület-
ben 142 mûszaki mentést hajtottak
végre, a tûzesetek száma 53 volt. A beve-
tések során nyolc ember életét sikerült
megmenteni. A legnagyobb kihívást a
júniusi vihar jelentette, amikor a fõ-
városban több mint 3000 riasztás tör-
tént. Egy hétbe telt a károk felszámo-
lása, amiben a budavári csapat is részt
vett. Ebben az idõszakban különösen

jó hasznát vették az önkormányzat se-
gítségével vásárolt terepjárónak.

A szintén a kerülettõl kapott 3 millió
forintos támogatásból 2,4 millió forin-
tot a laktanya felújítására, a bútorzat
részleges cseréjére, illetve új nyílászárók
beépítésére, míg a fennmaradó 600 ezer
forintot a munkatársak jutalmazására
fordították. Nagy Gábor alezredes hang-
súlyozta: jó az együttmûködés az I. kerü-
leti Önkormányzat és a Budavári
Katasztrófavédelmi Õrs között, amit re-
ményei szerint az idei évben még tovább
tudnak fejleszteni.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
mindezt annyival egészítette ki, hogy
mind a megelõzés, mind a veszélyelhárí-
tás jól mûködik a kerületben. Ezt bizo-
nyítja, hogy az elõzõ évben komolyabb
katasztrófahelyzet nem alakult ki.
Hozzátette: a katasztrófavédelem és a
tûzoltóság hiányát akkor érezzük iga-
zán, ha szükségünk van a segítségükre,
ezért is támogatja az önkormányzat a
szervezetek mûködését. 

Váradiné Naszályi Márta (PM) arra
hívta fel a figyelmet, hogy a hatósági
engedélyeztetések menetérõl, a tapasz-
talatokról is érdemes lenne beszámol-
ni, mert ez közvetlenül érinti a lakossá-
got. Mint kiderült, az õrs feladata a
mentés, az engedélyeztetéssel más szer-
vezeti egységek foglalkoznak, azonban
az alezredes ígéretet tett, hogy a követ-
kezõ beszámolóban erre is részleteseb-
ben kitérnek.                 (Folytatás a 3. oldalon) 

A képviselõ-testületi
ülésen történt
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Az eddigi értékeket megõrizve és újabb kez-
deményezéseket is felkarolva folyik az idei
tanév a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban.
A március végén megrendezett Kosztolányi
Gála után Bodor Eszterrel, az iskola új veze-
tõjével többek között a tradíciókról és a ter-
vekrõl beszélgettünk.

s Ön ettõl a tanévtõl vette át a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium vezetését. Milyen tapasztalatokkal és
milyen tervekkel érkezett? 

- Pedagógus családban születtem és a férjem is
tanár. Magyar–pedagógia szakon szereztem
diplomát, 2014 márciusában lettem mesterpe-
dagógus. Korábban a pestszentlõrinci Sztehlo
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium vezetõ-helyetteseként dolgoztam,
ahol a legkisebbektõl egészen az érettségizõkig
valamennyi korosztállyal találkoztam. Helyettes-
ként több évnyi tapasztalatot szerezve, szerettem
volna magam vezetõként is kipróbálni. A
„Kosztolányinak” jó a híre szakmai körökben,
többen is biztattak, hogy nyújtsam be a pályázato-
mat. Mielõtt döntöttem volna, felkerestem
Stelzerné Szabó Erzsébetet, az iskola vezetõjét,
aki elmondta, hogy szeretne nyugdíjba menni.
Megtudtam, hogy a tantestületbõl senki sem kí-
ván a helyére lépni. Ezután megbeszéltük a csalá-
dommal, hogy ha pályázom és kineveznek, ak-
kor az, mindenki számára próbatétel lesz. A lá-
nyom 13, a fiam 11 éves, õket is érinti, ha keve-
sebb idõt tudok otthon tölteni.  

Természetesen ma már sokkal testre szabot-
tabb pályázatot írnék. Az elmúlt fél év elegendõ
volt arra, hogy belülrõl is megismerjem az isko-
lát. Jó hangulatú, elõrevivõ beszélgetéseket foly-
tattunk a kollégákkal és a munkaközösség veze-
tõkkel. Tíz mentor tanárunk van, õk az ELTE, a
Károli Gáspár Egyetem és a Testnevelési
Egyetem hallgatóit fogadják az óráikon. A gim-

náziumban erõs a szakmai színvonal, jók a ver-
senyeredmények és a gyerekek kommunikációs
készsége, emellett akad néhány fejleszthetõ terü-
let is. Ahhoz, hogy a diákjaink átlagon felül telje-
sítsenek a kompetencia teszteken, matematiká-
ból és magyarból is lehetõséget kínálunk a felzár-
kózásra. A szülõi visszajelzések szerint a
„Kosztolányiban” feltûnõen jó a gyerekekkel va-
ló egyéni bánásmód.  E régi hagyományra építve
alapítottuk meg az integrációs és tehetséggondo-
zó munkaközösséget. Szakmai együttmûködés
keretében úgynevezett Tehetségponttá váltunk,
amelynek célja a differenciálás, a diákok képessé-
geinek, tehetségének felismerése és fejlesztése.
Szívesen idézem kollégáimnak Széchenyit, aki

szerint „Egynek mindent nehéz, sokaknak sem-
mi sem lehetetlen”. Bevallom, idealista vagyok,
abban az értelemben, hogy hiszek az erkölcsi esz-
mények megvalósulásában, ezért küzdök és dol-
gozom.  Ehhez társakra leltem a „Kosztolányi-
ban”. Ez évi sikerélményünk az ökoiskola cím el-
nyerése, amely egy évtizedes folyamat betetõzése.
Két pedagógus Földiné Reider Mónika és
Weiszkopfné Kövesközi Zsuzsa munkáját dicsé-
ri, hogy ma már szerepel a pedagógiai progra-
munkban is az ökoiskola szellemiségét tükrözõ
szempontrendszer. Az iskolában szelektíven
gyûjtjük a hulladékot és a diákok gyakran foglal-
koznak a fenntartható fejlõdés elméleti és gya-
korlati oldalával. Mindez a gyerekeken keresztül
a szülõkre is hatással van.
sMilyen úton vezeti tovább a gimnáziumot?

- Az iskola népszerûségét mutatja a sokszoros túl-
jelentkezés. A 8 osztályos gimnázium mellett
idén elindult a 4 osztályos képzés is, szeptember-
tõl pedig két 5. és két 9. osztályt szeretnénk indí-
tani, egyiket társadalomtudományi, a másikat
természettudományi irányultsággal. 

Ahogy korábban is, a „Kosztolányi” változat-
lanul gyerekbarát iskola. A kicsikkel és a na-
gyobbakkal elindultunk az „Ádámok és Évák”
színjátszó versenyen. A József Attila Színház tá-
mogatásával meghirdetett fesztiválra Hollósi
Katalin könyvtáros tanárunk és Lukács Katalin
francia nyelv szakos tanárnõ készíti fel a gyere-
keket. Az 5-6-dikosok Az állatok beszéde címû
népmese-feldolgozással elnyerték „A legzsírabb
elõadás” díját, a nagyobbak hamarosan
Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása címû novel-
láját viszik színre.

A 2015/2016-os tanévnyitón a gimnázium
elõzõ vezetõje átadta nekem az iskola kulcsát és
címerét. A „Kosztolányiban” én az általa elkez-
dett hagyományokra és az új kihívásoknak meg-
felelve folytatom a munkát.                                     R.A.

Hagyományok és új kihívások

Ökoiskola lett a Kosztolányi

Tisztelt Szülõk!
A 2016. szeptemberi bölcsõdei felvételhez az
újonnan jelentkezõ szülõk április 1-tõl május
31-ig adhatják le jelentkezésüket az ügyfélszol-
gálaton átvehetõ (vagy a honlapról letölthetõ)
bölcsõdei felvételi kérelem-nyomtatvány be-
nyújtásával. A kitöltött nyomtatványok lead-
hatók személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán
illetve postai úton eljuttathatók a Népjóléti
Csoport (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) cí-
mére.

A bölcsõdei ellátás igénybevételérõl a Népjó-
léti Csoport elõterjesztése alapján a Népjóléti
Bizottság dönt.

Az elbírálás során elsõbbséget élveznek az I.
kerületben bejelentett lakóhellyel (ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel) rendelkezõ és élet-
vitelszerûen is az I. kerületben élõ családok
gyermekei.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének a 6/2015.. (II. 27.) önkormányzati. ren-
delete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, ter-
mészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról értelmében további elõnyben kell
részesíteni,

a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermeket, akinek szülõje vagy
más törvényes képviselõje igazolja, hogy munka-

viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll,

b) akinek érdekében állandó napközbeni ellá-
tásra van szüksége,

c) akit egyedülálló vagy idõskorú személy ne-
vel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

d) akinek a szülõje, gondozója szociális helyze-
te miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,

e) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj-
minimum mindenkori összegének két és félsze-
resét, egyedülálló szülõ esetén háromszorosát,

f) akinek bölcsõdei felvételét a gyermek egész-
ségi problémája indokolja, amit a szülõ házi
gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizo-
nyítani tud,

g) akinek szülõje, gondozója legalább két éve be-
jelentett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben.

Az igénybevételi kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek és a szülõk, törvényes képviselõ lak-
címkártyájának másolatát, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- munkáltatói igazolást a szülõk munkaviszonyá-
nak igazolására, 
- a szülõ nappali tagozatos tanulói jogviszonya

esetén az oktatási intézmény által kiállított isko-
lalátogatási igazolást, 
- munkaerõpiaci képzésen való részvétel esetén
az illetékes foglalkoztatási osztály igazolását a
képzés idejérõl, 
- a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos
által kiállított igazolást, 
- a gyermek betegsége esetén az ellátás indokolt-
ságát igazoló gyermekorvosi igazolást, 
- a teljes családra kiterjedõ jövedelemigazolást, 
- egyedülálló szülõ esetén a Magyar Államkincs-
tár igazolását emelt összegû családi pótlék folyó-
sításáról, 
- a családban nevelt három vagy több kiskorú
gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolá-
sát emelt összegû családi pótlék folyósításáról
(amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatás nem került megállapításra), 
- minden olyan egyéb igazolást, mely alapján a
gyermek, a felvétel során elõnyt élvezhet. 

További felvilágosítás a 458–3051 és a 458–3028
telefonszámokon kérhetõ. Idõszakos gyermekfel-
ügyeletre a kapacitás függvényében továbbra is az
Iskola utcai Bölcsõdében lehet jelentkezni minden
hónap második szerdáján 900 – 1600- ig, július 1. és
augusztus 31. közötti idõ kivételével.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese 
aljegyzõ

Tájékoztatás a bölcsõdei felvételekrõl

Bodor Eszter, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium új igazgatója

Táskatolvajt keresnek
„Klasszikus” táskaletépés történt március 19-én az
Alkotás úton. A kora reggeli órákban egy idõs házaspár
éppen a közeli boltba tartott, hogy elintézzék a szoká-
sos bevásárlást, amikor a 24. szám elõtt egy ismeret-
len, 30 év körüli, körülbelül 180 cm magas, vékony
testalkatú, fehér bõrû férfi, egyszerûen kitépte a há-
zaspár nõi tagja kezébõl a táskáját, és elfutott a hely-
színrõl. 

