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Filmvetítésekkel, teltházas koncertekkel és az
egykori szalonok hangulatát idézõ, gyorsan a
közönség egyik kedvencévé vált házimuzsikálá-
sokkal ünnepelte idén a Budavári Önkor mán y -
zat Beethoven budai fellépésének 218. évfor-
dulóját. 

A május 1-jei nyitókoncertet különleges helyszí-
nen, a krisztinavárosi templomban tartották,
ahol a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar és
a Purcell Kórus Beethoven: C-dúr miséjét adta
elõ. Másnap került sor a Budavári Beethoven
Zeneszerzõverseny díjazott mûveinek elõadására.
Mint arról már beszámoltunk, a Budavári Ön -
kor mányzat által rendezett versenyre Beethoven:
A távoli kedveshez címû dalciklusának egy
kiválasztott témájára kellett zongorára, hegedûre,
brácsá ra, illetve e hangszerek kombinációjára 7-
12 perces zenemûvet komponálni. A zsûri dön-
tése értelmében a 3. díjat Leszkovszki Albin
zeneszer zõ, zenetanár, a Budai Református
Gyülekezet orgonistája nyerte, a 2. díjat Balogh
Máté zene szer zõnek, a Zenemûvészeti Egyetem
oktatójának ítélték oda. Megosztott 1. díjban
részesült Ott Rezsõ zeneszerzõ, zenetanár,
muzsikus és Oláh Patrik Gergõ zeneakadémiai
hallgató. A gálakoncerten került sor az elismerõ
oklevelek és az önkormányzat által felajánlott
pénzdíj áta dására, majd a nyertes zenemûveket
Balog József zongoramûvész elõadásában hall-
gathatta meg a közönség. 
   Május 3-án és 4-én a MOM Kulturális
Központban két jazz-feldolgozást mutattak be.
Az elsõ este a Sárik Péter Trió és a BTA Szim-
fonikusok Vonószenekara lépett fel, másnap az
Oláh Kálmán Trió és az idén 25 éves fennállását
ünneplõ Budafoki Dohnányi Zenekar mutatta
be mûsorát. Május 5-én a Városházán Fülei
Balázs, Lesták Bedõ Eszter, Szõke Zoltán korhû
hangszereken idézték fel Beethovent, késő este  a
Jazzical Trió koncertezett. Bemutat kozott a
budavári közönségnek a Regensburgból érkezett

Christoph Preiß, a mindõssze 17 éves fiatal
tehetség lenyû gözõ játékával elvarázsolta a hall-
gatóságot. Új utak Beethovenhez címmel május
3-án és 6-án fiatal zenészek mutatkoztak be a
Város házán. A május 7-i zá ró hangversenyen a
közönség ismét az Orfeo Zenekar koncertjét

élvezhette: Beethoven IV. szimfóniája után a G-
dúr zongoraverseny szólalt meg, amelyet Berecz
Mihály Graf fortepianon adott elõ.
   Az idei Beethoven Budán Fesztivál újdonsága
a házimuzsikálás volt, amely hatalmas sikert ara-
tott mind az elõadók, mind a közönség körében.

Ismert elõadómûvészek, zenei formációk, zene-
tanárok és fiatal mûvészek magánlakásokban, a
Jókai Anna Szalonban és a Hilton Szállóban
adtak koncerteket, megismételhetetlen és varázs-
latos pillanatokat szerezve a közönségnek.  

(Részletes beszámolóink az 5-6-7. oldalon)

Hatalmas siker volt az idei fesztivál is – Teltházas koncertek – Házimuzsika neves művészekkel, a Farkas Ferenc Zeneiskola tanáraival

Beethoven köztünk él

Felemelő pillanat – a jubileumot ünneplő Purcell kórus és az Orfeo Zenekar nyitóhangversenye a Krisztina téri templomban

Az önkormányzat beruházásában megkezdõ -
dött a kerületi fenntartású utak kátyuzása és a
rossz állapozú járdák felújítása is. A Várfok
utcában, a Bécsi kapu tér elõtt már teljes szé-
lességében felújították a töredezett járdát és ki -
cse rélték a rozsdás, rossz állapotú parkolásgátló

oszlopokat is. Új oszlopokat helyezte ki az Euró-
pa liget elõtti járdaszakaszon is.
   A munka a Krisztina körút Krisztina tér és
Orvos lépcsõ közötti szakaszán folytatódik, itt a
rossz állapotú járdaszakasz javítását végzik el az
önkormányzat beruházásában.  

Munkája, szolgálata elismeréseként Simon Attila címzetes rendõr õrnagy vehette át idén a
Budavári Szent György díjat. A Jókai Anna Szalonban megtartott ünnepségen a kerületi
rendõrkapitányság, tûzoltóság és a katasztrófavédelem munkatársainak a Közbiztonsági
Közalapítvány jutalmakat adott át. (Részletek a 3. oldalon)

Átadták a Budavári
Szent György díjat

Járdajavítások 
kerületszerte 

Simon Attila, dr. Brezoczki Erika aljegyző és Nagy Gábor Tamás polgármester a díj átadásán
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Negyed századdal ezelõtt, 1993-ban indult az el-
sõ évfolyam az akkor még csak általános isko-
laként mûködõ Szent Gellértben. A jeles évfor-
dulót nem pusztán bállal vagy közösségi össze-
jövetelekkel ünnepli az intézmény, hanem
nagyszabású építkezéssel is. Áprilisban megkez -
dõdött a Kosciuszkó Tádé utcai iskolaépület tel-
jes felújítása, a tervek szerint 2019-ben a kö -
vetkezõ negyedszázad elsõ tanévét már ebben az
épületben kezdik az általános iskolások.

A Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium
fenntartója, az Esztergom-Budapesti Fõegyház -
me gye 2016 év végén vásárolta meg a Budavári
Önkormányzat nyílt pályázatán a Kosciuszkó
Tádé utca 3. szám alatti egykori iskola épületet,
amelyet a pályázati kiírásnak megfelelõen
tovább ra is iskolai célra használnak majd. A ter-
vezés és a felújítás elõkészítése után a munkála-
tokat idén áprilisban kezdték meg. (Mindezzel

összhangban került sor az eddig – és jelen-
leg még – használatban lévõ Gellérthegy
utcai épület eladására.)
   Az 1897-ben létrejött, háromszintes,
magastetõs és helyi védettséget élvezõ
épület falai között Nyáry Zsigmond igaz-
gatóval jártunk, aki megmutatta, hogyan
is képzelik el az új iskolát. – Nyolc osztály -
termet alakítunk ki, két nyelvi labort, egy
elõadót, számítástechnikai termet és több
kiszolgálóhelyiséget – sorolta. Mint mond-
ta, sokat gondolkodtak rajta, hogy meg -
õrizzék-e az épület korábbi beosztását, azaz
emeletenként, az utcai szárnyban négy-
négy osztálytermet. – Végül úgy döntöt-
tünk, három termet alakítunk ki. Így az
iskolai létszámot nem tudjuk ugyan növel-
ni, de a gyermekek kényelmesebben,
tágasabb körülmények között lehetnek. És
ekkor jött a meglepetés: megtaláltuk az ere-

deti terveket, amelyek szerint
már korábban is három tan-
teremmel számoltak a terve -
zõk. Jó érzés, hogy visszatérhe -
tünk az eredeti állapotokhoz –mond-
ta az igazgató. A földszinten kap
helyet a díszterem, a szellõzõudvar
helyén átriumos zsibongót alakí-
tanak ki a gyerekek nek. Az elsõ
emeleten, a belsõ udvari részben lesz
a már említett elõadó, a második
emeleten pedig egy kápolna, ahon-
nan pa zar kilátás nyílik a Budai Vár-
ra és a Mátyás-temp lomra.  

Jelentõs változásokat terveznek az
alagsorban is. Itt kap helyet a számí -
tástechnikai terem. Teljesen elbont -
ják az épületet és a tornatermet
összekötõ lapostetõs részt, helyére
egy új, kétszintes szárny épül, amely -
nek aljában lesz az étkezõ és a kony-
ha, emeletén pedig irodák és a „pa -
rancs noki híd”, azaz a tanári szoba.
Megszépül a tornaterem és a sport-
pálya is, amit lehetõség szerint
bõvítenek. – Úgy tervezzük, hogy
2019 szeptemberétõl már ebben a
felújított épültben kezdhetik meg a
tanévet az általános iskolások –
mondta Nyáry Zsigmond, aki elárul-
ta: a távlati célok között szerepel,
hogy a Krisztina téri épületet, azaz a
gimnáziumot az udvarokon keresz -
tül egy folyosóval összekössék a

Kosciuszkó Tádé utcai épülettel. – Erre azonban
már valószínûleg csak a következõ 25 eszten -
dõben kerül sor – tette hozzá, utalva arra, hogy
az iskola idén ünnepli 25. évfordulóját.

   Az igazgató a születésnap apropóján felidézte,
hogyan is indult az oktatás. Várhegyi István
kanonok-plébános volt az, aki tulajdonképpen
megálmodta az iskolát, és elsõ lépésként vissza -
igényelte az államtól a Gellérthegy utcai épületet,
amelyet az államosítás elõtt a vincés nõvérek gyer-
mekotthonként mûködtettek, valamint a Pálya
utca elején álló egykori egyházi ingatlant. Az
általános iskolai oktatás 1993-ban a Gellérthegy

utcában indult el, majd 1997-ben bõvültünk 12
évfolyamos intézménnyé. A gimnázium a Kriszti-
na téri, egykori krisztinavárosi iskola épületében
nyert elhelyezést, mely ingatlan a Pálya utcai telek

cseréje révén került az egyházközség
birtokába.
Arra a kérdésünkre, hogy a 25 év

alatt mennyire találtak otthonra az
iskolakerületként is elismert város-
részben, az igazgató úgy válaszolt,
hogy a kerület közössége gyorsan
befogadta a „gellérteseket”, akik
már a kezdetek óta nagyon jól
szerepelnek a helyi tanulmányi és
sportversenyeken, és aktívan részt
vesznek a kerület életében is. – Az
igazi elismerés és megtiszteltetés
számunkra az, hogy a helyiek, a
tõsgyö keres krisz tinavárosiak min-
ket tekintenek az egykori krisztina -
városi iskola „szellemi utódjának”,

az alsó tagozatos diákok között egyre több a ke -
rü leti gyermek. 
   Az iskola népszerûsége azonban nem csak a
helyiek körében jelentõs, egész Budapestrõl, sõt,
az agglomerációból is érkeznek tanulók a felsõbb
tagozatokra. Idén a gimnáziumi jelentkezések
minden eddigi rekordot megdöntöttek: a 60
gimnáziumi férõhelyre kereken 360 diák adta
be felvételi kérelmét.                                        B.L.

25 éves a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

Megkezdõdött a Kosciuszkó utcai iskola felújítása

A kicsi, lapostetős épületet elbontják, helyére új szárny épül, amelyben  az étkező és az irodák kapnak helyet

Több mint ötven napirendi pon-
tot tárgyalt meg a Fõvárosi
Közgyûlés április 25-i rendes
ülésén, ahol döntöttek arról is: a
Lánchíd felújítása szeptember-
ben kezdõdhet, és várhatóan
2021 nyarára fejezõdik be.

