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Új kiállítás a Várnegyed
Galériában

Babaházak, 
babák, mackók

Június 2-án 18.00 órakor nyílik 
Drén Éva aranykoszorús mester, 

miniatûr készítõ, 
Karlócai Mariann játékgyûjtõ, 
Lõrincz Piroska textilmûves, 

Manzák-Simon Kata aranykoszorús mester,
macimûves 

BABAHÁZAK, BABÁK, MACKÓK 
címû kiállítása a Várnegyed Galériában

A kiállítást megnyitja:  dr. Boros Marietta
néprajzkutató, és Helmich Katalin

a Mesemúzeum vezetõje. 
Köszöntõt mond: dr. Nagy Gábor Tamás

Budavár polgármestere. 
Közremûködnek: a Farkas Ferenc zeneiskola

diákjai

A kiállítás megtekinthetô 2016. július 9-ig,
keddtôl szombatig 11.00 -18.00 óra között.

A Várnegyed Galéria elérhetôségei: Budapest
I. Batthyány utca 67. Telefon: 06-1-214-4450

A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen
látogathatók.

Bécs, Budapest, Pozsony és Prága elsõ kerü-
leteinek polgármesterei 2007. május 7-én
négyoldalú Együttmûködési Megállapodást
kötöttek. Ezt a megállapodást idén, ugyan-
azon a napon aláírásukkal erõsítették meg,
illetve Varsó Belvárosával bõvítették ki az
együttmûködõk körét.

A most aláírt együttmûködési megállapodás célja,
hogy Ausztria és a V 4 tagországok fõvárosainak
belsõ kerületei kicseréljék tapasztalataikat a kultú-
ra, a turisztika, a városüzemeltetés és mûemlékvé-
delem területén. A közös célok közt szerepel, hogy
kölcsönös érdekeken alapuló szoros együttmûkö-
dést alakítsanak ki a turizmus fejlesztésére, a turiz-
mushoz kapcsolódó közlekedési és infrastrukturá-
lis tapasztalatok cseréjére, a városaik által alkalma-
zott jó gyakorlatok kölcsönös megismerésére, a
mûemlékvédelem területén szerzett ismereteik
megosztására, hagyományaik ápolására és bõvíté-
sére, valamint a polgárok és a civil szervezetek kap-
csolattartásának segítésére.

A szándéknyilatkozat leszögezi: a jelenlegi
globalizált világban meg kell próbálni a társadal-

mi együttmûködés legkülönbözõbb területein
egyesíteni tudásukat, tapasztalataikat, miáltal ha-
tékonyabb válaszokat lesznek képesek adni a fel-
merülõ kihívásokra, s így közös erõvel könnyeb-
ben elérhetik céljaikat a régióban, továbbá job-
ban képviselhetik érdekeiket Európában.

„A Budavári Önkormányzatnak eddig is voltak
kétoldalú kapcsolatai az egyes önkormányzatok-
kal, de arra eddig nem volt példa, hogy egy talál-
kozón mind az öt kerület vezetése bemutatkoz-
zon” – fogalmazott dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester, s hozzáfûzte: meg kell haladni azt a
gondolkodásmódot, amely szerint a másik város-
ban turisztikailag vagy gazdaságilag legyõzendõ
felet lássunk. Az egész régió vonzerejét növeli, ha
a városok együtt fejlõdnek és lesznek stabilak.

Markus Figl, az Innere Stadt, Bécs Belvárosá-
nak elsõ embere kiemelte: bár különbözõ orszá-
gok fõvárosainak, különbözõ kerületeit képvise-
lik, szerinte mindannyiuknak vannak hasonló
problémái és ez a találkozó lehetõséget kínált,
hogy tanuljanak egymástól.

Radoslav Stevcik, Pozsony Óvárosának polgár-
mestere úgy vélte: földrajzilag, történelmileg és

mentálisan is közel állnak egymáshoz, így fontos
megosztani gondolataikat, ki hogyan látja a jövõt
például a parkolás, vagy kultúra kérdésében.

Piotr Kazimierczak, Varsó Sródmiescie kerüle-
tének vezetõje: kiemelte hasonló kerületekbõl,
hasonló városokból jöttek, ezért jó ötlet egy ilyen
találkozó keretében megvitatni a problémáikat.

Oldrich Lomecky, Prága I. kerületének polgár-
mestere fontosnak ítélte az öt közép-európai vá-
ros történelmi városrészei közötti együttmûkö-
dést, mert így együtt tudják megoldani hasonló
problémáikat, mint a turistaforgalom, az adózás,
vagy a bevándorlás.

A május 6-án érkezõ vendégek a fogadásukra
rendezett vacsorát követõen ellátogattak a
Beethoven Budán fesztiválra. A másnapi konfe-
rencián az aktuális társadalmi események mellett
megvitatták az uniós pályázati lehetõségeket, a kö-
zös városi problémák kezelését, és a további együtt-
mûködés formáit. Városnézést követõen a
Beethoven koncertsorozaton Vásáry Tamás szoná-
taestjén  bepillantást nyerhettek a  honi zenei élet-
be. A muzsika után a polgármestereket díszvacso-
rán látta vendégül a Budavári Önkormányzat.   D.A.

Történelmi városrészek összefogása

Kevesebb, mint másfél év telt el azóta, hogy elkezdõdött a Széll Kálmán tér teljes felújítása.
Az átépítésnek köszönhetõen javultak a tömegközlekedési kapcsolatok, kiépültek a fonódó
villamoshálózat átkötései, és ami legalább ennyire fontos, egy emberközpontú, a korábbinál
lényegesen használhatóbb, látványos megoldások sorát felvonultató közösségi tér jött létre.
Összeszedtük a Széll Kálmán tér legfontosabb újdonságait.                              (Képriport a 2. oldalon) 

Az együttmûködési megállapodást aláíró polgármesterek: Radoslav Števcík, Pozsony, Mag. Markus Figl, Bécs, dr. Nagy Gábor Tamás , Budavár, Oldrich Lomecky, Prága és Piotr
Kazimierczak, Warsó elsõ kerületeinek vezetõi

Elkészült a Széll Kálmán tér

Ebben az évben már fél 10-kor elkezdõdik a mûsor 
az újdonságként bemutatkozó PARADANCE

kerekes székes tánccsoporttal.
10.00-tõl játékos kvíz,
gyerekek színpadra vonása: meglepetés!

BOLGÁR GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORT
Játékos kvíz, tombola

CSILLAGSZEMÛEK néptáncos elõadása
Madách Musical: GULLIVER

KOLOMPOS

09.30

11.00 

11.20 

12.00

12.30

13.30

A részletes program és pontos idõpontok a budavar.hu honlapon találhatóak.
A mûsorok alatt és közben beülhetnek a gyerekek a pónilovas fogatba, 

kézmûveskedhetnek, lesz arcfestés, játékos kvíz, sütemény és üdítõ, valamint tombola.  
Minden érdeklõdõt szerettel látunk!
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Újabb négy
mélygarázs épül
a Várban

Hatodik ülését tartotta május 3-án a Nemzeti
Hauszmann Terv Társadalmi Testülete, ame-
lyen elhangzott: öt mélygarázs fogja segíteni a
Budai Vár megközelítését. Ezek közül a Várkert
Bazárbeli, több szintes, 298 férõhelyes már más-
fél esztendeje üzemel, a Csikós udvar alatti
Várgarázst pedig júniusban adják át.

Sárváry István, a Forster Gyula Nemzeti Örök-
ségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ el-
nöke elmondta: a mélygarázsok kialakításának
fõ célja, a Vár gépkocsi forgalmának csökkenté-
se. E mellett ki kell elégíteni a Várba tervezett
kulturális beruházások és az oda költözõ mi-
nisztériumok miatt megnövekedõ parkolási
igényt. A garázsépítési koncepció alapját az I.
kerület uniós vállalása teremtette meg, amely
szerint a Várban található mûemlékek és a
Várhegy barlangrendszerének védelme miatt
fontos az utak tehermentesítése.

A Csikós udvar alatti, Palota úti Várgarázs
294 férõhelyes lesz. A 2,5 milliárd forintból
megvalósuló projekt lehetõvé teszi az eddig
föld alatt rejtõzõ, középkori várfal egy szakaszá-
nak megtekintését is.

Hamarosan megkezdõdhet a Várgarázs 2 be-
ruházás, ami a tervek szerint a Csikós udvar
alatti mélygarázshoz kapcsolódik majd. Ezzel
2017 végére, 4,8 milliárd forintból, további
240 férõhelyet alakítanak ki. 

Hasonló ütemezéssel, 2,1 milliárd forintból
zajlik a Halászbástya közelében a 138 férõhe-
lyes, Szabó Ilonka úti mélygarázs építése. 

A Lovas úti, 173 férõhelyes mélygarázs pedig
2017 elejére készülhet el, 2,5 milliárd forint-
ból.

Közvélemény-kutatás 
a rekonstrukciókról

Együtt újul meg 
a Lovarda és
Karakas pasa 
tornya

L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális
örökségvédelemért és kiemelt beruházásokért fe-
lelõs államtitkára, miniszteri biztos a Nemzeti
Hauszmann Terv Társadalmi Testületének
legutóbbi ülésén számolt be a Karakas pasa tor-
nyának hasznosításáról, valamint a Budai Vár
felújításához kapcsolódó közvélemény-kutatás
eredményeirõl.

L. Simon László kifejtette: Karakas pasa tornya
rendkívül elhanyagolt része a Várnak. A mosta-
ni állapot egy 1950-es rekonstrukció eredmé-
nye, amikor is a Hunyadi udvarra vezetõ rámpa-
rendszer tervezése során lebontották az északi
sarokbástyát. A mostani cél, úgy helyreállítani a
rámpát, hogy közben a bástyát is megtartsák.