Idõben elkapták a hívatlan vendégeket
Az egykori szénledobó vasrácsát felemelve jutott be
két illetéktelen személy, egy férfi és egy nõ, a Krisztina
krt. egyik társasházának pincéjébe. Tovább azonban
nem jutottak, az ügyködésükre felfigyelõ járókelõk
ugyanis értesítették a kapitányságot. A néhány perc
alatt a helyszínre érkezõ, éppen az ilyen jellegû bûn-
cselekmények felderítése és felszámolása érdekében
akciószolgálatot ellátó nyomozók elõállították a beha-
tolókat, ellenük lopás vétség kísérelt elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Visszatértek a trükkös csalók
Ismét megjelentek a kerületben a trükkös csalók, a bû-
nözõk ezúttal kábeltévé szerelõnek adták ki magukat,
így jutottak be egy idõs hölgy lakásába. Amíg egyikük
elterelte a sértett figyelmét, társa eltulajdonította a la-
kásban tartott készpénzt. A hasonló esetek megelõzé-
se érdekében a rendõrség arra kéri a kerület polgárait,
különösen az idõsebbeket, hogy a megfelelõ hiteles en-
gedélyek és igazolványok bemutatása nélkül, lakásuk-
ba ne engedjenek be idegeneket. Ha pedig bármilyen
okból gyanúsnak ítélnék meg a helyzetet, azonnal ér-
tesítsék a rendõrséget a központi segélyhívószámon.

Meglett az elveszett mobil 
Még január végén tett feljelentést egy fiatal nõ, hogy
az egyik Széna téri vendéglõben ellopták a mobiltele-
fonját. Másfél hónappal késõbb egy fiatalember ön-
ként bevitte a készüléket a rendõrségre, azt állítva,
hogy a telefont az étteremben találta, és azóta a saját
SIM kártyájával használja. A 34 éves férfit lopás vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a ka-
pitányságon. 

Rubelt adott euró helyett
A Szentháromság térrõl állítottak elõ a civil ruhás nyo-
mozók egy bolgár állampolgárságú férfit, aki egy kö-
teg pénzt a kezében szorongatva kezdeményezett be-
szélgetést az arra járó turistákkal. Egyikükkel látszólag
meg is egyezett a pénzváltásról, amit azonban a rend-
õrök meghiúsítottak. Mint kiderült, a nyomozók ezúttal
sem tévedtek, az elkövetõ ugyanis euró helyett fehér-
orosz rubellel akarta „kifizetni” gyanútlan áldozatát. A
férfit gyorsított eljárásban bíróság elé állították. 

Képzés és munkalehetõség a BRFK-n
A pályázatra azok jelentkezését várják, akik 18. élet-
évüket betöltötték, cselekvõképesek, állandó belföldi
lakóhellyel, illetve legalább középfokú iskolai végzett-
séggel (érettségi) rendelkeznek, továbbá magyar ál-
lampolgárok és Budapest, valamint agglomerációjá-
nak lakosai. 
A pályázatot elektronikusan, a toborzo.brfk@
budapest.police.hu címre, postai úton a BRFK
Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest,
Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy elõzetes telefonos
egyeztetés alapján, személyesen is be lehet nyújtani a
fenti címen. Jelentkezési határidõ: április 11. 
További információ a www.police.hu oldalon olvasható.

Kék hírek

A NAV segít 
az adóbevallás 
kitöltésében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-buda-
pesti Adó- és Vámigazgatóságának ügyfél-
szolgálati munkatársai 2016. április 4. és 29.
között elõzetes idõpontfoglalás alapján segí-
tenek a személyi jövedelemadó- bevallás kitöl-
tésében, valamint az elkészült bevallás Ügyfél-
kapun keresztül történõ benyújtásában.
Akinek még nincs Ügyfélkapuja, a helyszínen
megnyithatja. 
Idõpontfoglalás a 06-1/427-52-82 telefonszá-
mon, munkanapokon 8 és 14 óra között.
Idõpontot foglalni az alábbi ügyfélszolgála-
tokra lehet:
1139 Budapest, Dózsa György út 128-132.
1051 Budapest, Nádor utca 19.
1035 Budapest, Kórház utca 6-12.
1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az

Interneten 
a www.budavar.hu honlapon, 

a Magazinok címszó alatt.

Formabontó gála
Idén új helyszínen és formabontó módon rendezték
meg a Kosztolányi Gálát. Hagyomány, kreativitás, új-
donságok, változások - ezek a szavak határozzák meg
az idei tanévet. A gála gerincét, Kosztolányi Dezsõ, az
iskola névadója által összegyûjtött és legszebbnek ítélt
10 magyar szó adta. Mit lehet ezzel/ezekkel kezdeni?
Van, aki bõsz elszántsággal nekiveselkedett és írt egy
darabot. Mások óvatosabbak voltak és a járt út bizton-
ságával vértezve fel magukat, egy ismert verset, dalt,
színdarabot tanultak be. Szép számmal akadtak osztá-
lyok, akik talán gondolkodás nélkül mondtak igent ar-
ra, hogy sokadik alkalommal vagy éppen elõször lép-
jenek fel a gála színpadán. Természetesen rettentõ
nagy érdeklõdés várta, hogy ki lesz idén az Év Tanára
kitüntetõ cím tulajdonosa. Azoknak lett igazuk, akik
Hatvany Eörs és dr. Mihókné Bartha Katalinra fogadtak,
hiszen õk nyerték el a diákok által megszavazott Év
Tanára címet.

A gála különlegessége volt, hogy Boronkai Eszter ta-
nárnõ ebben az évben három kórussal állt ki a színpad-
ra. A legnagyobb kuriózum a 13 tagból álló fiúkórus
volt, akik a Hobbit címû filmbõl a törpök dalát adták elõ.

A rendezvény sikere vitathatatlan volt és arról tett
tanúbizonyságot, hogy a Tehetségpont címet méltán
érdemelte ki az iskola.Az Év Tanára-díj nyertesei: Hatvany Eörs és dr. Mihókné Bartha Katalin
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Szigorodtak a Budavár szó 
használatának szabályai
Nagy Teodóra jegyzõ az elõzményekrõl szólva el-
mondta, hogy a korábban elfogadott névhaszná-
lati rendelet a „Budavári” elnevezés védelme ér-
dekében született meg. Az utóbbi években azon-
ban az a gyakorlat alakult ki, hogy egyes cégek, en-
gedély nélkül elkezdték a Budavár szót használni.
Ezért vált szükségessé az eredeti rendelet megvál-
toztatása, aminek lényege, hogy nem csupán a
Budavári, hanem a Budavár szó, és annak rago-
zott formái kapnak védelmet magyarul és lefor-
dítva valamennyi idegen nyelven.

Váradiné Naszályi Márta (PM) szerint a rende-
let ellenére a névhasználat körül még mindig
„rendetlenséget” lehet tapasztalni. A kérdés az,
hogy mi a cél: a jogtalan névhasználók bírságolá-
sa, vagy díj szedése azoktól, akik szabályosan ké-
rik a Budavár szó használatának engedélyezését. 

Dr. Nagy Gábor Tamás válaszában kifejtette:
nem a bírságolásról vagy a pénzbeszedésrõl van
szó, hanem arról, hogy csak azért ne lehessen egy
programot „Budavárinak” nevezni, mert a kerület-
ben tartják meg. Ezt a lehetõséget azoknak a prog-
ramoknak, kezdeményezéseknek kell fenntartani,
amelyeket erre a képviselõ-testület érdemesnek ta-
lál. Ne lehessen tehát „Budavári” az a fesztivál, ami
nem viszi jó hírét a kerületnek, sõt, zavarja a lakos-
ságot. Ilyen programokat egyébként sem szervez az
önkormányzat, amely Budavári néven a Magyar
Könyv Ünnepét, vagy a Beethoven Fesztivált ren-
dezi meg évrõl-évre. A polgármester kiemelte: a
rendelet szigorítása éppen a rendet hivatott véde-
ni, megakadályozza, hogy kétes vállalkozásokkal
kapcsolja össze a közvélemény a „Budavár” jelzõt.
Nagy Teodóra tájékoztatása szerint a névhasznála-
tért nem kér pénzt az önkormányzat, szabálytalan-
ság esetén pedig elõször felhívják a figyelmet a ren-
delet betartására. A sok vitát kiváltó sörfesztivál
esetében, amely rendszeresen megsértette a rende-
letben foglaltakat, azonban már bírságot is kirót-
tak. A cél tehát az, hogy ne lehessen kontroll nél-
kül használni a Budavár szót és annak ragozott for-
máit – hangsúlyozta Nagy Teodóra. 

Budavári Értéktárat alapított 
az önkormányzat
A magyar nemzeti értékekrõl és hungariku-
mokról szóló törvény felhatalmazása alapján, a
települések értéktárakat hozhatnak létre, melyek
felügyeletével a képviselõ-testülettõl független
Települési Értéktár Bizottságot bízhatják meg –
foglalta röviden össze a Budavári Értéktár létre-
hozásának elõzményeit Nagy Teodóra jegyzõ hoz-
záfûzve, hogy az I. kerület bõvelkedik megõrzésre
számot tartó nemzeti értékekben.

Vecsey András (FIDESZ-KDNP) egyetért a kez-
deményezéssel, a képviselõ külön is megemlítet-
te Puskás Ferenc személyét, aki élete utolsó éveit
a kerületben töltötte. Õ volt a kerületi egyházak
labdarúgó bajnokságának elsõ díszvendége, és a
kezdõrúgás elvégzõje, nemrégiben a goal.com
szavazásán a világ valaha élt legjobb labdarúgójá-
nak választotta az internetes közösség. A képvise-
lõ szerint Puskás Ferenc sportörökségének min-
denképpen helye van a Budavári Értéktárban.
Váradiné Naszályi Márta üdvözli az értéktár meg-
alapítását, azonban úgy látja, hogy az értékek vé-
delmének eddig is voltak fórumai és intézmé-
nyei. Sajnos, ezek jó részét az utóbbi években
megszüntették, ahogyan bizonyos fejlesztéseket-
ilyen a Karmelita-udvar átépítése-, a kormány
egyszerûen kivett az értékvédelem fennhatósága
alól. Szerinte a Budavári Értéktár ennek tükré-
ben csupán pótcselekvés. 

Gallowich Margit szimbolikus kérdésnek ne-
vezte az értéktárat, e közben ugyanis „ementáli
sajtot” csinálnak a Vároldalból a tervezett mély-
garázsokkal. 

