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SZIGETHY GÁBOR 
Magyarország köztársasági elnöke 

nemzeti ünnepünk, március 15. alkal-

mából Kossuth-díjat adományozott 

Szigethy Gábor színháztörténész, 

rendező, író, irodalomtörténész, 

szerkesztő részére. Az elismerést a 

reformkori és XX. századi magyar 

irodalmon, történelmen át a színház-

történetig számos témakört felölelő 

gazdag publicisztikai életműve, va-

lamint szerteágazó kultúraszervező 

tevékenysége elismeréseként vehet-

te át a kerületben működő népszerű 

Márai Szalon házigazdája, a Buda-

várért Emlékéremmel is kitüntetett 

Szigethy Gábor.

PÁL ISTVÁN SZALONNA 
A magyar nemzeti kultúra, művé-

szi alkotómunka területén végzett 

kiemelkedő művészi értékteremtő 

munkája elismeréseként Magyaror-

szág Érdemes Művésze díjat vehe-

tett át a nemzeti ünnep alkalmából 

Pál István Szalonna Liszt Ferenc-dí-

jas népzenész, Budavár Díszpolgára. 

Az elismerést Orbán Viktor, Magyar-

ország miniszterelnöke megbízásá-

ból Kásler Miklós, az emberi erőfor-

rások minisztere adta át a Várkert 

Bazárban március 12-én. 

SZILASI ALEX
Kiemelkedő zenei előadóművészi 

tevékenysége elismeréseként Liszt 

Ferenc-díjat kapott Szilasi Alex zon-

goraművész, a Károli Gáspár Refor-

mátus Egyetem tanára, a Budai Ze-

neszalon házigazdája. 

SUTARSKI KONRAD
Kiemelkedő színvonalú irodalmi te-

vékenysége elismeréseként József 

Attila-díjat vehetett át Kásler Mik-

lós emberi erőforrások miniszterétől 

Sutarski Konrad, Budavárért Emléké-

remmel kitüntetett író, műfordító. 

TÖRÖK ÁDÁM
Könnyűzenei előadóművészi tevé-

kenysége elismeréseként Máté Pé-

ter-díjban részesült Török Ádám, Bu-

davárért Emlékéremmel kitüntetett 

fuvolista, énekes. 

Elismerések a nemzeti 
ünnepen 
A hagyományoknak megfelelően a nemzeti ünnepen adták át a legrangosabb művészeti és tudományos 

díjakat. Idén is számos, a kerülethez kötődő személyiség vehetett át rangos elismerést. Minden díja-

zottnak gratulálunk! 
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A haza örökség 
A március 15-i ünnepnek semmi máshoz nem fogható hangulata van. Magában hordozza az újjászületés 

és a szabadság üzenetét. Éppen ezért 1848 tavasza és a száz évvel ezelőtti 1919 tavasza a legkevésbé 

sem voltak ikertestvérei egymásnak, ahogyan a Kádár korban láttatni akarták. Erről is beszélt ünnepi 

köszöntőjében Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Sokan összegyűltek a Dísz téren, a 

Honvéd szobornál, hogy a Budavári 

Önkormányzat által rendezett meg-

emlékezésen „áldó imádság mellett” 

hajtsanak fejet 1848 hőseinek tiszte-

letére. Az ünnepség elején Gera Atti-

la tárogatóművész játéka köszöntöt-

te a közönséget, majd Szarvas József 

Jászai Mari-díjas színész, érdemes 

és kiváló művész Petőfi Sándor: A 

vén zászlótartó című versét szavalta 

el. Szarvas József a nemzeti ünne-

pen vehette át a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést, az elis-

meréshez ezúton is gratulálunk! 

Gera Attila Szarvas József

1919 tavasza nem az 1848-as forradalom folytatása
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— Egy közösség csak akkor változtathat sikerrel a során, 

csak akkor szabhat a jövőnek új irányt, ha egyszerre ké-

pes önmagát megőrizni és meghaladni, és felelős veze-

tői is képesek a változásra – mondta ünnepi beszédében 

Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere. Példaként 

felidézte Batthyány Lajos életpályáját, aki 20 évesen 

még a miklós-huszárok könnyelmű életét éli. Bár 23 éve-

sen a Főrendi Ház tagja, nem vállal politikai szerepet. 

Néhány évvel később már felelősségteljes gazdálkodó és 

32 éves, amikor megszervezi a fiatal főrendi ellenzéket 

és felszólal a szólásszabadságért. Majd 36 évesen a re-

formkor egyik vezető alakjává válik. Életútja jól mutatja, 

hogy 1848 forradalma és az újjászületés nem a véletlen 

műve, hanem a változtatók akaratától függött. Olyan, a 

nemzet élére álló férfiak jellemétől, amilyen Batthyány 

Lajos is volt — emelte ki a polgármester.  

Ezzel szemben száz évvel ezelőtt, 1919 tavaszán, ami-

kor a magyarok először ünnepelhették szabadon márci-

us 15-t, Károlyi Mihály visszaemlékezéseiben egyetlen 

sort sem szentelt az ünnepnek, a magyar nemzet szüle-

tésnapjának. — Száz éve a magyar szabadság és nemzet 

születésnapja egy halálra váró nemzet ünnepe volt. A 

szétszaggatott ország, a háborúban kivérzett magyar-

ság rémülten és dermedten várt sorsának beteljesedé-

sére — mondta a polgármester. Az 1918-as őszirózsás 

forradalom hiába deklarálta magát a márciusi forrada-

lom utódjának, hiányzott belőle mindaz, ami beragyogta 

1848 tavaszát. — Hiányzott a szabadág, mert milyen sza-

badság az, amit alamizsnaként kaptunk a világháború-

ban megnyomorított és idegen csapatok által megszállt 

országrészekért cserébe? Hiányzott a visszaszerzett 

szabadságért folytatott küzdelem akarása. A frontokon 

hiába állt fegyverben 15 hadosztály, nem volt fényesebb 

a láncnál a kard. És hiányzott az újjászületésre képes 

vezető személye is. Bár Károlyi igyekezett meghaladni 

saját korlátait, de csak önmagával meghasonlott arisz-

tokrata maradt — hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás. 

— Jól látható, hogy 1848 és 1919 tavasza a legkevésbé 

sem voltak ikertestvérei egymásnak, ahogyan a Kádár 

korban láttatni akarták velünk. 1848-ban — szemben a 

száz évvel ezelőtti tavaszon — tudták, hogy a szabadság 

csak akkor valódi, ha az értékek és a rend egyetemes 

égboltja őrködik felettük. Szabadság csak ott van, ahol 

a nemzet képes önmag megvédésére. És tudták azt is, 

hogy a haza örökség! 

— 1848-ban nem alkudoztak. Ha kellett, életüket áldoz-

ták a hazáért, a magyar szabadságért, ahogyan azt tették 

a honvédek és tette maga Batthyány Lajos is. Ezért mi 

kegyelettel emlékezünk a hősökre és áldó imádság mel-

lett mondjuk el szent neveiket — zárta beszédét Budavár 

polgármestere.
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Kivégzése előtti utolsó felvétel 

a 18 éves fiúról

 fotó: Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára

Hatvan éve végezték ki 
Mansfeld Pétert
„Éljen Magyarország, éljen a haza, szeretlek édesanyám.” Ezek voltak Mansfeld Péter utolsó szavai, 

mielőtt hatvan éve, 1959. március 21-én, szombaton reggel 9 óra 22 perckor kivégezték. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc legfiatalabb mártírját tizenegy nappal a 18. születésnapja után küldték a 

halába. 

Mansfeld Péter 1956 októberében, 

15 évesen csatlakozott a Széna 

téri felkelőkhöz. Szabó János, azaz 

Szabó „bácsi”, a Széna téri felkelők 

parancsnoka először elküldte őt és 

barátját, mert túlságosan fiatalok 

voltak. Később mégis gépkocsis ösz-

szekötő lett. A harcokban nem vett 

részt, gépkocsin szállított fegyvert 

és élelmiszert.