Az államtitkár a Lovardával kapcsolatban
megjegyezte: a Csikós udvar bejáratához aján-
dékbolt kerül, a következõ szintre a spanyol
lovasiskola hagyományait bemutató kiállítást
terveznek, az alagsorban pedig a kiszolgáló he-
lyiségek, öltözõk kapnak helyet. A terveket a bi-
zottság õszi ülésszakán vitatják meg, a kivitelezé-
sek pedig legkorábban 2017 elsõ negyedében
kezdõdhetnek meg. A cél, hogy a lovardával egy
idõben fejezzék be a Karakas pasa tornyának
rendbetételét.

A Miniszterelnökség által megrendelt közvé-
lemény-kutatás munkaközi eredményeirõl el-
mondta, hogy a fõvárosi és vidéki magyar válasz-
adók 38 százaléka még egyáltalán nem, további
egyharmaduk pedig öt évnél régebben járt a
Budai Várban. A felmérés szerint az állampol-
gárok 80 százaléka egyetért a Budavári Palota fel-
újításával, és csak 13 százalék ellenzi azt, kéthar-
maduk szerint pedig több látogatható kulturális
térre lenne szükség a Várban. A kérdésre, misze-
rint hallott-e a Nemzeti Hauszmann Tervrõl, a
válaszadók 66 százaléka válaszolt igennel – a bu-
dapestiek 72, a vidékiek 64 százaléka. Azok kö-
zül, akik már jártak a Várkert Bazárban, 86,8
százalékuknak tetszik a felújítás, 13,2 százalék-
nak pedig nem. A budapestiek 90,9 százaléka
elégedett a rekonstrukcióval, a vidékiek eseté-
ben ez az arány 84,3 százalék.                              D. A.

Európai színvonalú, gyalogosbarát, zöld és
emberi, a kényelmi szolgáltatásokra kon-
centráló, akadálymentes tömegközlekedési
csomópont: így lehetne röviden jellemezni a
megújult Széll Kálmán teret, amelynek át-
építése tavaly januárban kezdõdött és május
közepére jórészt befejezõdött. Valójában átfo-
gó közlekedésfejlesztés történt, hiszen a budai
fonódó villamoshálózat kialakításával új
közlekedési kapcsolat jött létre a téren, míg a
meglévõket racionalizálták és újragondolták.
Átrajzolták, és a valós igényekhez igazították
a gyalogosútvonalakat, bõvítették és össze-
kapcsolták a kerékpárutakat, valamint új
MOL Bubi gyûjtõállomást építettek. A teljes
beruházás 5,3 milliárd forintba került, amit
fõvárosi, kormányzati, és uniós forrásból
biztosítottak. 

Elkészült a Széll Kálmán tér

Még több fa és zöldfelület
Az átépítés fontos eleme volt a zöldterületek fejlesztése.
Ennek jegyében a korábbi kõvel és betonnal borított ré-
szeken 182 fát, 32721 cserjét és más talajtakaró nö-
vényt, 9339 tõ virágot, valamint 2362 tõ díszfüvet ültet-
tek el, további 700 négyzetmétert pedig befüvesítettek.
Ezzel sikerült jelentõsen megnövelni a zöldfelületek ará-
nyát, ezáltal még barátságosabbá tenni a teret.

A kultikus régi óra - ezt a Kiscelli Múzeumba vitték - he-
lyére került hat méter magas, háromszög alapú
loszlopon a régi óra betonmatricás technikával készült
lenyomata látható. Tetején LED-es felület mutatja a pon-
tos idõt úgy, hogy a másodperceket külön mutatók jelzik.
A Krisztina körúti oldalon állították fel újra a Sellõ szökõ-
kutat, amely elõzõleg teljes restauráláson esett át. 

Aki nyitott szemmel jár a téren, néhány egészen különle-
ges, és máshol nem alkalmazott látványelemmel is talál-
kozhat. A zöldfelületek, ágyások melletti betonszegélyek
tetejére ugyanos fémbõl készült apró szobrokat, vere-
beket, csigákat, pénztárcát, hanyagul odatámasztott es-
ernyõt és gördeszkát erõsítettek. 

A régi Moszkva tér egyik emblematikus helyszíne volt a legyezõ formájú metróépület. Ezt teljesen visszabontották,
majd a meghagyott födém- és vázszerkezet felhasználásával –ennek köszönhetõen belülrõl és felülrõl is látható a le-
gyezõ elrendezés – egy új, üvegfalú, modern megjelenésû létesítményt építettek. Ennek különlegessége, hogy három
oldalról biztosítja a mozgólépcsõk elérését. Ide került a Gömböc nevû magyar mérnöki találmány ihlette épületelem,
amiben a metróforgalmi iroda és egy üzlet mûködik. Eltûntek a korábbi bódék és boltok, ezek a kereskedelmi egysé-
gek az új szolgáltatóépületben és a támfalépületben kaptak helyet.

Új megállók
Szintén a tér használhatóságát javítják az utasok szempontjait figyelem-
be véve áthelyezett buszvégállomások és villamosmegállók. A járatok
indulásának idõpontjáról a FUTÁR kijelzõkön lehet tájékozódni. 

Könnyebben közlekedhetnek a téren a biciklisek is, számukra a
Vérmezõ utcával párhuzamosan vezetett kerékpárutat építettek. Ez
közvetlenül csatlakozik a Retek utcában, a Varsányi Irén utcában, vala-
mint az Attila úton kijelölt kerékpárutakhoz. Nem hiányozhat a térrõl a
MOL Bubi állomás sem, ez az új bicikliút mellett kapott helyet. 

Érdekességek a felújításról
•  Több mint 1000 köbméter épületanyagot, 100 tonna
acélszerkezetet, közel 3000 négyzetméter betonszer-
kezetet, 3800 méter útszegélyt és közel 1390 méter
sínpályát bontottak el az építkezés alatt.
•  A munkálatok során mintegy 10 ezer méter kábelt és
3000 méter csatornavezetéket fektettek le.
•  16 ezer négyzetméternyi térburkolatot építettek.
•  Az építkezésen használt betondaráló óránként 65-90
tonna anyagot dolgozott fel, a betondarálék arra alkal-
mas részét újrahasznosították.
•  Öt alkalommal találtak II. világháborús robbanószer-
kezeteket, két-két alkalommal pedig páncéltörõ gráná-
tot, illetve levegõ-föld bombát. 
•  A 61-es villamos pályája mellett egy 17. századi teme-
tõ maradványai kerültek elõ. 

Immár nincsen hiány kö-
zösségi bútorokban sem,
ahogyan a zöldfelületeken
és lépcsõzetes kialakításá-
nak köszönhetõen az új
épület tetején is jólesik leül-
ni, egy kicsit megpihenni.
Nem csupán látványos, ha-
nem hasznos megoldás is a
legfontosabb gyalogosútvo-
nalakat mutató, a járófelü-
letbe sülylyesztett LED-es
irányjelzés. Ugyancsak a tá-
jékozódást könnyíti meg a
tér különbözõ pontjaira ki-
helyezett öt totemoszlop.
Természetesen a tér aka-
dálymentes, a mozgólép-
csõk és a felvonó segítsé-
gével (ezeket a használat-
bavételi engedély meg-
adását követõen vehetik
birtokba a közlekedõk) a
Várfok utcai buszmegállók
is kényelmesen elérhetõk.

Egyszerûbb ügyintézés
Már elkészült, és hamarosan megnyílik az integrált
szolgáltatásokat nyújtó BKK ügyfélközpont, ahol a
jegy- és bérletvásárlás, a MOL Bubi-ügyintézés, a
taxipanasz-kezelés és minden más közlekedéssel kap-
csolatos ügy egyszerûen elintézhetõ. 

Épületek a téren

Régi-új óra

Kényelmi fejlesztések

Elrejtett látványelemek

E-mail: varnegyed@budavar.hu
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A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

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

A Budavári Önkormányzat ebben az évben
is megszervezi a kerületi nyári napközis tá-
bort. Az I. kerületben élõ, illetve I. kerületi
intézményben tanuló, iskoláskorú (6-14
éves) gyermekek részére 8 héten keresztül
kulturált körülmények között, színes progra-
mokkal szeretnénk gondtalan és tartalmas
vakációt biztosítani. 