Veress Dávid (DK) a vári környezet megvédé-
sét fontosabbnak tartja, szerinte az értéktár erre
nem alkalmas. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arra hívta fel a figyelmet,
hogy Puskás Ferenc nem lehet része az értéktár-
nak, hiszen ez nem személyek elismerését szolgálja
– ezt már megtette az önkormányzat, amikor az
Aranycsapat tagját a kerület díszpolgárává válasz-
totta. A személyekhez köthetõ módszereket azon-
ban védelemben lehet részesíteni – ilyen például a
Dévény-módszer. Az értéktár mindemellett nem
mûemléki kérdés, inkább olyan fogalmakat, jelké-
peket örökít meg, mint a Szarvas ház, a Vörös sün
vagy a Tóth Árpád sétány ágyúi: ezek mögött törté-
netek, közös ügyek, emlékek vannak. A szakmai
bizottság arról dönt majd, hogy melyek azok a ke-
rületi értékek, amik csak ránk jellemzõk, és ame-
lyekre méltán lehetünk büszkék – fejtette ki a pol-
gármester emlékeztetve arra, hogy a bizottságba fel-

kért valamennyi szakember elvállalta a megbíza-
tást. Tudásuk garancia arra, hogy a valódi értékek
kapjanak ilyen módon is védelmet. 

Hasznosítanák a Magdolna-tornyot

A cserépborításokat, a vakolt részeket az önkor-
mányzat az utóbbi évben felújította az állami tulaj-
donú Magdolna-tornyon, valamint elkészült a ki-
látóterület rendezése, ahonnan páratlan panorá-
ma nyílik az egész városra. Tavaly a Hadtörténeti
Múzeummal együtt az önkormányzat megnyitot-
ta az épületet, az érdeklõdés azonban messze alat-
ta maradt a várakozásoknak. Ennek oka, hogy
csak kísérõvel, csoportokban lehetett felmenni a
toronyba, ahogyan a jegyvásárlásra is csak a múze-
umban nyílt lehetõség. Ezért döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy pályázat útján keres üzemelte-
tõt a Magdolna-torony, valamint az elõtte lévõ
romkert méltó hasznosítására. 

Váradiné Naszályi Márta kifogásolta, hogy a
képviselõk nem kapták meg a pályázati kiírást,
ami azért fontos, mert maga a kiírás határozza
meg, ki lehet a pályázat nyertese. Ezért azt javasol-
ta, hogy egyelõre elvi határozatot hozzon a képvi-
selõ-testület a pályázat meghirdetésérõl, és a kö-
vetkezõ testületi-ülésen szülessen döntés ennek
tartalmáról. Veress Dávid kérte, hogy a kulturális
és a pénzügyi bizottság véleményezze a pályázat ki-
írását és elbírálását.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester meg-
nyugtatásképpen közölte: a pályázat nyilvános
lesz, ezen bárki elindulhat, a feltételek között
szerepelni fog a kulturális és turisztikai haszno-
sítás, tehát vendéglátó kitelepülést nem engedé-
lyeznek. Azért kell már most közzétenni a ki-
írást, mert így van esély arra, hogy júniusban, te-
hát a turisztikai szezon elején, a sikeres pályázó
megkezdhesse a tevékenységét. A polgármester
nyomatékosította: a Magdolna-torony állami
tulajdonú mûemlék, amelyet az önkormányzat
használatra vett át, ezért a pályázat kiírásában
–ennek keretrendszerét állítja össze a hivatal– is
egyeztetnek az államot képviselõ MNV Zrt-vel. 

Emléktáblát kap a középkori 
zsinagóga
A Babits sétány 5. számú ingatlan kõkerítésén el-
helyezésre kerülõ emléktáblával hívja fel a figyel-
met az itt található, jelenleg feltárásra váró XV. szá-
zadi zsinagógára –az épület padlószintje jelenleg a
sétány alatt öt méter mélységben helyezkedik el– a
Budavári Önkormányzat. A szakértõ bizottság ja-
vaslata szerint a táblán magyar, angol és héber nyel-
vû felirat foglalja össze a zsinagóga történetét, amit
a templom belsõ terének ábrázolása egészít ki. 

A kezdeményezéssel kapcsolatban Csány Éva
fõépítész elmondta, hogy a középkori zsinagóga
európai kuriózum, amelyrõl illõ ilyen formában
is megemlékezni. Üdvözölte, ugyanakkor pót-
cselekvésnek tartja az emléktábla állítását Veress
Dávid (DK). Mint elmondta, tudomása szerint
az érdekelt társadalmi szervezetek inkább a feltá-
rást, vagy egy installáció felépítését szorgalmaz-
ták. A képviselõ kifogásolta, hogy az emléktábla
szövegezésébõl kihagyták a zsidó szervezeteket,
illetve a feliratból hiányzik, hogy a törökök a vári
zsidó lakosságot is kiirtották. Tóth Gábor
(Fidesz-KDNP) kifejtette: az emléktábla arra szol-
gál, hogy emléket állítson annak, ami már nem
létezik, nem látható. Célja, hogy a jelen és a jövõ
társadalma megismerje a múltat, ennek pedig ez
a tábla is mindenben megfelel. Reményik Ildikó
múzeumot alakítana ki a betemetett imaház-
ban, ami azonban milliárdos költség. Ennek el-
lenére úgy gondolja, érdemes lenne komolyab-
ban foglalkozni ezzel a lehetõséggel, mert a zsina-
góga összeurópai szinten is jelentõs történeti
emlékhely.

Válaszában dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte: az
épületnek csak egyes elemei ismertek, ugyanak-
kor a közeli zsidó imaház felújítása már részben
megtörtént, fenntartását a Budapesti Történeti
Múzeum végzi. Ezen a helyszínen lehetõség van
arra, hogy a jövõben az érdeklõdõket részletesen
tájékoztassák a zsidóság vári szerepérõl. 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Budavári Értéktár alakul

Mûvészeti 
pályázat 
gyerekeknek
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
„Tûzrõl pattant” címmel alkotói pályázatot
hirdet óvodások, általános és középiskolások
részére. A felmenõ rendszerû pályázatra az
iskolások 6-10, 11-14, valamint 15-18 éves
korcsoportban küldhetik be mûveiket.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolá-
sok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be
a tûzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát.
A Tûzrõl pattant pályázaton az alkotások köz-
ponti témája a tûzvédelem, amelyet a tûzoltói
hivatás bemutatásával, egy tûzoltói beavatkozás
ábrázolásával, vagy bármilyen más, ötletesen el-
készített, a tûzvédelem fontosságát hangsúlyo-
zó mûvel lehet bemutatni.

Az óvodások szabadkézi rajz kategóriában pá-
lyázhatnak.
Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:
•szabadkézi grafika (A/4-es méretû ceruza,
toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bár-
mely más, szabadkézi technikával készített,
A/4-es méretû alkotás pl. monotípia)•mon-
tázs (ragasztott technikával, A/4)•számítógé-
pes grafika (A/4-es méretben nyomtatható,
számítógéppel készített alkotás)•mém (mém
készítése bármelyik mémgenerátorral)•videó
(30 másodperc)

Benyújtás módja: a szabadkézi rajzokat, grafi-
kákat és a montázsokat eredetiben, postai
úton, vagy személyesen kell eljuttatni a fõvárosi
igazgatóságra. A többi kategóriában készült al-
kotásokat e-mailben vagy elektronikus adathor-
dozón postai úton, vagy személyesen juttathat-
ják el az igazgatóságokra. 

Beérkezési határidõ: 2016. május 20.
Díjazás: a fõvárosi/megyei bírálóbizottságok

az iskolások pályázatai közül korcsoportonként
és kategóriánként 3-3 alkotást díjaznak, az elsõ
helyezett alkotások automatikusan részt vesz-
nek az országos versenyben is! Az országos ver-
seny elsõ helyezettjei családjukkal balatoni nya-
raláson vehetnek részt.

Eredményhirdetés: 2016. május 27. (fõváro-
si/megyei), 2016. június 10. (országos)
A pályázatokat az alábbi e-mail címre várják:
kisdi.mate@katved.gov.hu

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Magdolna-torony hasz-
nosítására

Mûködik 
a szupertraffipax

Lezárult a tesztüzem, április 5-étõl élesben
mûködik az ország 134 pontján, köztük öt
budapesti helyszínen telepített VÉDA
traffipaxrendszer. Érdemes fokozottan be-
tartani a közlekedési szabályokat, egyetlen
felvétel alapján ugyanis többféle bírságot is
kiszabhat a hatóság.

A remények szerint jelentõsen csökkenti a köz-
lekedési balesetek számát a mintegy 14,5 milli-
árd forint európai uniós támogatásból kialakí-
tott VÉDA traffipaxrendszer. Az ország 134
pontján telepített, radarral és lézerszkennerrel
ellátott 365 fix kamera feladata, hogy kiszûrje a
KRESZ-re fittyet hányó autósokat. Bár a rend-
szer már hónapok óta mûködik, bírságra csak
azoknak kell számítani, akik április 5. reggel 8
óra után követett el valamilyen közlekedési vagy
közigazgatási szabálysértést. A VÉDA ugyanis
nem csupán a sebesség mérésére alkalmas: a jár-
mûvek elsõ és hátsó rendszámát egyaránt rögzí-
tõ felvételek alapján egyszerre akár 3-4 bírság is
kiszabható. Többek között a záróvonal átlépé-
sét, a kötelezõ haladási irány és a piros lámpa fi-
gyelmen kívül hagyását is észlelik az oszlopokra
szerelt okos eszközök, amelyek segítségével
könnyen ellenõrizhetõ, hogy a jármû rendelke-
zik-e érvényes mûszaki vizsgával és biztosítással.
A jövõben további funkciókkal bõvül a rend-
szer, így a rögzített képek alapján, a vezetés köz-
beni telefonálás és a biztonsági öv használatá-
nak elmulasztása miatt is büntethetõek lesz-
nek az autósok. Jelentõs bírságokra lehet szá-
mítani, hiszen a gyorshajtás akár 300 ezer, a pi-
roson történõ áthaladás fix 50 ezer, a
mobilozás 30 ezer, míg a buszsáv jogosulatlan
használata 20 ezer forinttal könnyíti meg a sza-
bálytalankodó pénztárcáját.
Budapesten összesen hat szupertraffipaxot he-
lyeztek el (ezekre mindenhol tábla figyelmez-
tet), kettõt-kettõt az M3-as, az M5-ös városi ré-
szén, valamint az M1-M7-es autópályák közös
szakaszán, a többi kamera pontos helyét a
www.police.hu oldalon bárki megtekintheti. 