A Lánchíd az elsõ magyarországi
Duna-híd, amely joggal viseli
Széchenyi István nevét, hiszen õ
szorgalmazta „a Dunától ketté -
szakított haza s annak szívének
összeforrasztását”, s ajánlotta fel
egyéves jövedelmét az építésre. A
gróf megszerezte a görög szárma -
zású Sina György bécsi ban kár
anyagi és erkölcsi támoga tását. A
bankár hívta Pestre William Tier-
ney Clark angol mérnököt. Siná-
nak örök emlé ket állított Jókai
Mór: Aranyember címû regé -
nyében, amelynek fõhõsét, Tímár
Mihályt róla min tázta.
   A Láczhidat 1849. november
20-án avatták fel. Negyvenöt nap-
pal az aradi vértanúk kivég zését követõen a hí don
elsõként Julius Haynau, teljhatalmú osztrák kato -
nai és polgári fõparancs nok és a magyar or szági
polgári ügye kért felelõs császári biztos ment át.
   A Lánchidat a második világháború végén
vissza vonuló német hadsereg katonái felrobban-
tották. A forgalomnak, némileg kiszélesítve, szá -
zadik születésnapján adták át. Elsõ komo lyabb
felújítására 1973 februárja és júniusa kö zött
került sor. Teljes körû rekonstrukciót, amely
érintette az Alagutat is, 1986 és 1988 között
végeztek. 
   Az újabb felújítás szükségességérõl a Fõvárosi
Közgyûlés tavaly márciusban döntött,  idén ápri -
lis   ban pedig arról született határozat, hogy szep -

temberben kezdõdhet a munka, amely vár ha -
tóan 2021. június végére fejezõdik be.
   A projekt megvalósítása a Budapesti Közle -
kedési Központ (BKK) Zrt-re hárul. Az elõ -
készítés során elkészültek a Lánchíd, az Alagút és
a Clark Ádám tér kiviteli tervei, s megkapták a
szükséges engedélyeket, hatósági jóváhagyásokat. 
   A Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti
pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását
és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszer -
kezetek javítását és korrózió elleni védelmét.
Továbbá a gyalogoskorlátok mûemléki felújítá -
sát, a kõfelületek javítását és felülettisztítását, a
köz- és díszvilágítás korszerûsítését, a Duna-
meder szükség szerinti rendezését, a hídfõkben

lévõ gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a
hídfõ lépcsõinek átépítését, a hídfõk helyi sé -
geinek felújítását és lehetõség szerinti hasz no -
sítását. A hídtest felújítása mellett szükséges
elvégezni a pesti hídfõ alatti aluljáró újjáépítését
is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása
mellett lehetséges, ezért célszerû összehangolni
a híd felújításával.
   A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16
milliárd forint. Mint az elfogadott javaslatban
olvasható: ugyan a Lánchíd felújításához kapcso -
lódik az Alagút és a Clark Adám tér felújítása is,
de ez – második ütemként – csak a késõbbi évek-
ben, a szükséges forrás megléte esetén valósul
meg.                                                                  D. A.

Szeptemberben indul a Lánchíd felújítása

A forgalom átszervezéséről a BKK ad majd tájékoztatást – jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani

Nyáry Zsigmond igazgató az ikonikus baglyos kilinccsel

2019 szeptemberétől már gyerekzsivaj tölti meg a boltíves folyosókat

Építkezés 
a határon

Igaz ugyan, hogy a Csalogány utca 43-as szám
közigazgatásilag már a II. kerülethez tartozik,
ám az I. kerületben élők is sokáig találgatták,
mi épül majd az egykori Állami Tanítónőkép -
ző Intézet helyén. Az intézményt a 2000-es évek
elején bontották le, a telket a Fővárosi Önkor-
mányzat értékesítette 2009-ben a Lidl üzlet -
láncnak. Az évek során sok elképzelés látott
napvilágot arra vonatkozóan, hogy mi is épül a
foghíjtelekre. Voltak olyan tervek, hogy üzlet -
házat és irodákat, illetve csak kiskereske delmi
egységeket építe nek. 
   Mára egyértelművé vált, hogy a területre két-
szintes mélygarázst, a földszintre egy 1960
négyzetméteres áruházat, az emeltre irodákat
és lakásokat építenek. A tervek szerint az új
épület 2019 végére készül el. 

Látványterv
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Simon Attila kapta az idei Budavári Szent György díjat

Példakép a közösségnek

A Képviselõ-testület áprilisi ülésén tárgyalták
meg és fogadták el a három önkormányzati cég –
a Budavári Játszótér Üzemeltetõ Nonprofit Kft.,
a Budavári Kapu Kft., és a társasházak keze -
lésével foglalkozó Házga Kft. – üzleti terveit.
Összeállításunkban röviden bemutatjuk a há -
rom cég eredményeit és terveit. 

A BUJSZ Kft. legfontosabb feladata a népszerû
kerületi játszóterek biztonságos üzemeltetése és
fejlesztése. A cég nonprofit módon mûkö dik,
azaz bevétele nem képzõdik, 50 millió forintos
mûködési támogatásukat az önkormányzat biz-
tosítja. Üzleti tervükben részletesen bemutatják
a 2016-os alapítás óta elvégzett legfon tosabb
feladatokat és az az idei év terveit is. Az elmúlt
idõszak eredményei közül kiemelik, hogy ütés-
csillapító burkolat készült a Mátyás király és a

Dontáti játszótéren, míg a Rumini és Vuk ját-
szótéren mûfû burkolatot raktak le. A Csalo -
gány játszótér a kitaposott, kiégett fû helyett
vadonatúj, valódi gyepszõnyeget kapott auto ma -
tikus öntözõ rendszerrel. 
   Minden játszótérre a homokozók fölé árnyé -
koló napvitorlákat készítettek, amelyeket már ki
is helyeztek. A cég – az önkormányzat célki -
tûzéseivel összhangban – kiemelt figyelmet for -
dít az érzékenyítésre, ezért a Franklin és a Mátyás
király ját szótérre is kihelyeztek olyan integráló
játszóesz kö zöket, amelyeket a fogyaték kal élõ
gyerme kek  hasz nálhatnak. Az Aladár utcába, a
régi csõvázas mászóka he lyére egy kamiont
telepí tet tek a legkisebbek nagy örö mére. A na-
gyobb gyerme kek nek a Donáti játszótéren felújí-
tották a ping-pong asztalt és két új fitnesz eszközt
helyeztek ki. Folyamatosan gondoskodnak a

játékok ellenõr zésérõl, karbantartá sáról és a
terület takarításá ról, amelyet napi szinten két
takarító munka társ végez. 
   Az idei évben a Toldy – Donáti játszótéren
terveznek nagyobb fejlesz tést: kicserélik a széles
terep csúsz dát és felújítják a régi, kopott gumi
feljárót. A csúszda cseréjét tervezik a Ruminin
is: a labirintus játék mellé a legkisebbek számára
építenének ilyen játszó eszközt. A Csalogány
utcai játszótéren felújítják a hintát, és ide is kerül
új játékelem a tervek szerint. 

* * *
   A kerületi parkolási cég, a Budavári Kapu
Kft. 763 millió forintos bevétellel tervez,  mû -
ködési kiadásuk várhatóan 520 millió forint,
amely az 58 fõs munkavállalói állomány bér -
költségébõl valamint a folyamatos fejlesztési és
karbantartási kiadásokból tevõdik össze. Az
informatikai rendszer folyamatos megújítása
mellett tervezik a parkoló-automaták cseréjét,
és a vári behajtási rendszer újabb moderni -
zálását is. Bõvítenék a térfigyelõ kamerákat,
több ilyen készülék kerül ne ki a Bécsi kapuhoz,
a Fehérv ári kapuhoz, illetve a Szenthá rom ság
térre a forgalom hatékonyabb észlelése miatt.
A tervek között szerepel a Hunyadi úton egy új
pavilon kialakítása is. 

* * *
A társasházak kezelésével foglalkozó Házga Kft.

100 százalékban piaci körül mé nyek között dolgo-
zik, költségvetési támogatásban nem részesül. A
cég tevékenységét több sajátos kockázat és egyéb
külsõ körülmény befo lyásolja, amelyek hatását az
ügyvezetõ folyamatosan csök   kenteni próbálja. A
társaság fõ célja továbbra is a kezelt társasházak
portfólió jának megõrzése, bõvítése valamint a
bevételek és a kiadások szinten tartása. Üzleti ter-
vük alapján 48,3 millió forintos nettó árbe vé tellel
és 46,7 millió forintos kiadással számolnak.

Fejlesztések a játszótereken, új informatikai eszközök a parkolásban 

Jól mûködnek az önkormányzati cégek

Még el sem kezdõdött a Szent György napi
ünnepség, amikor a katasztrófavédelem riasztást
kapott, így a helyszínen jelen lévõ Váradi Nor-
bert fõtörzsõrmester máris futott. Tûzoltó
védõruháját az utcán húzta magára, és a Jókai
Anna Szalon elõtt várakozó tûzoltóautó egy
percen belül már indult is a megadott helyszínre.
Ez az esemény is rávilágított arra, hogy a
rendõrök, a tûzoltók és a katasztrófavédelem
munkatársai számára a közrend, a biztonság fen-
ntartása az elsõ és a legfontosabb. Ezt a szolgála-
tot köszönte meg a Budavári Önkormányzat és a
Közbiztonsági Közalapítvány közös Szent György
napi ünnepsége. 
   Köszöntõjében Nagy Gábor Tamás polgár -
mester kiemelte, hogy a kerület közbiztonsága
évek óta folyamatosan erõsödik, az eredmények
és a sikerek mögött pedig hatalmas erõfeszítés,
önzetlen szolgálat és igazi csapatmunka áll. Ezt, a
közösség biztonságáért végzett munkát ismeri el
az önkormányzat a Budavári Szent György díjjal,
amelyet idén immár hatodik alkalommal adtak
át. – A díj nem pusztán elismerés, a díjazottat
példaként állítja a közösség, a csapattársak elé –
mondta a polgármester. 
   Cserháti László, a Közbiztonsági Közalapít -
vány kuratóriumának vezetõje is köszönetét
fejezte ki a rendõrség és a katasztrófavédelem
dolgozóinak. Mint mondta, személyes tapaszta-
lata, hogy a kerületben élõk nagyon jó vélemén-
nyel vannak a rendõrségrõl. – Csak így tovább,
Szent György napján ezt kívánom Önöknek –
tette hozzá.   

   Varga Ferenc tûzoltó dandártábornok, a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója minderre úgy válaszolt, hogy munkájukért
nem várnak köszönetet, de nagyon jólesik az elis-
merés, hiszen a megbecsülés még jobb teljesít-
ményre ösztönzi a kollégákat. Külön köszönetét
fejezte ki az önkormányzatnak, amely a Budavári
Szent György díj adományozásával külön is elis-
meri a közrendért dolgozók munkáját. Krammer
György kerületi rendõrkapitány is a rendõrség és
az önkormányzat példás együttmûködését emel -
te ki felszólalásában. Hangsúlyozta, hogy a kerü -
let jó közbiztonsága nem pusztán a rendõrség
érdeme, abban jelentõs szerepet játszik az önkor -
mányzat, a közterület-felügyelet és a polgárõrség. 
   A Budavári Szent György Díjat idén – a
Képviselõ-testület döntése értelmében – Simon
Attila címzetes rendõr õrnagy vehette át. Simon
Attila 1995. december 15. napja óta tagja a
rendõrség hivatásos állományának. Felszere -
lésekor járõrként, majd járõrvezetõként látta el
feladatait a BRFK szerveinél. Szolgált motoros
járõrként, majd motoros járõrvezetõként. 2005-
ben – szolgálat mellett – elvégezte a Rendõrtiszti
Fõiskolát, elsõ tiszti kinevezésére 2006. máju sá -
ban került sor. Ezt követõen a BRFK Közlekedés-

rendészeti Fõosztályán vizsgáló beosztást kapott.
A Pest Megyei Rendõrfõkapitányság Budaörs
Rendõrkapitányság állományába fõvizsgálói,
majd ügyeletestiszt beosztásba került. 2008-tól a
kerületi rendõrkapitányság állományában teljesít
szolgálatot, jelenleg készenléti csoportvezetõi
feladatokat lát el.
   Felettesei a díjra való felterjesztésekor úgy jelle-
mezték, hogy csoportvezetõi feladatai során
helyesen ítéli meg az egyes ügyekben bizonyí-
tandó törvényi tényállási elemeket, a kapcsolódó
jogszabályokat kiválóan alkalmazza. Az állampol-
gárok által tett bejelentéseket követõen a szük-
séges feladatokat szakszerûen választja meg, szük-
ség esetén azonnal alkalmazza azokat. Felelõs ség -
érzete és hivatástudata magas szintû, a beosz -
tásához tartozó vezetõi feladatait is kiválóan látja
el, amellyel inspirálja kollégáit. Külön kiemelték,
hogy gyors és kiváló bûnügyi feladatellátásának
köszönhetõen a rendõrség sikeresen elfogott 3
unokázó csalással gyanúsítható személyt idén
januárban. 
   A díj átadása után a Közbiztonsági Közala pít -
vány pénzjutalommal ismerte el a kerületben szol -
gálatot teljesítõ rendõrök, tûzoltók és ka taszt ró -
favédelemben dolgozók munkáját.                   B.L.