A forradalom leverését követően 

először életfogytig tartó szabadság-

vesztésre ítélték, majd az ítéletet ha-

lálbüntetésre változtatták, és 1959. 

március 21-én a gyűjtőfogházban 

felakasztották. Kivégzésével a vérbí-

rák a Tanácsköztársaságnak nevezett 

kommunista hatalomátvétel és terror 

40. évfordulója előtt „tisztelegtek”. 

Mansfeld Péter az egész nemzet bá-

torságának és kitartásának a jelké-

pévé vált. Jelképe mindannak, ami-

ért küzdött, s a kornak, amelyben élt. 

Sorsában milliók vágyai, törekvései 

és kudarcai sűrűsödnek össze.

DIA
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Balog József a lemezbemutató koncerten

Az újra felfedezett
Lajtha László
Balog József Liszt-díjas zongoraművész közreműködésével, Lajtha László zongorára írt műveiből ké-

szült CD. A 125 esztendeje született zeneszerző és népzenekutató emlékére megjelent kiadvány elké-

szítésének fő támogatója a Budavári Önkormányzat. 

Lajtha László (1892–1963) a 20. század első felének 

egyik legnagyobb magyar zeneszerzője, akit népzeneku-

tatóként és zenepedagógusként is Bartókkal és Kodállyal 

együtt Párizsban „les trois grands hongrois” – „a három 

nagy magyar”-ként emlegetnek. A háború alatt ember-

mentő tevékenységet is végzett, de a kommunista rend-

szerrel való szembenállása miatt műveit 1948 után alig 

játszották. Zenetörténeti szempontból igen jelentős, egé-

szen egyéni arculatú életművét az utóbbi évtizedekben 

kezdi felfedezni a zenei világ és a közönség.

— Balog József páratlan érzékenységgel szólaltatja meg 

a zongorát; az album nem más, mint nagy formátumú ze-

neszerző és nagy formátumú előadó találkozója — mond-

ta Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója. Úgy 

fogalmazott, büszke arra, hogy Lajtha Ildikó, a zeneszer-

ző lánya, valamint unokái, Gyurkó Csilla és Tünde dönté-

se nyomán az Intézet gondozhatja a Lajtha-hagyatékot. 

Ennek nyomán nyílt meg a közelmúltban a Lajtha-em-

lékszoba is. 

Balog József személyes hangon vallott arról, hogy közel 

tíz éve találkozott Lajtha zongoradarabjaival és azonnal 

megfogta az egyéni hangvétel. — 18 ezer óra kutatás és 

gyakorlás áll a felvételek mögött, de olyan ragyogó alko-

tásokról van szó, amelyek nem merülhetnek feledésbe 

— mondta művész, aki az album elkészítéséért átvehette 

a Lajtha László Alapítvány díját.

A Balog József zongoraművész előadásában felvett Lajtha 

zongoraművei című CD kapható a zeneműboltokban.    R.A.
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A Kalevala népszerűsége a mai napig töretlen, ezt bizo-

nyítja a Tabáni Kuckóban (Virág Benedek Ház) megren-

dezett Kalevala — magyar szemmel című kiállítás is. A 

tárlaton a Budavári Önkormányzat köztéri szoborpályá-

zatára beérkezett alkotások is megtekinthetők. A kiállítá-

son a látogatók is szavazhatnak a nekik leginkább tetsző 

művekre. 

Jöjjön el Ön is a Tabáni Kuckóba, és szavazzon arról, mi-

lyen emlékműve legyen a Kalevalának és magyar fordí-

tásainak az I. kerületben!

A kiállítás március 30-ig, keddtől szombatig 14.00 és 

18.00 óra között tekinthető meg a Döbrenti utca 9. szám 

alatt.

Kalevala kiállítás 
A Tabáni Kuckóban

KALEVALA KIÁLLÍTÁS PROGRAMJAI

CSENDES VIZEKEN

Március 26., kedd, 18.00 

Vetített képes előadás a fotóművész és műfordító 

Rácz Istvánról, a Kalevala fordítójáról.

Előadó: dr. Joób Árpádné, finn barát, zenetanár. 

KAMARAZENE FINNORSZÁGBÓL 

Március 30., szombat, 18.00 

A kiállítás záróeseményén Anni Kallioniemi csel-

lóművész és Molnár Enikő hegedűművész koncertjé-

vel várják a látogatókat.

Szavazzon a pályaművekre!
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Kötelező ebösszeírás
A Budavári Önkormányzat törvényi kötelezettség alapján 2019. május 31-ig ebösszeírást végez. A 

szükséges nyomtatvány beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodákon (Kapisztrán tér 1., Iskola utca 16., 

Attila út 65.) és letölthető a www.budavar.hu oldalról. 

A kitöltött nyomtatvány leadható 

személyesen a már említett Ügy-

félszolgálati Irodákon, postai úton a 

Budapest Főváros I. kerület Budavári 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iro-

da — 1250 Budapest, Pf. 35. címre, 

illetve a kerület megbízott állator-

vosánál: Dr. Hámori Zsolt szakál-

latorvos, Csipet Bt. 1015 Budapest, 

Batthyány u. 48. A nyomtatványok 

elektronikusan is leadhatók az ügy-

félkapun keresztül vagy az online 

bejelentő felületen. Az online beje-

lentő felület megtalálható a www.

budavar.hu oldalon az Ügyintézés, 

Szolgáltatások, Tájékoztatók menü-

ponton belül az Ügyintézés, Igazga-

tás almenün keresztül a „Tovább az 

Ebösszeírás 2019 online bejelentő 

felületre” linken. Elektronikusan is nyilatkozhatunk

A Brunszvik Teréz Budavári 

Óvodák nyílt napra várják a le-

endő óvodásokat és szüleiket.

Mészáros u. 56/b. 

Április 15. (hétfő) 10.00-11.30 óra

Tigris u. 58-60. 

Április 15. (hétfő) 10.00-11.30 óra

Iskola u. 44. 

Április 16. (kedd) 15.30-16.30 óra

Dísz tér 3. 

Április 17. (szerda) 15.30-16.30 óra

Lovas út 3. 

Április 23. (kedd) 09.00-11.00 óra

Nyárs u. 2-4.

Április 23. (kedd) 10.30-11.30 óra

Toldy Ferenc u. 66. 

Április 26. (péntek) 15.30-17.00 óra 

Nyílt nap 
az óvodákban
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Bach 
Mindenkinek 
Fesztivál 
Március 21. csütörtök 19.00

Március 24. vasárnap 15.30

A Főtemplomok és Orgonistái sorozat budavári koncertje már-

cius 21-én 19 órakor, J. S. Bach születésnapján lesz Bán István, 

Bódiss Tamás és Kováts Péter orgonaművészek közreműködé-

sével. Március 24-én 15.30-kor az „Új Generáció” orgonahang-

versenye lesz a templomban. A belépés díjtalan. Helyszín: Bu-

davári Evangélikus templom – Bécsi kapu tér.

Magyar kortárs üvegművészeti kiállítás a Tér-Kép Galériában

GlasSpring 2019 
GlasSpring címmel köszöntik a tavaszt a magyar üveg-

művészet jeles képviselői a Tér-Kép Galériában. A 44 

kortárs alkotót felvonultató tárlat határtalan lehetőségét 

maga az üveg adja. E különleges anyag kimeríthetet-

len alternatíváival sokféleképpen megközelíthető, talán 

ezért is tud a valójában egyetlen iskolához kötődő szo-

ros közösség számos szerteágazó és sokszínű művészi 

életpályát felmutatni. A magyar üveg különlegességét a 

kezdetektől jelenlévő képzőművészeti kapcsolat, az el-

mélyült anyagismeret és technikai felkészültség mellett 

a művészi közeg adja. 

Három generáció munkásságát ismerhetjük meg, az élen 

járó klasszikus mestereket, az érett művészi karaktere-

ket, akik ma gerincét adják a műfajnak, és a szárnyaikat 

bontogató fiatal generációt, szinte valamennyien a Ma-

gyar Művészeti Társaság tagjai. Vannak, akik szobrászati 

anyagként tekintenek az üvegre, mások az alkalmazott 

művészet, illetve az építészeti üveg jeles képviselői. 

