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Finn-magyar barátság

Kihirdették a Kalevala 
pályázat eredményét
A szakmai zsűri döntése alapján Kéry Bálint Bence és Csobán András „Karélia I.” című alkotása nyer-

te azt a pályázatot, amelyet a Budavári Önkormányzat tavaly novemberben írt ki a Kalevala magyar 

vonatkozásainak emléket állító művészeti alkotás tervezésére. Szakmai különdíjjal ismerték el Bakos 

Ildikó „Teremtés” című pályaművét. A Tabáni Kuckóban kiállított pályaművekről a közönség is szavaz-

hatott. Ez alapján a közönségdíjat a „Kezdet” című pályamű alkotója, Detkovics Anikó kapta.  

A finn-magyar kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése 

érdekében a Budavári Önkormányzat tavaly november-

ben pályázatot hirdetett a Kalevala finn eposz magyar 

műfordításainak emléket állító köztéri művészeti alkotás 

tervezésére. A pályázat sok művészt megihletett, össze-

sen 15 érvényes pályamű érkezett be. A maketteket a 

közönség is megtekinthette a Tabáni Kuckóban rendezett 

kiállításon, sőt, szavazhattak is arról, nekik melyik alko-

tás nyerte el a tetszésüket. 

Szakmai oldalról 8 tagú zsűri bírálta el a pályaműveket, 

a grémium tagjai Markku Virri, Finnország magyarországi 

nagykövete, Cita Högnabba-Lumikero, a Finnagora finn 

kulturális intézet igazgatója, dr. Szíj Enikő, a Magyar-Finn 

Társaság elnöke, Koppányi Miklós építész, a Magyar-Finn 

Társaság kulturális alelnöke, dr. Aczél Péter építész-

Nagy Gábor Tamás polgármester és a győztes pályamű,

Kéry Bálint Bence és Csobán András „Karélia I.” című alkotása
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mérnök, Budavár tiszteletbeli főépítésze, Farkas Ádám 

szobrász, Matzonné Gergó Gertrúd művészettörténész 

és Fernezelyi Gergely építészmérnök voltak. Döntésük 

értelmében Kéry Bálint Bence és Csobán András „Karé-

lia I.” című alkotása nyerte a pályázatot és a 2000 eurós 

díjat. Szakmai különdíjjal és 500 euróval ismerték el Ba-

kos Ildikó „Teremtés” című pályaművét. A közönségdíjat 

és az azzal járó 1000 eurós pénzdíjat a „Kezdet” című 

pályamű alkotója, Detkovics Anikó kapta. A Budavári 

Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai értékelés 

alapján úgy döntött, hogy a Karélia I. című alkotást meg-

valósítja a Kalevala parkban. A park elnevezéséről — az 

önkormányzat kezdeményezésére — márciusban döntött 

a Főváros: az Attila út és a Krisztina körút között találha-

tó, a Bethlen udvartól délre eső közterületet nyilvánította 

Kalevala parkká. A jövőben itt helyezik majd el a nyertes 

pályaművet. 

Nagy Gábor Tamás polgármester a díjazott pályaművek 

bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a Kalevala fordítása 

óriási tudományos revelációként hatott az akkori Euró-

pára, és Magyarország az egyetlen, amely öt fordítással 

is büszkélkedhet. Éppen ezért és a finn-magyar barátság 

további megerősítése miatt döntött az önkormányzat 

a pályázat kiírása mellett. Mint ismert, a Budavári Ön-

kormányzat tavaly kötött testvérvárosi megállapodást 

a finnországi Savonlinnával. A testvérvárosi kapcsolatot 

számos együttműködés és kulturális program alapozta 

meg. A polgármester példaként említette a Várnegyed 

Galéria korábbi kiállítását, a finn államiság 100 éves 

centenáriuma alkalmából rendezett programokat, illetve 

azt, hogy két esztendővel ezelőtt a Tóth Árpád Műfordí-

tói Díjat az a Jávorszky Béla kapta, aki finnből magyarra 

ültetett át megannyi irodalmi művet, illetve magyarról 

finnre fordította számos költőnk alkotását.

A pályázat kapcsán elmondta, hogy az eredeti pályázati 

kiírás még a Lánchíd melletti területre vonatkozott, ám 

időközben ezen módosítani kellett. Ezért a szakmai zsű-

rinek azt is mérlegelnie kellett, hogy a majdan megva-

lósítandó pályamű az új helyszínhez, az Attila út és a 

Krisztina körút között található, a Bethlen udvartól délre 

eső parkhoz is illeszkedjen. 

A új kerületi szobrot a tervek szerint jövő év február 

28-ig állítja fel az önkormányzat. Azért választották az 

időpontot, mert Finnországban február 28-a a Kalevala 

napja.                                                                          DIA

Szakmai különdíj: Bakos Ildikó Teremtés című alkotása A közönségdíjat Detkovics Anikó Kezdet című pályamunkája nyerte
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Választási hírek

Áder János köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, 

vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak ma-

gyarországi választását. 

Április 5-ig a választópolgárok a Nemzeti Választási 

Irodától megkapták a névre szóló értesítőt a szavazó-

köri névjegyzékbe vételről. A szavazóköri névjegyzék-

kel kapcsolatos jogorvoslattal az értesítő megküldését 

követő három napon belül, de legkésőbb 2019. május 

24-én 16.00 óráig lehet élni a helyi választási iroda ve-

zetőjénél. Az a választópolgár, aki a választási értesítőt 

valamely okból nem kapja kézhez, az a helyi választási 

irodában személyesen kérheti az értesítő pótlását. A vá-

lasztópolgár a névjegyzékben nyilvántartott adataiba a 

választás kitűzésétől 2019. május 24-én 16.00 óráig a 

helyi választási irodában betekinthet. 

A szavazatszámláló bizottság a szavazókörben nem 

vehet fel választópolgárt a névjegyzékre! A választópol-

gár személyi azonosító okmánya és lakcíme alapján sem! 

Így amennyiben a szavazás napján a választópolgár tény-

legesen nem szerepel a névjegyzéken, nem szavazhat. 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország 

területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő sza-

vazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló 

kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektronikusan 

a helyi választási irodához. 

Fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy az átje-

lentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 

22-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-

lasztási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2019. 

május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azo-

nosítás nélkül interneten módosíthatja kérelmét. Szemé-

lyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. 

május 24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme 

szerinti szavazóköri névjegyzékbe. 

Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tar-

tózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányu-

ló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a 

szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár 

nyújthat be. A külképviseleti névjegyzékbe való fel-

vételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 

17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 

irodához. A külképviseleti névjegyzékbe felvett válasz-

tópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig mó-

dosíthatja a megjelölt külképviseletet. A külképviseleti 

névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. 

május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképvise-

leti névjegyzékből.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Budapest, Kapisztrán tér 1.

e-mail: valasztas@budavar.hu

telefon: +36-1-458-3092

Világháborús bombát találtak 

Kiürítés és lezárás április 10-én 

A XII. kerületben a Koltai Jenő Sport-

centrum területén több II. világhábo-

rús robbanószerkezetet találtak. A 

tűzszerészek a hatástalanítás idejé-

re, 2019. április 10-ére biztonsági 

zárást rendeltek el az Alkotás utca, 

Csörsz utca, Avar utca, Hegyalja út és 

a BAH csomópont körzetére. 

Az intézkedés az I. kerület közigaz-

gatási területén az Avar utca 2/A és 

2/B lakóház lakóit érinti. Az ingatla-

nok kiürítése és a terület elhagyása 

2019. április 10-én, szerdán reggel 

8 órakor kezdődik. Az érintett laká-

sokba, illetve szolgáltató- és iroda-

házakba várhatóan a késő délutáni 

órákban lehet visszatérni.

A biztonsági zárás ideje alatt a Bu-

davári Közterület-felügyelet ügy-

félszolgálati irodája üzemel befoga-

dóhelyként (1013 Budapest, Attila 

út 107.). A befogadóhelyen való el-

helyezés iránti igényét legkésőbb 

2019. április 8-án 12.00 óráig jelez-

ze az alábbi telefonszámok egyikén: 

06-1-225-7271 vagy 06-70-273-

55-42.
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Mansfeld Pétert a forradalom leve-

rését követően először életfogytig 

tartó szabadságvesztésre ítélték, 

majd az ítéletet halálbüntetésre vál-

toztatták, és 1959. március 21-re, 

a tanácsköztársaság évfordulójára 

időzítették kegyetlen kivégzését. 

Ezért Nagy Gábor Tamás polgármes-

ter emlékezőbeszédében felidézte 

az 1919-es kommunista hatalomát-

vételt és terrort. 

— 1919 március 21-én egy olyan 

ideológia vette át a hatalmat, amely 

a materializmus és az ateizmus ta-

laján állva azt hirdette, hogy az em-

berek tulajdonképpen értéktelenek. 

Csak annyiban fontosak, amennyi-

ben a hatalmi célok elérését szol-

gálják, s akik bármilyen módon a 

proletárdiktatúra ellen lépnek fel, 

azok kiiktatandók. Az egyik oldalon 

vannak, akik tiszteletben tartják az 

emberi élet szentségét, a másik oldal 

pedig semmibe veszi — mondta Bu-

davár polgármestere. 

Beszédében szólt arról is, hogy a 

kommunista ideológia kezdetektől 

fogva az erőszakos hatalomgyakor-

lása épült és világszerte százmilliók 

életét követelte. Ennek ellenére van-

nak, akik a tanácsköztársaságra pozi-

tívan emlékeznek. — És ma is vannak, 

akik ünneplik — mutatott rá. A Népi 

Front elnevezésű párt közelmúltban 

tartott megemlékezésén a tanácsköz-

társaság alkotmányát a magyar tör-

ténelemben valaha volt legdemokra-

tikusabb és leghaladóbb szellemiségű 

alkotmányának nevezték, amely 

igazságosan és humánusan rendezi el 

a befogadás, az autonómia és az em-

beri jogok kérdését. — Elég föltekin-

teni erre a szoborra, az emberi jogok, 

az igazságosság testet öltött emlék-

művére — mondta Nagy Gábor Tamás 

Mansfeld Péter szobrára mutatva. 

— Mansfeld Péter mártíriuma sokkal 

több annál, mint egy diktatúra áldo-

zata. Jelképpé vált. Számunkra olyan 

reménysugár az ő alakja, amely azt 

mutatja, akármilyen gyermeki lé-

lek még valaki, ha bátran szembe 

mer szállni az elnyomással, akkor 

az remény arra, hogy a következő 

generációk sem adják fel. Ezért is 

szerepel a szobron a felirat: Hulló-

csillag. Egy rövid ideig látható égi 

tünemény, ami mégis mindannyiun-

kat magával ragad. Mansfeld Péter 

élete olyan volt, akár a hullócsillag: 

a szabadság pillanatnyi fellángolása 

és ragyogása — mondta Nagy Gábor 

Tamás.                                        D. A.

Hullócsillag a magyar 
szabadság egén
Mansfeld Péter 60 esztendővel ezelőtti, március 21-i kivégzésének évfordulóján az 1956-os mártír 

emlékezetére gyűltek össze a fiatal forradalmár Szabó Ilonka utcai emlékművénél. A megemlékezésen 

részt vett Melocco Miklós, Corvin-lánccal, Nemzet Művésze címmel és  Kossuth-díjjal kitüntetett szob-

rászművész, az emlékmű alkotója is.

Melocco Miklós, az emlékmű alkotója
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Óvodai nyílt napok és 
beiratkozás
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák április és május hónapokban tartják a beiratkozást. Előtte a gyer-

mekek és szüleik nyílt napokon ismerkedhetnek meg az óvódával.

A beiratkozáshoz szükséges a gyer-

mek születési anyakönyvi kivonatá-

nak, érvényes lakcímet igazoló ható-

sági igazolványának, valamint TAJ 

kártyájának fénymásolata és a szülő 

érvényes lakcímet igazoló hatósá-

gi igazolványa. Az óvoda arra kéri 

a szülőket, hogy lehetőég szerint a 

gyermeket is vigyék el a beiratko-

zásra. 

BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK
 
Nyárs utcai épületbe jelentkezők 

számára:

Április 24., szerda 08.00-12.00 óra 

és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Nyárs u.2-4.

Tigris és Mészáros épületekbe je-

lentkezők számára:

Április 25., csütörtök 08.00-12.00 

óra és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Tigris u 58-60.

Lovas úti épületbe jelentkezők szá-

mára: 

Május 09., csütörtök 08.00-12.00 

óra és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Lovas út 3.

Dísz téri épületbe jelentkezők szá-

mára:

Május 10., péntek 08.00-12.00 óra 

és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Dísz tér 3.

Toldy Ferenc utcai épületbe jelent-

kezők számára:

Május 13., hétfő 08.00-12.00 óra és 

14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Toldy Ferenc u. 66.

Iskola utcai épületbe jelentkezők 

számára:

Május 14., kedd 08.00-12.00 óra és 

14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Iskola u.44.

Pótbeiratkozás valamennyi intéz-

mény esetében: május 15., szerda 

08.00-12.00 óra között az Iskola 

utca 44. szám alatt.

NYÍLT NAPOK
A Brunszvik Teréz Budavári 

Óvodák nyílt napra várják a 

leendő óvodásokat és szülei-

ket.

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 
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Keresse a regionális csatornát!

Rólunk is tudósít 
a Hegyvidék TV
Kerületünkben már mindenhol elérhető a Hegyvidék TV műsora, amely fellelhető az összes kábelszol-

gáltató alapcsomagjában. A televízió híradójában, magazinjaiban helyet kapnak a Víziváros, a Vár, a 

Krisztinaváros, a Naphegy, a Tabán és a Gellérthegy hírei.  

— A Hegyvidék TV-nek, mint regioná-

lis közösségi csatornának elsődleges 

célja a helyi információszolgáltatás 

— mondta el a csatorna ügyvezető-

je, a tavaly Csengery Antal-díjjal, a 

főváros sajtódíjával kitüntetett Mottl 

Buonsante Ágnes. Hozzáfűzte: igye-

keznek a négy bel-budai kerület la-

kóival minél több fővárosi informáci-

ót megosztani. Új műsorstruktúrájuk 

tesztelése éppen most zajlik, s hama-

rosan nyilvánossá válik. A megújult 

műsorrendben minden műsorszámuk 

fix időpontban jelentkezik majd. Mint 

az ügyvezető elmondta: napi 2-3 óra 

friss tartalommal várják a nézőket.

A Hegyvidék TV- miként a neve mu-

tatja — székhelye a XII. kerületben 

van, azonban adásuk az I. mellett a II. 

és a III. kerületben, összesen 350 ezer 

háztartásban fogható. Mindegyik ká-

belszolgáltató kínálatában hozzáfér-

hető a Hegyvidék TV analóg, digitális 

és IPTV formában. Műsoraikban az I. 

kerületben forgatott riportok, tudósí-

tások is helyet kapnak.

A csatorna egyébként közel 15 pro-

dukciót készít és sugároz. Az este 

hét órakor kezdődő Budai Híradó 

naponta jelentkezik. Nagyon nép-

szerűek a magazinműsorok, például 

a Budai Magazin vagy a Pénz-Tárca. 

Műsorfolyamunkban rendszeresen 

szerepelnek rendőrségi hírek és Zic-

cer címmel sportműsor is. Elsősorban 

a családoknak szól a Minőségi Időt 

című műsoruk, de a tematikus tar-

talmak között megtalálható a Kultúr-

pont, a Vadőrző című állatbarát, és 

az Ökopakk című környezetvédelmi 

műsor, a Lélekemelő és a Biblia ma-

gazin is. 

Műsorrendjükben szerepelnek más 

helyi televíziók produkciói, köszön-

hetően annak, hogy tagjai a Helyi 

Televíziók Országos Egyesületének, 

így műsorcsere keretében nézőik 

hozzájutnak győri, veszprémi, sze-

gedi, szombathelyi műsorokhoz is. 

Esténként dokumentum-, portré- és 

ismeretterjesztő filmeket sugároz-

nak, sőt, már játékfilm is adásukba 

került, ugyanis az NMHH támogat-

ta produkciók alkotói előszeretettel 

választják másodlagos közlésre a 

Hegyvidék TV-t.

Mottl Buonsante Ágnes felhívta a fi-

gyelmet, hogy Facebook oldalukon 

rövidített formában is megtekinthe-

tők a legfontosabb anyagok és öröm-

mel várják a nézői visszajelzéseket.

DIA

Itt készül a műsor — a Hegyvidék TV stúdiója
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Filmklub a Tabán moziban

Közép-európai létezés

A Szegénylegények mind Jancsó, 

mind Latinovits pályáján forduló-

pont volt. A színész és a rendező 

eltérő művészi felfogást vallottak, 

így véleménykülönbségük miatt kö-

vetkező alkotásuk, a Csend és kiál-

tás után abbahagyták a közös mun-

kát. Jancsó úgy látta: „már puszta 

megjelenésével szuggerálta a nézőt” 

Latinovits. A színész éppen a Sze-

génylegények forgatásán írt levelet 

a rendezőnek, rávilágítva művészi 

hitvallásuk különbözőségére.

A Szegénylegények a maga korában 

egészen új volt, nem csupán a témá-

ja, hanem a formanyelve miatt is – 

emelte ki a filmtörténész. A kritika 

Magyarországon és külföldön óriási 

elragadtatással fogadta, a történet 

elmesélésének módja azonban meg-

lepte a nézőket. Nem lehet tudni, 

hogy a szegénylegények között ki 

a köztörvényes, ki az áruló és ki a 

szabadságharcos. A mindenkori dik-

tatúrákról szól a film, a diktatúra 

kegyetlenségéről kérlelhetetlensé-

géről. A rendező nem a nézők érzel-

meire akart hatni, mint az Így jöttem 

vagy a Csillagosok, katonák esetében 

— tette hozzá Gyürey Vera.