Minden évben pályázatot ír ki az önkormányzat
a kerületi köznevelési intézmények kulturális
rendezvényeinek és testvérvárosi kapcsolatainak
támogatására. Mint Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese aljegyzõ elmondta, szinte
valamennyi iskola élt a lehetõséggel, az elbírálás-
kor arra helyezték a hangsúlyt, hogy minden in-
tézmény részesüljön anyagi segítség-
ben, ráadásul az év második felében
is megnyílik a pályázat.  

Reményik Ildikó (MSZP) emlé-
keztetett: a kulturális támogatáso-
kat nem a KLIK, hanem az iskolák-
ban mûködõ alapítványok számára
utalja át az önkormányzat. A képvi-
selõ arra volt kíváncsi, hogy az ön-
kormányzatnak, milyen informáci-
ói vannak az iskolák jövõképével
kapcsolatban.

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint a
pályázati támogatással kapcsolat-
ban nincsen bizonytalanság, hiszen
konkrét programok megvalósításá-
ra kértek segítséget az iskolák. Ami
az oktatás egészét illeti, az önkor-
mányzat nem szándékozik vissza-
venni az iskolák üzemeltetését az ál-
lamtól. A polgármester kiemelte: az
utóbbi években jelentõs bérrende-
zés történt az ágazatban, a kormányzat célja,
hogy hatékonyabbá tegye az iskolarendszert.
Ennek része az intézmények átvétele, a struktú-
ra megváltoztatása. Az új rendszer megszüntette
az iskolák közötti korábbi, kiugró különbsége-
ket mind a bérek, mind a feltételek terén. Az
ugyanis megengedhetetlen, hogy az adott ön-
kormányzat anyagi lehetõségei határozzák meg
az oktatás minõségét. A mûködés állami garan-
ciája tehát elõremutató lépés, ugyanakkor bebi-
zonyosodott, hogy a túlzott centralizációra nin-
csen szükség. 

Váradiné Naszályi Márta örömét fejezte ki,
hogy a köznevelési pályázattal az önkormányzat
támogatja a kerületi iskolákat, azonban vélemé-
nye szerint érdemes lenne a pályázati összeget fel-
emelni. Úgy látja, nincs mire várni, az iskolába
járó gyerekeknek most kell minél több segítséget
nyújtani. 

Dr. Gallowich Margit (LMP) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a 90-es évek elején a Budavári Ön-
kormányzat minden gond nélkül tudta üzemel-
tetni a kerületi iskolákat. Ezzel kapcsolatban a
polgármester emlékeztetett: az önkormányzat
annak idején fenntartóként vett részben az okta-
tás mûködtetésében, azonban szakmai szinten
nem tudta érdemben felügyelni az intézménye-
ket. A reformintézkedések kifutási ideje
hosszabb, akár több iskolai generáció is elhagy-
hatja az iskolapadot, mire a változtatások pozitív
hozadékai valóban érezhetõk lesznek. 

Francia kórusmuzsika
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium nemzetközi és kulturális cserekapcsola-
tai keretében a Rouani Conservatoire  (zenei szakközépiskola) ifjúsági
kórusa látogatott Budára. A 29 tagú kórus sikeres koncerten mutatko-
zott be a Francia Intézetben, majd április 6-án - a Szilágyi kórusával
együtt -  jótékonysági koncertet adtak a Bécsi kapu téri Evangélikus
templomban a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai javára. 

Pályázati támogatás iskoláknak
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Költészet napi 
programok

A Misztrál együttes koncertje
ÁÁpprriilliiss  1100--éénn  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr  a Magyar
Költészet Napja alkalmából a Párizsi Magyar Intézet
szépkiejtési versenyérõl készült kisfilmet tekinthetik
meg, majd a MMiisszzttrrááll  EEggyyüütttteess koncertjére kerül sor a
BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann..  A belépés ingyenes! (I.,
Bem rkp. 6.)

Rendhagyó irodalomóra 
a Magyarság Házában
22001166..  áápprriilliiss  1111--éénn  1144..0000  óórraakkoorr  LLaacckkffii  JJáánnooss  kkööllttõõ  mmee--
ssééll  emberekrõl, versekrõl, verselésrõl és arról, hogy mi-
lyenek is a magyarok. Az elõadás elõtt és után a beje-
lentkezett csoportok megtekinthetik a Mi, magyarok ki-
állítást is. A programra telefonon vagy e-mail-ben lehet
jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
36-70-489-2877, 36-1-795-2620
mimagyarok@bgazrt.hu. A foglalkozás díja 800 Ft/fõ 
(Magyarság Háza I., Szentháromság tér 6.)

Eltáncolt balladák 
a Hagyományok Házában
A hagyományteremtés szándékával rendezi meg már
másodízben a Hagyományok Háza és a Nemzeti
Táncszínház kkööllttéésszzeettnnaappii  üünnnneeppii  eellõõaaddáássáátt áápprriilliiss  1111--
éénn,,  1199  óórraakkoorr.. A mûsor szellemiségét az ebben az évben
kilencvenéves Kallós Zoltán erdélyi népzenekutató sok
évtizedes gyûjtõmunkája eredményeképpen kiadásra
került Balladák könyve jeleníti meg. Ez a mára
ikonikussá vált gyûjtemény a magyar népi balladairoda-
lom gyöngyszemeinek összegzése. A versbe szõtt gon-
dolatok kiáltanak a mozdulatért. Az elõadás a „táncba
rajzolt mozdulat”, az énekelve mondott balladák meg-
idézése mellett tovább nyitja a horizontot és nagyvona-
lúan idéz a népmûvészet rokon területeitõl: a népdalok,
népmesék, a historikus énekek világából is. 
Szerkesztõ-rendezõ: Mihályi Gábor. Helyszín:
Hagyományok Háza, I., Corvin tér 8.

Kézirat-aukció az Országos
Széchényi Könyvtárban
ÁÁpprriilliiss  1122--éénn,,  1166  óórraakkoorr az Országos Széchényi
Könyvtár Dísztermében ppóóddiiuummbbeesszzééllggeettéésssseell  kkeezzddõõddiikk
aa  FFiiaattaall  ÍÍrróókk  TTáárrllaattáánnaakk  bbeeffeejjeezzõõ  rréésszzee,,  aa  kkéézziirraatt--áárrvveerrééss..
A beszélgetést Visy Beatrix irodalomtörténész vezeti.
Résztvevõk: Boka László, az OSZK tudományos igazga-
tója, Kalapos Éva Veronika és Korpa Tamás (Fiatal Írók
Szövetsége), valamint Fehér Renátó (József Attila Kör).
Az aukció vezetõje Szõnyi Endre antikvárius. A rendez-
vény fõvédnöke Ferdinandy György író.
Ezután baráti beszélgetés keretében ismerkedhet meg
a közönség az alkotókkal. AA  kkiiáállllííttááss  ééss  aauukkcciióó  ccéélljjaa  elsõ-
sorban az író és a közönség közötti kapcsolatok meg-
erõsítése, aa  ffiiaattaall  ttoollllffoorrggaattóókk  ttáámmooggaattáássaa, egy új polgá-
ri mecenatúra kialakítása. Számítanak a mûvelt közép-
osztály képviselõinek aktív közremûködésére, mind-
azokra, akik felelõsséget éreznek a magyar kultúra, a
magyar irodalom jövõjének alakulásáért, s természete-
sen várják az érdeklõdõket, akik a költészet napját kí-
vánják ilyen formában megünnepelni. Szeretnék, ha
személyes ismeretségek szövõdnének, ha a jövõ
Kosztolányi Dezsõi és József Attilái éreznék, hogy érték-
teremtõ munkásságukat bizalommal, szeretettel és
érdeklõdéssel kíséri a mûértõ nagyközönség!
A rendezvény ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel
várnak! Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár,
Budavári Palota F épület. Információ: pr@oszk.hu

Magyarország köztársasági elnöke március 15.
alkalmából Kossuth-díjat adományozott Lukács
Sándor Jászai Mari-díjas színmûvész, kiváló és
érdemes mûvész részére, „a közönség, a szakma és
a kritika által is nagyra értékelt mûvészete, illetve
színházi, filmes és televíziós szerepeiben egyaránt
mesteri, kivételes kreativitását és temperamentu-
mát tükrözõ játéka, páratlanul sikeres mûvészi
pályafutása elismeréseként”. A Krisztina-
városban lakó színmûvésszel a Vígszínház új be-
mutatójának, a Földrengés Londonban premier-
jének délelõttjén beszélgettünk.

s Gyakran látják önt a Vérmezõn sétálni, máskor a
közeli kávéházakban, vagy a Fény utcai piacon tûnik
fel. Láthatóan belakta már a környéket…

- Nagyon hosszú ideig laktunk Budaligeten, ker-
tes házban. Néhány éve mégis úgy gondoltuk a
feleségemmel, hogy kicsit közelebb jövünk a
színházhoz. Beköltöztünk az Attila útra, a
Vérmezõ fölé és a Vár alá, ahol csodálatosan
érezzük magunkat. Kutyás emberek vagyunk,
van egy kis uszkárunk és a Vérmezõ kiváló terep
a kutyasétáltatáshoz. Ha kedvünk támad, fölsé-
tálunk a Körmöci lépcsõn, beülünk egy régi
cukrászdába és iszunk egy kávét vagy teát,
eszünk egy finom süteményt. Máskor kisétá-
lunk a Mikó utcába, amely tele van kis presszók-
kal, éttermekkel. Errefelé nagyon helyesek az
emberek. Nyugodtak, nyitottak és úgy érzem,
befogadtak és megszerettek. 
s A gyerekkorát a fõvárostól távol töltötte. Mikor ke-
rült Budapestre? 

- Miskolcon születtem, 16 éves koromig éltem
itt. Az elsõ ifjúkori eszmélések, szerelmek, kis
kalandok fûznek ehhez a városhoz. Gimnazista
koromban a szüleimet áthelyezték Zamárdiba,
és felmerült a kérdés, hogy költözzek-e velük és
Siófokra járjak gimnáziumba, vagy maradjak
Miskolcon a rokonoknál. Végül az egyik nagy-
bátyám azt mondta, hogy „menjen fel a Sanyi
Pestre!”. Így történt, hogy Pesten a Bem József
Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat
és kollégiumba kerültem. A Színház és Film-
mûvészeti Fõiskolára negyedszerre vettek föl, és
hallgatóként négy évre ismét kollégista lettem. 
s Várkonyi Zoltán, a Vígszínház egykori igazgatója
is tanította?

- Nem, bár a Vígszínház nagy álmom volt.
Szerencsére azonban a fia, Várkonyi Gábor ve-
lünk egyszerre járt filmrendezõ szakra és engem
kért föl, hogy a vizsgafilmjében játsszam el Marin
Sorescu Jónás címû monodrámáját. Hosszan

próbáltuk. Amikor elkészültünk, fölvette és
megmutatta az édesapjának.  Ezzel eldõlt a sor-
som, Várkonyi felfigyelt rám. Azt mondta, hogy
a tanoncévekre menjek el a Vígszínházhoz, majd
a diploma után – annak ellenére, hogy nem hoz-
zá jártam –, le is szerzõdtetett. 
s Milyen ívet ír le a Vígszínház mûsorválasztéka
Várkonyi Zoltántól Eszenyi Enikõig?