Jutalomban részesültek a katasztrófavédelem munkatársai is

Életet mentett 
a szén-monoxid
jelző
Bár nincs fűtési szezon, a Budavári Önkor -
mány zat által a bérlőkhöz beszerelt szén-
monoxid jelző újra életet mentett. 

Vas Hunor, a Gamesz igazgatója lapunknak
elmondta, hogy május 3-ra virradó éjjel elek-
tromos tűz keletkezett  az Úri utca 20. szám
alatti lakásban, mint utólag kiderült, a vil-
lanyóraszekrényben történt a baleset. A lakás-
ban elhelyezett szén-monoxid jelző nem a
füstöt érzékelte, hanem azt, hogy kevesebb az
oxigén a lakásban, ezért riasztott. A lakó a
riasztásra felébredt és hívta a tűzoltókat, akik a
hely színre érkezve eloltották a tüzet. A Gamesz
pedig hala déktalanul megkezdte a károk felmé -
rését és a helyreállítási munkákat. 
   – A szén-monoxid érzékelő készülék jel zé -
sének köszönhetően a lakó gyorsan intézke -
dett, így nem történt tragédia vagy komolyabb
baj, az anyagi kár 2-300 ezer forintra tehető –
mondta a Vas Hunor. Hozzátette: a lakót nem
kellett kiköltöztetni a lakásból, és az elsődleges
károk helyreállításával az áramszolgáltatást is
biztosítani tudják.  
   A további helyreállítási munkálatokat is
elvégzi a Gamesz: kicserélik az elöregedett veze -
té keket, új mérőórát szerelnek fel és kifestenek. 

   Mint ismeretes, a Budavári Önkormányzat
tavaly év végén 1300 darab magas minőségű
Honeywell XC70 típusú szén-monoxid jelző
készüléket vásárolt a kerületi önkormányzati
lakások bérlőinek. A készülékeket a GAMESZ
munkatársai minden lakásban felszerelték. A
beruházás célja az volt, hogy minden bérlő biz-
tonságban legyen, és ha baj van, még időben
megelőzhető legyen a tragédia.
   A készülékek a fűtési időszakban is életet
mentet tek, két alkalommal riasztották a lakó -
kat szén-monoxid jelenléte miatt. A jelzésnek
köszönhetően nem történt tragédia akkor sem,
mint ahogyan most sem.  

Új helyszínen a háziorvosi ügyelet
Március 15-tõl új helyre költözött a 24 órás felnõtt
háziorvosi ügyelet. A korábban a Beethoven utcában
mûködõ ügyelet immár a Városmajor utca 33. szám
alatt, megújult környezetben, a hét minden napján fo-
gadja a betegeket. A rendelõ tömegközlekedéssel
megközelíthetõ a Széll Kálmán térrõl induló 128-as
busszal a Barabás villa megállóig. Telefonszám: +36-
1-212-6636.

Gombnyomásra azonnali segítség

A Budavári Önkormányzat jelzõrendszeres házi se -
gítség   nyújtás szolgáltatása évek óta sikerrel mû ködik.
A szolgáltatás segélyhívó készülékkel se gí ti az idõsek,
rászoru lók életét például rosszul lét vagy baleset esetén.
A krízishely zetben ele gen dõ megnyomni a készülék
gombját, az az azonnal riaszt. 
    A készülékeket nem csak az idõsek, de a 65 évnél fia -
talabb, egészségi állapuk miatt rászo ru ló kerületi
lakosok is igénybe vehetik. A szolgáltatásért térí té si dí-
jat kell fizetni, amely nek mértékét az önkormányzat
határozza meg. A legmagasabb térítési díj jelenleg 80
Ft/nap. További részletes felvilágosí tás a Gondozási
Központban (1013 Budapest, Attila út. 8.).
Vezetõ gondozó: Krieser Andrea. 
Jelzõrendszeres koordinátorok: 
Kenes sey Zoltán né, Farkas László. 
Telefon.: +36-1-356–65-84

Röviden

Védik a gyermekeket a tűző naptól – napvitorlát állítottak fel a kerületi játszótereken

Simon Attila az idei díjazott
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Május 3-án a hazai textilmûvészek színe-java
képviseltette magát Kecskés Ágnes Visszatérõ
ösvények címû kiállításának megnyitóján. A
Munkácsy-díjas textilmûvész pályatársaival az
évtizedek során nemcsak kollegiális, hanem
nemzedékeken átívelõ baráti kapcsolatot is
kialakított, így a neves alkotók akár egy kisebb
szim póziumot is tarthattak volna a Várnegyed
Galériában.

A látogatókat Vincze Zsuzsa hegedûmûvész Bach
dallamaival köszöntötte, majd Incze Ildikó, a

galéria háziasszonya a kiállító mûvésznõ kíván-
ságára Pilinszky János Introitusz versét szavalta el.
   Feledy Balázs M.S. mester-díjas mûvészeti író
mûvészettörténeti áttekintésében felidézte, hogy
az 1960-as ’70-es években a magyar képzõmûvé -
szetnek mindössze három olyan ága volt, amelyet
nemzetközi szinten is jegyeztek: a sokszorosított
grafika, a kerámia és a textilmûvészet. Ez utóbbi
számos kiemelkedõ alkotója közé tartozik Kecs -
kés Ágnes is. Komáromban, a kettészakított
Duna-parti városban született, amelyet késõbb a
város címerével és õsei nevével díszített fali kár-

piton is megörökí -
tett. (Az alkotás a
Galériában megte -
kinthetõ.) 1957-
ben került a buda -
pesti képzõmû vé -
sze ti gimnázium-
ba, ahol egyik
mes  tere Göllner
Miklós festõ-tanár
volt. Göllner bizo -
nyára támogatta a
fiatal lány festõ -
mûvészi ambícióit
is, hiszen e készség,
tehetség és szem-
lélet – a rajzosság
és figurativitás – a

textiles pályáján máig megmaradt. Kecskés
Ágnes a középiskolás évek után a Kispesti Textil-
gyárba került, majd az Ipamûvészeti Fõiskola tex-
til szakán tanult, ahol 1970-ben szerzett dip -
lomát. Elsõ gobelinje, az óarannyal átszõtt Déd-
nagymama 1973-ban készült és a jelen kiállítás
meghatározó darabja. A mûvész további pályáját
az õselemek, állatok, virágok, a csillagok és tájak
világának ábrázolása, majd a közelmúltban
immár hiteles történelmi alakok – köztük Balas-
si, a végvári hõs – kárpitba álmodott portréja
jellemzi. Számos filozofikus alkotását erõs szak -
ralitás járja át.
   Feledy Balázs méltatásában több mûre is fel-
hívta az érdeklõdõk figyelmét, így a fõfalat
elfoglaló Oroszlánok címû nagyméretû alkotásra,
a Víz alatti sorozatra és kiemelten a Himnuszra,
amelyet 1996-ban a köztársasági elnök palo -
tájában állítottak ki 7 kortárs textilmûvész Him-
nusz címû kárpitjával együtt. – A különlegesen
szõtt térkép, a „vérrel áztatott folyók” ábrá-
zolásából egyetemes erõ sugárzik és az alkotást a
tárlat központi darabjává teszi – hangsúlyozta a
mûvészeti író. Kecskés Ágnes a Széchenyi Irodal-
mi és a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja,
akinek pályájára a hagyományt újra értelmezõ
mûvészi attitûd jellemzõ.
   A Várnegyed Galéria kiállítása június 2-ig
tekinthetõ meg a Batthyány utca 67. szám alatt.
A belépés ingyenes.                                           roj-

Visszatérõ ösvények a Várnegyed Galériában

Kárpitba álmodott gondolatok

ERDÉLYBÕL FÚJ A SZÉL
Május 11-én, pénteken 17.30 órától a Kár-
pát-medencei Magyarok Kulturális Egyesü -
letének szervezésében Thököly Vajk: Erdélybõl
fúj a szél címû könyvének bemutatója. A
belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

NYITOTT ZENEI MÛHELY
Május 15-én és 22-én 10.00-11.30-ig zene -
akadémisták nyilvános próbái házimuzsikával.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

ZENEAKADÉMISTÁK KONCERTJE
Május 13-án, vasárnap 18.00 órátóla Liszt Fer-
enc Zenemûvészeti Egyetem hallgatóinak hang-
versenye. Közremûködik: Zhang Zhong Shi
(zongora), Várallyay Fülöp (zongora), Hirling
Bettina (zongora), Horváth Ábel (zongora),
Magyar Valentin (zongora), Pinkert Edina
(hegedû), Rippert Péter (zongora). Mûsoron
Mozart, Beethoven, Liszt, Schumann, Debussy
és Brahms mûvei. 
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

SZONÁTALAKULÁS – 
AVAGY EGY MÛFAJ DRÁMAI 
VÁLTOZÁSA BEETHOVEN 
MÛHELYÉBEN II.
Május 16-án, szerdán 18.30 órától folytató -
dik a Vizizene, Eckhardt Gábor zongora mû -
vész sorozata. Az esti zenei program izgalmas,
interaktív kalandozást ígér képben, szöveg ben
és hangokban, ahogy megszoktuk már a házi -
gazdától, könnyedén és humorosan. 
   A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kö -
tött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu web -
oldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu
e-mail címen lehet a program megjelölésével.

ISTEN ÉS A SZERELEM – 
VÁLOGATÁS JÓZSEF ATTILA 
VERSEIBÕL
Május 17-én, csütörtökön 18.00 órától
Meskó Bánk elõadómûvész irodalmi estje.
Közremûködik: Radnóti Róza zongora mû -
vész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu web -
oldalon vagy a jokaiannaszalon@ budavar.hu
e-mail címen lehet a program megjelölésével.

JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 

16.00 – 20.00 óráig

A látogatás idõpontjával kapcsolatban 
ajánlott elõzetesen egyeztetni.

Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu,

facebook.com/jokaiannaszalon

A Krisztina tér 1. számú épület, a Budai Polgári
Casino székhelye teljes egészében az önkor-
mányzat tulajdonába kerülhet. Mint arról már
beszámoltunk, a Képviselõ-testület hozzájárult
az adás-vételi szerzõdés megkötéséhez. A
felújítást követõen az épület újra közösségi
célokat szolgál majd, ahogy egykor, amikor itt
mûködött a Budai Polgári Casino.