A tábor helye: Czakó Utcai Sport és Szabadidõ-
központ 1016 Budapest, Czakó u.2-4. és
Lisznyai utcai Általános Iskola 1016 Budapest,
Lisznyai u. 40-42.  Telefon: Tóth Erika, Vékás-
né Dobos Zsuzsanna: 06 20/9531150
Üzemeltetés: 2016. június 27-tõl 2016. augusz-
tus 19-ig. 
A foglalkozások idõtartama:  hétfõtõl csütörtö-
kig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
Ügyeletek a táborban: reggel 7-8 óra között, dél-

után 17 óráig /pénteken 16 óráig/ A tábor a
szombati napokon zárva tart!
A gyermekek a táborba érkezhetnek és távozhat-
nak: 1. egyedül/szülõi kísérettel közvetlenül a tá-
borba, 2. tanári kísérettel /tömegközlekedéssel/
Reggeli gyülekezés: 7.30 – 7.45 óráig a
Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnázium elõtt /Budapest,I. ker., Attila út
135-137./ - délutáni visszaérkezés az iskolához
/Attila út/ 16.00 – 16.30 óra között. Étkezés a
Lisznyai Utcai Iskolában.
A tábori étkezés befizetésének rendje:
A június 27-tõl- 30-ig és július 01-tõl- július 8-ig ter-
jedõ idõszakra vonatkozóan 2016. június 13-14-
én befizetés az iskolákban. A július 11- 29-ig  terje-
dõ idõszakra vonatkozóan befizetés a Lisznyai ut-
cai Iskolában 2016. július 4-5-én, (hétfõ-kedd).
Az augusztus 1-tõl - augusztus 19-ig terjedõ idõ-
szakra vonatkozóan befizetés a Lisznyai Iskolá-

ban 2016. július 18-19- én (hétfõ-kedd). Kérem,
hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat, il-
letve igazolásokat befizetéskor hozzák magukkal.
A tábori programokról: 
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátossá-
goknak megfelelõ, változatos programot kínál a
gyermekeknek, így pl. sport, kulturális, kézmû-
ves, egészségnevelõ, kamaszprogramokat.
Egyéb tudnivalók:
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére – le-
hetõség szerint – BKV bérletet biztosítani szíves-
kedjenek. Az elsõ tábori napra „közösségbe me-
het” igazolást, valamint a TAJ kártya másolatát
hozzák magukkal. A tanulók egyedül csak írásos
szülõi engedéllyel – az idõpont feltüntetésével –
érkezhetnek, illetve hagyhatják el a tábort. 
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemon-
dását, mely a hiányzás 2. napjától érvényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vál-
lalunk! Amennyiben gyermeke tábori elhelyezé-
sét szeretné igénybe venni, a „Jelentkezési lap”-ot
kitöltve az „Adatlap”-pal együtt szíveskedjék
visszaküldeni az iskolába. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, aljegyzõ

Nyári napközis tábor 

Egy évvel ezelõtt talán Varga Antal alpolgár-
mester sem gondolta, hogy a kezdeményezé-
sére elindított termelõi piacot néhány hét
alatt megkedvelik a kerületiek. Pedig ponto-
san ez történt, a kezdeti lelkesedés pedig azóta
sem hagyott alább: szombatonként a vasadi
gazdák mindig friss zöldségeiért és gyümöl-
cseiért, valamint a házi húskészítményekért,
szörpökért a kerület távolabbi pontjairól is so-
kan jönnek el a Krisztina térre. 

Varga Antal alpolgármester javaslatára, egy évvel
ezelõtt nyitotta meg képzeletbeli kapuit a
Krisztina téri templom mögötti, a plébániához
tartozó parkolóban a kerület elsõ termelõi piaca.
Tulajdonképpen egy régi hagyomány modern
köntösbe bújtatásáról van szó, hiszen a templom
környezetében egészen a XIX. század elejéig mû-
ködött piac, sõt, heti vásárokat is tartottak.  

„Az egészséges életmód egyik alapköve a friss
zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, ezt pedig ak-
kor tudjuk a legjobb minõségben megoldani, ha a
termelõktõl vásárolunk. Erre korábban nem volt
lehetõség a kerületben, innen jött az ötlet, hogy
hozzunk létre egy termelõi piacot” – foglalta össze
az elõzményeket Varga Antal. Az alpolgármester
elmondta, hogy ismerve a kerület lakóinak igé-
nyeit, minõségi árukat kínáló termelõket keres-
tek. Így esett a választás a Pest megyei Vasadon élõ
gazdákra, akik kizárólag saját termesztésû idény-
terményeket és élelmiszereket kínálnak. 

„Az egészséges étrend szempontjából rendkí-
vül fontos, hogy az évszaknak megfelelõ, és hely-
ben termesztett friss zöldségek, gyümölcsök ke-
rüljenek az asztalra. Ezeknek a feltételeknek ma-
radéktalanul megfelelnek a vasadi termelõk” –
hangsúlyozta Varga Antal, aki külön is megemlí-
tette a háztáji tojás-, a gazdag húsárú-, valamint
méz-, lekvár- és szörpkínálatot. Elmondta, hogy a
piac minden szombaton reggel hatkor nyit, és
délután két órakor zár –egyházi ünnepnapokon
nem árusítanak–, ezt követõen elpakolják a stan-
dokat, a szemetet pedig elszállítják. 

Csupa pozitív élményrõl számoltak be az áru-
sok is, akik örömmel újságolták, hogy mára kiala-
kult a törzsközönség, a vevõik jórészét ismerõs-
ként üdvözlik.

Tapasztalataik szerint a kerületiek tudatosan vá-
sárolnak, annyi árut visznek haza, amennyire egy
hétig szükségük van. Különösen népszerûek a pi-
ros bogyós gyümölcsök és az eper, valamint megle-
põen sok fogy a leveles zöldségekbõl, például a spe-
nótból, ami szintén az egészséges táplálkozás foko-
zott szem elõtt tartását jelzi. Minden szombaton el-
fogynak a húskészítmények is, amin eleinte megle-
põdtek, hiszen –ahogyan fogalmaztak– nem gon-
dolták volna, hogy Budán ennyire népszerû lesz a
szalonna vagy a kolbász. Oly annyira, hogy húsvét-
kor még a maguknak félretett sonkát is kénytele-
nek voltak eladni, akkora volt az igény a finomság-
ra. Igyekeznek a kéréseket is teljesíteni, így került a
kínálatba a grillkolbász és a házi májas. Az elmúlt
egy évben többször szerveztek tematikus napokat,
nagy sikert aratott a forralt bor és a fõtt kukorica kí-
nálás, míg karácsony táján apró figyelmességekkel

várták a gyerekeket. Ilyen alkalmakra a jövõben is
lehet számítani, tervezik, hogy egyes szezonális ter-
ményekbõl kóstolókat tartanak. 

Néhány hónapja jár a termelõi piacra Tóth
Ildikó, aki elmondta, hogy eleinte csak egyedül és
saját célra vásárolt, mostanra azonban sokszor a
lánya családjával együtt jönnek, hogy beszerezzék
a friss zöldséget, gyümölcsöt. „Nem lakunk
messze, de egészen januárig a Fény utcai piacra
mentem, aztán a szomszédasszonyom szólt, hogy
a Krisztina téren milyen jó árut kap. Kipróbáltam,
és itt ragadtam, egy ideje pedig a lányomékat is ide
csábítottam” – mesélte Ildikó néni. A magyar ter-
mények fogyasztásának fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet a piacon szintén gyakran megforduló
Merkó Gyula. Mint kifejtette, a nagy láncoknál
nem egyszer a legalapvetõbb zöldségek, gyümöl-
csök, az alma, a hagyma vagy a burgonya is kül-
földrõl származik. Ezzel szemben a termelõi pia-
con mindig friss az áru, ráadásul azok kínálják,
akik megtermelik, így a vásárló biztos lehet abban,
hogy a legjobb minõséget kapja.                                   k

Tiszteletbeli I. kerületiek lettek a vasadi termelõk

Egy éves a termelõi piac

Az elsõ magyarországi bölcsõde 1852-ben
nyílt a pesti Kalap utca 1. szám alatt, a mai
Irányi utcában, ám erre ma már csak egy tábla
emlékeztet. Az évforduló emléknapján, április
21-én a Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsõdéjének dolgozói immár hetedik alka-
lommal rendezték meg a Bölcsõdék napját. 

Az idén a Budavári Mûvelõdési Ház szín-
házterme adott otthont a kisgyermekekkel
foglalkozó szakemberek találkozójának.
Koppány Ivett intézményvezetõ köszöntõjét
követõen az ünnepség résztvevõi rendhagyó
elõadást hallgathattak meg a bölcsõdék törté-
netérõl. A különleges nézõpontú neveléstör-
téneti visszatekintés arra hívta fel a figyelmet,
hogy milyen módon változott a gyermekkép
a különbözõ korokban.

Az elõadást követõen Jászberényi István gi-
tármûvész virtuóz mûsorát élvezhette a kö-
zönség. A szakmai program folytatásaként
Parrag Katinka logopédus, gyógypedagógus
szakoktató a gyermekek eltérõ fejlõdésmene-
térõl, a megkésett érésrõl és annak jeleirõl
tartott elõadást. Felhívta a figyelmet a szak-
emberek teendõire, és azokra a lehetõségekre

is, amelyek a gyermekek és a szülõk rendelke-
zésére állnak. A Bölcsõdék napjának szép ha-
gyománya, hogy ezen a napon adják át az
Intézményvezetõi Dicséreteket, amelyben az
idén négy bölcsõdei dolgozó részesült.
Elkötelezettségéért, magas minõségû munká-
jáért elismerést kapott Czégényné Majeczki
Zsuzsanna technikai dolgozó, Czudelné
Hajdu Andrea ügyviteli alkalmazott, Siliga
Krisztina kisgyermeknevelõ és Szabó
Hajnalka kisgyermeknevelõ.

A Budavári Önkormányzat három helyszí-
nen biztosítja a legifjabb (0-3 éves) korosztály
szakszerû nevelését-gondozását.  A kerület
fenntartásában összesen 178 férõhely várja a
kicsiket. A szülõk körében nagy népszerûség-
nek örvend, hogy az alapellátás mellett a kis-
gyermekes családokat idõszakos gyermekfel-
ügyelettel is segítik. 

Koppány Ivett intézményvezetõ lapunk kér-
désére elmondta, hogy a 2016/2017-es neve-
lési-gondozási évre a bölcsõdei jelentkezéseket
május 31-ig lehet eljuttatni az ügyfélszolgálati
irodákra vagy a Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Csoportjához.                                        r.