- 1972 tavaszán szerzõdtem a Vígszínházhoz, en-
nek lassan 45 éve. Várkonyi bevezette azt a szo-
kást, hogy az egyébként nagyszerû vígszínházi
rendezõk mellett mindig meghívta az ország leg-
progresszívebb, legjobb formában lévõ rendezõ-
it. Ezt a hagyományt késõbb folytatták a késõbbi
igazgatók, Horvai István, Marton László és
Eszenyi Enikõ is. Ily módon dolgozhattam töb-
bek között Ruszt Józseffel, Tennessee Williams
Orfeusz alászáll címû drámájában, ahol én játsz-
hattam Marlon Brando akkori híres szerepét
Val Xaviert, és a Ladyt maga Ruttkai Éva. Évával
egy életre szóló barátságot is kötöttünk, szemé-
lyesen is szerettük egymást és haláláig nagyon jó-
ban voltunk. 

Visszatérek a hûség kérdésére, mert anélkül,
hogy kitettem volna a lábam a Vígszínházból, na-
gyon sok neves rendezõvel dolgozhattam, töb-
bek között Jurij Ljubimovval, Harag Györggyel,
Zsótér Sándorral, Babarczy Lászlóval, Szinetár
Miklóssal, Sík Ferenccel. Marton László nagy ér-
deme volt, hogy Presser zenéjével megrendezte a

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválrólt,
amellyel fölfrissítette a Vígszínház közönségét.
Elkezdtek járni hozzánk a fiatalok. Aki megnézte
a Popfesztivált, az bejött az Anna Kareninára, a
Don Carlosra, mert kíváncsi volt azokra a színé-
szekre, akiket a két zenés darabban kedvelt meg.
A közönségért ma is meg kell küzdeni, hiszen a
kulturális kínálat egyre szélesebb.
s Kérem, említsen néhány darabot, amelyet még a
régi vígszínházi közönségnek játszik mostanában.

- Õszintén mondom, hogy ma már nem gondol-
kodunk abban, hogy kik ülnek a nézõtéren. A
közönségen belül a fiatalok aránya 60-40%-ra
fordult és ez nagyon örvendetes. A Játék a kas-
télyban elõadásain – amely egy hagyományos
polgári darab – már rengeteg az ifjú nézõ.
Bulgakov A Mester és Margaritája sokak ked-
venc regénye. Michal Docekal rendezésében
játsszuk, Wolandot alakítom, ez a kedvenc sze-
repem. Vagy ott van az Óz, amely szintén egy ré-
gi klasszikus darab, de olyan modern, zenés fel-
dolgozásban fut, hogy megtelik a nézõtér. 
s Az idõk során hogy érintették a szerepkörváltások?

- Lekopogom, nem éreztem meg, hogy öreg-
szem, folyamatosan jöttek a szerepek. Valahogy
kialakult rólam egy kép a „bonvivánról”, a nõk
kedvencérõl, valójában azonban több negatív
szerepet játszottam, mint deli hõst. Észrevétle-
nül kerültem át az apaszerepekbe, az idõsebb ka-
rakterekbe, amelyeket nagyon szeretek. A
Földrengés Londonban címû új darabban ját-
szott szerepem kétségtelen, hogy korhoz kötött
de rendkívül izgalmas lehetõségnek találom.
s Költõként öt kötete jelent meg. Hogy fér meg egy-
más mellett a színészet és a költészet?

- A színészet nagyon jó terep az íráshoz.
Színészként az ember olyan helyzetekbe is bele-
kerül, olyan tapasztalatokat szerez az életrõl,
amelyeket civilként soha nem jutna hozzá. Ez az
átélt élményanyag nagyon jól hasznosítható az
írásban. 
s Mit jelent az ön számára a Kossuth-díj odaítélése?

- Úgy érzem, hogy a Kossuth-díjnak ma is megvan
a rangja, a tisztelete és az erkölcsi értéke, ezért na-
gyon jó érzés megkapni, hiszen minõséget jelent.
A díjra a színházam terjesztett föl, amire büszke
vagyok. Egy kicsit az életmûvem visszaigazolásá-
nak, egyben az egyéni teljesítményem eredmé-
nyének is érzem. Azt hiszem, A Mester és
Margarita Wolandja mindenképpen benne van
az elismerésben és az eddigi negyvenöt év gyönyö-
rû szép munkái, az a sok-sok lehetõség, amivel a
sors megajándékozott, hogy eljátszhattam.        R.A.

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 ké-
szítettünk. 

„A közönségért ma is 
meg kell küzdeni”

Lukács Sándor színmûvész

Nemzetközileg nagyra értékelt, a magyar keresz-
tény zenei hagyományokat továbbörökítõ egy-
házzenei, karnagyi pályája elismeréseként, a
Magyarország Érdemes Mûvésze díjat vehette
át Tardy László Liszt Ferenc és Magyar örökség-
díjas karnagy, az MMA rendes tagja, a
Budavári Nagyboldogasszony Fõplébánia kán-
tor-karnagya. A zenemûvésszel az ünnepséget
követõen beszélgettünk.

s Diákkorában felmerült, hogy mûszaki pályára
lép, felvételizett is a mûegyetemre. Mikor döntött
mégis a mûvészi hivatás mellett?

- Ma már nehéz megmondani, de emlékszem,
hogy negyedéves zeneakadémista voltam, ami-
kor édesapám még megkérdezte: „Mondd fi-
am, nincs kedved egy tisztességes szakmát ta-
nulni?” Valójában csak 1966-ban békélt meg
döntésemmel, amikor a Mátyás-templom kán-
tor-karnagya lettem, hiszen õ is énekelt templo-
mi kórusban.  

A Zenemûvészeti Fõiskola hallgatójaként
1961-tõl egy éven át tagja voltam a Budavári
Nagyboldogasszony Fõplébánia Bárdos Lajos ve-
zette kórusának. Néhány évvel késõbb a temp-
lom akkori plébánosa, dr. Tóth János apát úr
úgy döntött, hogy a kántori és karnagyi állást
összevonja, és fõállású zenei vezetõt keres a
templom zenei együtteseinek élére. A lehetõség
nagy kihívást jelentett. A döntés elõtt felhívtam
Bárdos tanár urat, aki csak annyit kérdezett:
„Tanultál-e valamilyen vonós hangszeren játsza-
ni?” Mondtam, hogy a zeneiskolában csellóz-
tam, a konzervatóriumban pedig nagybõgõz-
tem. „Akkor nyugodtan vállald el!” – felelte.
Más fogyatékosságaim is voltak: meg kellett ta-
nulnom orgonálni (beiratkoztam a II. kerületi
Állami Zeneiskolába Kárpáti József tanár úrhoz)
és a kellõ liturgiai képzettség megszerzése érde-

kében – a Római Katolikus Hittudományi
Akadémia hallgatója is lettem.
s A kórus és a zenekar könnyen elfogadták, hiszen
nagyon fiatal volt még?

- Idõbe telt. A Mátyás-templom zenekarának tag-
jai – akik között többen korábban az Állami
Hangverseny Zenekarban, a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarában világhírû karmeste-
rekkel dolgoztak – akkor fogadtak el igazán, ami-
kor bemutattuk Kodály Zoltán Missa brevisének
zenekari változatát. 
s Fél évszázad alatt hogyan változtatta meg a re-
pertoárt?

- A mûsor-összeállítás alapvetõen kompro-
misszumok eredménye. A zenei vezetõnek szá-
mot kell vetnie a templom és az együttes adottsá-
gaival és lehetõségeivel. Számomra mindig fon-
tos volt, hogy az adott mû beilleszthetõ legyen a
liturgiába. Verdi Rekviemje nem ilyen, de
Mozartét minden évben elõadjuk az alkotáshoz
méltó színvonalon. Repertoárunk a gregorián
dallamoktól és a klasszikus polifónia remekmû-
veitõl a bécsi mesterek alkotásain keresztül a 20.
század mérsékelten modern hangzású mûveiig
terjed. Közöttük mintegy harminc zenekari kísé-
retes darab található.
s Hogyan értékeli az érdemes mûvészi elismerést?

- Visszajelzésként a magam és az együttes több év-
tizedes munkájára. A zenekritikusok ritkán ír-
nak a templomokban folyó egyházzenei életrõl,
pedig minden muzsikus számára jólesik, ha a
munkája nem vész el visszhangtalanul. Rólunk
is csak az 1990-es években jelent meg az elsõ mél-
tatás a Magyar Nemzetben, amikor bemutattuk
Kodály mártírhalált halt tanítványa, Gyopár
László miséjét, amely a mû õsbemutatója volt.

Az érdemes mûvészi elismerés az elõdöknek
is szól, a teljesítményhez hozzájárultak õk is.
Vavrinecz Mór (akire Kodály két mûve elõadá-

sát bízta), Sugár Viktor (aki a 1930-es években
megújította az együttest), Bárdos Lajos, aki a 20.
század két legnehezebb évtizedében, 1942-tõl
1962-ig volt a templom karnagya, és keze alatt a
Budapesti Kórus tagjai mellett több egykori kar-
nagy tanítványa (Csík Miklós, Katanics Mária,
Lukin László, Szabó Miklós stb.) énekelt a kó-
rusban. Közvetlen elõdömmel, Kósa Sándorral
az õ munkájukat folytattuk. De õk és mi sem vé-
gezhettünk volna mûvészileg magas színvonalú
munkát az itt önként szolgáló muzsikusok és
énekesek hihetetlen odaadása, áldozatkészsége
nélkül. 

Azt hiszem, hogy gyerekkoromban Moson-
magyaróváron a szüleim nem véletlenül vittek
magukkal a templomba énekelni, írattak be a
helyi zeneiskolába tanulni, tanáraim sem véletle-
nül mondogatták, hogy „neked zenésznek kell
lenned!”. Mindannyian felülrõl kapott ösztön-
zést adhattak tovább számomra.                   Rojkó A.

„Neked zenésznek kell lenned!”

Tardy László, a Mátyás-templom karnagya

Április 11. a Költészet napja és Márai Sándor  szüle-
tésének 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.
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Bartók Bélára emlékeztek Aktív református 
közösség Budán
A Szilágyi Dezsõ téri református templom felszentelésének 120. évfor-
dulóját ünnepelték virágvasárnap a Budai Református egyházközség
hívei. A templom 1896-ban, ugyancsak virágvasárnapon nyitotta
meg kapuit.

Pest-Buda és Óbuda 1873-as egyesítéséig mindössze egyetlen temp-
lom várta a pesti 512 és a budai 136 református hívet a Kálvin téren.