Fõvárosunkban az elsõ kaszinót Széchenyi István
alapította 1827-ben Pesti Casino néven (késõbb
a Nemzeti Casino nevet vette fel). Ez szolgált
mintául a többi kaszinó alapításához. Tagjai
arisztokraták, fõnemesek voltak, a polgárság
számára késõbb alakultak kaszinók. Akko ri ban
a kaszi nók nem a szerencsejátékokról szóltak,
hanem „zártkörû társaság idõtöltését szolgálták.” 
   A budai oldalon, a Dísz téri Marczibányi
palotában 1841-ben jött létre a Budai Casino
Egyesület, amelynek tagjai magas rangú állami
tisztviselõk, katonatisztek voltak; mások mellett
Széchenyi István, Marczibányi Antal, Eötvös
József is.  A budai polgárságnak  még több  mint
negyven évig kellett várnia, míg kaszinója lett: a
Budai Polgári Casino 1886-ban alakult a Kriszti-
na tér 7-ben. A földszinten mészárszék és
vendéglõ volt, a kaszinó az emeletet foglalta el.
A helyiséget Baranek Elek háztulajdonostól vet-
ték bérbe. 
   1886 júliusában szervezõ bizottság alakult,
vezetõje Zboray Béla ügyvéd volt, akinek vezeté -
sével elkészült az elsõ alapszabály-tervezetet és
költségszámítás is.  „Oly közös érintkezési pont
alkotassék, ahol társadalmi állásra való tekintet
nélkül minden polgár kellemes otthont és üdítõ
szórakozást találhasson.” – írták.  Bevezették a
gázvilágítást, bútorokat, csillárokat vettek, vala -
mint két tekeasztalt is beszereztek. Szeptember
21-én volt az alakuló közgyûlés, megállapították
az alapszabályokat és megválasztották az elnök-
séget. Az engedélyre 1886. október 9-én nyom -

ták rá a belügy mi -
niszteri pecsé tet. 
   A kaszinó igaz-
gatója Újhelyi
Sándor, titkára
Garancsy Mihály
lett. A tagság
körében gyakor-
latilag a polgárok
minden rétege
képviseltette
magát: kereske -
dõk, háztulajdo -
nosok, ipa rosok,
ügyvédek, orvo -
sok, mérnökök,
köz- és magán-
tisztviselõk. A tag -
létszám 205 fõ
volt. Azt talán mondani sem kell, hogy ter-
mészetesen csak férfiak lehettek a kaszinó tagjai.
De azért a hölgyeket sem zárták ki teljesen,
táncvigalmakon, hangversenyeken, elõadáso -
kon jelen lehettek. 
   A kaszinó azonban nem csak szórakozásról
szólt, hiszen közügyeket és karitatív célokat is
képviseltek. Ilyen volt például az Alagútnál a
vámszedés eltörlése, az Ördögárok teljes bebol -
to zása, elõbb légszesz-, majd villanyvilágítás beve -
zetése, a lóvasút villamos üzemûre váltása, sze -
gény gyerekek felruházása, a Városmajor köz-
parkká alakítása és egyebek. A Budai Polgári
Casino 1893-ban új helyiségbe költözött. Nem
mentek messzire, csupán a Krisztina tér 1.
számú épületbe, ahol a kaszinó virágzott, tagsága
gyarapodott.
   A „Nagy Háborút” a kaszinó is megsínylette,
de mindvégig mûködött. 1923-ban a Budai Pol-
gári Casino egyesült az 1902-ben alapított
Krisztinavárosi Kaszinóval, s taglétszáma immár
1450 fõre emelkedett. Továbbra is töretlenül a

keresztény nemzeti eszme jegyében mûködtek
és a napi politikát lehetõleg kizárták körükbõl.
Felkarolták Buda történeti és régészeti emlé -
keinek ápolását, konkrét lépéseket tettek a régi
temetõk – köztük a honvéd temetõk – megõr -
zéséért. 
   A második világháború befejezését követõen
azután utolérte a kaszinót is a polgári intéz -
mények sorsa: feloszlatták, betiltották. Az egy -
kori épületben különbözõ intézmények kaptak
elhelyezést. A Budai Polgári Casino a rendszer -
váltás után civil szervezetként újjá ala kult, és foly-
tatva a hagyo mányt, kulturális és ismeretter-
jesztõ elõadásokat szerveznek (lásd keretesben).  

dr. Reisinger Frigyesné

Egy kis helytörténet…

Az egykori Budai Polgári Casino története

Május 19-én 19.00 órakor „Régi dicsõségünk hol
késel az éji homájban?” címmel Hunyadi Mátyásra
emlékezik a Budai Polgári Casino.  Közremûködik:
Sinkovits-Vitay András elõadómûvész.  A belépés díj-
talan. Helyszín: Városháza, 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.

A Krisztina tér a templommal és jobb oldalon a kaszinó épületével

„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmû-
sorozata” címû önkormányzati filmklubban
május 17-én, csütörtökön 18.00 órától az
Utószezon címû filmet vetítik.  Az elõadás után
beszélgetés a meghívott alkotókkal, vendé gekkel. 
   A balatoni üdülõhelyen az utószezont élvezõ
társaság unalmában elhatározza, hogy megvic-
celik egyik tagjukat. Kerekes nyugalmazott
gyógy  sze részt felhívják telefonon, és a megyei
fõ ka pitány nevében „igen fontos ügyben” bei-
dézik másnapra. Nem is sejtik, hogy a tréfa
milyen válságot idéz elõ Kerekesben. Õ ugyanis
a II. világháború alatt Szilágyiék patikájában

dolgozott és Holl Péter, az akkori rendõrk a -
pitány az õ elszólása nyomán vitette el a zsidó
származású Szilágyiékat. Ráadásul a patikát kiu-
talták Kere kesnek. Másnap Kerekes elindul a
megye székhelyre. A barátok, akik titokban
követik, látják, hogy milyen felindult állapot-
ban van. Szeretnék közölni vele a valóságot, de
egész napos hajsza után csak este sikerül Kerek-
est erõszakkal visszacipelni a Sodits-villában. Itt
– meglepetésükre – a szívrohammal küszködõ
Kerekes követeli, hogy most már komolyan tár-
gyalják le az ügyét, annál is inkább, mert a tár-
saságban egy nyugalmazott bíró is van…
   A film és a fõszereplõ Páger Antal 1967-ben a
Velencei Filmfesztivál különdíját nyerte el
   A filmvetítésre a belépés díjtalan, ingyenes
jegyek csak személyesen a Tabán mozi pénztá -
rában igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-
89.

Fábri Zoltán életmûsorozata

Utószezon

Jelenet a filmből                                                  Forrás: Fortepan
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Krisztinaváros legendás templomában, Széchenyi
István és Semmelweis Ignác esküvõjének szín-
helyén, egy észak-olaszországi zarándokútról közel
három évszázada hozott Vérehulló Szûzanyát
ábrázoló kegykép alatt csendült fel május 1-én
Beethoven C-dúr miséje. A Beethoven Budán
Fesztivál nyitóhangversenyén Vashegyi György
Liszt-díjas karmester vezényletével négy szóló -
énekes – Szutrély Katalin (szoprán), Balogh
Eszter (alt), Komáromi Márton (tenor) és Borka
Ákos (basszus) –, valamint az Orfeo Zenekar és a
Purcell kórus szólaltatta meg.

   
A koncert elõtt Nagy Gábor Tamás polgármester
köszöntötte az érdeklõdõ közönséget, amelynek
tagjai zsúfolásig megtöltötték a padsorokat. A
rendezvény ötletgazdája rövid beveze tõjében
felidézte, hogy immár 19. alkalommal emlékez -
nek meg arról a különleges látogatásról, amely -
nek során 1800. május 7-én Beethoven a budai
Várszínházban hangversenyt adott. Utalt egy
másik évfordulóra is, hiszen 1990-ben ugyancsak május 1-jén adta elsõ koncertjét a Purcell kórus,

és rá egy esztendõre lépett nyilvánosság elé az
Orfeo Zenekar. 
   A Beethoven Budán Fesztivált Lõrinczy György,
a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke nyitotta
meg. Mint mondta, nem pusztán ebben a
funkció jában, de a Budapesti Operettszínház
fõigazgatójaként, sokéves menedzseri tapasztala-
ta okán és I. kerületi polgárként egyaránt öröm-
mel áll a zenei rendezvénysorozat mellé. A fel-
lépõ mû vészek jó része ugyanis európai szinten
számon tartott muzsikus, és sok a tehetséges
fiatal zenész. – Egy fesztivál akkor igazán jó, ha
van üzenete és valamely konkrét földrajzi hely-
hez kötõdik. A Beethoven Budán ilyen rendez -
vény, hiszen a Lánchíd közelsége, valamint a
budai oldal egyaránt meghatározói a program-
nak – emelte ki. Hozzátette: a jó fesztiválnak

ugyanakkor nyitott -
nak is kell lennie, s ez
a jellem zõ  je is meg -
van e soro zat nak,
amely a klasszi kus
mu z sika mellett a jazz
felé is elkalandozik.
Végül mindehhez ke -
rületi polgár ként tet -
te hozzá, hogy a „kö -
zönség” és a „kö zös -
ség” egy más  hoz közel
álló fogalmak. – A
lakás koncertek, a há -
zi  mu zsi ká lás és a telt -
házas templomi hang -
 ver seny összeko vá -
csol, és az igényes kö -
zönsé get dicséri –
zár ta megnyi tóbeszé -
dét Lõrinczy György.

   A koncerten Beethoven C-dúr „Kismartoni”
miséjét az Orfeo Zenekar korhû hangszereken
adta elõ. A mûvet – amelyet Esterházy Miklós
herceg a felesége névnapjára rendelt – 1807.
szeptember 13-án mutatták be. A maga korá -
ban talán még túlságosan radikálisnak tûnõ
misét ma már kiteljesedõ, pompás hang zású
mûnek halljuk, így élvezhettük a Krisztina tem-
plomban is, sõt az élõ közvetítésnek köszön-
hetõen, ebben az élményben a Bartók Rádió
hallgatói is osztozhattak. A zenei empátiával
rendelkezõ, különleges érzékeny ségû Purcell
kórus felemelõ hangzással simult bele a szóló -
énekesek és a zenekar meghatározta harmóniá-
ba. A kiváló akusztikájú templomban gyö nyö -
rûen szólt a zárótétel végén felhangzó üzenet:
„Dona nobic Pacem!”, azaz „Adj nekünk
békét!”

Nyitóhangverseny 
a Krisztina templomban

Házimuzsikák
Lõrinczy György

Balog József Liszt-díjas zongoraművész és a házigazdák lakáskoncertje a
Szalag utcában. Balog József vendéglátóival, a fiatal, amatőr muzsikusokkal,
Tiszolczi-Bertalan Annával és Szálka Gergellyel is együtt játszott.

Különleges zenei élmény volt Baranyay László és Bogányi Gergely lakáskon-
certje. A két mûvész számos országban koncertezett már együtt. A Liszt-díjas
Baranyay László a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem oktatója és a ljubljanai
Zeneakadémia vendégtanára, egykori növendéke, a rendkívül fiatalon
Kossuth-díjjal kitüntetett Bogányi Gergely pedig a világ hangversenyter-
meinek visszatérõ, ismert és népszerû vendége. A házimuzsikáláson Baranyay
László felesége Szödényi-Nagy Enikõ csellón játszott.

Május 7-én Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoramûvész és Balázs
János, Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész közös játékát élvezhette a
közönség a De la Motte – Beer-palotában. 

A Markovits
Iván utcában
Matuska Flóra
(cselló), Virág
Mátyás (ba -
rokk cselló),
Sza bó Balázs
(physharmoni-
ka) lakáskon-
certje. Szabó
Balázs külön-
leges hangsze -
re, amely ka-
landos úton
került a
zenészhez, itt
debütált.

Az idei Beethoven Budán Fesztivál újdonsága a házimuzsikálás volt, amely
hatalmas sikert aratott mind az elõadók, mind a közönség körében. 

Örömet adott
a fesztivál
Zeneszerzõversennyel, filmnapokkal, tíz
nagykoncerttel és tizenhárom házimuzsikával
ünnepelte a Budavári Önkormányzat
Beethoven 1800. május 7-i budai fellépésnek
évfordulóját. Nagy Gábor Tamás polgármes -
tert, a Beethoven Budán Fesztivál ötletgazdáját
gyors értékelésre kértük. 

tTeltházas koncertek, népszerû házimuzsikálás,
óriási érdeklõdés, a rádió és a televízió kiemelt
figyelme. Így összegezhetõ az idei fesztivál. Ön mit
emelne ki az elmúlt mintegy két hét program -
jából?