Elõadások és elismerések 
a Bölcsõdék napján

I. Kerületi Egyházak
Labdarúgó Bajnoksága
Immár 23. alkalommal rendezik meg az egyházak
labdarúgó bajnokságát az I. kerületben. A bajnok-
ságon 13 csapat indul. A rendezvény helyszíne a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont (Czakó u.
2-4.) Ideje: 2016. május 28. szombat. Megnyitó:
8.45 órakor. A rendezvényt dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester nyitja meg. Díszvendég, aki a kezdõ-
rúgást is elvégzi: Szõke István, az FTC volt váloga-
tott labdarúgója, örökös bajnok. A bajnokság érde-
kessége, hogy Szõke István focizni fog a Tabáni
Szent Katalin Plébánia csapatában. A rendezvény
fõvédnöke ezúttal is Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke, aki ajándékokkal jutalmazza a
legjobbakat.

Díjak: Az I-III. helyezett kupát és minden csapat-
tag érmet, az I-VI. helyezett oklevelet kap. A gyõztes
a vándorkupát 1 évig megõrizheti, 3 gyõzelem után
tulajdonossá válik. Különdíjat kap a gólkirály, a
legjobb kapus és a legjobb mezõnyjátékos. 

A támogatók segítségével - Budavári Önkor-
mányzat, Római Katolikus Egyház, Tabánért
Alapítvány, Tabáni Spartacus Sport és Környezet-
védõ Egyesület, Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ, Arsenal Pékség - a résztvevõk délben vö-
rösboros marhapörköltet kapnak tarhonyával és
miseborral vagy (mise)sörrel. 
A belépés díjtalan!

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2016. június 16-án, csütör-
tökön 17 órai kezdettel a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara székházában (1016
Budapest, Krisztina krt. 99. VI. em. Baross Gábor
terem) tartja éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) 2016.
június 14-én, 16 óráig lehet leadni illetve e-
mailen a kozmeghallgatas@budavar.hu címre
elküldeni.

Tiszteletbeli elnökét 
köszöntötte a Lánchíd Kör
Az I. kerületi Mûvelõdési Ház (ma Budavári
Mûvelõdési Ház) keretében több mint három
évtizede dr. Zeõke Pál kezdeményezésére ala-
kult meg az Idegenforgalmi és Kulturális
Albizottság. A négy fõbõl álló albizottság egyik
alapító tagja volt Matits Ferenc aranydiplomás
közgazda, ny. statisztikai fõtanácsos. 

Matits Ferencet
az említett albizott-
ság „jogutódja”, a
Lánchíd Kör 2015.
évi áprilisi közgyû-
lésén tiszteletbeli el-
nöknek, az egyesü-
let alapító elnökét,
dr. Zeõke Pált pe-
dig örökös elnöké-
nek választotta.

A Várban élõ Matits Ferenc 2016. április 29-
én töltötte be 90. életévét, akit a születésnapján
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is köszön-
tött. Születésnapja alkalmából jó egészséget és
további nyugodt éveket kívánt a tagság nevében
is, megbecsüléssel a Lánchíd Kör vezetõsége. 

Koszorúzás a Szent
György szobornál
A Lánchíd Kör tagjai hagyományaikhoz híven
idén is megkoszorúzták a budavári Szent
György szobrot és örömmel tapasztalták, hogy a
bronzból készült alkotást felújították. A szobor-
nál lendületes beszédet mondott dr. Prokopp
Mária mûvészettörténész, aki méltatta a
Kolozsvári-testvérek 1372-ben készült kiváló al-
kotását. Szent György és a sárkány küzdelme az
erõ, a dinamizmus, a mozgás remek ábrázolása.
Prokopp Mária kiemelte, hogy a mû üzenete a
mai korban az, hogy a harcos az erején és a tudá-
sán túl hitt abban, hogy le tudja gyõzni a go-
noszt, hitt a gyõzelmében.  
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Budai úrinõk 
a Liteában

Látványos hölgyuralom fogadta a Litea Könyvszalonban
mindazon bátor urakat, akik április végén a Várbarátok
Körének délutáni rendezvényén kívántak részt venni. Szécsi
Noémi és Géra Eleonóra könyvbemutatóval egybekötött
kultúrtörténeti elõadása nem véletlenül vonzotta elsõsor-
ban a hölgyeket. A budapesti úrinõ magánélete
(1860–1914) címû kötet a tavalyi év egyik könyvsikere volt,
a két szerzõ ezúttal személyesen számolt be kutatásaik érde-
kességeirõl.

Az elõadókat Buzinkay Géza irodalomtörténész, a
Várbarátok Körének elnöke mutatta be az érdeklõdõk-
nek, majd Géra Eleonóra történész, levéltáros, az ELTE
Mûvelõdéstörténeti tanszékének docense vette át a szót. A
kutató elsõsorban a budai úrinõk világába nyújtott bete-

kintést. Elmondta,
hogy a levéltárak
számos családi ira-
tot, levelezést, nap-
lót õriznek, ezek
egy része német
nyelvû, emiatt keve-
set publikáltak kö-
zülük. A budai csa-
ládok jó része a 19.
század második fe-
lében az ország kü-
lönbözõ sarkaiból
költözött Pest-
Budára és vált nagy-
városivá; a Fõ utca,
az Attila utca kör-
nyéke, a Krisztina-
város az 1860-as
évekre vált ottho-
nukká. A hölgyek
intenzív társadalmi

életet éltek és minderrõl levelekben számoltak be. „Az úri-
nõ legalább annyira elképzelhetetlen levelezés nélkül,
mint kézimunka vagy fõzés nélkül. Ennek köszönhetõen
kedvelt ajándék a nõi családtagok számára, akár születés-
napra vagy karácsonyra, a levélpapír, a levelek tárolására
szolgáló doboz, az írókészlet” – írja a kötetben Géra
Eleonóra. Méhely Pálné levelei például hangulatos tudó-
sítások a korszak színházba járási szokásairól és egyben re-
mek kritikák a Várszínház elõadásairól. 

A budaiak afféle „zöld szalonnak” tekintették a
Margitszigetet, ahová kijárt a lóvasút és a szállodák teraszán
nyüzsgött a mûvészvilág.  Itt mutatták be egymásnak a fiata-
lokat, itt talált párjára – dr. Veress Endre személyében –
Méhelyékék lánya is. 

Az érdeklõdõk megtudhatták, hogy a századfordulón
már sokan rendelkeztek balatoni nyaralóval vagy villát bé-
reltek a parton. Budai hölgyek hozták létre többek között a
Balatonkenesei Fürdõegyletet, amelynek tagjai télen is ha-
vonta kétszer mûkedvelõ koncertre vagy tudományos elõ-
adásra gyûltek össze.  Számos önszervezõdõ kör mûködött
ebben az idõben. A Budai Úrinõk Egyesülete elsõsorban a
nõi jogok és a gyermekvédelem érdekében tevékenykedett,
a Mûvészet és Mûvelõdés Egyesület pedig az arisztokraták-
tól a mûkedvelõkig bárkit tagjai közé fogadott, aki egyet ér-
tett a céljaival.

A kutató végül kitért az úrinõk feladataira, többek kö-
zött a személyzet betanítására is. A budai hölgyek elsõsor-
ban a székelyföldi és sváb cselédlányokat kedvelték, mert
õket erkölcsösnek és tisztának tartották, valamint jól tud-
tak fõzni. Elsõsorban szobalányként alkalmazták õket,
akit megtanítottak ajtót nyitni és köszönni, a takarítástól
a nagymosáson át a tüzelõhordásig minden feladatot rá-
juk bíztak. Sok helyen õk voltak a pesztonkák is. A cseléd-
lányok gyakran a konyhában kaptak szállást, a szakács-
nõknek azonban külön szoba járt. A szokásoknak megfe-
lelõen a vendégeknek az úrinõ fõzött, vagy legalább is õ
ízesítette az ételeket.

A több szépirodalmi kötettel rendelkezõ Szécsi Noémi
regényíróként nyúlt ugyanehhez a témához. Õt elsõsorban
szépirodalmi mûvek, memoárok és a hölgyek körében is
terjedõ sajtó érdekelte, valamint azok a nõk, akik úttörõk
voltak a mûvészeti és tudományos hivatásokban. A szerzõ
korábban a Halcsontos fûzõ címû nõtörténeti blogjában
írt bejegyzéseit kibõvítve és rendszerezve nyújtja át az olva-
sóknak írásait. Szécsi Noémi a Liteában elsõsorban ked-
venc témájáról, a 19. század végi hazai színjátszásról beszélt.
A színi pálya bizonyos értelemben lenézett foglalkozás volt.
Fedák Sári, Blaha Lujza, Jászai Mari mégis országos hírû,
nagy befolyású, vagyonos színésznõkké váltak. A tehetség
mellett bizonyos társadalmi kör is szükséges volt ahhoz,
hogy sikeresek lehettek.

A korszakról az utókorban kialakult kép a városiasodás
korában íródott, illetve akkor játszódó regényekbõl, elsõ-
sorban Jókai Mór mûvei nyomán alakult ki. Az írófejede-
lemre a kötet szerzõi is utalnak elõszavukban: „Jókai Mór
dolgozó nõt vett feleségül, nyilvános nyilatkozataiban ne-
megyszer állt ki a nõk mellett, és lelkesen támogatta mûvé-
szi pályát választó nevelt lányát… A Jókai-kultusznak kö-
szönhetünk több vele kapcsolatos vagy a környezetében élõ
nõk alakját megidézõ visszaemlékezést is, amelyek nem szü-
lettek volna meg, ha akkoriban õ nem tulajdonít nekik je-
lentõséget.”

A budapesti úrinõ magánélete címû kötet bemutatója
végül estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult.            Rojkó A. 