— Ma úgy tűnik, mint egy ’56 utáni 

parabola: a forradalom utáni meg-

torlás, amnézia, beszervezés — vette 

közbe Nagy Gábor Tamás polgár-

mester. Gyürey Vera ezzel kapcsolat-

ban úgy vélte, hogy noha az itthoni 

kritika nem, de a nemzetközi írha-

tott volna róla, ha így van. Meglátása 

szerint nem az 50-es évek parabolá-

ja a film, hanem a mindenkor meg-

jelenő diktatúráé. — A film azt járja 

körül, hogy hogyan válik egy ember, 

egy egész társadalom tökéletesen 

kiszolgáltatottá, hogy mit jelent kö-

zép-európainak lenni és mit jelent a 

közép-európaiság — mondta a film-

történész. Hozzátette: itt az egyén 

olyan történelmi meghatározottság-

ban él, ami elképzelhetetlen Nyu-

gat-Európában élő rendező számára. 

Jancsó életét és művészetét az a 

történelmi szituáció határozta meg, 

amelyben élt.                              DIA

Jancsó Miklós legendás Szegénylegények című remekművével folytatódott a Tabán mozi Latinovits-so-

rozata. A meghívott beszélgetőtárs Gyürey Vera, a Magyar Filmintézet, a Magyar Nemzeti Filmarchívum 

egykori igazgatója volt.

Következő vetítés 

április 18. 18.00

Kovács András: 

Hideg napok

Ingyenes jegyek 
a moziban

     igényelhetők.
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János „evangéliuma” 
a Várnegyed Galériában
Húsvét közeledtével, április 11-én János „evangéliuma” címmel nyílik kiállítás a Várnegyed Galériában. 

A címadó „János” Aknay Jánost, az idén hetven esztendős, Kossuth- és Magyar Örökség-díjas kép-

zőművészt rejti, aki szoros szálakkal kötődik Szentendréhez, egyéni stílusa a dunaparti város művészi 

hagyományaiban gyökerezik.

Színeiben és hangulatában összevethető-e az Ön számá-

ra a Várnegyed Szentendrével?

— A Várnegyed nagyon sok hasonlóságot mutat városom, 

Szentendre belvárosának 18-19.századi épített környe-

zetével, zegzugos utcáival, amely máig is élményt és té-

mát ad művészetemnek.

Napjainkban is működik az egykori Vajda Lajos Stúdió-

ból kinőtt szentendrei művészközösség?

— Valaha itt Szentendrén jött létre a művészetnek egy 

olyan vonulata, amelyet — a Ferenczy családtól a Nagy-

bányáról áttelepült szentendrei régi művésztelep alapí-

tóin át — számomra olyan ikonikus művész, mint Vajda 

Lajos, Korniss Dezső, Barcsay Jenő, Deim Pál és Balogh 

László neve is fémjelez. A szentendrei Vajda Lajos Stú-

diót 1972-ben alapítottuk több barátommal. E képzőmű-

vészeti csoport azóta is folyamatosan működik. Tagjai 

egyénenként és közösségként is jelen vannak munkáik-

kal Szentendrén, az országban, illetve külföldön. A Stúdió 

mai napig hatással van a fiatalabb generációkra.

Februárban ünnepelte 70. születésnapját. A Várnegyed 

Galériában rendezendő tárlata egyfajta életút-összeg-

zésként is értelmezhető? Milyen műveket válogatott a 

kiállításra?

— Az életút összegző kiállításom Szegeden, a REÖK Pa-

lotában látható április végéig. A Várnegyed Galériában 

megnyíló kiállításom tematikus, a közelgő Húsvét adja 

az apropóját. A János „evangéliu-

ma” cím arra utal, hogy munkáim 

egy részén keresztül Jézus éle-

tének 12 fontos állomását muta-

tom be. A kiállítást Novotny Ti-

hamér művészeti író nyitja meg, 

aki munkásságom avatott isme-

rője. A megnyitón közreműködik 

Petrás Mária Prima-Primissima 

és Magyar Örökség díjas népda-

lénekes.

Az április 11-én 18.00 órakor 

nyíló kiállításra mindenkit sze-

retettel várnak a Batthyány utca 

67. szám alatt. A belépés díjta-

lan.                                        r.a.

Aknay János: Krisztus keresztrefeszítése és mennybemenetele   
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Zenei 
Szalon

Április 9. kedd 17.00

A Budavári Önkormányzat támo-

gatásával működő Zenei Szalonban 

Szilasi Alex zongoraművész várja a 

zenebarátokat. A belépés ingyenes. 

Helyszín: MTA Zenetudományi Inté-

zet, 1014 Budapest, Táncsics Mihály 

utca 7.

Megemlé-
kezés Márai 
szobránál

Április 11. csütörtök 11.00

A Költészet Napját és Márai Sándor 

születésének évfordulóját köszönti 

a Budavári Önkormányzat a Mikó 

utcában, Márai egykori lakóháza 

előtt álló szobránál. Az ünnepségen 

köszöntőt mond L. Simon László, az 

Országgyűlés Kulturális bizottságá-

nak alelnöke.  

Prokop 
Péter 
kiállítása

Április 16., kedd 18 óra

A száz éve született pap, költő, fes-

tőművész, Prokop Péter alkotásait 

mutatja be a Tabáni Kuckó Titkok, 

kint és bent címmel. Az alkotások a 

Budapesti Szent Ferenc Kórház gyűj-

teményéből érkeznek a kiállításra. A 

tárlat május 14-ig látogatható. Hely-

szín: Tabáni Kuckó 1013 Bp., Döb-

rentei utca 9.

Templomi
Orgonaest

Április 7. vasárnap 18.00

Minden hónap első vasárnapján 18 

órakor orgonaest gazdagítja kerü-

letünk kulturális életét a Budavári 

Evangélikus Templomban. A kö-

vetkező orgonaesten a különleges 

hangszert a templom orgonistája, 

a hangszer megálmodója,  Bán Ist-

ván  szólaltatja meg, aki kerületünk 

„Budavárért Emlékéremmel”  kitün-

tetett művésze.    Helyszín: Bécsi 

kapu tér. 