– Az idei évben szerteágazó programokkal
készültünk, hiszen már április végén ingyenes
Beethoven Filmnapokat rendeztünk a Tabán
moziban. A vetített hat film egyfajta beha-
rangozója volt a májusi zenei rendezvény so -
rozatnak. A koncertek és a helyszínek tekin-
tetében is a mûfaji sokszínûségre törekedtünk,
hiszen templomi hangverseny, régizenei és
kamarakoncert valamint jazz elõadás egyaránt
szerepelt a programok között. A fesztivál igazi
sikere azonban az elõadókon múlt. Minden
fellépõ nagyon magas színvonalú elõadásokkal
készült, amely maradandó zenei élményt és
valódi feltöltõdést nyújtott a közönségnek is. 
t Az idei év egyik újdonsága a házimuzsika volt.
Neves mûvészek vállalták, hogy kisebb közönség
elõtt, magánlakásokban, szalonokban játszanak.
Milyen volt a fogadtatás?  

– Óriási érdeklõdés övezte a lakáskoncerteket,
és mind a vendéglátók, mind a fellépõ mû -
vészek izgalommal várták ezeket az alkalmakat.
Az volt a célunk, hogy személyesebbé tegyük a
koncertélményt és a koncerttermek távolság-
tartása után egy bensõséges, személyes hangu-
latú, igazi örömzenélést biztosítsunk a mûvé -
szek nek és a közönségnek is. Az egyes helyszí -
nek hangulata és a visszajelzések alapján
elmondhatom: ez sikerült is. A Beethoven fesz -
tiválok korábbi fellépõi mellett a kerületi
Farkas Ferenc Zeneiskola mûvésztanárai és a
Zeneakadémia növendékei mondtak igent
felkérésünkre. A vendéglátóknak felejthetet -
len pillanatokat szereztek a mûvészek, akik az
õ otthonukban, adott esetben az õ hangsze -
rükön játszottak. Az egyik vendéglá tónk el is
mondta, hogy sokáig zongorázott, de most már
évek óta nem vett elõ kottát. Most újra kedvet
kapott a zenéléshez. 
t A „klasszikus” koncertek közül melyiket emel-
né ki?

– A maga nemében mindegyik páratlan volt.
Felemelõ élmény volt az Orfeo Zenekar és a
Purcell Kórus nyitóhangversenye a Krisztina
téri templomban, mint ahogyan a május 7-i
emlékkoncert is. Azon az estén az Orfeo mel-
lett Berecz Mihály, generációjának egyik legte-
hetségesebb zongoramûvésze lépett fel. Fan-
tasztikus játékot mutatott be, ihletetten játszot-
ta a Graf-fortepianón a G-dúr zongoraversenyt.
Különleges élményt jelentett az a koncert, ame-
lyen korhű hangszereken szólaltatták meg a
darabokat. Itt csendült fel az a kürtszonáta is,
amely bizonyíthatóan elhangzott 218 évvel
ezelõtti budavári koncerten is. Oláh Kálmán
és a Budafoki Dohnányi Zenekar közös hang-
versenye és a külön erre az alkalomra írott
darab, Oláh Kálmán Beethoven Fantasy műve
is lenyûgözött.  
t A zárókoncerten mondott köszöntõjében azt
„üzente” Beethovennek: „Találkozunk 2019-ben,
itt Budán!” Megfogalmazódtak-e már ötletek,
elképzelések a jövõ évi fesztiválra vonatkozóan? 

– Látva az egyre nagyobb érdeklõdést, azt kell
mondanom, hogy a Beethoven Budán Fesz-
tivál lassan-lassan kinövi a kerület adta lehetõ -
ségeket. Az elmúlt évek tapasztalata bebizonyí-
totta, hogy érdemes budapesti, vagy akár nem -
zetközi szintre emelni a fesztivált. Ehhez
keresünk most ötleteket és támogatókat. 
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Az idei fesztiválon három jazz formáció is fel-
lépett egyedi, különleges hangzású mûsorával,
amelyet Beethoven zenéje ihletett. Május 3-án a
Sárik Péter Trió és a BTA Szimfonikusok, május
4-én Oláh Kálmán és a Dohnányi Zenekar,
május 5-én pedig Beethoven másképp címmel a
Jazzical Trio adott koncertet.

A Sárik Péter Trió ezúttal a BTA Szimfonikusok
vonószenekarával közösen lépett színpadra, mû -
sorukban Beethoven zongoraszonáták és szim-
fóniák jazz-átiratai követték egymást. Az ismert
Beethoven-dalt (A mormotás fiú dalát) a Take
Five címû jazz standarddel vegyítették, és a 13.
zongoraszonáta dallamaiból latin-amerikai rit-
musokat csaltak elõ. A fülbemászó melódiák
remek improvizációs csavarokkal változtak vir-
tuóz zongora-, nagybõgõ- vagy dobszólókká,
hogy az átirat végén végül visszataláljanak az
erede ti harmóniákhoz. 
   A közönség ezúttal is jó hangulatban közre -
mûködött az Örömóda eléneklé sében, majd a
mûsor végén többször is visszatapsol ta a trió tag-
jait: a zongorista Sárik Pétert, a bõgõs Fonay
Tibort és a dobos Gálfi Attilát.

 Világszínvonalú produkciót élvezhettek a
látogatók május 4-én este a MOM Kulturális
Köz pont ban, ahol a klasszikus zene és a jazz
fúzió ja valósult meg. A mûsor elsõ részében a
Budafoki Dohnányi Zenekar Beethoven ritkán
hallható II. szimfóniáját játszotta a Liszt-díjas
karnagy, Hollerung Gábor vezényletével, majd

a zenekarral együtt színpadra lépett Oláh
Kálmán és triója (Balázs Elelmér dob, Barza
Horváth József bõgõ). Oláh Kálmán háromtéte-
les Beethoven fantáziája kezdetben belesimult a
– Hollerung Gábor szavaival élve – „finom és
érzékeny dallamok”-ba, majd fokozatosan vette
át a teret a jazz improvizáció. 

   Az ezt követõ Passacaglia Bach Goldberg vari -
á ciók címû mûvének átirata – szerzõje ugyan-
csak Oláh Kálmán – újra a nagyzenekar és trió
közös elõadásában hangzott el. Az est muzsiku-
sait, a Liszt-díjas zeneszerzõt és zongoramûvészt
hosszan ünnepelte a közönség.
   Május 5-én késõ este Beethoven másképp cím-

mel, a Jazzical Trio adott koncertet. A
Káel Norbert vezette együttes gyakran
dolgoz fel  klasszikusokat, így többek
között Bach, Liszt és Rachmaninov is
szerepel a repertoárjukban. Ezúttal azon-
ban kizárólag közkedvelt Beethoven
darabok átiratait mutatták be. Az egyes
mûvek az eredeti dallamsorok zongo-
raátiratával indultak, majd a zenekar
vezetõje, Káel Norbert zongorista –
Oláh Péter bõgõssel és Pecek Lakatos
András dobossal közö sen – újszerû fény-
ben, fergeteges szólók kal variálva játszot-
ta többek között a „Holdfény” szonátát,
a Für Elise-t vagy a VII. szimfónia II.
tételét. A koncert egyértelmû igazolása
volt annak, hogy Beethoven a jazz
elvontabb irányzatának is ihletadó
mestere.

Klasszikus zene újragondolva

Beethoven és jazz 

Sárik Péter Trió és a BTA Szimfonikusok

A Jazzical Trió a Városházán

Symphonic & jazz: Oláh Kálmán triója és a Budafoki Dohnányi Zenekar – Ősbemutató a fesztiválon

A Beethoven Budán Fesztivál egyik nem titkolt
célja a fiatal tehetségek bemutatása. Május 3-án,
az Új utak Beethovenhez I. címû kamaraesten a
21-25 éves muzsikus generáció szépreményû tag-
jait ismerhette meg a közönség. A zeneakadé -

mista mûvészhallgatók színe-java – Baranyai
Barnabás, Dolfin Balázs (cselló), Kapor Andrej
(hegedû), Kurgyis András (brácsa), Radnóti
Róza, Szilasi Dávid (zongora) – játszotta
Beethoven szonátáit, illetve trióit. A Radnóti

Róza által szervezett koncert az ifjú zenészek
méltó tisztelgése volt Beethoven, a klasszika
mestere elõtt.
   Beethoven felé Johann Sebastian Bach-on vagy
Debussy-n keresztül is közelíthetünk, ezt bizonyí-
totta az Új utak Beethovenhez 2. címû kama-
raest. A városházi előadás valamennyi köz re mû -
ködõje a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti
Körének ösztöndíjjal támogatott ifjú tehetsége.
Varga Oszkár hegedûmûvész újvidéki zenész

családból érkezett Budapestre. Szólistaként állt
a közönség elé és Bach muzsikájával lenyûgözte
a közönséget. Ezt követõen Dani Imrével
közösen adtak elõ egy Beethoven és egy
Debussy hegedû-zongora szonátát, amelyek
tökéletesen szólaltak meg a remek akusztikájú
aulában. A hangverseny második részében a
Kruppa Kvartett (Kruppa Bálint és Osztovics
Éva hegedû, Kurgyis András brácsa, Baranyai
Barnabás cselló) lépett a közönség elé. Bach Esz-
dúr prelúdium és fúgája után Beethoven C-dúr
vonósnégyesét játszották, amely a „Razumovszkij”
melléknevet viseli. A hajdani bécsi orosz nagy -
követ Beethoven támogatói közé tartozott. 
   A koncertet a Bartók Rádió hallgatói is élvez -
hették.

Christoph
Preiß, 
a csodagyerek

Váratlanul nagy érdeklõdés kísérte a Regens-
burgból érkezett ifjú vendégmûvész, Christoph
Preiß hangversenyét. Akadt, akinek már pót-
szék sem jutott a Zenetudományi Intézetben.
Az immár három önálló lemezzel büszkélkedõ
17 éves zongoramûvész az idei fesztiválon
Bartók Béla közelmúltban felújított Bösendor-
fer zongoráján játszotta Beethoven Patetikus
és Waldstein szonátáját, valamint Csajkovszkij
négytételes G-dúr szonátáját. A Németország-
ban már jelentõs sikerekkel rendelkezõ, több
ze nei elismerést elnyert fiatalembernek ez volt
az elsõ külföldi vendégszereplése. A budavári
közönség vastapssal díjazta a mûvészt, aki
ráadással hálálta meg a lelkes fogadtatást.

A fiatalok új utakon jártak

Dolfin Balázs (cselló) és a Szilasi Dávid (zongora)

Varga Oszkár

Kapor Andrej (hegedű), Kurgyis András (brácsa) és Baranyai Barnabás (cselló)
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Egészen különleges zenei élmény részesei lehettek,
akik május 5-én részt vettek a Beethoven
hangsze rei címû koncerten, amelyen a klasszika
mesterének három szonátája és Brahms egyik
triója csendült fel a Városháza aulájában. A mû-
sorban a fortepiano, a hegedû és a kürt kapott
sze repet – akárcsak az 1800. május 7-i koncerten.
A hangszereket három neves hazai mûvész, Fülei
Balázs (fortepiano), Lesták Bedõ Eszter (hegedû)
és Szõke Zoltán (kürt) szólaltatta meg. 

A koncert különlegességét nem csupán a korhû
hangszerek adták, hanem az Op. 17.-es F-dúr
zongora-kürt szonáta is. Ez volt ugyanis az a
mûsorszám, amelyet Beethoven budai látogatása
alkalmával, 1800. május 7-én, a Várszínházban
Giovanni Punto kürtmûvésszel közösen játszott. 