Egymás mellett szerepelnek az örökösen új témák és for-

mák után kutató kísérletezők és akik következetesen egy 

technikát követve, stílusjegyeikkel összetéveszthetetlen 

szereplői az üvegművészetnek. 

A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, a Kis-

kép Galéria együttműködésével valósul meg.

Megnyitó: 2019. április 5. péntek 18.00  

A kiállítást megnyitja: Böröcki Noémi művészettörténész

Kurátor: Koós Ágnes, a Kiskép Galéria vezetője

Közreműködik: Bress Bálint gitárművész

A tárlat megtekinthető: 2019. április 6.-május 10.

Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2019. MÁRCIUS 21. CSÜTÖRTÖK12

P r o gr a m o k

Márai 
Szalon 

Színházcsinálók Pécsett

Március 26. kedd 17.00

A márciusi Márai Szalon vendége 

Gulyás Dénes Kossuth-díjas ope-

raénekes, a Pécsi Nemzeti Színház 

operatagozatának zeneigazgatója 

és Rázga Miklós színművész, a Pé-

csi Nemzeti Színház igazgatója lesz. 

Házigazda: Szigethy Gábor. Helyszín: 

Budavári Önkormányzat Díszterem – 

1014 Budapest, Úri utca 58.

Stációk
Április 3. szerda 17.00 óra

Az Ars Sacra Alapítvány a Húsvé-

ti ünnepkör alkalmából bemutatja 

Bada Márta roma festőművész Jézus 

szenvedéstörténete című kiállítást. 

A megnyitón köszöntőt mond Nagy 

Gábor Tamás polgármester, a kiállí-

tást megnyitja Hofher József SJ atya. 

Közreműködnek a Romano Drom ze-

nészei. A kiállítás április 22-ig tekint-

hető meg. Helyszín: Mária Magdolna 

torony - Kapisztrán tér. 

Várbarátok 
Köre

Április 8. hétfő 17.00

Az Időutazás a Várkerület építészet-

történetében című sorozat keretében 

Ybl Miklós és a Várkert Bazár című 

előadásra várják az érdeklődőket. 

Előadó: Osskó Judit Ybl- és Prima 

Primissima-díjas építész, televíziós 

szerkesztő. Helyszín: Várnegyed Ga-

léria - Batthyányi utca 67.

Híres 
magyar 
hegymászók 

Március 26. kedden 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület Híres magyar hegymászók 

(II.) címmel tart előadást. Megemlé-

kezés a 100 éve elhunyt tudós fizi-

kus és természetjáró-fotográfus Eöt-

vös Lórándról. Előadó: Kis Domokos 

Dániel, az OSZK kutatja. Helyszín: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Szék-

ház - 1016 Budapest, Gellérthegy u. 

30-32. szám.

Koncertek 
a ZTI-ben 

A Bartók Konzervatórium 

hangversenye

2019. március 30. szombat 15.00

Vegyes műsor: dalok, áriák, duettek 

és kamaraszámok. 

Műsorvezető Gombos László zene-

történész. Belépőjegyek: felnőtt – 

1000 Ft; diák, tanár, nyugdíjas - 500 

Ft. ) Helyszín: 1014 Budapest, Tán-

csics Mihály u. 7.

A Danubia Talents nemzetközi zon-

goraverseny gálahangversenye

2019. március 31. vasárnap 16.00

Klasszikus és romantikus zongo-

raművek a verseny győzteseinek 

előadásában. 

Műsorvezető és a Zenetörténeti Mú-

zeum kiállításait 15.00 órakor Gom-

bos László mutatja be. Belépőjegyek: 

felnőtt – 1000 Ft; diák, tanár, nyug-

díjas - 500 Ft. ) Helyszín: 1014 Bu-

dapest, Táncsics Mihály u. 7.

Tartásun-
kért 60 
felett

Hétfőnként 11.00 és szerdánként 

09.00 órakor

Tartásjavító és kondicionáló torna 

senior korosztálynak a Roham utcai 

Idősek Klubjában. Részvételi díj: 700 

Ft/fő. Előzetes bejelentkezés: moz-

duljtudatosan@gmail.com.
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Kamara-
muzsika

Március 28., csütörtök 18.00

Közreműködik: Soós Orsolya – hege-

dű és Menyhei Ádám – zongora. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

csellóest
Április 1., hétfő 18.00

Hotzi Mátyás csellóestje. Zongorán 

kísér: Hotzi Panni. Belépődíj: 1000 

Ft, Budavári Önkormányzat Kerület-

kártyával a belépődíj: 500 Ft. Jegy-

vásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: 

jokaiannaszalon@budavar.hu

Iker-
csillagok

Április 4., csütörtök 17.00

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mű-

vészeti Társaság programja. Karinthy 

Frigyes, József Attila, Shakespeare 

hármashangzata férfi és nő kapcso-

latáról. Papp János Kazinczy-díjas, 

Gobbi Hilda életműdíjas színművész 

estje.  A belépés díjtalan, de regiszt-

rációhoz kötött. Regisztrálni a joka-

iannaszalon@budavar.hu e-mail cí-

men lehet a program megjelölésével.

A test, 
a lélek és a 
szépség

Az orvoslás és az esztétika 

találkozása

Április 8., hétfő 18.00

Dr. Boga Bálint, Budavári Semmel-

weis Ignác Díjjal kitüntetett orvos 

vetített képes előadása, amely be-

avatja hallgatóit, hogy a minden-

napok esztétikája és a művészetek 

hogyan hatnak a gyógyulást kereső 

emberre és hogyan gazdagítják az 

orvosi gondolkodást. Az esten az 

előadónak ezt a kérdést fejtegető, 

Gyógyítás és szépség című könyvé-

nek bemutatójára is sor kerül.

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

A múlt 
jövője 

Április 10., szerda 18.30

A Vízizene sorozatban a zenetörté-

net egy különleges figurája, Brahms 

elevenedik meg. A házigazda ezúttal 

is Eckhardt Gábor zongoraművész. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu.

Márai és 
a vers

Április 11., csütörtök 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iroda-

lomtörténész előadásában. Belépődíj: 

1500 Ft, Budavári Önkormányzat Ke-

rületkártyával a belépődíj: 1000 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje 

alatt, egyéb esetben a látogatás 

időpontjával kapcsolatban ajánlott 

előzetesen egyeztetni.

Jegyek átvétele: kedd, szerda, csütör-

tök 16.00-18.00. További információ:

jokaiannaszalon@budavar.hu

www.jokaiannaszalon.hu

Zene és 
harmónia
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Beethoven Budán 2019

Szalonszimfóniák 
Beethoven szimfóniái közül több is felcsendült már zenekari változatban a Beethoven Budán Feszti-

válon. Idén kamarazenei átiratokban, szalonkörnyezetben hallhatja a közönség Beethoven valamennyi 

szimfóniáját.

Az első hangversenyen, április 30-án 17.00 órakor — 

amely egyben a fesztivál nyitóhangversenye is — az 

Első, a Nyolcadik és az Ötödik szimfónia hangzik el a 

Városháza aulájában. Az Első szimfóniát, amely még Mo-

zart és Haydn stílusát is hordozza egy fiatal tehetségek 

alkotta vonósnégyes játssza. A 12 évvel később keletke-

zett Nyolcadik szimfónia négykezes átiratban szólal meg 

Balog József Liszt-díjas zongoraművész, valamint Paloj-

tay János előadásában. Az Ötödik („Sors”) szimfóniát a 

második világháború óta néha a „győzelem szimfóniájá-

nak” (Victory Symphony) is nevezik. A „V” római szám az 

arab 5-ös szám megfelelője; a második világháborúban 

a V-jel a győzelem szimbólumává vált a szövetségesek 

körében, ez okozta az egybeesést. A mű átiratát zongo-

ra-négykezes, hegedű és cselló előadásban hallhatják.

A további három szalonkoncert helyszíne a Jókai Anna 

Szalon (Iskola utca 28.), ahol minden alkalommal 17.00 

órakor kezdődnek a hangversenyek.