Arany 
szőttes

Április 10-ig

Soproni Kiss Sándor festőművész 

Arany szőttes című kiállítása a Szent 

György Fogadóban látható. Cím: 

1014 Budapest, Fortuna utca 4.

Testvér-
városi 
Egyesület  

Április 12. péntek  16.00  

Dr. Csorba Zoltán „Otthonunk, a do-

bozból elővett világváros” címmel 

tart előadást Budapest történetéről. 

Minden érdeklődőt várnak, a belé-

pés ingyenes. Helyszín: Várnegyed 

Galéria, 1013 Batthyány utca 67.

Várbarátok 
Köre

Április 8. hétfő 17.00

Időutazás a Várkerület építészettör-

ténetében 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 - Batthyány utca 67.

A kuruc 
kor emlékei

Április 16. kedd 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület szervezésében Balassa 

Zoltán művelődéstörténész, író és 

Gondos Béla egyesületi tag A kuruc-

kor emlékeinél a Felvidéken címmel 

tart előadást. Köszöntőt mond: Mar-

tényi Árpád, a Rákóczi Szövetség 

alelnöke. Helyszín: Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. székház, 1016 Buda-

pest, Gellérthegy u. 30-32. 
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Szalon-
koncert

Április 7., vasárnap 17.00

A Galambos János Zeneiskola cselló- 

és furulya tanszakának vendégsze-

replése. Tanárok: Pollák Rita (cselló) 

és Geiger P. György (furulya). Műso-

ron: Händel, Marcello, Vivaldi, Tele-

mann és Haydn művei.

A belépés díjtalan.

A test, 
a lélek és a 
szépség

Az orvoslás és az esztétika találko-

zása

Április 8., hétfő 18.00

Dr. Boga Bálint, a Budavári Semmel-

weis Ignác Díjjal kitüntetett orvos 

előadása, amely beavatja hallgatóit, 

hogy a mindennapok esztétikája és 

a művészetek hogyan hatnak a gyó-

gyulást kereső emberre és hogyan 

gazdagítják az orvosi gondolkodást. 

Az esten az előadónak ezt a kér-

dést fejtegető, Gyógyítás és szépség 

című könyvének 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

 - avagy a különös szintézis Brahms 

zenéjében

Április 10., szerda 18.30

A zenetörténet egy különleges fi-

gurája elevenedik meg az esti sza-

lonban. Különc? Nyárspolgár? Ön-

telt? Kétségek között élő? Maradi? 

Újító? Szigorú? Érzelmes? És még 

sorolhatnánk a megfejtendő el-

lentmondásokat.  A válaszadásban 

segít a házigazda, Eckhardt Gábor 

zongoraművész és a Zeneakadémia 

kiemelkedő tehetségű hallgatói. A 

zenei program egyben izgalmas, in-

teraktív zenetörténeti kalandozást is 

ígér képben, szövegben és hangok-

ban — könnyedén és humorosan.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu

Márai és 
a Vers

„Éltem egyszer én…”

Április 11., csütörtök 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iro-

dalomtörténész előadásában.

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu

Könyv-
bemutató

Április 15., hétfő 18.00

Dr. Raffay Ernő és Ifj. Tompó László 

köteteit mutatják be. A belépés díj-

talan, de regisztrációhoz kötött. Re-

gisztrálni a jokaiannaszalon@buda-

var.hu e-mail címen lehet a program 

megjelölésével.

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

L élek és 
szépség
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Beethoven Budán 2019

Kihirdették 
a zeneszerzőverseny 
díjazottjait
Hatalmas érdeklődés övezte a Budavári Beethoven Zene-

szerzőversenyt, hiszen öt országból huszonöt pályamű 

érkezett az önkormányzat által meghirdetett pályázatra. 

A szakmai értékelés nyomán a zeneszerzőverseny győz-

tese Lázár Dániel lett A tavasz születése című művével. 

A második díjat Per Dybro Sørensen dán zeneszerző 

kapta Beszélgetés a tavaszról című zeneművéért, míg a 

harmadik helyen a tavalyi verseny egyik győztese, Oláh 

Patrik Gergő végzett Cigány extázis című alkotásával. A 

zsűri idén egy különdíjat is kiadott, amelynek nyertese 

az Ausztriából pályázó Otto Wanke.

A kiírás szerint olyan, eddig be nem mutatott műveket 

vártak, amelyek Beethoven hegedűre és zongorára írt 

Nr. 5-ös op. 24-es F-dúr „Tavaszi” szonátájának egy fel-

ismerhető motívumára épülő kompozíciók. A Budavári 

Önkormányzat által felkért öttagú zsűri — Maros Miklós 

zeneszerző, Fekete Gyula zeneszerző, egyetemi tanár, 

Kovács Sándor zenetörténész, zenekritikus, Mácsai Já-

nos zenetörténész, zenekritikus és Tornyai Péter zene-

szerző, kamarazenész — a művek meghallgatása alapján 

arra a megállapításra jutott, hogy minden pályázó ko-

molyan vette a kiírást. Valamennyi alkotás — a kiírásnak 

megfelelően — jeligével ellátva, anonim módon érkezett. 

A 6000 euró összdíjazású verseny győztese 3000, a 

2. helyezett 2000, a harmadik 1000 euróban részesül. 

Ugyancsak 1000 eurót vehet át a különdíjas pályázó.

A díjazottak művei május 2-án 19.30-kor az MTA Zene-

tudományi Intézetében gálakoncerten csendülnek fel. 

Ekkor kerül sor a díjak átadására is. A hangverseny köz-

reműködői: Balog József Liszt-díjas zongoraművész és 

Rácz József hegedűművész.

r. a.

Beczner Barbara, a Beethoven Budán Fesztivál főszervezője, Nagy Gábor Tamás polgármester és Maros Miklós zeneszerző, a zsűri elnöke
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Lázár Dániel nyerte 
a Zeneszerzőversenyt
A neves zeneszerzőkből, zenetörténészekből és zeneművészekből álló zsűri döntése értelmében a Budavári 

Beethoven Zeneszerzőverseny idei győztese A tavasz születése című zenemű szerzője: Lázár Dániel. Az 

ifjú komponista jelenleg a Zeneakadémia növendéke. Büszke kerületi kötődésére, hiszen korábban a 

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola diákja volt.