   A mûvészek minden mûsorszám elõtt rövid
ismertetõt tartottak a különleges hangszerekrõl,
illetve a mûvek keletkezésérõl. Bevezetõjében
Lesták Bedõ Eszter ironikusan úgy indokolta a
korhû hangszerek megszólaltatását, hogy ha
„valamilyen csoda folytán Beethoven belépne
az aulába, ahol mai hangszereken játszanák a
zenedarabjait, talán rá sem ismerne a saját
mûveire”. Az említett F-dúr szonáta megszó -
lalása elõtt Szõke Zoltán mutatott a közön-
ségnek egy annál is régebbi kürtöt, mint ame-
lyiken végül eljátszotta a mûvet. Ez utóbbi jóval

nagyobb tölcsér rel rendelkezett, hogy beleférjen
a zenész keze, és e módszerrel különféle hango -
kat legyen képes kicsalogatni a hangszerbõl.
   Fülei Balázs szenvedélyes szavakkal méltatta
Beethoven 1820 és ’22 között keletkezett
szonátáit – köztük az Asz-dúrt is, amely ugyan-
csak a mûsor kiemelkedõ darabja volt. A Liszt-
díjas mûvész szerint a Mester nagy újító volt és ez
a mûve már-már feszegeti a szonáta-forma ha -
tárait; árad belõle a forradalmi hangulat, a
szabadság, az egyenlõség és testvériség gondolata. 
A záró számként elhangzó Brahms Esz-dúr kürt-

trió elõtt Lesták Bedõ Eszter mesélt a mûrõl.
Brahms fejében a téma elsõ hangfoszlányai erdei
séta során, egy magaslati fenyvesben szólaltak
meg. Bár a 19. században már létezett a kürt bil-
lentyûs változata, a zeneszerzõ ragaszkodott
ahhoz, hogy mûvét régi natúrkürtön adják elõ.
A bemutató elõtt megüzente a zenésznek, hogy a
premierig legalább három hétig gyakoroljon a
régi hangszeren.
   A nagysikerû és különleges hangversenyt nem
csupán a jelen lévõ közönség tagjai, hanem a
Bartók Rádió hallgatói is élõben élvezhették.

Május 7-én – azon a napon, amikor 1800-ban
Beethoven József nádor meghívására a Vár szín -
házban lépett fel – ünnepi hangversennyel zárult
a Beethoven Budán Fesztivál. Az idén új hely -
szín, a Hadtörténeti Múzeum Márvány terme
adott otthont az emlékkoncertnek.

A mûsor elõtt Nagy Gábor Tamás polgár mes -
ter köszöntötte az érdeklõdõ közönséget. Az est
házigazdája röviden áttekintette, hogy a 2000-
tõl minden évben megtartott várszínházi
emlék koncertek nyomán hogyan vált zenei pro-
gramokban egyre gyarapodó, többnapos fesz -
tivállá a rendezvény. Az emléknap kapcsán fel -
idézte Beethoven pályáját, személyes tragédiá -
ját és Budához való kötõ dé sét is. 
   A zeneszerzõ-zongoravirtuóz fülbetegsége
1795-ben  kez dődött, de 1806-ban még maga
mutatta be a IV. zongoraversenyt – az idei kon-
cert mûsorán is szereplõ zenemûvet –, ezt kö -
vetõen azonban már nem ült zongorához,
csupán vezényelt. A IX. szimfóniát már hallása
teljes elvesztése után kompo nálta. Ars poeticá -
ját 1802-ben az úgynevezett „heiligenstadti tes-
tamentum”-ban írta meg Karl öccsének. A
végrendelet a magányos és depresszióba süllyedt
alkotóról tudósít, akit – saját szavai szerint –
csak a mûvészet tartott vissza az öngyilkosság tól.
   A fesztivál ötletgazdája – az elmúlt hét zenei
pezsgésére és sikeres koncertjeire utalva –  Ester-

házy Miklós herceg szavait idézve, a Mesterhez
intézett gondolattal zárta köszöntõjét: „De
kedves Beethoven, mit mûvelt már megint?” –
majd hozzátette: – Köszönjük, hogy vendégünk
lehetett és elmondta az üzenetét. Találkozunk
2019-ben, itt Budán!
   Az idei fesztivál zárókoncertjén az Orfeo
Zenekar Vashegyi György Liszt-díjas karmester
vezényletével nagyon magas színvonalú elõ -
adást produkált, a IV. szimfónia érzelemteli
dallamai tökéletesen eltaláltak a zenebarát
közönség szívéig. Beethoven 1806 nyarán,
Lichnowsky herceg nyári birtokán, egymás
után írtameg a IV. szimfóniát és a G-dúr zon-
goraversenyt. Mindkettõ életvidám, dina mi -
kus alkotás, ugyanakkor Berlioz és Liszt számos
zseniális, formabontó elemet fedezett föl ben-
nük.
   A második részben Berecz Mihály és Orfeo
Zenekar a G-dúr zongoraversenyt játszotta. A
Graf fortepiano lágy hangzása autentikusan
illeszkedett a régizenei együttes kópia hangsze -
reihez. A fiatal tehetség virtuóz játékával annyira
elvarázsolta a hallgatóságot, hogy a szûnni nem
akaró vastaps után a zenemû záró Rondo Vivace
tételét meg kellett ismételnie.
   Az ünnepi emlékhangverseny méltó lezárása
volt a tíz nagykoncertbõl és tizenhárom házi -
muzsikából álló 2018-as Beethoven Budán
Feszti válnak.

Beethoven zenéje korabeli hangszereken – Fülei Balázs, Lesták Bedő Eszter és Szőke Zoltán hangversenye a Városházán

Így játszották anno...

Május 2-án az Erdõdy-palotában rendezték meg
a Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny díj -
áta dó ünnepségét. A gála elsõ részében Szutrély
Katalin szoprán énekesnõ és Balog József zongo-
ramûvész elõadásában Beethoven A távoli ked-
veshez címû dalciklusát hallhatta a közönség,
míg a második részben a verseny gyõzteseinek és
helyezettjeinek a Beethoven mû ihlette alkotá-
sait mutatta be az alkalmi kamarazenekar.

A közönséget Mácsai János zenetörténész, a
Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny zsûri-
jének tagja köszöntötte, a szakmai testület nevé -
ben köszönetet mondott az ötlet gaz dának, Nagy
Gábor Tamás polgármesternek és a Budavári
Önkormány zat nak a verseny megszer ve zéséért. 
   A bevezetõ gondolatok után csendült fel
Beethoven hatrészes dalciklusa, amely 1816-ban
Alois Isidor Jeittels verseire készült. A tavaszról,
a természetrõl és a szerelemrõl szóló dalokat
Balog József zongoramûvész kíséretével Szutrély
Katalin érzékletesen adta elõ.
   Az eredeti mû elhangzása után mutatkoztak
be a kortárs zeneszerzõk, akiknek Budavár pol-
gármestere nyújtotta át az elismerõ okleveleket
és a pénzdíjakat. Az elsõ helyezett Oláh Patrik
Gergõ és Ott Rezsõ 2000-2000 eurót, a második

helyezett Balogh Máté 1500 eurót, míg a harma -
dik helyezést elért Leszkovszki Albin 1000 eurót
vehetett át.
   Ezt követõen a gálaest a nyertes mûvek bemu-
tatásával folytatódott. A hangversenyen közre -
mû ködõ alkalmi kamarazenekar tagjai: Balog
József (zongora), Rácz József (hegedû), Szûcs
Boglárka (brácsa) és Zétényi Tamás (cselló).
   A zenekritikusi értékelés szerint Leszkovszki
Albin (Fantázia-változatok egy Beethoven-dalra)
darabja kis fantáziák sorozatából áll, amelyek
azonban egybefüggõen is fantáziát alkotnak.
Balogh Máté gyermeki rácsodálkozás ihlette
(Játék címû) kompozíciójában valóban játék -
ként tekintett a Beethoven-témára, amelyet
indulóvá, örökmozgóvá, recitativóvá, scherzóvá
és táncokká formált. Ott Rezsõ fantázia jellegû
parafrázisával (An die verstorbenen Verliebten
– Az elhunyt szerelmeseknek) az eredeti dalcik-
lust megrendelõ Lobkowitz herceg és fiatalon
elhunyt felesége szerelmének kíván emléket állí-
tani. A legfiatalabb díjazott, Oláh Patrik Gergõ
(Meine Qual – Az én kínom címû) darabja egy
tragikus végû kapcsolatot és az ahhoz vezetõ
érzelmi szélsõségeket (szerelem, melankólia,
düh, halálvágy) dolgozza fel variációk formá -
jában.

Gálaest és díjátadó

Fülei Balázs fortepianón, Szőke Zoltán korabeli kürtön szólaltatta meg Beethoven műveit

Lesták Bedő Eszter

Maros Miklós, a zsűri elnöke, Oláh Patrik Gergő, Ott Rezső és Nagy Gábor Tamás a díjátadón

Berecz Mihály volt az emlékkoncert szólistája

„Köszönet a zeneszerzõnek!”

A Beethoven Budán Fesztiválról szóló összeállítást készítette: Rojkó Annamária
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E-mail: varnegyed@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfõ: 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
ke zés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ -
ségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal-
gókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikapcso -
lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó
és mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és
mozgásterjedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

Kedd: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda -
tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug   -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

Szerda:

10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zene -
terápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Rész -
vételi díj: 1000Ft/alkalom.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tanfo -
lyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Az órákon profi
tánc tanár segítségével tanulhatja meg, vagy elevenítheti
fel a chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slowfox
és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási lehe -
tõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

Csütörtök:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelent -
kezését is fogadják, de a játékszabályok ismerete szük-
séges!

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal-
gókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével tökélete -
sít heti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A hagyományos kínai
orvoslás alapja a meridiánrendszer, azaz az energiapá-
lyák hálózata. A meridiánokon akupunktúrás pontok
helyezkednek el, ezek ingerlése aktiválja azt a meridiánt,
ahol a pont található. A torna a meridiánokból áramló
ener gia-egyensúly helyreállításával erõsíti a szervezet
immunrendszerét, növeli vitalitását, állóképességét. A
torna ingyenes, folyamatosan lehet csatlakozni a cso-
porthoz.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.
com címen.

Péntek:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúságok és
más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Az órákon profi tánctanár segítségével tanul-
hatja meg, vagy elevenítheti fel a chachacha, rumba,
samba, az angol keringõ, a slowfox és a tangó alaplépé-
seit. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés:
Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

Vasárnap: 

17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészség -
megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap 
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélke -
dõt, alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További
információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu

Vízivárosi Klub
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

SZÍNKÓPÉ
Nyári színjátszó táborok 6-12 éveseknek. 

Hogyan születik egy színházi elõadás 5 nap alatt? Improvizáció,
szituációs játékok, jelmezkészítés és még sok érdekesség várja a
jelentkezõket.

Turnusok: június 18-22.; június 25-29.; július 16-20.
Jelentkezés: Zrinyi- Patocskai Katalin,
tel: +36-20-770-8679,
e-mail: szinkope@gmail.com. 
Jelentkezési határidõ: május 21.

MÁRAI SZALON 
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.)
Május 29-én, kedden 17.00 órakor Márai Sándor korabeli folyóira-
tokban, napilapokban megjelent, a gyûjteményes kötetekbõl kimaradt,
elfelejtett írásait Mécs Károly és Bakos Kiss Gábor színmûvészek tolmá -
cso lásában hallgathatja meg a közönség egy pohár Vesztergombi Csaba
által bemutatott szekszárdi bor kíséretében. Házigazda: Szigethy Gábor.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN
EGYESÜLET 
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székházának elõadóterme,
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 
Május 15-én, kedden 18.00 órától a 170 éve kezdõdött 1848/49-es
szabadságharc emlékei - I. rész. 200 éve született a budai hadmûveletek
irányítója: Görgei Artúr. Dr. Kedves Gyula történész és dr. Chikány Gábor
vegyészmérnök elõadása.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(Budavári Önkormányzat Díszterem – Úri utca 58.)
Május 14-én, hétfõn 17.00 órakor A modern budapesti úrinõ a két
világháború között címmel dr. Géra Eleonóra elõadása.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Május 16-án, szerdán 18.00 órától kamaraest. Közremûködik:
Németh Zsuzsanna - hegedû, Gallai Judit - cselló, Kékesi Judit – zongora.
Mûsor: Brahms: A-dúr hegedû-zongora zongorára op. 100, Bach:
Duettek hegedûre és gordonkára, Brahms: H-dúr trió op. 8. A Zene -
történeti Múzeum hangszereit 17.00 órakor Gombos László mutatja be.
Az 1200 (felnõtt) és 600 (diák, tanár, nyugdíjas) forintos jegyek a
múzeumba egész nap érvényesek.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Május 15-én, kedden 15.00 és 18.00 órakor a Mit érdemes tudni?
sorozat következõ elõadásának témája a Budai-hegyek védett növényei.
Arészvétel ingyenes. 