– Azért hívják Budai Református Templomnak, mivel felépülte
elõtt Budának nem volt önálló református temploma. A hívek vagy
az óbudai templomot látogathatták, ahol azonban kevesen fértek el,
vagy Kálvin térit, amit nehézkesen lehetett megközelíteni. E mellett
a Budavári Evangélikus templomban gondozták a református híve-
ket. Az 1880-as évek közepén kezdõdött a saját templom építésének
elõkészülete – elevenítette fel a múltat lapunknak Illés Dávid, a
Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese.

A templom fontosságával kapcsolatban Illés Dávid elmondta: in-
nen rajzott ki késõbb, a huszadik században, a többi templom. A bu-
dai gyülekezet szervezte a budafoki, nagytétényi, albertfalvai, kelen-
földi templomok építését.
A második világháborúban a Szilágyi Dezsõ téri szenvedte el a fõvá-
ros templomai közül a legnagyobb kárt. Istállónak használta a né-
met lovasság, az ostrom alatt becsapódó lövedékek miatt pedig
összeomlás fenyegette az épületet, amelyet 1945 és 50 között erõsí-
tettek meg.

Legutóbb közel 15 éves rekonstrukció eredményeként újult meg a
templom, amelyet három éve adtak át a hívek számára. Az építkezés
elhúzódásának fõ oka a pénzhiány volt, mivel a szocialista- szabadde-
mokrata kormányok, két ciklusuk alatt nem támogatták a felújítást.

– A központi egyház és a gyülekezet saját erejébõl nem tudta biz-
tosítani a százmilliós összeget – mondta az esperes.

A templom 120. születésnapján tartott ünnepségen dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester beszédében kiemelte: az ilyen ünnepek
emlékeztetnek minket arra, hogy összefogva megõrizhetjük értéke-
inket.

A templomkertbe énekszóval, kezükben pálmaággal kivonuló
gyerekeket kézmûves foglalkozásokkal fogadták. Itt került sor a
Budai Református Egyházközség Missziói Bizottsága által február-
ban kiírt, Szilágyi 120 rajzpályázat eredményhirdetésére. A gyõzte-
sek állatkerti belépõket, könyveket kaptak ajándékba.

– Nagyon aktív a négyszáz fõs közösségünk. Nem kizárólag a va-
sárnapi istentiszteleteken találkozunk egymással – avatott be Illés
Dávid, hozzáfûzve: vasárnap délelõtt hagyományos, míg este
könnyûzenei istentiszteletet tartanak.

Ez utóbbiakon maga Illés Dávid ül a zongora mögött. Nincs min
csodálkozni, hiszen édesapja a halhatatlan muzsikus, Illés Lajos. Dávid
fia pedig a dobosként szerepel a könnyûzenés istentiszteleteken.

– Közel negyven közösségi csoportunk mûködik, illetve sok eskü-
võt és keresztelõt tartunk – sorolta az esperes, aki megemlítette,
hogy rendkívül népszerûek a házassági felkészítéseik, amelyek kere-
tében közös hétvégét is szerveznek. Öt lelkészük pedig heti száz hit-
tanórát tart a parókiához tartozó tíz iskolában.                    Ditzendy Attila

A budaváriak számára szinte természetes, hogy a Várnegyed
Galéria minden alkalommal különleges kiállítással kapcsolódik a
kereszténység nagy ünnepköreihez. R. Törley Mária szobrászmû-
vész március 24-én megnyílt tárlata a húsvét eseménysorát idézi
fel. A kiállítás a szakrális üzenet mellett az alkotó portréiból, va-
lamint zenei és irodalmi ihletésû munkáiból válogat.

Az érdeklõdõket Incze Ildikó színmûvész, a galéria háziasszonya
köszöntötte, majd Kertesi Ingrid Liszt Ferenc-díjas, Érdemes és
Kiváló mûvész operaénekes az alkalomhoz illõ összeállítással
(Caccini, Pergolesi, Rossini és Puccini áriákkal) emelte a meg-
nyitó hangulatát. A mûvésznõt Eötvös József Liszt-díjas gitár-
mûvész kísérte. Az alkalmi mûsort Incze Ildikó két szavalata zár-
ta; József Attila: Milyen jó lenne nem ütni vissza és Kányádi
Sándor: Valaki jár a fák hegyén címû verse hangzott el. 

A tárlatot megnyitó Kontsek Ildikó, az esztergomi Keresztény
Múzeum igazgatója, elsõként az aznapi, nagycsütörtöki dátum
jelentõségére utalt, amely a keresztény világ számára különleges
nap. - A legtöbb katolikus templomban e nap estéjén kezdõdik
az utolsó vacsorára emlékezõ mise. A templomokban Krisztus
példáját követve honosodott meg a lábmosás szertartása, ami-
kor a fõpapok jelképesen megmossák tizenkét szegény ember lá-
bát. E szertartás jelentõsége az átváltoztatás. Ha nagyhéten nyí-
lik egy szakrális kiállítás, az olyan jelentõséget kap, akár egy szer-
tartás – hangsúlyozta a mûvészettörténész. 
A mûvészettörténész úgy látja, hogy R. Törley Mária Jézus-ábrá-

zolása egy különleges  egyéniséget mutat.  Az egyes passiójelene-
teket szinte felirat nélkül is azonosítani tudjuk. 

A dombormû-sorozaton kívül a Várnegyed Galéria nagyobb
termében többek között Szent János és a Madonna önálló szob-
ra is látható, közelükben a Pokol címû bronzalkotás, a
Mennyország kapuja és a kiállítás címadó mûve, az Ecce Homo.
János evangélista szerint Pilátus ezekkel a szavakkal mutatott a
tövissel koronázott, bíborszínû köpenybe öltöztetett Jézusra:
Ecce Homo, azaz Íme az ember.  Egészalakos ábrázolás helyett R.
Törley Mária a megtört, szenvedõ Krisztus mellszobrát alkotta
meg, amely ilyen formájában is rendkívül hatásos. „Mun-
kásságomnak egyik legjelentõsebb ívét szakrális tematikájú
plasztikáim jelentik. A hitem megnyilatkozásai ezek – vallja a
mûvész. Talán ezért van sikerem a szakrális mûfajban. Nehéz

megtalálni a helyes arányt az értelem és az ér-
zelem között, hogy a mû se túl hûvös, se túl ér-
zelgõs ne legyen. A szakrális mûtárgynak kül-
detése van: kapcsolatot kell teremtenie ég és
föld között, hogy elérje, megérinthesse a min-
denséget.”

A galéria kis termében világi ihletésû témák,
irodalmi és zenemûvek ihlette kompozíciók,
valamint portrék láthatók. Dante Isteni színjá-
tékának feldolgozása nem más, mint az irodal-
mi mûvel való azonosulás. A mû üzenete, hogy
az embereknek annak tudatában kell élniük,
hogy  ítélet alá esnek. A végtelenséget, a körfor-
gást ábrázoló sorozattal a szobrászmûvész
1996-ban elnyerte a ravennai Dante biennálé
nagydíját.

Április 14-én 17.30-kor R. Törley Mária ve-
títéssel egybekötött beszélgetésre várja az ér-
deklõdõket. A kiállítás április 30-ig, keddtõl
szombatig, 11 és 18 óra között tekinthetõ
meg. R.A.

1881. március 25-én, az erdélyi Nagyszentmiklóson lát-
ta meg a napvilágot Bartók Béla. Születésének 135. év-
fordulóján, egykori I. kerületi lakóhelyén, a Szilágyi
Dezsõ tér 4. alatti társasház homlokzatán található
emléktábla elõtt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
és Halász Péter elevenítette fel a XX. század egyik leg-
jelentõsebb zeneszerzõjének és népzenekutatójának
szellemi örökségét. 

Bartók Béla életútját a szolgá-
lat, az elhivatottság és a külde-
téstudat jellemezte, ami nagy-
pénteken még nagyobb jelentõ-
séget kap – hívta fel a figyelmet
dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester utalva arra, hogy idén
éppen az egyik legjelentõsebb
keresztény ünnepre esett
Bartók Béla születésének 135.
évfordulója. A polgármester ezt
követõen az I. kerület és Bartók
Béla kapcsolatáról beszélt, mint
elmondta, a zeneszerzõ elsõ va-
lódi budapesti otthona a
Szilágyi Dezsõ téren volt, innen
sétált fel rendszeresen a Várba,
amelyet különösen szeretett.
„Minket, elsõ kerületieket
büszkeséggel tölt el, hogy
Bartók Béla közöttünk élt” –
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás hozzátéve, hogy a Szilágyi Dezsõ téri ház falára 1950-ben
került Bartók emléktáblája, amely arra emlékeztet, hogy egykor
ezeken az utcákon és tereken járt közöttünk a zeneszerzõ géniusz. 

A polgármester ünnepi beszédét követõen Halász Péter, a
Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa ismertette
Bartók Béla életútjának fontosabb állomásait. Nagyszent-
miklóson született, majd Nagyszõlõsön és Pozsonyban járt iskolá-
ba, az érettségi után –bár Bécsbe is mehetett volna– a pesti
Zeneakadémián folytatta tanulmányait, ami alapvetõen megha-
tározta a magyar zene XX. századi történetét. Bartók ekkor lett fõ-
városi lakos, amiért nem lelkesedett különösebben, inkább sem-
leges érzelmeket táplált Budapesttel kapcsolatban. Munkája
ugyan ide kötötte, eközben azonban az egész országot bejárta: ez
volt az igazi élettere. Igyekezett a város szélén lakást találni, így ke-
rült Rákoskeresztúrra, azonban egy idõ után már nem tudta

megoldani a mindennapos bejárást. Ezért költözött csalá-
dostul báró Lukács Ferenc gellérthegyi villájába, ahol két
szobás lakrész állt a rendelkezésére. Két évvel késõbb, 1922-
ben költözött a Szilágyi Dezsõ téri lakásba, amelyet sógorá-

tól vett át, ezt követõen 1928-tól a Kavics utcában, majd 1932-tõl
a Csalán utcában lakott. 

Az I. kerületben eltöltött hat év alatt számos fontos esemény
történt Bartók életében: 1924-ben megszületett második fia,
Péter, egy évvel korábban, 1923-ban írta a Táncszvitet, majd há-
rom évnyi hallgatás után a Zongoraszonátát – emlékeztetett
Halász Péter, aki kifejtette, hogy a Táncszvit, Bartók második leg-
gyakrabban játszott zenekari alkotása, mellyel emléket állított a
népek békés egymás mellett élésének. Ezért az egykori királyi
Magyarország legnagyobb számú etnikumainak zenéje mellett az
algériai útján gyûjtött arab motívumok is felismerhetõek a da-
rabban, mert Bartók úgy tartotta, hogy a népzenéknek közös a
gyökere. 