Szó szerint családias hangulat uralko-
dott a Várnegyed Galéria május 4-i kiál-
lítás-megnyitóján, ahol a Blaskó mû-
vészfamília közösen állított emléket
édesapjuknak, id. Blaskó János festõmû-
vésznek. Blaskó Péter Jászai-, Érdemes
és Kossuth-díjas színmûvész Ady Endre:
Krisztuskereszt az erdõn címû versét,
majd Blaskó Balázs Jászai-díjas színmû-
vész, az Egri Gárdonyi Géza Színház
igazgatója, Áprily Lajos: A kor falára cí-
mû költeményét szavalta el. A
Visszatekintés címû tárlaton harmadik
testvérük, Blaskó János szobrászmûvész,
édesapja képeivel együtt állította ki saját
szobrait.

A Musica Profana régizene együttes be-
vezetõ dallamai után Kövér László, az
Országgyûlés elnöke köszöntötte a meg-
nyitón megjelenteket. Beszédében a ma-
gyar történelem drámai eseményeinek tükré-
ben mutatta be id. Blaskó János életútját,
majd így fogalmazott: „a nihilizmussal szem-
ben a szellemi túlélés egyetlen esélye az idea-
lizmus, az ideában, az eszmében való hit, és az
ideáért, az eszméért való cselekvés és áldozat-
vállalás. Magyar világunkban a nihilizmus kü-
lönösképpen támadta a nemzeti önazonossá-
got, önmaguk megtagadására akart rábírni
több magyar nemzedéket. A nihilizmusnak

ellenálló magyar apák és fiúk – miként
Blaskó Jánosék is – azonban igent mondtak
az Istenre, hazára és családra, igent mondtak
az erkölcsre és igent mondtak a magyarsá-
gunkra, anyanyelvünkre, kultúránkra és
nemzeti sorsközösségünkre. Igent mondani
az Istenre, a hazára, a nemzetre, a családra és
a mindebbõl fakadó szépség iránti vágyra – ez
a titka a nihilizmust mindig legyõzõ idealis-
táknak, ez a titka a magyar ideában hívõknek,
ez a titka Blaskó Jánoséknak is.”

Fábián László író, idõsebb Blaskó János
személyiségére utalva megállapította, a régi
korok mesterei szabadok és látók voltak. A
mûvész életmûve ma is lappangó kincs,
méltó helyre vár a kánonban. Mûvészet-
pedagógusként is értéket teremtett, hiszen
a korszerûség felé terelte ifjú tanítványait. A
modernitást a magyar konstruktivizmus-
ban, többek között Barcsay mûvészetében
látta meg. Ifjabb Blaskó János számára
adott volt a képesség, amelyet mestere,
Somogyi József szobrászmûvész bontakozta-
tott ki. Köztéri alkotásain szembeötlõ a sajá-
tos formanyelv és ízlés biztonsága.

Feledy Balázs mûvészeti író úgy vélte, nem
lehet eleget hangsúlyozni, hogy apa és fia, mû-

vészetük szellemiségét tekintve is egybe tar-
toznak. Amikor ifj. Blaskó János felkérést ka-
pott a Várnegyed Galériától mûveinek kiállí-
tására, úgy döntött, hogy édesapja mûveivel
közösen mutatja be a szobrait. Id. Blaskó
János, az egri tanárképzõ legendás tanszékve-
zetõjeként a mûvészet problémáit belülrõl
szemlélõ személyiség volt. A galériában látha-
tó képei – az 1970-es, ’80-as években készült
alkotások – elmélyülésre késztetik a látogatót.
Különös üzenetet hordoz a Mûterem címû
festmény, amely a szabadság és a rabság szim-
bóluma, vagy az Erózió, amelyen az erõs szí-
nekkel megfestett, népi motívumokkal teli vi-
lág erodál. 

Blaskó János egészalakos, szabad térben
felállított szobrai fotókon, portréi és kicsi-
nyített munkái bronzba öntve láthatók.
Témaválasztása egyértelmû szellemiségrõl
tanúskodik. Csaba királyfi alakja, I. Géza ki-
rály szobra, Nyírõ József portréja, illetve a ró-
la készült emlékmû terve nem más, mint hit-
té magasult nemzettudat – zárta beszédét
Feledy Balázs.

A Visszatekintés címû kiállítás május 28-ig,
keddtõl szombatig tekinthetõ meg a Vár-
negyed Galériában.                                            r.a.

Két idealista: egy szobrász és egy festõ

Elmondta, hogy a XIV. században itt helyez-
kedett el Logod falu (nevét a Logodi utca õr-
zi), amely a török idõkben elpusztult. Ezt kö-
vetõen nem építették be, sõt, az 1700-as évek
közepétõl katonai övezetnek nyilvánították.
Késõbb a várnagy kaszálóként hasznosította,
ezért Generális rétnek is nevezték. Mai nevét
a magyar jakobinus mozgalom vérbefojtása,
Martinovics Ignác és társai 1795. május 20-
án végrehajtott kivégzése után kapta. Beépí-
tését nehezítette az itt húzódó Ördög-árok,
ami miatt a terület meglehetõsen mocsaras
volt. Elõször 1820 körül parkosították,
majd a katonaság vette birtokba: elsõsorban
gyakorlótérként használták, valamint na-
gyobb népünnepélyeknek és díszszemlék-
nek adott helyet. Az I. világháború után a
Vérmezõn lovaspályát alakítottak ki, a II. vi-
lágháború alatt repülõgép leszállóhelyként
is használták.

Újabb, ma is látható betelepítése 1948-ban
kezdõdött, a legtöbb fát és bokrot azonban
egy évtizeddel késõbb ültették el, így a legöre-
gebb növények legfeljebb hatvan évesek. A te-
lepítések során a változatosságra törekedtek,
ennek köszönhetõen a mai Vérmezõn rend-

kívül sokszínû a növényvilág – hangsúlyozta
Pál János, aki néhány fajra külön is felhívta a
figyelmet. Ilyen a Magyarországon õshonos
korai juhar, amibõl több példány található a
fasorban. Jellemzõje az ikerlependék termése,
ami megérve kettéválik, és pörögve ér földet.
Rokona, a hegyi juhar, ami ugyancsak õsho-

nos, azonban ritkábban fordul elõ. A nyitva-
termõ tiszafa a magköpeny kivételével erõsen
mérgezõ, ezt a részét viszont a madarak igen-
csak kedvelik. Nem nõ túlságosan nagyra, vi-
szont akár több száz évig elél. Sokak örömére,
fehér eperfából is bõven akad a parkban, en-
nek gyümölcse –ami néha piros– júniusban
érik. A kõrisek közül az õshonos magas kõris
és az idegenhonos amerikai kõris, a hársak
népes családjából a nagylevelû, a kislevelû és
az ezüst fordul elõ nagyobb számban. Míg a
kislevelû és nagylevelû virága és levele is
gyógyhatású, az ezüsthárs allergén.

Az év fájának is megválasztott hegyi szil ér-
dekessége, hogy levelei aszimmetrikusak.
Kiváló mézelõ a japánakác, ami valójában
Koreából és Kínából származik, és manapság
már pagodafának nevezik. A nyugati ostorfa
apró és nagymagú termésének különlegessé-
ge, hogy íze rendkívül hasonlít a datolyához.
Erõs illatú borókabokrok és kínai nyárfák
szegélyezik a Martinovics emlékmûvet,
amelynek közelében kúp alakú koronájú
törökmogyoró is bõven akad. Utóbbit elõ-
szeretettel használja az élelmiszeripar.

Nem hiányozhat a Vérmezõrõl a cser és a
kocsányos tölgy sem: míg a kocsányos fajtá-
nak a termése kocsányon lóg, a csertölgy kér-
ge barázdáltabb. A Balkánról hozták be a tö-
rökök az orgonát, ami ha vadon nõ, könnyen
elszaporodhat. Az 1780-as években Ameriká-
ból szerezte be az elsõ fehérakácokat Tessedik
Sámuel, a fa ma már hungarikumnak számít.
A fitnesz eszközök körül látható fekete nyárfa
oszlopos változata az Olaszországban nemesí-
tett jegenyenyár, valamint ugyanitt található
egy rendkívül nagyra nõtt ostorfa. Vattacu-
korszerû a termése a cserszömörcének, az
õsszel élénkpiros lombozatú növény a szájvi-
zek egyik kedvelt alapanyaga. A tûlevelûek
közül a szerb luc mellett a narancsillatú ame-
rikai duglász, az ezüst, a fekete és az úgyneve-
zett sima fenyõ is nõ a parkban. Mérgezõ,
ugyanakkor erõteljesen bokrosodik a babér-
meggy, míg a ráncos levelû bangita látványos
sötétzöld leveleivel ékesíti a parkot - ismertet-
te a Vérmezõ jellegzetességeit Pál János kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök a Madarak
és fák napján tartott növényismereti sétán. K.

Növények és emlékmûvek a Vérmezõn

Történelmi séta növényhatározóval

A Visszatekintés címû kiállítást Kövér László, az Országgyûlés elnöke nyitotta meg a Várnegyed Galériában

A Párizsban 1902-ben megkötött európai madár-
védelmi egyezmény volt a közvetlen elõzménye an-
nak, hogy Chernel István ornitológus még ebben az
évben megszervezte az elsõ Madarak és fák napját
Magyarországon. Ezt követõen Herman Ottó javas-
latára – Herman Ottó emlékmûve a Vérmezõn ta-
lálható - 1906. április 27-én gróf Apponyi Albert
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben ír-
ta elõ, hogy minden népiskolában kötelezõ ünnep-
séget tartani a Madarak és fák napján. 1931-ben
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeletében már az áll, hogy az amerikai ere-
detû ünnepnapon a tanárok a madarakról és fákról
beszéljenek, a gyermekek pedig ültessenek fát, ami
aztán velük együtt növekszik. A háború után egé-
szen a kilencvenes évekig szinte a feledésbe merült,
majd 1994-ben, egy új miniszteri rendelet május
10-ét jelölte ki a Madarak és fák napjának.