Május 1-jén először a Hatodik (Pastorale) vonós szextett 

átiratát élvezheti a közönség. Ez a mű egyike Beethoven 

kevés programzenéinek, első bemutatásakor a „Vidéki élet 

emlékei” címet kapta. A műsor második részében a Hetedik 

szimfónia kerül sorra, amelynek eredeti premierjén Bee-

thoven megjegyezte, hogy ez élete egyik legjobb műve. 

Május 2-án a Második szimfónia kerül műsorra, amely-

nek témáit Beethoven lassú és gondos munkával, apró-

lékos módon csiszolgatott. A Mester úgy fogalmazott: 

„Rossz szokásom szerint e szimfóniámat sem a kabátom 

ujjából ráztam ki”. Ugyancsak felcsendül a Negyedik 

szimfónia, amelyet a zeneszerző eredetileg egy gazdag 

támogatójának, Franz Oppersdorff grófnak ajánlott. 

A záró szalonkoncerten, május 3-án elsőként a Harmadik 

(„Eroica”) szimfónia átirata hangzik el. A zenetörténé-

szek szerint ez a mű fordulópontot jelentett Beethoven 

pályáján, hiszen az Eroicával végképp széttépte azt a kö-

teléket, amely a régi formákhoz és művészethez kötötte. 

A szalonkoncertek záró darabja a Kilencedik szimfónia 

különleges, kétzongorás, nyolckezes átirata.

A 19. század második felében rendkívül népszerű átira-

tok hallgatása közben jusson eszünkbe a zenetörténész 

tanácsa, aki szerint: „A szimfóniák kamarazenei átirataira 

nem érdemes a zenekari változat helyettesítőiként vagy 

pótlékaiként tekintenünk, inkább úgy érdemes megközelí-

tenünk őket, mint egy új nézőpontot vagy fordítást, mely 

olyan új dimenziókat is felfedhet a művekből, melyek más-

képp rejtve maradnának”.                    

r.a.

Jegyvásárlás
a koncertekre

A Beethoven Budán Fesztivál koncertjeire a jegy.hu 

weboldalon, az Interticket jegyirodáiban, a Budavári 

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Buda-

pest, Kapisztrán tér 1.) és a Jókai Anna Szalonban (1011 

Budapest Iskola utca 28.) lehet jegyeket vásárolni.

I. kerületi Kerületkártyával a Budavári Önkormányzat 

Ügyfélszolgálati Irodáján és az Jókai Anna Szalonban 

történő vásárláskor a jegyek árából 50% kedvez-

ményt adnak.
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Teremtő erő van 
Beethoven zenéjében
Május 6-án este 19.30 órakor Fülei Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ad szólókoncertet a Ha-

gyományok Háza felújított színháztermében. A fiatal muzsikust elsősorban a Beethovenhez fűződő 

érzelmi kötődéséről kérdeztük.

Az idei évben immár 20. alkalommal rendezik meg a 

Beethoven Budán Fesztivált. Az Ön számára mennyire 

jelent különleges érzést, hogy visszatérő vendége e ze-

nei rendezvénysorozatnak?

— Egy fesztiválon visszatérő fellépőnek lenni kitüntetett 

érzés, mert megerősít abban, hogy valószínűleg beleil-

lek a rendezvény profiljába, és produkciómmal elégedett 

volt mind a szervező, mind a közönség. 

Széles repertoárján belül Beethovenhez milyen lelki kö-

tődés fűzi?

— Előadói alkatom a beethoveni zenére jól rezonál. Min-

dig is repertoáron tartottam ezt a zeneszerzőt, elmarad-

hatatlan társa az előadói életemnek. Teremtő erő van 

Beethoven zenéjében.

A Hagyományok Házában megrendezendő szólóestjén 

Beethoven kései szonátáiból játszik majd. Milyen közös, 

illetve sajátos jegyeket mutat az E-dúr, az Asz-dúr és a 

C-moll szonáta?

— A szonáta, mint műfaj valahol a 17. század elején kez-

di évszázadokra szóló pályafutását. Ettől kezdve szinte 

minden zeneszerző ír szonátát, bár a klasszikus érte-

lemben vett többtételes, klasszikus szonáta első nagy 

alakja Joseph Haydn. Beethoven 32 zongoraszonátája 

átfogja az egész életművét, halála után viszont draszti-

kusan megcsappan a szonáta népszerűsége. Beethoven 

zongoraszonátái után egyértelműen van egy töréspont: 

Beethoven saját sorsán keresztül még életében lezárta 

a klasszikus zongoraszonáta műfaját, a műfaj határa-

it feloldotta. Szerkesztése a hagyományon alapszik, de 

mondanivalója szüntelen szétfeszíti a régi és bevált ke-

reteket, egyre többször szólal meg a recitativo, többször 

meg-megakadnak a lendületes menetek. Beethoven kései 

zongoraszonátái közül az utolsó hármat 1821-ben szinte 

egyvégtében veti papírra, mindegyiket külön opusszám-

mal: 109, 110, 111. Mindhárom szonáta egy külön egyé-

niség, hangnemei, E-dúr, Asz-dúr, C-moll, képzeletbeli 

„háromságra” osztják az oktávot. Az utolsó három szon-

áta után már nem ír több szonátát. Nem fér meg többé 

a régi formában az új költői tartalom. Az utolsó három 

szonáta egyben: „búcsú a szonátától”.                    Rojkó A.
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VENDÉGLÁTÓ HELYISÉG + TERASZ + 

NYILVÁNOS ILLEMHELY 

Terület: 92 m2-es vendéglátás helyi-

ségei: földszinti vendégtér és pin-

ceszinti kiszolgáló helyiségek, 67 

m2-es vendéglátó terasz, 41 m2-es 

nyilvános WC. Profil: vendéglátás és 

a nyilvános WC üzemeltetése a pá-

lyázó feladata.

Induló bérleti díj: vendéglátó helyi-

ség és nyilvános illemhely üzemel-

tetése: 220.000 Ft/hó + ÁFA (bruttó 

279.400 Ft/hó) teljes évre; vendég-

látó terasz: 200.000 Ft/hó + ÁFA 

(bruttó 254.000 Ft/hó) szezonáli-

san 6 hónapra, áprilistól szeptem-

berig. Befizetendő pályázati biztosí-

ték: 840.000 Ft. 

ÚJSÁGOS HELYISÉG 

Terület: 9 m2 (vendéglátó egység 

által biztosított WC használattal). 

Profil: kereskedelmi tevékenység 

(újság árusítás). Induló bérleti díjak: 

40.000 Ft/hó + ÁFA (bruttó 50.800 

Ft/hó) teljes évre. Befizetendő pá-

lyázati biztosíték: 100.000 Ft. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ajánlattétel a bérleti díj összegére 

történik, amely nem lehet alacso-

nyabb, a kiírásban minimálisan meg-

határozott bérleti díjnál. Részletes 

feltételek: www.budavar.hu/ügyinté-

zés/pályázatok menüpont.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HELYE ÉS MÓDJA

Az ajánlatokat a Budapest Főváros 

I. kerület Budavári Polgármesteri 

Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszol-

gálati Irodájához (1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1. földszint) kell be-

nyújtani 2019. április 8-án 10:00 

óráig, zárt borítékban, két pél-

dányban, magyar nyelven. 

A pályázatok zártkörű bontása 

és kiértékelése után kiíró írásban ér-

tesíti a pályázókat az eredményről, 

illetve fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázóktól további informá-

ciókat kérjen be, szükség esetén má-

sodik fordulót tartson, vagy a pályá-

zatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálására a kiírónak 45 

nap áll rendelkezésére.

A pályázat eredményének ki-

hirdetését követően 15 napon belül 

az önkormányzat bérleti szerződést 

köt a nyertes pályázóval. A bérleti 

szerződés megkötésével a befize-

tett pályázati biztosíték szerződéses 

óvadékká alakul. A bérleti szerződés 

közjegyzői okiratba foglalásra kerül, 

mely közjegyzői díj költsége a pályá-

zót terheli.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Budavári Polgármesteri Hivatal Mű-

szaki Iroda (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) 

Bajor Béla (II. em. 207.) 