HAGYOMÁNYOK HÁZA – MAGYAR NÉPI
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Május 17-én, csütörtökön 17.00 órátólKemendi Ágnes elõadása Az
én kertem patika – régi tudás mai szerepben címmel. Belépõ: 800 Ft.

HAGYOMÁNYOK HÁZA – 
KÖZÖSSÉGI TEREM 
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Május 15-én és 29-én tánctanfolyam a Hagyományok Háza Baráti
Köre szervezésében elsõsorban az idõsebb korosztály számára, de fiata-
labbakat is szívesen látják. A tanfolyam célja, hogy a táncházakban
használható tudást adjon azoknak az érdeklõdõknek, akik nem hivatás -
sze rûen vagy együttesekben táncolnak. A zenét Virág völgyi Márta és
tanítványai, valamint a Borfolk zenekar szolgáltatják. Belépõ: 1000 Ft. 

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
Május 14-én, hétfõn, 19.00 órakor énekmondó Buda Ádám és a
Fabula együttes lesz a Tabulatúra régizene klub vendége a Szilágyi Dezsõ
téri templomban. 
Május 15-én, kedden 19.00 órakor „Istene kezében kész a
kegyelem...” címmel Lázár Csaba színmûvész Arany János ballada-estje.
Helyszín a Szilágyi Dezsõ tér 3-ban lévõ nagyterem.

FELSÕVÍZIVÁROSI SZENT ANNA 
TEMPLOM
(1011 Budapest, Batthyány tér 7.) 
Május 25-én, pénteken este 19.30 órától „César Franck, az orgona
Chopin-je” címmel francia-romantikus orgonaestet ad Balasi Barnabás,
a Szent Anna templom orgonistája. Mûsoron: César Franck (1822-1890)
mûvei: É-dúr korál (Három korál FWV 38), a-moll korál (Három korál
FWV 40), Prelúdium, fúga és variáció Op. 18, Hõsi darab (Piéce heroique).
A belépés díjtalan! További infó: www.szentannazene.hu

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
Május 19-én, szombaton 15.00-18.00 óráig Böngészde lesz a
Városmajorban a kistemplom elõtt. A magyar nyelvû mûveket ingyen
kínálják. A parkban sétálók hadd térjenek haza könyvvel megrakodva!

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára 1016
Krisztina krt. 87-91.)
Június 29-ig látható dr. Lipovszky György: Kedvenc képeim címû ter-
mészetfotó kiállítása. A tárlat ingyenesen megtekinthetõ a könyvtár nyit -
vatartási idejében, hétfõn, szerdán és pénteken 13.00 – 19.00 óráig,
kedden és csütörtökön 10.00-16.00 óráig.

Programok

KLÁRISOK MESEKONCERT
KLUB
Havi rendszerességgel jelentkező csa -
lá di me sekoncert klubot indít a Klári -
sok zenekar. A koncertsorozat az NKA
támogatásával valósul meg. Ajánlott
korosztály: 4-8 éves korig. 60 perc.

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kive -
ze tő utat? Tudsz egymás után kétszer
hatost dobni? Menni fog a pókerarc?
Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály:
6-12 éves korig. 120 perc.

MESELÁTÓ
Egyes helyeken a Minden Mesét Látó
Gurunak nevezik és varázslónak
tartják, mások bűvész nek, de akadnak,
akik szemfényvesz tőnek. Különleges
tudománya, hogy látja az emberek
közös történetét, de csakis akkor, ha az
általa kiválasztott csoport bizonyítja,
hogy alkalmas erre a megtisztelő mu-
tatványra. Ebben persze kevesen hisz -
nek. Én sem hittem, amíg nem hallot-
tam a saját fülemmel. Ajánlott ko-
rosztály: 8-12 éves korig. 90 perc.

Május 19., szombat 11 órától

Május 26., szombat 11 órától

Május 12., szombat 11 óra

PROGRAMOK
I., Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020

Május 25-26. között rendezik
meg a jubileumi, tizedik Szeretet -
híd – Kárpát-medencei Önkén -
tes Napokat. A rendez vényt
2009-ben hívta életre a Magyar
Református Szeretetszolgálat,
hogy ön kéntes munkával – szo-
ciális, fej lesztési és ökológiai
területen – valódi segítséget
nyújt sanak a te le püléseknek,
intéz mé nyek nek, gyülekezetek -
nek. 

A Budai Református Egyházköz -
ség idén is több programmal vár-
ja a je lentke zõket, segíteni aka -
rókat. A Szeretet híd rendezvény
egyik leg látványosabb kerületi
esemé nye, amikor az önkéntesek
virágból írnak (ültetnek) üzenetet
a Szilágyi Dezsõ térre. A kerületi
prog ramokra regisztrálni lehet a
diakonia@gyulekezet.hu e-mail
címen vagy a +36-30-618-1069-es
telefonon. www.szeretethid.hu.

Az önkéntesség ünnepe

Szeretethíd
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A KIHÍVÁS NAPJA A CZAKÓN
Május 30-án, a Kihívás Napján sportprogramok a
Czakón! Ezen a napon a kerületi lakosok a teniszpá-
lyákat is ingyenesen igénybe vehetik. A teniszpályára
elõzetes bejelentkezés szükséges, egy-egy jelent -
kezõ max. 1 órára foglalhat pályát. További informá-
ció a Sportközpontban: +36-1-375-0336.

JÓGA 
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi
helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, jóga-
matracot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak.
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerület -
kártyával rendelkezõknek 1000 Ft /alkalom, kerüle -
ten kívüli érdeklõdõknek 1500 Ft / alkalom. További
információ: Horváth Cintia: +36-30-3960-323; szin-
tikeee@gmail.com

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ
SZENIOR TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ Közösségi helyiségében. „Táncolok mert
élek, élek mert táncolok.” Gyógyító erõ rejlik a
táncban, fejleszt, és örömöt ad. Javítja a memóriát, a
testtartást, az egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt
és a szívet. Mindez orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá
partner, sem elõzetes tánctudás. A részvétel a
kerületi lakosoknak ingyenes. További információ:
+36-1-375 0336

FUN DANCE 
Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak,
kisiskolásoknak. Egyedi táncóra, ahol a balettõl a hip-
hop stílusig mindent kipróbálhatnak a gyerekek.
Jelentkezhetnek kicsik-nagyok, fiúk-lányok! További
információ: +36-70-637-9684

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Csütörtökönként 17.00 -17.50 óra közöttalak-
formáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi
helyiségében. Részvételi díj: kerületi lakosoknak
1200 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerüle -
ten kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkal -
mas bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes re-
gisztráció szükséges: mozduljtudatosan@gmail.com.
Facebook elérhetõség: @mozduljtudatosan 

NORDIC WALKING KLUB
Péntekenként 13.30 – 14.30 óra között nordic
walking. Gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó
tetején. A rendszeres összejöveteleken a foglalkozást
vezetõ szakszerû irányításával megismerhetik a
sportág alapjait. A részvétel a kerületi lakosoknak
ingyenes. Igény szerint felszerelést is tudnak biztosí-
tani. További információ: +36-1/375 0336

TENISZOKTATÁS A CZAKÓN. 
Csoportos és egyéni oktatás felnõtteknek és gye -
rekeknek szakoktatók irányításával. További infor-
máció: +36- 30-789-3728.

HAHÓ, 
ITT A CZAKÓ! 

Programok 
a Sportközpontban

Nyitva tartás: 
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00

Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Nemzetközi tájfutó ifjúsági találkozó
a Vértesben

A Tabáni Spartacus SKE tájfutó szakosztálya
idén a hagyományos Tavaszi Spartacus Kupa
kétnapos nemzetközi versennyel összekapcsolt
egy közép-európai kezdeményezést, a serdülõ és ifi
kategóriákban idén harmadszorra megren-
dezésre kerülõ Közép-európai Ifjúsági Kupát
(CEYOC – Central European Youth
Orienteering Cup). A versenyre Csehország és
Lengyelország mellett Szlovéniából is érkeztek fi-
atalok. 

Az április 6-8. között megrendezett kupa hely szí -
ne Csákvár térsége volt, a  résztvevõk váltó ban,
normál- és középtávon mérhették össze tudá-

sukat. A verseny elsõsor-
ban magyar és cseh sike -
reket hozott, a len gye lek
csak az ifi lány váltó gyõ -
zelmével és rövid távon
két 3. hellyel vigaszta -
lódhattak. A szparisok
is de rekasan kivették
részü ket a sikerbõl, a
tiszta szpa ris ifi lány -
váltó 3., rövidtá von Buj-
dosó Zoltán ser dülõ -
ben, Egei Balázs pedig
ifiben elsõ lett. 

A nemzetek közötti
futamokat követte a
hagyo má nyos Tavaszi
Spartacus Kupa, ahol a

korábbi éveknél is több induló volt mindkét nap
a normál- és középtávú futamokon (elsõ nap
666, a második nap 636 résztvevõ.). A gyönyörû,
napsütéses idõben, nagyszerûen felépített cél-
területen és pályákon futhattak a résztvevõk a 10
évesektõl a 80 év felettiekig. A verseny legidõsebb
résztvevõje a svájci Adolf Kempf volt, aki 91
évesen is könnyedén utasította maga mögé
„fiatal”, 80 éves vetély társát. Emellett gyerek-
verseny és óvoda segítette, hogy a legkisebbek és
szüleik is jól érezhessék magukat ezen a ver se -
nyen. Klubunk most kivételesen az eredmények-
ben kevésbé jeleskedett, hiszen szinte mindenki
a rendezésben segített. 55-en dolgoztak a külön-
bözõ feladatokon nagy lelkesedéssel, hogy ez a
„dupla” verseny mindenkinek nagyszerû él -
ményt tudjon nyújtani.

Gyalog László 

A tavaszi szezonban számos sportágban rendezték meg a
kerületi diákolimpiát. Április 16-án a Hunfalvy János
Szakgimnáziumban került sor a Kerületi Floorball
Diákolimpiára.

VÉGEREDMÉNYEK:  
Floorball kerületi diákolimpia végeredménye 

VI. korcsoport (11-12. évfolyam) fiúk:
I. Kosztolányi Dezsõ Gimnázium  
II. Hunfalvy János Szakgimnázium
III. Egyetemi Katolikus Gimnázium

V. korcsoport (9-10. évfolyam) fiúk:
I. Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
II. Petõfi Sándor Gimnázium
III. Hunfalvy János Szakgimnázium

VI. korcsoport (11-12. évfolyam) lány
I. Hunfalvy János Szakgimnázium „A” csapat
II. Hunfalvy János Szakgimnázium „B” csapat
III. Egyetemi Katolikus Gimnázum

Április 18-án a Kerületi Mezeifutó Diákolimpiát ren-
dezték meg a Vérmezõn, ahol 545 gyermek állt rajthoz.