Pál János környezetgazdálkodási agrármérnök mutatta be a Vérmezõ jellegzetes fáit és cserjéit az érdeklõ-
dõknek a Madarak és fák napján

Május 10. a Madarak és fák napja, ebbõl az alkalomból idén elsõ alkalommal szervezett növény-
ismereti sétát a Vérmezõn a MMgMK Mezõgazdasági Könyvtár. Pál János környezetgazdálko-
dási agrármérnök ráadásul a park fáinak, cserjéinek bemutatása mellett az elõször 1820 körül
parkosított Vérmezõ történetének érdekességeit is felelevenítette.
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A klasszikus és romantikus zenében igen kedvelt forma, amikor
a szerzõ kibont egy dallamot és mûvében különbözõ módon va-
riálja a fõtémát. 2000 óta valami hasonló történik a Beethoven
emlékhangversennyel is, amely eredetileg egyetlen emlékkoncer-
tet jelentett. Tíz éven keresztül május 7-én – a zeneszerzõ 1800-
ban tett budai látogatásának napján – a Budavári Önkormányzat
a legnevesebb hazai zongoramûvészeket, zenészeket kérte föl ar-
ra, hogy az emléktáblával megörökített hajdani helyszínen, a
Várszínházban hangversennyel emlékezzenek a korabeli sajtóban
is megörökített jeles eseményre. A sikeres koncertek után a ren-
dezvény a Városháza aulájában, majd a Zenetudományi Intézet-
ben az ígéretes ifjú tehetségek bemutatkozásával bõvült, ugyan-
akkor az MTA Kongresszusi termében az önkormányzat által tá-
mogatott Orfeo Zenekar is visszatérõ vendége lett a fesztiválnak.
Újabb állomást jelentett, amikor a hazai jazz legnagyobb alakjai

mutatták be a közönségnek, milyen ihletõ erõt jelentenek szá-
mukra Beethoven mûvei. Az elmúlt évtõl a Várkert Bazár ad ott-
hont az improvizáció mestereinek.

2016-ban, a Beethoven Budán koncertsorozat nyitóhangverse-
nye elõtti köszöntõjében Varga Antal alpolgármester az elmúlt
másfél évtized eseményeit idézve annak a reményének adott han-
got, hogy a fesztivál sikere változatlan és a sorozat a jövõben talán
tovább bõvülhet. 

Idén immár tárgyi bizonyítéka is született annak, hogy a buda-
váriak elkötelezett hívei a zene és a kultúra támogatásának, vala-
mint a „Beethoven-kultusz” ápolásának. Az önkormányzat me-
cénásként segítette egy közel kétszáz esztendõs Graf-féle forte-
piano hasonmásának elkészítését, egy olyan hangszerét, ame-
lyen egykor Beethoven is játszott. A korabeli zongorát természe-
tesen a fesztivál keretében avatták fel.

A rendezvénysorozat legújabb fejezetét egy újabb helyszín, a
Hagyományok Háza és a népzene bekapacsolása, valamint a pénz-
díjjal járó Beethoven kadenciaverseny meghirdetése jelentette. Az
ünnepélyes díjkiosztón dr. Nagy Gábor Tamás polgármester sze-
mélyes gondolatait megosztva a közönséggel úgy fogalmazott,
évek óta szeretett volna olyan színeket vinni a hangversenyek vilá-
gába, ahol az elõadómûvészek maguk által komponált kadenciák-
kal, variációkkal „lépnek ki” a kottából. Olyan kreatív elõadókról
gondolkodott, akik szívesen megmutatják önmagukat a közönség
elõtt. A zenei szakemberekkel együtt maga is bizonytalan volt ab-
ban, hogy lesznek-e jelentkezõk, születnek-e színvonalas pályáza-
tok és akad-e majd zenekar, amely a rendelkezésre álló rövid idõ
alatt együtt dolgozik a gyõztesekkel. A neves szakemberekbõl álló
zsûrinek végül bõven volt mibõl válogatnia és a záróhangverseny
közönsége a Hollerung Gábor Liszt-díjas karmester vezette
Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében meghallgathatta a ka-
denciaverseny legsikeresebb alkotóinak játékát.

Az elmúlt évek tükrében Beethoven még tartogat meglepeté-
seket a budai zenebarátok számára. Bõségesen kínálkoznak
még újabb variációk.

Variációk egy témára

Szonáták eredeti hangzásban
Az ünnepségsorozat nyitóhangversenyén Malcolm Bilson zon-
goramûvész Beethoven és Schubert szonátákat, valamint
Chopin keringõket és mazurkákat játszott az MTA
Kongresszusi termében. Az amerikai mûvész – a budapesti
Zeneakadémia Régizene Tanszékének vendégprofesszora – sze-
mélyes örömének adott hangot, hogy õt kérték fel a Budavári
Önkormányzat által készíttetett, eredetileg 1819 körül gyártott
Graf fortepiano másolatának felavatására. Malcolm Bilson
elõbb tört magyarsággal szólt a közönséghez, majd anyanyelvén
– Vashegyi György karnagy úr tolmácsolásával – magyarázta el
és mutatta be a fortepiano és a korunk koncerttermeiben hasz-
nált Stanway D hangversenyzongora közötti, hangzásbeli kü-
lönbséget. Az esten felcsendülõ mûvek mindegyike eredetileg
fortepianóra íródott, csakúgy, mint a ráadásként felhangzó
Schumann és Mendelssohn darabok.

Hõsiesség és szenvedély
A budavári zenebarátok 2000 óta minden esztendõben
május 7-én emlékeznek Beethoven budai látogatására és
várszínházi fellépésére. Az MTA Kongresszusi termében
megrendezett emlékhangverseny közönsége ebben az esz-
tendõben Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész,
karmester szólóestjét élvezhette. A nemzetközi hírû mû-
vész a bécsi mester négy szonátáját (Pathétique, Les
Adieux, Holdfény, Appassionata) játszotta és valamennyi
mûrõl megosztotta gondolatait a hallgatósággal. Úgy vélte,
hogy Beethovent a hõsiesség, a szenvedély és a sorssal való
dacolás jellemezte. Az apja által megnyomorított gyermek-
kor, a reménytelen szerelem és hallásának elvesztése bol-
dogtalanná tette a zeneszerzõt, mûvei azonban halhatatla-
nok – mondta a mûvész. Vásáry Tamás saját megfogalma-
zása szerint a zenetörténetben „Bach az univerzum, Mozart
a Mennyország, Beethoven a Föld”. 

„Magyar kvartett” játszotta az Örömódát
Ki gondolta volna, hogy a verbunkos zenét
muzsikáló „magyar kvartett”, azaz a két he-
gedûsbõl, egy brácsásból és egy nagybõgõs-
bõl álló népi zenekar a klasszikus vonósné-
gyes mintájára jött létre? Aki május 7-e dél-
utánján a Hagyományok Házában részese
volt a Beethoven és a magyar népzene cí-
mû képzeletbeli utazásnak, az az élvezetes
muzsika hallgatása közben számos zenetör-
téneti érdekességgel is megismerkedhe-
tett. A Kárpát-medence autentikus népze-
néjétõl a nemesi udvarok házi zenekará-
nak kottában megörökített mûveiig tartott
a virtuális vándorlás, amelyen Kelemen
László, a Hagyományok Háza igazgatója
kalauzolta a közönséget, Pál István
„Szalonna” és bandája pedig kiválóan il-
lusztrálta az elhangzottakat. A színes zenei
világ felidézését „hivatalosan” Beethoven
Örömódájának különleges változata zárta,
ám a zenekar újabb és újabb ráadásokkal
búcsúzott a közönségtõl.

Beethoven citerán és 
szájharmonikán

Ritka és megismételhetetlen pillanat, ha a zenei világ nagy egyéni-
ségei egyetlen koncert erejéig összeállnak és a szólóprodukciók kö-
zepette közösen is muzsikálnak. Május 6-án este ennek lehettek ta-
núi mindazok, akik késõ este a Várkert Bazár nézõterén foglaltak
helyet. Az alkalmi kvartettben Balázs János zongorán, Lajkó Félix
citerán, Ferenczi György szájharmonikán, Balogh Kálmán cimbal-
mon mutatta be, milyen is az igazi improvizáció. Az est háziasszo-
nya, Mohácsi Szilvia szerkesztõ-riporter a zenei produkciók között
mini portrékban mutatta be a muzsikusokat és arról kérdezte õket,
hogy hangszerük révén miként kötõdnek a klasszikus zenéhez, va-
lamint Beethovenhez, aki zongoramûvészként maga is gyakran
improvizált. A legnépszerûbb dallamokat különleges módon fel-
idézõ, nagysikerû estet követõen a közönség oldott hangulatban
beszélgethetett a mûvészekkel. 

Díjakat adtak át a gálakoncerten
Május 8-án este zárókoncert keretében került sor a Budavári Önkormányzat által
meghirdetett, pénzjutalommal járó kadenciaverseny gyõzteseinek díjátadó ün-
nepségére. A mûsor elsõ száma igazi kuriózumként csendült fel, hiszen az Esz-dúr
zongoraversenyt Beethoven alig 14 évesen írta. A mûnek csupán a zongoraszóla-
ma maradt fenn, a zenekari szólamokat késõbb rekonstruálták. A koncert vezér-
szólamát Oravecz György Cziffra-díjas zongoramûvész játszotta. Ezt követõen dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a a kadenciaverseny gyõzteseit. A
neves mûvészekbõl (Bán Teodóra, Baranyay László, Malcolm Bilson, Katona
Márta, Mácsai János, Maros Miklós, Szakcsi Lakatos Béla) álló zsûri elsõ díját Szûts
Apor vehette át. A második helyen Kiss Péter végzett, a harmadik helyezett Mester
Dávid lett. A gálakoncerten a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi
Zenekar kíséretével mindhárman eljátszották a Beethoven zongoraversenyekre írt
saját kadenciájukat.