Tel: +36-1-458-30-70; 

e-mail: bajor@budavar.hu.

Szeleczky Szilvia (II. em. 209.) 

Tel: +36-1-458-30-27 

e-mail: vagyon@budavar.hu. 

Pályázati felhívás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a 
Krisztinaváros, Horváth kertben lévő pavilonban található vendéglátó helyiség, 
továbbá újságárusító helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására. 

Beadási határidő: 

2019. április 8.

10.00 óráig
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Profil: vendéglátás.

Induló bérleti díj: 154.000 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 195.580 Ft/hó) 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ajánlattétel a bérleti díj összegére 

történik, amely nem lehet alacso-

nyabb, a kiírásban meghatározott 

induló bérleti díjnál. További felté-

telek: www.budavar.hu/ügyintézés/

pályázatok menüpontban.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HELYE ÉS MÓDJA

Az ajánlatokat a Budapest Főváros 

I. kerület Budavári Polgármesteri 

Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszol-

gálati Irodájához (1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1. földszint) kell be-

nyújtani 2019. április 8-án 10:00 

óráig, zárt borítékban, két példány-

ban, magyar nyelven. 

A pályázatok zártkörű bontása 

és kiértékelése után kiíró írásban ér-

tesíti a pályázókat az eredményről, 

illetve fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázóktól további informá-

ciókat kérjen be, szükség esetén má-

sodik fordulót tartson, vagy a pályá-

zatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálására a kiírónak 45 

nap áll rendelkezésére.

A pályázat eredményének kihir-

detését követően 15 napon belül az 

önkormányzat bérleti szerződést köt 

a nyertes pályázóval. A bérleti szer-

ződés közjegyzői okiratba foglalásra 

kerül, mely közjegyzői díj költsége a 

pályázót terheli.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Budavári Polgármesteri Hivatal Mű-

szaki Iroda (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) 

Bajor Béla (II. em. 207.)

Tel: +36-1-458-30-70; 

e-mail: bajor@budavar.hu.

Szeleczky Szilvia (II. em. 209.) 

Tel: +36-1-458-30-27; 

e-mail: vagyon@budavar.hu. 

Pályázati felhívás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános 
pályázatot hirdet a Budapest I. Országház utca 10. sz. 
6662 hrsz. alatti lakóházban lévő utcai, kaputól jobbra 
lévő 37 m2-es, nem lakás céljára szolgáló helyiség 5 év 
határozott idejű bérbeadására.

Beadási határidő: 

2019. április 8.

10.00 óráig

Épület-
felújítási 
hitel-
pályázat 

A Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat a 2019. évre pá-

lyázatot ír ki a kerületi lakóépü-

letek felújítására, amelyhez az 

önkormányzat a banknál történő 

óvadéki betét elhelyezésével, va-

lamint kamattámogatott hitelfel-

vétel lehetőségével biztosítja a 

társasházak részére a felújítási 

munkálatok finanszírozását.

Pályázati feltételek:

www. budavar.hu/ügyintézés/pá-

lyázatok menüpont. 

Benyújtási határidő: 

2019. április 10. 16:30 óráig.

A pályázat benyújtásának mód-

ja: zárt borítékban, épület-felújí-

tási hitelpályázat felirattal.

A pályázat benyújtásának helye: 

Budapest I. kerület Budavári Pol-

gármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Bu-

dapest I. Kapisztrán tér 1.).

További információ: Budapest I. 

kerület Budavári Polgármesteri 

Hivatal Műszaki Iroda 

Barna Julianna 

Tel: +36-1-458-3061
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Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu

www.bem6.hu         budavarimuvelodesi.haz        budavarimuvelodesihaz

Dresch Quartet koncert

Március 22. péntek 20.00

A Dresch Quartet évtizedek óta járja 

következetesen és magabiztosan a 

saját útját a magyar népzene és az 

afroamerikai jazz egyéni ötvözeté-

vel. Elkötelezettség a zenei koncep-

cióban, tisztelet és alázat a források 

iránt, kiemelkedő muzsikusok, új és 

örökzöldnek számító Dresch-szer-

zemények. Belépő: 1200 Ft. Jegyek 

elővételben a www.tixa.hu oldalon 

kaphatók!

Szájharmonika Klub

Március 29. péntek 19.00

Pribojszki Mátyás — az egyik legis-

mertebb kortárs magyar szájhar-

monikás — és zenekara az igényes 

élőzenét szeretnék életben tartani. 

Zenéjükben felfedezhetők a blues 

gyökerei, a swing, a jazz és némi fun-

ky is. A házigazda a Grunting Pigs. 

Belépő: 1200 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók!

Regejáró Misztrál Művészeti 

Klub

Március 31. vasárnap 19.00

A kimagasló vokális képességű, szá-

mos akusztikus hangszert megszó-

laltató Misztrál együttes havonta 

tart klubnapot, amelynek keretében 

kiváló zenészeket látnak vendégül. 

Belépő: 1000 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók!

Alakformáló konditorna

Minden kedden, csütörtökön 15.30-

16.30 és 16.30-17.30, szerdánként 

és pénteken 07.30-08.30 és 08.30-

09.30. Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó 

díjas táncművész. Belépő: 1000 Ft, 

nyugdíjasoknak: 900 Ft.

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30

Közösségi tánc, amely kíméletesen 

mozgatja át az izmokat, ízületeket 

és kiválóan hat a memóriára. Nem 

igényel táncpartnert, sem előzetes 

tánctudást. Vezeti: Szegedi Judit: 

+36-20-222-2326. Belépő: 600 Ft

Hawaii tánc

Hétfőnként 18.30-19.30

A hula a Hawai’i szigetek ősi tánca, 

Hawai’i leggazdagabb művészeti 

ága. Vezeti: Szabó Nikolett. Bejelent-

kezés: niki@hawaiihulatanc.hu.

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 

Kötetlen foglalkozás, közös kötés 

kezdőknek, újrakezdőknek és ha-

ladóknak.  Vezeti: Erdei Gyöngyvér;  

+36 20-333-7503. Díj: 2 000 Ft.

Budavári Mozgássérült 

Egyesület

Április 2. kedd 14.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

minden hónapban klubnapot szervez 

mozgássérülteknek, akadálymente-

sített környezetben. Klubvezető: Dr. 

Szalkó Anna.

Baross Gábor Turista Klub

Március 29. péntek 14.00

Klubvezető: Malomhegyi Imre.

Irka Kör Versszínház

Március 28. csütörtök

„A földben élni kezd ezer mag és csí-

ra” — Tompa Mihály.

Tabán sportkör

Március 28. csütörtök 16.00

Téma: Provancetól Savojáig. Előadó: 

Kormos Vera

Vetítettképes ismeretterjesztő 

előadások

Március 26. kedd 10.30

Óvári Árpád: Visszatérés Marokkóba 

II. Belépő: 100 Ft. 

Április 2. kedd 10.30 

Malomhegyi Imre: Kárpátalja várai. 

Belépő: 100 Ft

Ferenczy István Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől péntekig 17.30-20.30 

Felkészítés művészeti egyetemekre 

Budapest legrégebb óta működő raj-

ziskolájában!    Napijegy: 3000 Ft, 1 

hét 8000 Ft, 4 hét 18 000 Ft, illetve 

minden hónap első hétfőjén nyugdí-

jasoknak ingyenes!
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. 

09.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd 6 alkalmas alaptanfolyam.

10.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd 6 alkalmas haladó tanfolyam. 

Érdeklődés, jelentkezés: www.ba-

bakezek.hu, bubocababa@gmail.com. 

További információ: Hamar-Szelényi 

Éva, www.buboca.hu. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a  dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy 

a klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. Remek lehe-

tőség a gyakorlásra és a kikapcsoló-

dásra. 

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesz-

tés. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.  

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház.

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom (egy 

gyermek + egy felnőtt).  Információ: 

Márton Piroska táncos, óvodapeda-

gógus, mozgásterapeuta; e-mail:pi-

roska.marton.tanc@gmail.com

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub

Következő alkalom április 3. A téma: 

a szelíd határszabás a gyermekne-

velésben. Előadó Ambrózy Noémi, 

a kapcsolódó nevelés oktatójelöltje. 