Hogyan fogadta a hírt, hogy Ön 

nyerte a Budavári Beethoven Zene-

szerzőverseny?

— Telefonon értesítettek, és termé-

szetesen nagyon örültem a hírnek. 

Maros Miklós zeneszerző, a zsűri 

elnöke szintén gratulált. Nehéz egy 

ilyen pillanatban megszólalni, de na-

gyon nagy megtiszteltetés volt ez a 

számomra.

Mióta foglalkozik zenével, illetve ze-

neszerzéssel?

— Nyolcévesen kezdtem zongorázni 

az Ádám Jenő Zenei Általános Isko-

lában, majd később kórusban is éne-

keltem. Már ekkor is írogattam rövid 

zongoradarabokat, kórusműveket, 

de a zeneszerzéssel csak a Kodály 

Zoltán Magyar Kórusiskolában el-

töltött éveim alatt kezdtem el ko-

molyabban foglalkozni, amikor egy 

tanárom meghallgatta az egyik kó-

rusművemet, majd felajánlotta, hogy 

szívesen ad számomra magánórákat.

Érettségi után maradtam a Kórusis-

kolában, és konzervatóriumi képzés 

keretében tanultam tovább a zene-

szerzést, majd 2015-ben felvételt 

nyertem a Zeneakadémiára.

Indult már hasonló versenyen?

— Igen, számos versenyen vettem 

már részt az évek során, ezek közül 

kettőn értem el helyezést. Mindkét 

alkalommal a Zeneakadémia által 

meghirdetett zeneszerzőversenyen, 

ahol 2017-ben harmadik, majd 

2018-ban első díjat nyertem. Az itt 

elért eredményeim nagyon sokat se-

gítettek abban, hogy lássam, hogy jó 

úton haladok, és hogy nem szabad 

megállni, hanem évről évre fejlődni 

kell.

Melyik motívum ragadta meg a kép-

zeletét a „Tavaszi” szonátából, és 

milyen irányban kalandozott a saját 

műve megírásakor?

— A koncepcióm az volt, hogy egy 

olyan darabot írjak, ami a „Tavaszi” 

szonáta nélkül is értelmezhető. Ter-

mészetesen a műben ott vannak a 

Beethoven-i gondolatok, hiszen a jól 

felismerhető első tétel kezdő motí-

vumait emeltem át a darabomba. 

Azonban ezeket olyan dramaturgiai 

pontokra helyeztem, ahol felismer-

hetően szólnak ugyan, de nem olyan 

közvetlenül. Így tulajdonképpen egy 

olyan önálló darab jött létre, amiben 

különböző karakterek formájában, 

hol elemeire bontva, hol lelassítva, 

hol pedig felgyorsítva jelennek meg 

a Beethoven-i motívumok.

Rojkó A.

Lázár Dániel 
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Mikor és hogyan került kapcsolatba 

a zenével és kik a mesterei?

— Hétévesen először fagottozni 

kezdtem, zongorázni csak később, 

tizenegy évesen Zempléniné Sza-

bó Andreánál. Sokat köszönhetek 

Záborszky Kálmánnak és Mácsai 

Jánosnak, akik kezdettől fogva se-

gítették a zenei fejlődésem. Közép-

fokú tanulmányaimat a Szent István 

Király Zeneművészeti Szakgimná-

ziumban végeztem zongora szakon 

Monostori Gáborral, zeneszerzést 

pedig Szalai Andrástól tanultam. Az 

ő zeneszeretetük és elhivatottságuk 

nagy hatással volt rám, és a zené-

hez való hozzáállásomra. Jelenleg a 

Zeneakadémián a zongoratanárom 

Nagy Péter, kamarazenét Csalog Gá-

bortól, barokk kamarazenét pedig 

Vashegyi Györgytől tanulok.

Milyen gyakran van módja közönség 

előtt játszani?

— Általában egy félévben há-

rom-négy koncerten lépek fel, ezek 

kamarazenei vagy szóló koncertek. 

Mindig nagy öröm, ha közönség előtt 

szerepelhetek, hiszen az éppen ta-

nult zeneművek egészen más arcot 

mutatnak koncerten, mint a gyakor-

lás során. Különösen örülök annak, 

hogy Gaál Eszterrel bemutatkozha-

tunk egy ilyen rangos fesztivál kere-

tében, mint a Beethoven Budán.

Kérem, mutassa be a kamarakoncert 

másik résztvevőjét!

— Gaál Eszter a Zeneakadémia el-

sőéves hallgatója, Kertész István 

növendéke. Korábbi tanulmányait a 

Rendkívüli Tehetségek Képzőjében 

végezte. Több nemzetközi és hazai 

verseny díjazottja.

A koncertjükön felcsendül a „Tava-

szi” szonáta is, amely Beethoven 

egyik örökzöld műve. Ez a tény 

megkönnyíti vagy megnehezíti a 

művész felkészülését és játékát?

— Számomra a legfontosabb a da-

rabbal való személyes kapcsolat 

kialakítása, és hogy minél többet 

megtudjak az alkotói folyamatról, a 

zeneszerző által használt elemek és 

zenei eszközök, gesztusok eredeté-

ről. Ezek az információk legautenti-

kusabban az elérhető vázlatokból és 

a hasonló időben keletkezett dara-

bokból szerezhetők be.

Bár a munkafolyamat első lépcső-

je nálam a kottából való kiindulás, 

fontos eleme a felkeszülés későbbi 

fázisainak, hogy mások elképzelé-

sét is megvizsgálom az adott mű-

ről. Annak köszönhetően, hogy va-

lóban egy örökzöld műről van szó, 

számos felvétel, írás és kottakiadás 

érhető el, és ez segíti a felkészü-

lést.

Fiatal művészként mennyire áll kö-

zel önhöz Beethoven személyisége 

és zenéje?