Bécsi klasszikusok 
a Várban
A három bécsi klasszikus, Haydn, Mozart és
Beethoven muzsikájával egyetlen este keretében talál-
kozhattak mindazok, akik május 6-án Berecz Mihály
zongoramûvész és az Orfeo Zenekar hangversenyére
váltottak jegyet. A mûsor a meghirdetett „hivatalos”
változattól eltérõen Haydn: g-moll „Tyúk” szimfóniá-
jával bõvült, így lett teljes a zenei „szentháromság”.
Vashegyi György, a korhû hangszereken játszó zene-
kar mûvészeti vezetõje és karmestere elárulta a hallga-
tóságnak, hogy néhány nappal korábban a fertõdi
Eszterházi Vigasságokon már elõadták az 1780-as évti-
zeden belül született mûveket, amelyeket hallgatva jól
követhetõ a mesterek hatása tanítványaikra. A közön-
ség nagy szeretettel fogadta a Mozart és Beethoven
zongoraverseny szólistáját, az ifjú Berecz Mihályt, aki
– az egykori szokásnak megfelelõen – ezúttal a zene-
karban elhelyezett hangszeren játszott. 
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
MMáájjuuss  2288..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
GGyyeerreekknnaapp..  Meglepetés programok!
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.
MMáájjuuss  2299..,,  vvaassáárrnnaapp  1100..3300--ttóóll::

KKiissccssooppoorrtt  kkoonncceerrtt..  Változatos ritmikai megvalósításaival
és különleges hangszereléseivel izgalmas, játékos zenei vi-
lágba hívja kicsi, kicsit nagyobb és még nagyobb hallgatóit a
Kiscsoport zenekar. Szövegeik elsõsorban kortárs magyar
gyerekversek, illetve ezek ihletésére született saját írások.
Az idei évben várhatóan kéthavi rendszerességgel „mese-
múzeumozó” zenekar elsõ koncertjén szólal meg elõször a
több énekszólammal és basszusgitárral is kibõvült formá-
ció. Az együttes tagjai: Czingráber Eszter – ének, Fûri Anna

- ének, Gazda Bence - basszusgitár, Jelinek Balázs - gitár,
Pálhegyi Máté - fuvola, Pálvölgyi Balázs - gitár, Pödör
Bálint - ütõhangszerek. Ajánlott korosztály: 5-12 éves ko-
rig, 60 perc.
JJúúnniiuuss  44..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig,  120 perc.
JJúúnniiuuss  1111..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  PPaappíírrsszzíínnhháázz  mmeesséékk  áállllaa--
ttookkrróóll::  A három kismalac, A kiskakas gyémánt
félkrajcárja, A róka és a gólya. Ajánlott korosztály: 4-8
éves korig, 45 perc.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
MMáájjuuss  2200..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa::  IIddéénnyyzzáárróó  SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa
KKlluubb..  Belépõ: 1000 Ft.
MMáájjuuss  2222..  vvaassáárrnnaapp  1100..3300  óórraa::  MMaazzssoollaa  ééss  TTááddéé a Fabula
bábszínház elõadásában. Belépõ: 1500 Ft.
MMáájjuuss  2244..  kkeedddd  1100..3300 óórraa::  CCssoorrddááss  GGáábboorr::  PPééccss  tteemmpplloo--
mmaaii..  Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100
Ft.
MMáájjuuss  2299..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa::  RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll
MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb..  Belépõ: 1000 Ft.
MMáájjuuss  3311..  kkeedddd  1100..3300 óórraa::  MMaalloommhheeggyyii  IImmrree::
SSppaannyyoolloorrsszzáágg  IIVV.. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft.
JJúúnniiuuss  44..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz..
Belépõ: 1000 Ft.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
MMáájjuuss  2244..((kkeedddd))  1188..0000  óórraa..  MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk  aazz  EEggyyeessüülltt
ÁÁllllaammookk  kkeelleettii  ppaarrttvviiddéékkéénn  ((IIII..))  Különös tekintettel Kováts
Mihály huszár ezredes és a magyar szabadságharcos
emigrációk -1956- emlékeire. Magyarok Clevelandban és
Chicagóban. Deák Nóra az Angol-Amerikai Intézet könyv-
tárvezetõje és Messik Miklós egyesületi tagok vetített elõ-
adása. Köszöntõt mond: dr. Frank Tibor az Angol-
Amerikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár. Vendégek,
közremûködõk: a karcagi Kováts Mihály huszár ezredesrõl
elnevezett iskola tanárai, diákjai. (I., Szentháromság tér 6.) 

Filmklub a Magyar Nemzeti
Galériában
A idõszaki kiállításaihoz kapcsolódó mûvészettörténeti
és filmtörténeti elõadássorozat májusi alkalma a
Picasso, Alakváltozások, 1895-1972 címû kiállításhoz
kapcsolódik. A szürrealizmus kezdetei 22001166..  mmáájjuuss  2222..,,
vvaassáárrnnaapp  1166..0000  óórraakkoorr..  FFiillmm::  AAnnddaallúúzziiaaii  kkuuttyyaa  (1929,
fekete-fehér francia némafilm, 21 perc)
A filmvetítés elõtt Gimesy Péter mûvészettörténész, filo-
zófus tart elõadást, elsõsorban Picasso szürrealista kor-
szakát és a stílushoz való kötõdését bemutatva. Az elõ-
adás után az elsõ szürrealista stílusban készült filmet lát-
hatják az érdeklõdõk. Az Andalúziai kutya címû film
szerzõpárosa Salvador Dali és Luis Bunuel, a film tehát
igazi csemegét jelent mûvészettörténeti és filmtörténeti
szempontból is. Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, B épü-
let, Elõadóterem. Belépõjegy: 500 Ft/fõ

15 perc mûvészet 15.00 órakor
Szerdánként 15.00 órakor 15 percben a Magyar Nemzeti
Galéria egy-egy mûalkotását ismerhetik meg az érdeklõ-
dõk. A programon bármely kiállításunkra váltott jeggyel a
részvétel ingyenes. 22001166..  mmáájjuuss  2255--éénn 1155  óórraakkoorr
GGuullááccssyy  LLaajjooss::  RRóózzssaalloovvaagg  ccíímmûû  ffeessttmméénnyyéétt  iissmmeerrhheettiikk
mmeegg  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..  EEllõõaaddááss::  mmáájjuuss  2299..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1166..0000
óórraakkoorr..  AA  ffeessttéésszzeett  mmiinntt  rreennddsszzeerr  - Picasso, visszamenõ-
leg. Rényi András mûvészettörténész elõadása a Picasso
- Alakváltozások 1895-1972 címû kiállítás kapcsán.

Helyszín: B épület, elõadóterem Belépõjegy: 750 Ft / fõ
Jegyek korlátozott számban kaphatók a jegypénztárok-
ban, illetve a jegymester.hu oldalon.

Várfok Galéria
((II..  BBuuddaappeesstt,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
JJoovvaannoovviiccss  TTaammááss  egyéni kiállításával folytatódik a
Várfok Galéria tavaszi évada. A Várfok Galériában és
Várfok Project Roomban megrendezésre kerülõ tárlat
gazdag válogatást mutat be Jovanovics eddigi korszakai-
ból, felölelve az elmúlt 12 év munkásságát.  A kiállítás
nyitva: 2016. május 20 – 2016. június 18., kedd - szom-
bat 11 és 18 óra között.

Családi nap a Bajor Gizi
Színészmúzeumban
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..  1166..))
MMáájjuuss  2299--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155--1188  óórraa  kköözzöötttt jelmezes öltözkö-
déssel, kerti akadályversennyel, kvízjátékokkal és egyéb
fejtörõkkel, valamint a kézmûves mûhelyben jelmezter-
vek, komplett árny/papírszínház készítésével várják az ér-
deklõdõket. A résztvevõk számától függõen családi vetél-
kedõt is hirdetnek. A szülõk számára tárlatvezetést kínál-
nak. E napon a múzeum, valamint a kapcsolódó programok
is ingyen látogathatók. További információ: www.oszmi.hu

Márai Sándor Könyvtár
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  KKrrtt..  8877--9911..))
KKéétt  jjóótteevvõõ  ffüürrddõõoorrvvooss  ccíímmmmeell  jjúúnniiuuss  22--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn
1177  óórraakkoorr  Saly Noémi helytörténeti sorozatában a
Rácfürdõrõl és a Heinrich családról mesél. Szeretettel
várják az érdeklõdõket.

Programok

Vízivárosi klub
PPRROOGGRRAAMMOOKK  
MMáájjuuss  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórrááttóóll  HHaannggffüürrddõõ  tteerráá--
ppiiaa.. Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés:
Farkas Kata, 06 30 285 5424.
MMáájjuuss  2255--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  zzeennééss  iirrooddaallmmii  kkáávvéé--
hháázz.. Közremûködik a NegyedÓra Együttes.
MMáájjuuss  2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..0000  óórrááttóóll  „„GGYYEERREEKKNNAAPPII
EELLÕÕZZEETTEESS””: a Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklorikusz
címû elõadása, kézmûves foglalkozások.
JJúúnniiuuss  77--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn  ooppeerraaiissmmeerr--
tteettõõ  ssoorroozzaattáánnaakk következõ része,  Dvorak: Ruszalka.
JJúúnniiuuss  1144--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  a Budavári Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben a
MMaallkkoo  TTeeaattrroo  zzeennééss  iirrooddaallmmii  eessttjjéérree várjuk az érdeklõdõ-
ket. Közremûködik: Weisz Gábor, Kovács Tamás és
Hadzsikosztova Gabriella. 
JJúúnniiuuss  1188--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórrááttóóll  HHaannggffüürrddõõ  tteerráá--
ppiiaa.. Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés:
Farkas Kata, 06 30 285 5424.