Részvételi díj: 500 Ft. További in-

formációk a facebook-oldalon: Kö-

zép-budai baba-mama és hordozós 

klub, illetve az ollivander@freemail.

hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő”  — seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Folyama-

tos csatlakozási lehetőség! Érdeklő-

dés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

9.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdek-

lődők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges.

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javí-

tásáért, mivel jótékonyan hatnak a 

testre, a lélekre és a szellemre is. A 

torna ingyenes, folyamatosan lehet 

csatlakozni a csoporthoz. 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés 

A testtartásban résztvevő, illetve a 

törzset stabilizáló izmok erősítése 

speciális gyakorlatokkal. Részvéte-

li díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen.

Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

VARRÓTANFOLYAM KEZDŐKNEK

Gépismeret, alapok, egyszerűbb textiltárgyak elkészítése 3x3 órában 

hétfőnként 16.00-19.00 óráig. 

Időpontok: április 1., április 8., április 15. Részvételi díj: 9.000 Ft.

Kerületi lakosok jelentkezését várjuk a +36-20-214 9571-es telefonszá-

mon. Jelentkezési határidő: március 29.
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PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudatosan 

@gmail.com címen.

9.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi 

díj 500 Ft. Érdeklődés: Füleki Réka, 

+36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csil-

la, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@

index.hu

NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. Igény szerint felszerelést is 

tudunk biztosítani. További informá-

ció: +36-1-375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 - 19.30 óra 

között a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli 

érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. 

További információ: Szadai Kriszta 

+36-70-636-6869; szadai.kriszta@

gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedden 11.00 – 12.00 óra között 

a közösségi helyiségben. Nem kell 

hozzá partner, sem előzetes tánctu-

dás. A részvétel I. kerületi lakosok-

nak ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra kö-

zött a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; kerületen kívüli 

érdeklődőknek 1.400 Ft/alkalom, 

4.800 Ft/4 alkalmas bérlet. Előzetes 

regisztráció szükséges: mozdulj-

tudatosan@gmail.com. Facebook 

elérhetőség: @mozduljtudatosan.

       

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra között 

a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom; 

3.200 Ft/4 alkalmas bérlet.

További információ: Ertler Anikó 

gerinctorna és gyerekjóga oktató; 

tel.: +36- 20-346-8051; e-mail:  

anikoertler@gmail.com.

Czakó utcai Sport- és Szabadidő 

Központ

1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

Hahó, itt a Czakó!
Programok 
a Sportközpontban

Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok 

részére

Időpontok: kedden 09.00-10.00 

és 10.30-11.00 óráig, csütörtökön 

08.00-09.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalommal 

szükséges, amelyet hétfőn és szer-

dán, 10.00-12.00 és 15.00-17.00 

óra között a +36-1-780-7660-as 

telefonszámon, vagy személyesen 

a helyszínen tehetnek meg.

             CSALÁDI DÉLUTÁN 

MÁRCIUS 29., PÉNTEK 16.30 MINI TÁNCHÁZ 

Ezúttal Kaszab Tibor, a Kölyökidő Alapítvány zenésze 

várja a gyerekeket.

Érdeklődni lehet a Sportközpontban: +36-1-375 0336; 

+36-20-232 8111. A részvétel ingyenes.
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1. Budapest I. Attila út 2.

Helyrajzi szám: 6313/ 2, 6313/3

Alapterület: 218 m? 

Fekvés: pinceszinti, földszinti bejá-

rattal. Utolsó profil: vendéglátó tevé-

kenység és sportklub. Javasolt profil: 

vendéglátó tevékenység és sportklub. 

Műszaki állapot: felújításra szorul.

Induló bérleti díj: 234.808 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 298.207 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 03. 

09:00 – 09:30

2. Budapest I. Attila út 97.

Helyrajzi szám: 6773/3/A/5

Alapterület: 60 m? 

Fekvés: földszinti, pincei. Utolsó 

profil: iroda. Javasolt profil: kereske-

delem/szolgáltatás. Műszaki állapot: 

teljes felújításra szorul.

Induló bérleti díj: 105.857 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 134.438 Ft/hó)

Megtekintési időpont:  2019. 04. 04. 

10:00 – 10:30

3. Budapest I. Batthyány utca 63.

Helyrajzi szám: 13976//A/2

Alapterület: 67 m2

Fekvés: utcai, alagsori. Utolsó profil: 

vendéglátás. Javasolt profil: ven-

déglátóipari tevékenység. Műszaki 

állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 55.512 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 70.500 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 04. 

15:30 – 16:00

4. Budapest I. Győző utca 5. 

Helyrajzi szám: 7551 társasházban 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 albetét

Alapterület: összesen 143 m2 

Fekvés: földszinti utcai bejáratú. 

Utolsó profil: kereskedelmi tevé-

kenység és bemutatóterem. Javasolt 

profil: iroda/kereskedelmi tevékeny-

ség/szolgáltatás. Műszaki állapot: 

felújításra szorul.

Induló bérleti díj: 331.748 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 421.320 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 03. 

10:00 – 10:30

5. Budapest I. Bem rakpart 15.

Helyrajzi szám: 14419/0/A/39

Alapterület: 80 m2 

Fekvés: utcai, alagsori, kaputól 

jobbra. Utolsó profil: kereskedelmi 

tevékenység. Javasolt profil: keres-

kedelem, vendéglátás, szolgáltatás. 

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 132.567 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 168.360 Ft/hó) 

Megtekintési időpont: 2019. 04. 02. 

09:00 – 10:00

6. Budapest I. Bem rakpart 15.

Helyrajzi szám: 14419/0/A/40

Alapterület: 79 m2. Fekvés: utcai, alag-

sori, kaputól balra. Utolsó profil: ven-

déglátó ipari tevékenység. Javasolt 

profil: vendéglátóipari tevékenység. 

Műszaki állapot: felújításra szorul. 

Induló bérleti díj: 130.910 Ft/hó + 

ÁFA (bruttó: 166.255 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 02. 

09:00 – 10:00

      

7. Budapest I. Csalogány u. 40. 

(Hattyú u. 15.)

Helyrajzi szám: 13933/A/8

Alapterület: 20 m2

Fekvés: utcai, földszinti, Hattyú ut-

cai bejárattal. Utolsó profil: ügyvédi 

iroda. Javasolt profil: iroda, kereske-

delem, szolgáltatás. Műszaki állapot: 

jó állapotú. Induló bérleti díj: 66.283 

Ft/hó + ÁFA (bruttó: 84.180 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 02. 

14:30 – 15:00

8. Budapest I. Mária tér 2.

Helyrajzi szám: 13909/A/1, 

13909/A/2 Alapterület: 20 + 15 m2  

Fekvés: utcai, földszinti. Utolsó 

profil: üzlet. Javasolt profil: iroda, 

kereskedelem, szolgáltatás. Műszaki 

állapot: felújításra szorul. Induló 

bérleti díj: 115.996 Ft/hó + ÁFA 

(bruttó: 147.315 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 04. 04. 

14:45 – 15:15

Pályázati felhívás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű 
bérbeadására

Beadási határidő: 

2019. április 8.

10.00 óráig
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Pályázati feltételek

Ajánlattétel a bérleti díj összegére 

történik, amely nem lehet alacso-

nyabb, a kiírásban minimálisan meg-

határozott bérleti díjnál.

A megajánlott bruttó bérleti díj 

háromszorosának megfelelő össze-

get pályázati biztosítékként be kell 

fizetni. Nyertes pályázó esetén ez 

az összeg óvadékká alakul, míg nem 

nyertes pályázó részére visszauta-

lásra kerül.

A pályázó által megajánlott bruttó 

bérleti díj háromszorosának megfelelő 

összegű pályázati biztosítékot a Buda-

pest I. kerület Budavári Önkormány-

zat 12010154-00379598-00100000 

számú számlájára kell befizetni, és az 

erről szóló bizonylatot az ajánlathoz 

csatolni kell. A pályázati biztosíték 

után, a letéti idő alatt az Önkormány-

zat kamatot nem fizet.