A megemlékezés végén a résztvevõk koszorút helyeztek el a je-
les zeneszerzõ Szilágyi Dezsõ téri emléktáblájánál.                          -k-

R. Törley Mária kiállítása a Várnegyed Galériában

Ecce Homo

R. Törley Mária szobrászmûvész

A pesti egyház nem támogatta a templomépítési szándékot, s a viták
1883-tól két esztendõn keresztül akadályozták a leányegyház létreho-
zását. 1885 tavaszán, az idõközben 2300-ra növekedett I. és II. kerü-
leti reformátusok gyûjtést szerveztek leendõ templomuk javára.
Ügyük mellé állt a miniszterelnök felesége, Tisza Kálmánné gróf
Degenfeld-Schomburg Ilona, aki sorsjátékot, jótékonysági és felolvasó
esteket, koncerteket szervezett. 1890-ben az egyháztanács végül kiír-
ta a tervpályázatot. Ebben meghatározták, hogy az épületet román,
gót, vagy reneszánsz stílusban kell megtervezni, továbbá a fûthetõ, 600
fõt befogadó templom keltsen ünnepélyes hatást. A pályázaton Pecz
Samu terve gyõzött, többek között, mivel tartalmazta az épület körüli
tér rendezését is. E teret a fõváros 1900 és 1904 között parkosította.

120 éves a Szilágyi Dezsõ téri református templom

R. Törley Mária szakrális
munkái között a keresztút ese-
ménysorait épp úgy megtalál-
juk, mint az evangélium alak-
jait. A szobrászmûvész egy ko-
rábbi interjúban így nyilatko-
zott sorozatáról: „Tartottam
tõle, hogy sikerül-e megbirkóz-
nom kétezer év mûvészeivel, és
ami ennél is fontosabb, azzal a
rejtéllyel, amit Krisztus útja je-
lent. Az õ szelídségébõl erõ
árad. A Keresztút megalkotá-
sára készülve és munka közben
is passiókat hallgattam, elsõsor-
ban Bach mûveit.” 
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
ÁÁpprriilliiss  1100..,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórrááttóóll::  „„AAmmii  aa
sszzíívveeddeett  nnyyoommjjaa””. Svéd és magyar
gyerekversek gyerekektõl gyere-
keknek és szüleiknek. Ajánlott kor-

osztály: 5-12 éves korig, 60 perc.
ÁÁpprriilliiss  1166..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk.. A fõhõ-
sök a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó szombati gye-
rekprogramján életre kelnek, kalandokba keverednek.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 60 perc.
ÁÁpprriilliiss  2233..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórráá--
ttóóll::  KKiinnccsskkeerreessõõ..  
Kézmûves foglalkozás sok-
sok kalózkodással és játék-
kal. Saját készítésû kincses-
térképeddel, kalózhajóddal
térhetsz haza, miután meg-
találtad az ehhez szükséges
eszközöket a Múzeumban
elrejtve. Izgalmas foglalko-
zás gyerekeknek, nagyszülõknek, szülõknek, kicsiknek,
nagyoknak Farkas Réka iparmûvésszel. Ajánlott korosz-
tály: 4-11 éves korig, 90 perc.
ÁÁpprriilliiss  3300..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig,120 perc.

VárMezõ Galéria
((II..  kkeerr..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Keresztmetszet címmel kkáárrppááttaalljjaaii  mmûûvvéésszzeekk  aallkkoottáássaaii--
bbóóll  nnyyíílltt  kkiiáállllííttááss.. Kiállító mûvészek: Sütõ János,
Volodimir Mikita, Jurij Selevickij, Iváncsó András,
Olekszandr Hromovij, Anton Kovacs, Erfán Ferenc, Szerhij
Biba, Veres Ágota, Borisz Kuzma, Ljudmila Korzs-
Ragyko, Kopriva Attila, Mihajlo Dufinec, Vaszil
Szvaljavcsik, Magyar László, Micska Zoltán, Habda László,
Soltész István, Olena Kandratyuk, Volodimir Pavlisin,
Buleca Gábor, Földessy Péter, Ivan Gyidik, Ivan Brovdi,
Natalja Szima-Pavlisin, Vaszil Vovcsok, Hrabár Natália,
Jaroszlav Boreckij, Bohdan Korzs, Szocska László, Matl
Péter.

A kiállítás díjtalanul megtekinthetõ május 1-ig, hétköz-
nap 9-18, hétvégén és ünnepnapokon 10-16 óráig.

Várbarátok Köre
A Várbarátok Körének következõ klubestje áápprriilliiss  1111--éénn,,
hhééttffõõnn  ddéélluuttáánn  55  óórraakkoorr  lleesszz  aa  LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonnbbaann (I.,
Hess András tér 4.). A budapesti úrinõ magánélete a „bol-
dog békeidõkben” címmel dr. Géra Eleonóra történész és
Szécsi Noémi író tartanak elõadást. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
ÁÁpprriilliiss  99..  sszzoommbbaatt::  SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz..Belépõ: 1000 Ft.
ÁÁpprriilliiss  1100..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa::  AA  MMaaggyyaarr  KKööllttéésszzeett
NNaappjjaa..  A Párizsi Magyar Intézet szépkiejtési versenyérõl
készült kisfilm és a Misztrál Együttes koncertje. A belépés
ingyenes!
ÁÁpprriilliiss  2222..  ppéénntteekk  1100..3300  óórraa::  AAmmeettiisstt  BBáábbsszzíínnhháázz -
Hamupipõke. Belépõ: 1000 Ft.
ÁÁpprriilliiss  2222..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa::  SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa  KKlluubb..
Házigazda: Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás-Szász
Ferenc) Belépõ: 1000 Ft.
ÁÁpprriilliiss  1122..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  ÓÓvváárrii  ÁÁrrppáádd  --  BBaallii,, aa  mmeennnnyy--
ddöörrggéésseekk  sszziiggeettee. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft.
ÁÁpprriilliiss  1199..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  LLeehhoocczzkkii  MMáárrttaa::  MMoonntteenneeggrróó..
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.

Országos Színháztörténeti
Múzeum 
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  5577..))
Az én kicsi bohócom – a MMiikkrrooppóóddiiuumm  aa  vviilláágg  kköörrüüll..  Egy
balerina, egy bohóc, egy sellõ, egy szörny. A Mikropódium
Családi Bábszínház 1996-tól kezdve szereplõje a legne-
vesebb nemzetközi színházi fesztiváloknak. Az alapító,
Lénárt András bõröndnyi társulatával beutazta és be-
utazza 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 látogat-
ható a Körteremben.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
EEll  KKaazzoovvsszzkkiijj--RRááaaddááss
A Magyar Nemzeti Galéria nagysikerû El Kazovszkij tárla-
ta után április elejétõl a Várfok Galériában is kiállítják az
orosz származású mûvész alkotásait. A Kossuth-díjas EEll
KKaazzoovvsszzkkiijj a Várfok Galéria egyik elsõ kiállítója volt 1991-
ben, és 2008-ban bekövetkezett haláláig összesen tizen-
hat egyéni kiállítást rendeztek számára. 2008 után ez
lesz az elsõ alkalom, hogy egyéni tárlat keretében váloga-
tást mutatk be alkotásaiból, immáron a Várfok Galéria ki-
bõvített, majd’ 200 m2-es kiállítóterében. A kiállítás má-
jus 6-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl szombatig
11 és 18 óra között.

VVÁÁRRFFOOKK PPRROOJJEECCTT  RROOOOMM
((11001122  BBuuddaappeesstt,, VVáárrffookk uu..  1144..))
A Várfok Project Roomban
VVáárraaddyy  RRóóbbeerrtt Merülés címû

kiállítását tekinthetik meg látogatóink április elejétõl. A
tárlat a Várfok Galéria állandó mûvészkörének oszlopos
tagja, a Munkácsy-díjas mûvész utóbbi években festett
figurális alkotásaiból nyújt izgalmas válogatást.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00-18.00 óráig.
Más napokon elõzetes bejelentkezés szükséges a
(06)70/510-9452-es telefonszámon.
A Kossuth-díjas szobrászmûvész egykori otthonában
szeretettel várják mindazokat, akik munkássága, mûvei,
élete, személye iránt érdeklõdnek. Tárlatvezetéseiket
szívesen gazdagítják zenével, filmvetítéssel is kívánság
szerint. A belépés díjtalan, könyvek vásárlása lehetséges,
adományokat szívesen elfogadnak.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
ÁÁpprriilliiss  2266..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarrookk  nnyyoommáábbaann  aa  FFöölldd
kköörrüüll  ((IIIIII..))  Utazás Georgia tájain szépséges felvételekkel
és magyar emlékekkel. Gondos Béla egyesületi tag vetí-
tett elõadása. Meghívott vendég: Grúzia budapesti nagy-
követségének, valamint a magyarországi grúziai utazási
szervezetek képviselõi.(I., Szentháromság tér 6.)

Várkert Bazár, Testõrpalota
((II..,,  YYbbll  MMiikkllóóss  ttéérr  22..  ))
Közel száz festményt, korabeli fotókat és számos doku-
mentumot bemutató KKoosszzttaa  JJóózzsseeff--kkiiáállllííttááss látható a
Várkert Bazárban. A Miniszterelnökség, a Várgondnok-
ság és a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány együttmû-
ködése révén létrejött tárlat anyaga olyan ritkán látott ké-
peket is felvonultat, amelyeket alig, vagy eddig egyáltalán
nem láthatott a közönség. A kiállítás április 17-ig tekint-
hetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-18 óráig. 

Japán képen és írásban
HHoopppp  FFeerreenncc  ÁÁzzssiiaaii  MMúúzzeeuumm
Több ezren voltak eddig kíváncsiak a Hopp Ferenc Ázsiai
Mûvészeti Múzeumban az ázsiai mûvészetet több évszá-
zadra visszanyúlóan bemutató, s emellett kortárs magyar
és japán alkotásokat is felvonultató kiállításra. A tárlat
mintegy 200 mûalkotást: festményt, fametszetet, lakk-
tárgyat, kerámiát, fotográfiát mutat be. A Gendzsi her-
ceg nyomában – Japán képen és írásban címû kiállítás a
hagyományos japán mûvészet esztétikai ideálját és an-
nak európai felfogását állítja reflektorfénybe egy ezer-
éves férfieszmény, Gendzsi herceg alakjának segítségé-
vel. A tárlat április 17-ig látogatható. Nyitva tartás: kedd-

vasárnap: 10-18 óráig, hétfõn zárva. www.hoppmuseum.
hu (Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum, 1062
Andrássy út 103.) 