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõtteknek
ÚÚJJ!! 14.00-16.00 óráig „ KIKÖTÕ” – lélektámogató és lé-
lekemelõ, egyéni, kötetlen beszélgetés Bori-Szabó
Orsolya szakemberrel, idõsebb korosztály részére. 
Ha egyedül érzi magát… Ha úgy érzi, nincs kihez fordul-
nia… Ha szívesen mesélne történeteket az életébõl… 
Elõzetes bejelentkezés szükséges a 780-7660-as tele-
fonszámon.
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub el-
érhetõségein 
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/4 alkalom

KKeedddd::  
8:00-9:00 senior gerinctorna 600ft/alk. 
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/alk. 6800 Ft/5 alkalom
(utolsó alkalom május 18.)
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 6800 Ft/5
alkalom (utolsó alkalom május 18.)
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda, 4000 Ft/4 alkalom
(utolsó alkalom május 25.)
Érdeklõdés: Gróh Ilona, ili@ringato.hu, 06 30 600 87 55
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 minden korosztálynak 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, vetél-
kedõvel, alkotómûhellyel)
Érdeklõdés: Körmendi Csilla, 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu
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! Cím:1015 Bp.
Batthyány u. 26. 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 világa, Krúdy fõ-
városa, a történelem viharai elevenednek meg sze-
mük elõtt, a színházi élet lencséjén keresztül nézve. A
séták szombatonként 10 órakor kezdõdnek, a Bajor
Gizi Színészmúzeum szervezésében. 
SSééttaa  iiddõõppoonntt  eeggyyéénnii  jjeelleennttkkeezzõõkknneekk::  mmáájjuuss  2288,,  sszzoomm--
bbaatt  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 jelent-
kezése esetén külön idõpont is lehetséges. (csoportos
kedvezmény: 1000Ft/fõ) A sétára váltott jegy egy-
szeri belépésre jogosít a Bajor Gizi Színészmúzeumba.
További információ: bgm@oszmi.hu
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BBuuddaaii várban az Országház utcában 66 m2-es + terasz 2 szoba össz-
komfortos, igényesen bútorozott,  cirkófûtéses  lakás hosszabb távra bér-
beadó. Bérleti díj: 160.000 Ft/hó +rezsi. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

XXIIII..  KKööllttõõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110 m2-es 1
nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga áta-
dó 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 mûemlék-
házban lévõ közvetlen kertkapcsolatos, reprezentatív dongaboltozatos,
53 m2-es 1,5 szobás, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

IIII..  RRóózzssaaddoommbb  alján a Keleti Károly utcában modern építésû hívó lif-
tes társasházban azonnal beköltözhetõen eladó egy 62 m2-es 1.5 szoba
hallos erkélyes, panorámás összkomfortos öröklakás. Irányár: 30,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

LLoovvaass úton a budai vár mellett  IV. emeleti körpanorámás 95m m2-es
1 nappali +2 hálószobás összkomfortos, felújított  lakás + 20 m2 terasszal,
garázzsal  hosszabb távra bérbeadó. Bérleti díj: 230.000.-Ft/hó. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban lévõ I.
emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igényesen felújított,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 28,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

II..  OOrrsszzáágghháázz  utcában belsõ kertes házban felújított, emeleti 54 m2-es 1,5
szobás összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  IIsstteennhheeggyyii úton belsõ kert felé nyíló I. emeleti 60 m2-es 1+ 2 fél-
szobás erkélyes öröklakás önálló tárolóval eladó. Irányár: 38,9 M Ft + ga-
rázs. 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 érték-
egyeztetéssel. Irányár: 48,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.

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

BBuuddaavváárr közepén, 3 szoba, hall, összkomfort, 104 nm  (plusz tetõtéri
opció), önkormányzati lakás  elcserélendõ 1,5 szobáig és  I. emeletig,  ki-
sebbre, a vár falain  belül. Tel: 36-30-33-55-675.

II..  SSzzaallaagg utcában 2 szobás 93 m2-es, panorámás, bútorozatlan lakás
kiadó. Telefon: 06-70-9440-088.

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

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

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

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn 4 lakásos liftes társasház legfelsõ emeleti panorá-
más, Penthouse jellegû 2 szobás, nagyteraszos garázsos lakás 112 M Ft-
ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

IIII..  AAddyy  EEnnddrree utcában 2009-ben épült liftes társasház elsõ emeletén
100 nm-es 3 szobás teraszos lakás akár teljes igényes bútorzattal és gé-
pesítve 68 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

II..  FFõõ  utcában liftes ház második emeletén 3 szobás 125 nm-es, egy
szobából dunai és Lánchíd panorámás felújítandó lakás 49 M Ft-ért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

IIII..  CCssaallooggáánnyy  utcában a Széna térnél, 84 nm-es földszinti 3 külön nyíló
szobás, felújított gépesített lakás rendezett társasházban 29,9 M Ft-ért el-
adó. Irodának is alkalmas. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn villaház II. emeletén panorámás nagy teraszos 3
szobás lakás gépkocsibeállóval 75 M Ft-ért eladó: BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.

IIII..  SSzzeerréénnaa útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás 75 nm-es lakás
45,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571.

II..  BBaatttthhyyáánnyy  tér közelében központi elhelyezkedéssel klasszikus pol-
gári épület magasföldszintjén 110 nm-es 5 szobás lakás 47 millió Ft-ért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571.

IIII..  LLöövvõõhháázz utca sétáló részén klasszikus polgári liftes ház elsõ emele-
tén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás 32,9 millió Ft-ért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéénnyyeess  kkii--
aaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann,,  II..
BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  332266  00661188,,  0066  2200 997744  00557711..

II..  kkeerrüülleett  Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkófûtéses örök-
lakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanosnak nem. Tel.06-70-318-9680.

KKéésszzppéénnzz  megfizetésével lakást vásárolok, bérelnék. Telefon: 06-30-
729-7546.

éélleettjjáárraaddéékk

MMéérrnnöökk  család öröklési vagy életjáradéki szerzõdést kötne idõs sze-
méllyel havi járandósággal, ottlakás nélkül, mûszaki segítséggel. Telefon:
06-30-254-5872.

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

aaddááss--vvéétteell

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

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes kiszállás, azonnali
készpénzes fizetés. Tel: 06-20-387-4140.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgya-
kat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát,
bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere-
ket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér Nikoletta, telefon:
466-8321, 06-30-973-4949.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéé--
tteellee  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,,  aapprróó--
nnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngglleemmeezztt,,  DDVVDD--tt..
DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--99222200--0000110000

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszz--
ttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt  ééss  sszziiggee--
tteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteellee--
ffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok, szifonok,
vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipszkartono-
zás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-
30-5686-255.

VVÍÍZZ--GGÁÁZZ--FFÛÛTTÉÉSS  SSZZEERREELLÉÉSS
LLaakkáássookk  kkoommpplleetttt  vvíízz,,ggáázz,,ffûûttééss  kkiivviitteelleezzééssee..  KKoonnddeennzzáácciióóss  ééss  MMiikkaa

ppaarraappeetttt  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee  rröövviidd    hhaattáárriiddõõvveell,,    ggaarraanncciiáálliiss  
bbeeüüzzeemmeelléésssseell..  SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt  00662200//552299--55551177,,  iinnffoo@@ssoollaarreexxppeerrtt..hhuu

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, 

-JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 
VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, 

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

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

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

OOPPTTIIKKAA  PPAAPP  SSÁÁNNDDOORR  OOssttrroomm  uu..  66..
EElleeggáánnss  kkeerreetteeiinnkkhheezz  ffrraanncciiaa,,  nnéémmeett,,  jjaappáánn  ggyyáárraakk  kkiivváállóó  
lleennccssééiitt  kkíínnáálljjuukk,,  vveevvõõbbaarráátt  áárraakkoonn..  KKoommppuutteerreess,,  ddííjjttaallaann  

sszzeemmvviizzssggáállaatt..  BBaarrááttssáággooss,,  nnyyuuggooddtt  kkiisszzoollggáállááss..  TTeelleeffoonn::  221133--55336688..

EEggéésszzsséégg

KKeerreesseemm azt az egy, maximum kettõ idõs höégyet/urat, aki szükséget
szenved lelki támogatásban, gondoskodásban, törödésben, esetleg se-
gítségre szorul a mindennapi életvitelben. Bori-Szabó Orsolya, 06-30-
600-5530.

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos ügyek inté-
zése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásárlás, - 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, porceláno-
kat, Kovács Margitot, 

régi álló-, fali-, asztali dísz-
órákat (hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb.

Könyveket, régi katonai 
kitüntetések tárgyait és teljes 

hagyatékot. 
Elsõ vevõként a legmagasabb

áron. 

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

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

BABABÖRZE
Május 29., vasárnap 14-19 óráig

Tea, süti, jó hangulat: válogathatsz 
a gyerekruhák, játékok, könyvek és 

babafelszerelés között!
Az asztalbérlés ingyenes, 

kereskedõket nem várunk!
Érdeklõdés: 06 20/9557-222

zoldikeegyesulet@gmail.com

MI LESZ VELED 
DÉLI PU.?

Június 2. csütörtök 18.00 h
fórumbeszélgetés 

szakértõkkel a pályaudvar jövõjérõl és 
a budapesti közlekedésrõl
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