A pályázatra beküldött ajánlatnak 

tartalmaznia kell:

• a megajánlott bérleti díj összegét 

(nettó, bruttó);

• a tervezett funkció meghatározá-

sát; 

• az ajánlattevő eddigi tevékenysé-

gének részletes ismertetését, refe-

renciát, az üzemeltetésre, üzletpo-

litikájára vonatkozó elképzeléseit, 

koncepcióját, üzleti tervét, illetve az 

általa tervezett felújítási munkákat, 

és azok becsült költségvonzatát;

• a teljes felújítást igénylő helyiség 

esetén: bérbeszámítási kérelmet, 

a pályázó által tervezett felújítási 

munkálatok meghatározását, tételes 

költségvetéssel;

• kötelezettségvállalást a helyiség 

ajánlatában foglalt célú üzemelte-

tésre, a szükséges felújítási munkák 

elvégzésére;

• a pályázati biztosíték befizetését 

igazoló pénzügyi bizonylatot; 

• a kiírásban foglalt feltételek telje-

sítésére vonatkozó kötelezettségvál-

lalást;

• a megjelölt tevékenység végzésére 

vonatkozó jogosultság igazolását,

• magánszemély esetén a szemé-

lyigazolvány és lakcímkártya, adó-

kártya másolatát, jogi személy és 

nem jogi személyiségű gazdasági 

társaság esetén 30 napnál nem ré-

gebbi 

• cégkivonatot, aláírási címpéldányt;

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

büntető jogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy a nemzeti vagyon-

ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(Nvt.) szerint átlátható szervezetnek 

minősül és tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a pályázat nyertese 

lesz, a bérleti szerződés megkötését 

követően beállott körülmény foly-

tán, mint bérlő már nem minősül 

átlátható szervezetnek, bérbeadó jo-

gosult a szerződést kártalanítás nél-

kül és azonnali hatállyal felmondani; 

• annak a bankszámlának a számát, 

a számlavezető bank nevét, a bank-

számla tulajdonosát (tulajdonos ne-

vét, címét, adószámát) ahová a pá-

lyázati biztosíték visszautalását kéri 

sikertelen pályázat esetén.

A pályázat benyújtásának helye és 

módja

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. 

kerület Budavári Polgármesteri Hi-

vatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati 

Irodájához (1014 Budapest, Kapiszt-

rán tér 1. földszint) kell benyújtani 

2019. április 8-án 10:00 óráig, zárt 

borítékban, két példányban, magyar 

nyelven. A borítékra csak annyit ír-

jon rá, hogy „Helyiségpályázat” és 

tüntesse fel a cím sorszámát (pl. „He-

lyiségpályázat 1. Cím”), a borítékon 

egyéb felirat, cégjelzés nem lehet! 

A pályázatok zártkörű bontása 

és kiértékelése után kiíró írásban ér-

tesíti a pályázókat az eredményről, 

illetve fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázóktól további informá-

ciókat kérjen be, szükség esetén má-

sodik fordulót tartson, vagy a pályá-

zatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálására a kiírónak 45 

nap áll rendelkezésére.

További információk 

Budavári Polgármesteri Hivatal Mű-

szaki Irodája 

Bp. I. Kapisztrán tér 1. 

Mészáros Annamária (II. em. 209.) 

Tel: +36-1-458-30-59, 

e-mail: meszaros.annamaria@buda-

var.hu 

Szeleczky Szilvia (II. em. 209.) 

Tel: +36-1-458-30-27, 

e-mail:vagyon@budavar.hu. 

A helyiségekkel kapcsolatos rendel-

kezésre álló műszaki információk 

beszerezhetők a Budapest. I. ker. Bu-

davári Önkormányzat GAMESZ Bér-

leményüzemeltetési Osztályán (Bp. I. 

ker. Iskola u. 16.)

Bacsó Gábor 

Tel: +36-1-225-24-56; 

e-mail: bacso.gabor@budavargmsz.hu 

Soltész János 

Tel: +36-1-225-24-71; 

e-mail: soltesz.janos@budavargmsz.

hu.
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A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum tervei
Hadtörténeti kincstár címmel új kiállítással várja a látogatókat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Az 

évad első tárlatának megnyitóját megelőzően dr. Kovács Vilmos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnoka ismertette idei és jövőbeni terveiket.

A múzeum Európában egyedülálló kompetencia központ-

ként egyesíti azokat az intézményeket, amelyek másutt 

külön-külön működnek. Ezek az intézmények a Hadtör-

téneti Kutató Osztály, a Katonai Emlékezet és Hadisír-

gondozó Igazgatóság vagy többek között a Hadtörténel-

mi Levéltár, a Központi Irattár. Ez a komoly apparátus 

segítette az olyan kiállítások, mint a most megnyílt Had-

történeti kincstár létrehozását. A tárlat a múzeum legfon-

tosabb műtárgyaiból mutat be reprezentatív válogatást.

A parancsnok a további kiállításokról is beszámolt. 

Március 21-én 70 éves a NATO, Magyarország 20 éve 

a NATO-ban címmel egy vándorkiállítás nyílik a Parla-

mentben, amelyet belföldön magyarul, külföldön pedig 

angol nyelven is megtekinthetnek az érdeklődők. Márci-

us 28-án, a Budapesti Fotófesztivál keretében eddig so-

sem látott felvételekkel lepik meg a látogatókat: Hemző 

Károly fotóművész sportfotóival. A felvételek mindeddig 

a múzeum raktárában pihentek, s egy felülvizsgálat al-

kalmával bukkantak rájuk. 

Májusban, a  Múzeumok Majálisán a Hadtörténeti Mú-

zeum a Rákóczi Emlékévhez kapcsolódó tematikával 

jelentkezik, ehhez a témához illő új múzeumpedagógiai 

program is előkészítés alatt áll. Szeptember 21-én pe-

dig egy teljes napot szentelnek a Rákóczi-szabadságharc 

emlékének. 

Kovács Vilmos emlékeztetett rá, 

hogy áprilistól a Lajta Monitor Mú-

zeumhajó az Országház előtt várja 

a látogatókat. Az 1871-ben épült 

Bodrog nevű monitort pedig Bel-

grádban újították fel a közelmúlt-

ban, és szeretnének a magyar mo-

nitorral közös bemutatót szervezni 

a szerb fővárosban és Budapesten.

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede-

lemmé választásának 315. évfor-

dulóját emlékévvel ünneplik. A 

rendezvényeken szintén vándor-

kiállítással vesz részt a Hadtörté-

neti Múzeum. Míg a Múzeumok éj-

szakájára hadijármű bemutatóval 

készül az intézmény.                             

D. A.

                                                                                                       Hadtörténeti kincstár • fotó: MTI  
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve muködő 

WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatla-

niroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT. 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

Telefon: +36-30-509-2665, 212-

2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

I. Budai várban a Tárnok utcában 

91 m2-es Dunai panorámás, igénye-

sen felújított, gépesített, felszerelt, 

emeleti, összkomfortos 3 szobás ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 56,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Budai várban az Országház ut-

cában 64 m2-es, 1,5 szobás, étkezős, 

cirkó fűtéses, jó állapotú, földszin-

ti önkormányzati lakás örökölhe-

tő bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Tóth Árpád sé-

tány felé nyíló 100 m2-es dongabol-

tozatos, felújítandó önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó 

vagy kisebb budai várban lévő ön-

kormányzati lakásra cserélhető. Cse-

reirányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcában 

110 m2-es 4 szobás, emeleti, hangula-

tos, dongaboltozatos, gázcirkó fűtéses 

önkormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó (tetőtér felé nyíló elvi 

bővítési lehetőséggel). Csereirányár: 

75 M Ft. tel.: 0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 

3,5 szobás, 2 szintes, teljes felújí-

tásra szoruló önkormányzati lakás 

bérleti joga budai kisebb örökla-

kásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

II. Rózsadombon a Tövis utcában 

3 lakásos bauhaus villaházban lévő I. 

emeleti 163 m2-es felújítandó örökla-

kás közel 500 m2 kizárólagos haszná-

latú telekrésszel azonnal beköltözhe-

tően eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner 

Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-2665. 