Magyar Nemzeti Galéria
((II..,,  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  ttéérr  22..))
15 perc mûvészet 15.00 órakor
Szerdánként 15.00 órakor 15 percben gyûjteményünk
egy-egy mûalkotását ismerhetik meg az érdeklõdõk. A
programon bármely kiállításunkra váltott jeggyel a rész-
vétel ingyenes.
ÁÁpprriilliiss  1133..,,  1155..0000  BBeenncczzúúrr  GGyyuullaa::  VVaajjkk  mmeeggkkeerreesszztteellééssee  
(A festmény nem csupán a magyar festészet egyik
emblematikus alkotása, de mûvészi kvalitása mellett
több titkot fed fel a magyar középkorról és saját készíté-
sének koráról is.)
ÁÁpprriilliiss  2200..,,  1155..0000  CCssoonnttvváárryy  KKoosszzttkkaa  TTiivvaaddaarr::  AA  ttaaoorrmmiinnaaii
ggöörröögg  sszzíínnhháázz  rroommjjaaii  (A saját korában egyáltalán nem ér-
tékelt mester egyik különleges panoráma képe.)

HHAARRCC  AA  FFOORRMMÁÁVVAALL,,  JJÁÁTTÉÉKK  
AA  SSZZÍÍNNEEKKKKEELL  --  CCssaallááddii  nnaapp  kkiiccssiikknneekk  ééss  nnaaggyyookknnaakk, 
áápprriilliiss  1166..  sszzoommbbaatt,,  1111..0000--1144..0000
Kalandozás az orosz avantgárd mûvészet világában. Mit
ábrázol az, aki nem ábrázol semmit? Lehet-e mozgó épü-
letet tervezni? Hát megépíteni? Léteznek-e tudós mûvé-
szek? Gyere és kísérletezz velünk Te is!
1111..0000--1144..0000  óórrááiigg  kkrreeaattíívv  mmûûhheellyy::  építsünk ûrállomást,
fessünk közösen absztrakt képeket!
1111..3300--kkoorr  ttáárrllaattvveezzeettééss  ggyyeerreekkeekknneekk,, 12.30-kor tárlat-
vezetés felnõtteknek.
A programon a családi napra váltott jeggyel lehet részt
venni, amely 900 Ft/fõ gyerekek és felnõttek számára
egyaránt. Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria C épület, I.
emelet kupolatér

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
Mûvészek a II. kerületben. Tekintettel arra címmel
KKoovvááccss  LLoollaa  ééss  KKoottoorrmmáánn  NNoorrbbeerrtt  ffeessttmméénnyyeeiitt  ééss  sszzoobb--
rraaiitt  tteekkiinntthheettiikk meg április 19-ig. Nyitva tartás: keddtõl
péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig.
www.vizivarosigaleria.hu

Programok

Vízivárosi klub
ÁÁPPRRIILLIISSII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  
1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1177..3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””-interaktív mese-
délután énekszóval, játékkal. 3 éves kortól ajánlott csalá-
di program. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület).
1144--éénn  ééss  2211--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188..0000--1199..0000  óórrááiigg  iinnggyyee--
nneesseenn  kkiipprróóbbáállhhaattóó  aa  ssttrreesssszzoollddóó  rreeiikkii  mmaasssszzáázzss..
Bejelentkezés szükséges!
1155--éénn  ppéénntteekkeenn  1177..0000  óórrááttóóll    „„AAzz  eemmbbeerrii  lléélleekk  aa  kkéézz--
íírrááss  ttüükkrréébbeenn””  - Csepelyi Magda grafológus, szakta-
nácsadó elõadása. Az elõadás után lehetõség nyílik
gyorselemzésre is, amire elõzetes  bejelentkezés szük-
séges.
1199--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa’’6644  AAmmaattõõrrffiillmm
SSttúúddiióó  mutatja be játék-és dokumentumfilmjeit az ér-
deklõdõknek.
2233--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1177  óórrááttóóll  hhaannggffüürrddõõ  tteerrááppiiaa..
Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés: Farkas
Kata, 06 30 285 5424.
2277--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz  BBööllccssffööllddii
AAnnddrrááss  rreeffoorrmmááttuuss  lleellkkéésssszzeell..
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Nyári táborok,
kurzusok, workshopok számára is!

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
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 nyugdíjasok
részére. 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerü-
leti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehe-
tõség! 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 alkalom.
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. Rész-
vételi díj 500 Ft/alkalom  Folyamatos csatlakozási lehetõ-
ség!  Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30-479 93 28. Minden
gerinctornára bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::
Különleges születésnap (kalandtúrával, vetélkedõvel, al-
kotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla, 0630 531
55 77, bolcsbagoly@index.hu

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

Színház- és várostörténeti séta
A séta során az érdeklõdõk végigjárják  a pesti Broadway-t és környékét. A mulatók vi-
lága, Krúdy fõvárosa, a történelem viharai elevenednek meg szemük elõtt, a színházi
élet lencséjén keresztül nézve. Miért nem lett mozi a Madách téren? Ki tanította meg mu-
latni a pesti polgárt? Hol lakott Kabos Gyula? Mi történt a régi Úttörõ Színházzal? Ezekre
és más hasonló kérdésekre kaphatnak választ azok, akik részt vesznek a sétán szomba-
tonként 10 órakor, a Bajor Gizi Színészmúzeum szervezésében. 
SSééttaa  iiddõõppoonntt  eeggyyéénnii  jjeelleennttkkeezzõõkknneekk::  áápprriilliiss  3300..,,  sszzoommbbaatt  1100  óórraa..
Sétavezetõ: Maksai Ági. A séta idõtartama kb. 2 óra, ára: 2000 forint/fõ. Találkozási pont:
Madách tér.
Jelentkezés: a bgm@oszmi.hu címen vagy szerdától vasárnapig 14-18 óráig a 06-1-225-
3161-es telefonszámon. 10 fõnél nagyobb csoportok jelentkezése esetén külön idõpont
is lehetséges. (csoportos kedvezmény: 1000Ft/fõ) A sétára váltott jegy egyszeri belépés-
re jogosít a Bajor Gizi Színészmúzeumba. További információ: bgm@oszmi.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed
IInnggaattllaann

BBuuddaaii  várban a Bécsi kapu térnél reprezentatív mûemléképü-
let földszintjén lévõ felújított, cirkófûtéses 122 m2-es nagypolgá-
ri jellegû villalakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 50 m2 kö-
rüli 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 40-50 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.  

IIII..  Rózsadomb alján a Keleti Károly utcában modern építésû hí-
vó liftes társasházban azonnal beköltözhetõen eladó egy 62 m2-es
1.5 szoba hallos erkélyes, panorámás összkomfortos öröklakás.
Irányár: 29,9 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 laká-
sos mûemlékház I. emeletén lévõ 67 m2-es eredeti barokk kan-
dallóval, kályhával kialakított felújítandó, összkomfortos örökla-
kás eladó. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban az Úri utcában 80 m2-es reprezentatív dongabol-
tozatos, cirkófûtéses, utcai és belsõ kert felé is nyíló összkomfortos
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
19,9 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 öröklakásra
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.

VVeennnnéékk a Várban saját részre 30nm körüli önkormányzati la-
kást. telefon: 20-42-65-963 vagy 37-55-572.

XXIIII.. Kékgolyó utcában 2002-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 99 nm-es 3 szobás 2 garázsos lakás 72 M Ft-ért eladó.
BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06 20 9740 571.

IIII.. Szemlõhegyen 4 lakásos liftes társasház legfelsõ emeleti pa-
norámás, Penthouse jellegû 3 szobás, nagyteraszos garázsos la-
kás 112 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06
20 9740 571.

KKeerreessüünnkk eladó újszerû nappali + 3 hálószobás lakást igényes
Kp-s ügyfelünk részére.  BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06
20 9740 571.

IIII.. Bimbó úton klasszikus társasház félemeleti 84 nm-es felújí-
tott, panorámás, 3 szobás teraszos amerikai konyhás lakás 54 MFt-
ért eladó.  BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06 20 9740 571.

XXIIII.. Déli Pályaudvarnál 100 nm-es portaszolgálatos épületben
ügyvédi iroda garázzsal 68M Ft-ért eladó.  BakosLak Ingatlan, te-
lefon: 326 0618, 06 20 9740 571.

IIII..  Ady Endre utcában 2009-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 100 nm-es 3 szobás teraszos lakás akár teljes igényes
bútorzattal és gépesítve 68 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan, te-
lefon: 326 0618, 06 20 9740 571.

II..  FFõõ utcában liftes ház elsõ emeletén 3 szobás 125 nm-es, egy
szobából dunai és Lánchíd panorámás felújítandó lakás 59 M Ft-
ért eladó. BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06 20 9740 571

Baattttyyhháánnyy  utcában Széll Kálmán térhez közeli földszinti 2 szo-
bás, amerikai konyhás frissen igényesen felújított 48 nm-es lakás
27,5 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan, telefon: 326 0618, 06 20
9740 571.

IIII..  Szeréna útnál felújított elsõ emeleti 73 nm-es 3 szobás loggi-
ás lakás, 6 lakásos felújított társasházban 48,5 M Ft-os irányáron el-
adó. Bakoslak Ingatlancentrum, telefon: 326 0618, 06 20 9740 571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaatt--
llaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  33226600  661188,,  00662200  99774400  557711..

KKáávvéézzóó  bbeerreennddeezzvvee  kkiiaaddóó  vvaaggyy  eellaaddóó..  II..  kkeerrüülleett  CC--HHootteelllleell
sszzeemmbbeenn..  tteelleeffoonn::  0066--3300--44663344--332299..

+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

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

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

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

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..

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

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.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  GGuurrttnnii  ccsseerree..    SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaagg--

ffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

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

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..

vveeggyyeess

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosok részére folyamatosan gyûjtünk hasz-
nálható ruhát, bútort, konyhai és háztartási eszközöket, amiért
házhoz megyünk és elvisszük Nógrád és Heves megyébe. Telefon:
+36-30-942-0979.

BBeesstt  HHoouussee  iroda mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreess!! 1124 Budapest, Né-
metvölgyi út 12. fszt. 1. Telefon: 06-70-948-5061, e-mail:
info@beho.hu.

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

Ingatlan

Adás-vétel

Egészség
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Szolgáltatás

Életjáradék

TTeelljjeesskköörrûû  llaakkáássffeellúújjííttááss
eenneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall!!

Pályázatírással is. 

ccsseerrééjjee,,  rreeddõõnnnnyyeell  ééss  
sszzúúnnyyoogghháállóóvvaall!!

7 év garanciával, kõmûves munkával

ENERGIA-STOP KFT.
22009944  NNaaggyykkoovvááccssii,,  KKoossssuutthh  uu..  111199..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,
0066--2266//337766--003311,,  0066--3300//665555--665555--22

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

MMûûaannyyaagg  ééss  ffaa  nnyyíílláásszzáárróókk  

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

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

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

• gondnoki, épület üzemeltetési  
tevékenységet,

• házközponti kazán-fûtés rendszer 
üzemeltetést, 

• takarítást
• közös képviselet munkájának 
segítését 

vállalja társasházak, irodaházak, 
közületek részére.

Referenciával rendelkezünk!
Hívjon bizalommal

Telefon: 06-30-670-0258
E-mail: comfortingkft@gmail.com
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