VÉGEREDMÉNYEK 

I. korcsoport (1-2. évfolyam) lány
1. Pataki Anna, Lisznyai Utcai Általános Iskola
2. Dankó Boróka, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
3. Mecsei Hanga, Budavári Általános Iskola

I. korcsoport (1-2. évfolyam) fiú
1. Ogura Sion, Budavári Általános Iskola
2. Korompay Péter, Lisznyai Utcai Általános Iskola
3. Kõvári Hunor, Budavári Általános Iskola

II. korcsoport (3-4. évfolyam) lány
1. Süveges Annamari, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Bellai Zelma, Batthyány Lajos Általános Iskola
3. Szentklárai Blanka, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.

II. korcsoport (3-4. évfolyam) fiú
1. Horváth Buda, Lisznyai Utcai Általános Iskola
2. Rácz Noé, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
3. Kormos Dániel, Budavári Általános Iskola

III. Korcsoport (5-6. évfolyam) lány
1. Kiss Zsófia, Szilágyi Erzsébet Gimnázium
2. Kirnyán Zsolna, Lisznyai Utcai Általános Iskola
3. Csala Dorottya, Kosztolányi Dezsõ Gimnázium

III. Korcsoport (5-6. évfolyam) fiú
1. Öhlman Dávid, Lisznyai Utcai Általános Iskola
2. Fülöp Artúr, Lisznyai Utcai Általános Iskola
3. Faluba Ferenc, Lisznyai Utcai Általános Iskola

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) lány
1. Csuta Dorottya, Szilágyi Erzsébet Gimnázium
2. Zemplén Lilla, Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3. Fockt Lili, Batthyány Lajos Általános Iskola

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) fiú
1. Balázs Pál, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Mallinger Tamás, Batthyány Lajos Általános Iskola
3. Bullfone Leonardo, Szilágyi Erzsébet Gimnázium

V. korcsoport (9-10. évfolyam)lány
1. Mészáros Mária, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Kovács Lili, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
3. Meszlény Cili, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.

V. korcsoport (9-10. évfolyam) fiú 
1. Nattán Márk, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.

VI. korcsoport (11-12. évfolyam) lány
1. Kendik Anna, Szilágyi Erzsébet Gimnázium
2. Jurai Boglárka, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
3. Borsos Anna, Egyetemi Katolikus Gimnázium

VI. korcsoport (11-12. évfolyam) fiú
1. Szentváry-Lukács Lél, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Tihanyi Péter, Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
3. Borosnyai Bence, Szent Gellért Kat. Ált. Isk. És Gimn.

Gratulálunk! 

A tavaszi diákolimpia eredményei

Május 27-én, vasárnap 10.00-14.00 óra között
ismét Budavári Gyermeknap a Kapisztrán
téren. A rendezvényre mindenkit szeretettel
várnak, a belépés és a programok ingyenesek.

Programok:
10.00 – Langaléta Garabonciások, akik pörgõ -
szok nyás leánykákat forgatnak-röpítenek a
magas ba, hogy messze szálljon az önfeledt gyer-
meki kacaj
10.45 – A régi világ hangszereinek meséi – inter-
aktív mese Gulyás László vándormuzsikus
elõadásában
12.00 – A Csillagszemû Táncegyüttes mûsora
13.00 – Vitéz Levente – A Kolompos együttes
koncertje
Folyamatos programok: 
Kézmûves játszóház – kákatutaj készítés, zsinór-
sodrás, rongybaba készítés, pékmûhely
Arcfestés
Állatsimogató udvar
… és az elmaradhatatlan pónilovas fogat!

Ismét Budavári Gyereknap a Kapisztrán téren! 
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A kerületben közel 22 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGAT LANIRODA 
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, 
www.in gat lan wag ner.hu, 

e-mail: wag ner a1 @chello.hu.
   
   I. Budai várban az Úri utcában II. emeleti, erkélyes,
nyugati fekvésû 42 m2-es, 1,5 szobás, összkomfortos,
igényesen felújított, gépesített, berendezett  önkormány -
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Tóth Árpád sétány felé és a belsõ kert felé is nyíló 50
m2-es, földszinti, közvetlen kertkapcsolatos, cirkófûtéses,
jó állapotú 1,5 szobás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 27 M Ft/lakás. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Országház utcában 100 m2-es 2 bejáratos, 2
fürdõszo bás, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas,
dongaboltozatos, reprezentatív, felújított, 3 szobás,
étkezõkonyhás, cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 44,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 
    Budai várban az Úri utcában felújított épületben lévõ
110 m2-es, 2 fürdõszobával és 2 konyhával kialakított, 2
generáció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I.
emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 56,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban
hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen
kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es garzon-
lakás + 5 m2-es tárolóval örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 17,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    I. Budai várban a Dísz téren I. emeleti 100 m2-es felújí-
tott, polgári jellegû önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 50 M Ft Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában I. emeleti 60 m2-es
2 szobás,  cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 27,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív palotaház I.
emeletén lévõ 50 m2-es 1,5 szobás belsõ udvar felé nyíló,
nagy belmagasságú, egyedi gázfûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933
    I. Budai várban az Úri utcában 105 m2-es teljes I.
emeleti szinten elhelyezkedõ nagypolgári jellegû, 50 m2-
es szalonnal kialakított, átlagos állapotú, cirkófûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus vil-
laházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtér-
beépítési lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos haszná -
latú telekrésszel azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár:
120 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 

Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.

    KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 12 szobás ki-
adó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Pasarét déli lejtõjén csendes utcában 3 lakásos
teraszházban 140 nm-es világos, magasföldszinti nagy
teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 4 hálós-
zobás duplakomfortos lakás 129 millió + a 2 beállós garázs
4 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben épült 4
lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes 121 nm-
es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás
nagy teraszos lakás 1 garázzsal 110 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Lipótmezõnél gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 sz-
intes többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal és
udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. BakosLak In-
gatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáski-
adásként, 7-8% hozammal mûködõ 2 különálló világos,
csendes lakás egy-egy gépkocsi beállóval és pincerek -
esszel eladó. Egyik lakás 45 nm-es 1 szoba galériás: 42,5
millió Ft. A másik 53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2 mil-
lió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4.
emeletén világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószo -
bás erkélyes, duplakomfortos lakás egy teremgarázs -
hellyel 135 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére
keres eladó és igényes kiadó ingatlanokat
azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I.

Batthyány utca 32. 
Tel. 326 0618, 06 20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat,
He ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz,
fali), szõ nyegeket (kopottan, hibásan is), ki tün -
te téseket, ér mé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs  töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, min -
den féle régi séget, hibásat is. Hívjon bizalom-
mal a hét minden napján, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06-70-600-1727.

    
 I. kerület Bathhyány utcában 83 m2-es 2 és 1/2
szobás, felújított 3. emeleti ingatlan eladó. Dr. Egyed
ügyvédi iroda: 06-20-957-3096.

    
Életjáradék

    
    Nyugdíj kiegészítést fizetnék életjáradék formájában
lakásért, közös, korrekt megállípodás alapján kislányom
részére. telefon: 06-20-588-4207.
    Életjáradékot fizetnék idõs személy részére budapesti
vagy 30 km távolságra lévõ lakásért, házért, garázsért,
telekért vagy szántóért. Kérem 16.00 után hívjon.
Telefon: 06-20-629-0916.
    Idős személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját
közösen döntenénk el. Telefon: +36-30-418-6663.

Festmény

    19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festmé -
nyeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befek-
tetõk részé re. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fa-
sor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. E-
mail: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

    adás-vétel
    

EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten. 

(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 

ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy

hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele -
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégi sége -
ket. Díjtalan kiszállás, kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

        Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:
10-19.00

    
GÁBOR ESZMERALDA-becsüs mûgyûjtõnõ -
múzeumok számára is - készpénzért vásárol

festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
evõeszközöket, aranyakat, szobrokat,

porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 
06-1-789-1693, 06-30-382-7020

    
szol gál ta tás

    KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, konden-
zációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
    Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20- 264-7752
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko lás. Gyors
kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-
5686-255.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá -
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ
üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.00

    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek 
átalakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!  

Telefon: 06-20-9777-150.00

   Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
ta ka rí tását vállalom, közületeknek és magán szemé -
lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-
3800.

    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze -
relése. Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan -
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

   Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á.
u. 2., az alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  

Szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggöny, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható ár.  

Telefon: 06-30-212-9919.

    Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József vil lany  szerelõ mester.

Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 
Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

                                                     
ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. 
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS,

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOS MUNKÁK, TAKARÍTÁS, 

GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

    
Egészség

TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg lérhetõ

legkorszerûbb ultrahang készülékkel -
kiemelkedõ szakmai felkészültségû radioló-

gus szakorvosokkal. Cím: I. Várfok u. 15.
Bejelentkezés: 1-213-9780.

ÉRSEBÉSZETI SZAKRENDELÉS 
(seprûvénáktól nagyerekig), 

a legkorszerûbb diagnosztikus eszközökkel,
25 éves tapasztalattal 

(ebbõl 10 év Németország), 
érsebészeti mûtétek kórházi háttérrel, 

OEP finan szírozás sal. 
Cím:  I. ker., Várfok u. 15. Bejelentkezés: 

1-213-9780, +36-30-368-9810.
    

In gat lan

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)

VÁRNEGYED A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail:
varnegyed@gmail.com.Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: MAIN Services Group Kft.  Nyomás: Resatec  Kft.  Terjesztés: Jetpressz Kft. A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös

telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen.. Meg nem ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

Egészség

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig a szerkesztőségben
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

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

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

H I RDE S S EN  A  VÁRNEGYEDBEN !

Életjáradék

Adás-vétel

Festmény

varnegyed@gmail.com

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG: E-mail: varnegyed@gmail.com • Te le fon: (+36-1) 355-0139

A Várnegyed újság 2018. évi megjelenése
Megjelenés

Május 10.
Május 24.
Június 7.
Június 28.

Július
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Május 2.

Május 16.
Május 30.
Június 20.

Szünet
Augusztus 8.

Augusztus 22.
Szeptember 5.

Szeptember 19.
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Szolgáltatás
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Szolgáltatások:

o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi 
Házgondnoksági Kft.,  mert:

• gyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
• teljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
• a tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
• zavartalan mûködés biztosítása
• gazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli az általa kezelt 
társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! Az Ön társasházára vonatkozó egyedi 
ajánlatot átveheti személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 
+36-20-360-6759, +36-1-356-0388     www.hazga.hu

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 
vállalja társasházak közös képviselõi 

feladatainak ellátását SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet 
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.

A BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

•  magyar állampolgárság
•  cselekvőképesség
•  büntetlen előélet
•  18. és 55 év közötti életkor
•  állandó belföldi lakóhely
•  érettségi
•  gépjárművezető esetén: „C” kategóriás 
    jogosítvány
•  a beosztás ellátásához szükséges egészségi, 
    pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan 
    életvitel.

Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik,
melynek elemei:
- hosszú távon kiszámítható életpálya
- évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás
- teljesítményjuttatás
- egyenruházati ellátás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél,
személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adó-igazolvány, hatósági igazolvány (TAJ),
valamint az esetleges vezetői engedély másolata.

Jelentkezés módja:

A jelentekezés regisztrációhoz kötött és folyamatos. 
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19
A regisztráltaknak későbbi időpontban adunk tájé -
koztatást.

További információt az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail címen
vagy a 06-1-459-2300/93015 telefonszámon.

A toborzó időpontja után a jelentkezéseket az fki.hu-
man@katved.gov.hu e-mail címen tudjuk fogadni
(önéletrajz megküldése szükséges).

ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT EM-
BERTÁRSAIDON!

SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM! KÉRJÜK, E-MAIL CÍMÉT A REGISZTRÁCIÓS
LAPON PONTOSAN ADJA MEG, MERT A SZÜKSÉGES
ÉRTESÍTÉSEKET IDE KÜLDJÜK!

Helyszín: 
Budapest VIII., Dologház utca 

1. szám alatti épület 
I. emeleti Tímár terem 