XIV. Zuglóban a Várna utcában 

31 m2-es, csendes belső udvar felé 

nyíló 1 szobás, gázfűtéses III. emele-

ti önkormányzati garzonlakás bérleti 

joga elcserélhető. Csereirányár: 7,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Attila úton a Tabán közelében 

– a Budai vár felé is nyíló - liftes tár-

sasházban lévő 86 m2 alapterületű, 

erkélyes, polgári jellegű, jó állapotú, 

napfényes nyugati fekvésű, cirkófű-

téses, tehermentes azonnal beköl-

tözhető öröklakás eladó. Irányár: 65 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.

Eladó Fonyód központjában nap-

fényes I. emeleti, 2 szoba, nappali, 

erkélyes, összkomfortos tehermen-

tes lakás garázzsal, tárolóval, elő-

kerttel. Irányár: 22,9 M. Tel.: +36-

20/493-9011.

KERESÜNK XII. II. III. kerületben 

vagy Solymáron, Nagykovácsiban 

kiadó új vagy újszerű, prémium mi-

nőségű vagy luxus, klímás villát 

vagy családi házat 2 állásos garázs-

zsal.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

KERESÜNK I. és II. kerületben 

minimum 4 hálószobás kiadó házat 

vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

KERESÜNK I. II. és XII. kerületben 

eladó és kiadó 4 -5 hálószobás igé-

nyes házat és 3 hálószobás igényes 

lakást. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

II. Rózsadombon a Bimbó úton 95 

nm-es felújított, napfényes, nappali + 

3 hálószobás 2. emeleti nagy teraszos, 

panorámás lakás egy garázshellyel 

99,9 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

XIII. Vígszínház mögött, Katona 

József utcában szép liftes társasház 

első emeletén másfél szobás, 43 nm-

es csendes, jó állapotú lakás 39,9 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Keleti Károly utcában frissen 

felújított, 3. emeleti, erkélyes, 92 

nm-es 3 szobás lakás 82,8 millió fo-

rintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

V. Molnár utcában 2. emeleti, 

nagypolgári 148 nm-es nappali + 3 

hálószobás, 2 fürdőszobás, 2 erkélyes 

felújított impozáns lakás 114.9 mil-

lió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 

326 0618, 06 20 974 0571.

XI. Hegyalja úton BAH csomó-

pontnál frissen és igényesen felújí-

tott modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

 BakosLak Ingatlan Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel
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ADÁS-VÉTEL

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 

személyes ezüst étkészletet, tálcát 

stb. Könyveket, régi katonai kitünte-

tések tárgyait és teljes hagyatékot. 

Elso vevoként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, 

herendi77@gmail.com. Cím: IX. ker. 

Ráday u. 6.

Papír és fémpénzt, bélyeget, 

képeslapot, papírrégiséget, régi-

ségeket vásárolunk és árverés-

re átveszünk. VI. Andrássy út 16. 

266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 

10-19.

 Zsigmond Mihály hagyaték 

felvásárló azonnali kész-

pénz fizetéssel vásárol! Antik 

bútorokat, festményeket, porcelá-

nokat, Herendit, Zsolnayt és stb., 

órákat (kar, dísz, fali), szőnyegeket 

(kopottan, hibásan is), kitünteté-

seket, érméket, bizsukat – boros-

tyánt, ezüstöket, csipkéket, köny-

veket, hanglemezeket, mindenféle 

régiséget, hibásat is. Hívjon 

bizalommal a hét minden napján, 

díjtalan kiszállással. Telefon: 06-

70-600-1727.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsoházak, laká-

sok napi takarítását, nagytakarí-

tását vállalom, közületeknek és 

magánsze mé lyeknek. Halász Tibor. 

Telefon: 202-2505, 06-30-251-

3800.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

is. Telefon: 06-30-447-3603.

FIGYELEM! Változások a közös 

képviseletre vonatkozó törvényi 

előírásokban 2019. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-kezelés

•  Műszaki problémák kezelése -  

  Gondnoki házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák előkészítése, 

  lebonyolítása, felügyelete

•  Alapító Okirat és SZMSZ 

  elkésztése, karbantartása

•  Jogi problémák megoldása

I. kerületi közös képviselet 

és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382 9778

TELJES 
HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK, 

FESTMÉNYEK, 

PORCELÁNOK,

 ÓRÁK, CSILLÁROK,

SZŐNYEGEK,

EZÜST TÁRGYAK ÉS 

MINDENFÉLE MŰTÁRGY 

ADÁS - VÉTEL.

TELEFON: 

06-20-518-3825

Ha ingatlant adna, venne, 

bérbe adná lakását, 

vagy bérelne, esetleg 

határozatlan idejű bérleti jogát 

elcserélné, keressen meg. 

Kizárólagosság biztosítása 

nélkül, hirdetése 40 hirdetési 

portálon jelenik meg, személyes 

találkozásra és minden kötele-

zettség nélküli tanácsadásra van 

lehetőség a Batthyány utcai 

irodánkban. Teljes körű szolgál-

tatás: Ingatlanáról profi fotók ké-

szítése, folyamatos tájékoztatás, 

jogi szolgáltatás, adótanácsadás. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna, 

tel: 06-20-971-0229, 

gulaianna1@gmail.com

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 

10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 
(I. ker., Országház utca 15., Te le fon: +36-1-355-0139)
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 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszerelő 

mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁS! Tisztelt 

közös képviselő, társasház takarítást 

vállalok hosszú távra, referenciát is 

tudunk csatolni, akár azonnali kez-

déssel. nemetandrasne00@gmail.

com. Telefon: 06-20-460-3740.

Kertépítés-telekrendezés! Met-

szés, permetezés, favágás, gye-

pesítés, térkövezés, kerítésépítés, 

tereprendezés, egyéb kertészeti és 

kőműves munkák reális áron. www.

telekrendezes.hu, telefon: 06-20/ 

259-6319, 06-1/781-4021.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

 REZSIMENTES ZÖLD JÖVŐ 

– MOST! Családi házak 

rezsinullázása megújuló energia-

forrással, napelemes megoldás-

sal, akár 0 Ft önerővel, Európai 

Uniós pályázati lehetőséggel, már 

2 hónap alatt is. Ne maradjon le 

róla, legyen az elsők között! Tel: 

06 20 368 7777, bakoslak.office@

gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipsz-

kartonozás, kőműves-javítások, 

bur ko lás. Bontás, sitt-elszállítás. 

Kovács Gergely, telefon: 06-30-

5686-255.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nappali 

újságkihordókat keresünk. Fő állásban 

és részmunkaidőben is végezhető te-

vékenység. Jlentkezés a 06/30-235-

17-47-es telefonszámon.

Várnegyed szerkesztőség:
E-mail: varnegyed@gmail.com  •  Te le fon: +36-1-355-0139

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

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
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Mesemúzeum
P R O G R A M O K

Március 23., szombat 11 órától 

Törpék és gombák – 

családi foglalkozás

Ahogy nincs két egyforma gomba, 

úgy a törpék is nagyon különbö-

zőek. Annyi biztos, hogy a bizo-

nyos törpök jó viszonyt ápolnak 

a gombákkal, sokan gombaházban 

laknak, vannak, akik gombakalapot 

hordanak és megint mások gom-

bákat esznek. A Halszem Mesemű-

hely családi foglalkozásán változa-

tos gombafajokkal ismerkedhettek, 

törpés mesét hallgathattok és 

pöffeteg otthont készíthettek. 

Kisebbeknek a részvétel szülői 

segítséggel ajánlott. A foglalko-

zást tartja: Kiss Dorottya, Halszem 

Meseműhely. Ajánlott korosztály: 

6-12 éves korig. 120 perc.

Április 6., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben? 

Melyik kártya az igazi? Építs boly-

gót Kis Herceggel! Ezen a délelőt-

tön kipróbálhatod te is a Mesemú-

zeum legújabb társasjátékait!

Ajánlott korosztály: 6-12 éves ko-

rig. 120 perc.
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