— Kedvelem, hogy Beethoven zenéje 

nélkülöz mindenfajta műviséget. Kü-

lönösen a dalok, zongoraszonáták és 

a késői vonósnégyesek állnak közel 

hozzám.

R.A.

Fiatal tehetségek 
koncertje a Városházán
A Beethoven Budán Fesztiválon idén is bemutatkozási lehetőséget kapnak ifjú tehetségek. Május 4-én, 

délután 4 órakor a Városháza aulájában Persányi Zsófia (zongora) és Gaál Eszter (hegedű) szólaltatják 

meg Beethoven Asz-dúr szonátáját (op. 26.) és az F-dúr „Tavaszi szonátát” (op. 24.). A koncertre a belé-

pés ingyenes. Az előadásról Persányi Zsófiát kérdeztük. 
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Balázs János és a Dohnányi Zenekar koncertje

Hősiesség és szabadság
Balázs János sikeres előadóművészete, valamint Cziffra György életművének és emlékének ápolását 

szolgáló munkája elismeréseként Kossuth-díjat vehette át március 15-én. A művész május 3-án, a Bee-

thoven Budán Fesztiválon Hősiesség és szabadság címmel a Dohnányi Zenekarral ad koncertet a MOM 

Kulturális Központban. 

Beethoven vajon mennyire állt közel az Ön példaképé-

hez, Cziffra Györgyhöz? 

— Kevesen tudják, hogy Cziffra György számos Beetho-

ven szonátát rögzített lemezre és játszott a koncertjein. 

Beethoven örökérvényű művei mára a világ minden-

ségét tekintve is bástyaként szolgálnak. Bár az elmúlt 

időszakban leginkább romantikus műveket játszottam, a 

jövőben szeretnék jobban elmélyedni Beethovenben is, 

Mozart és Haydn mellett.

Visszatérő művésze a Beethoven Budán Fesztiválnak, az 

elmúlt években többször is szólókoncertet adott a Vár-

ban. 

— Kivételes érzés ezen a fesztiválon játszani, hiszen va-

lóban azért van elnevezve Beethovenről a sorozat, mert 

a Mester is járt a Várban. Fontosnak tartom, hogy ezt a 

hagyományt és tradíciót minden évben élővé és minden-

ki számára elérhetővé tegyék a szervezők. 

Ezúttal a Hollerung Gábor vezette Dohnányi Zenekarral 

közösen adnak koncertet. Egy zongoraverseny esetében 

Ön szerint mi jelenti az együttműködés legfontosabb 

szempontját, jelét?

— Mindig öröm számomra Hollerung Gáborral és a Doh-

nányi Zenekarral játszanom, hiszen a szakmai profizmu-

son túl működik közöttünk az összhang és ez egy olyan 

önfeledt örömzenélést jelent, amely lehetőséget ad arra, 

hogy mindig valami váratlan, ihletetett dolog születhes-

sen meg a színpadon.

Az 5. (Esz-dúr) zongoraverseny a „Császár” melléknevet 

viseli. Csak „marketing” okokból kapta ezt a nevet vagy 

valós történet rejtőzik mögötte?

— Az Esz-dúr versenymű nemcsak hangnemét és bizo-

nyos értelemben „katonás” jellegét tekintve rokona az 

Eroica szimfóniának, hanem méreteiben — elsősorban 

nyitó tételének monumentális arányaiban — is hasonló 

hozzá. Az, hogy ennek a nyitó tételnek indulószerű te-

matikája, vitathatatlan forradalmi lendülete ugyanarról a 

tőről fakadt-e, mint a Hősi szimfónia elemi erővel össze-

csapó konfliktusai, nem bizonyos, és a zenei anyag erre 

nézve nem ad egyértelmű választ. A koncert „harcias-

sága” ugyanis részben hagyomány folytatója, annak az 

ismert katonás típusnak, amelyet a francia hegedűverse-

nyek — elsősorban Viotti koncertjei — honosítottak meg 

az európai koncertmuzsikában és amelyet Mozart zon-

goraversenyei is követtek. Beethoven Esz-dúr koncert-

jének bonyolult és mívesen kidolgozott zenekari szövete 

azonban olyan jelentős, hogy joggal nevezhető a darab 

zongorára és zenekarra írt szimfóniának.

Rojkó Annamária

Balázs János • fotó: Kleb Attila
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda.   Beszélő Babakezek babajel-

beszéd tanfolyam. Érdeklődés, jelent-

kezés: www.babakezek.hu, buboca-

baba@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, önszerve-

ződő angol társalgókör. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

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, egyensúlyfejlesztés. Részvé-

teli díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás játszó 

és táncház 1-3 éves korú gyermekek 

és szüleik részére. Részvételi díj: 1000 

Ft/alkalom (egy gyermek + egy fel-

nőtt) Információ: Márton Piroska tán-

cos, óvodapedagógus, mozgásterape-

uta; piroska.marton.tanc@gmail.com.

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

BOLGÁR NAP 
Április 13. szombat 

16.00 Nikola a tengernél. Egyfel-

vonásos bábelőadás Simon Atti-

la (Malko Teatro) előadásában. 

A belépés díjtalan.

17.00 A bulgáriai Favorit folklór 

formáció népzene és néptánc 

bemutatója. A belépés díjtalan.
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10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub. Következő alkalom: ápri-

lis 17. Téma: békés önérvényesítés 

(asszertív kommunikáció). Előadó 

Domokos Kata life coach. Részvéte-

li díj:500 Ft. További információk a 

facebook-oldalon: Közép-budai ba-

ba-mama és hordozós klub, illetve az 

ollivander@freemail.hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyug-

díjasoknak ingyenes. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség! Érdeklődés: 

Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

9.00-10.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudatosan 

@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. Részvételi díj: 1400 Ft/

alkalom, 4600 Ft/4 alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren. Minden megtalálható, 

ami a húsvéti asztalra kell.

08.00-09.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés: mozduljtudatosan@gmail.

com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés a mozduljtu-

datosan @gmail.com címen.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior társas-

tánc tanfolyam. Részvételi díj 500 Ft. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. Iin-

formáció: Körmendi Csilla, +36-30-

531-5577, bolcsbagoly@index.hu.

Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok 

részére

Kedden 9.00-10.00 és 10.30-

11.30 óráig, csütörtökön 8.00-

9.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalom-

mal szükséges, amelyet hétfőn és 

szerdán, 10.00-12.00 és 15.00-

17.00 óra között a 06-1-780-

7660-as telefonszámon, vagy 

személyesen a Vízivárosi Klub-

ban tehetnek meg.
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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

Folk napok: Délszláv táncház a 

Fanfara Komplexával

Április 4. csütörtök 19.00

Zenéjük az autentikus moldvai-csángó 

népzenén, illetve az új stílusú szerba, 

hora és manele dallamokon alapul. Be-

lépőjegy elővételben: 800 Ft, a hely-

színen: 1000 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók.

Folk napok: Moldvai tácház a 

Poklade zenekarral

Április 5. péntek 19.00

A zenekarban benne van az egész 

Balkán. Ízek, illatok, színek és za-

matok, fájdalom és életigenlés, de 

főként valami ősi energia, mely ké-

zen ragad és elrepít. Belépőjegy elő-

vételben: 800 Ft, a helyszínen: 1000 

Ft.  Jegyek elővételben a  www.tixa.

hu oldalon kaphatók.

Sebő-Klub és Táncház - Sebő 72

Április 13. szombat 19.00

Koncert, vetítés, meglepetésvendégek. 

Házigazda a Sebő-együttes. Táncta-

nárunk Csatai László „Csidu”. Belé-

pőjegy: 1200 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók.

Willy Russel: Shirley Valentine 

Áprilisi 12. péntek 19.00

Komédia két részben Vándor Éva 

főszereplésével. Belépőjegy elővé-

telben: 1200 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók.Be-

lépőjegy a helyszínen: 1500 Ft

Polgár bokóstoló és Jam Session

Április 12. péntek 19.00

A tavaszt a Polgár Pincészet boraival 

köszöntjük. Belépőjegy elővételben: 

3000 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók. Belépőjegy a 

helyszínen (amennyiben nem fogynak 

el a jegyek elővételben): 3500 Ft.

Alakformáló konditorna

Minden kedden, csütörtökön 15.30-

16.30 és 16.30-17.30, szerdánként 

és pénteken 7.30-8.30 és 8.30-

9.30.    Vezeti: Tóth Ildikó, Harango-

zó-díjas táncművész. Belépő: 1000 

Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft.

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30

Nem igényel táncpartnert, sem előze-

tes tánctudást. Vezeti: Szegedi Judit 

+36 20-222-2326. Belépő: 600 Ft

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 

Kötetlen foglalkozás, közös kötés 

kezdőknek, újrakezdőknek és ha-

ladóknak. Vezeti: Erdei Gyöngyvér. 

+36 20-333-7503. Díja: 2 000 Ft

Baross Gábor Turista Klub

Április 12. péntek 14.00

Klubvezető: Malomhegyi Imre

Irka Kör Versszínház

Minden csütörtökön 10.00  

A „költészet lángját” élesztgetjük.

Tabán sportkör

Április 11. csütörtök 16.00

Téma: Közgyűlés, éves beszámoló

Vetítettképes előadások

Április 9. kedd 10.30

Óvári Árpád: Visszatérés Pompeibe 

Belépő: 100 Ft.

Április 16. kedd 10.30 Csordás Gá-

bor: Németország V. Belépő: 100 Ft.

Április 23. kedd 10.30. 

Ipach Ildikó: Ősi sziklafestmények 

Csádban I. Belépő: 100 Ft.

Húsvétvárás a Rutkai Bori 

Bandával

Április 14. vasárnap. 10.00

10.00 Rutkai Bori Banda: Nyúl Ubul 

Házibulija 

Igazi, családias, házibuli hangulatú 

koncert.

11.00-13.30 Húsvétváró kézműves 

foglalkozás. A rendezvényt 3 éves 

kortól ajánljuk! Belépőjegy: 1200 

Ft  Jegyek elővételben a  www.tixa.

hu oldalon kaphatók.

Ferenczy István Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől csütörtökig 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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NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. 

A részvétel I. kerületi lakosoknak 

ingyenes. További információ: +36-

1-375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 -19.30 óra.

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. 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. 

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. Rész-

vételi 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.

Hahó, itt a Czakó!

Czakó utca i  Sport-  és  Szabadidő  Központ  •1016 Budapest ,  Czakó u.  2-4 .

Tavaszköszöntő sport- és egészségnap
Április 13., szombat 10.00 – 14.00 óra között 

Részletes program a 31. oldalon

SALSA FLASHMOB  Táncra perdült a Szentháromság tér március 30-án, idén ugyanis ezen a helyszínen is megrendez-

ték a nemzetközi rueda flashmobot. A világ minden táján helyi idő szerint 4 órakor a salsa táncosok összegyűlnek a 

tereken és együtt táncolják a ruedát, a salsa körtáncot. 
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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, földszinti 

önkormányzati lakás örökölhető 

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. 

Csereirányár: 49,9 M Ft. Wágner Iro-

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

I. Budai várban a Tárnok utcá-

ban 110 m2-es 4 szobás, emeleti, 

hangulatos, dongaboltozatos, gáz-

cirkó fűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó (tető-

tér felé nyíló elvi bővítési lehető-

séggel). Csereirányár: 69,9 M Ft. tel.: 

0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 3,5 

szobás, 2 szintes, teljes felújításra 

szoruló önkormányzati lakás bér-

leti joga budai kisebb öröklakásra 

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. eme-

leti önkormányzati garzonlakás bér-

leti joga hasonló értékű vidéki ingat-

lanra elcserélhető. Csereirányár: 6,9 

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.

Ausztriai 65 nm-es, felújított, 

panorámás, pelletkazános „A” ener-

giaosztályú lakás és udvari táro-

lóhelyiség Karinthiában, az olasz 

Alpoknál 91 ezer euró (31 millió 

Ft) ELADÓ. (Esetleg cserélhető) Te-

lefon: 06-30-834-7008. E-mail: 

e06308347008@gmail.com.

KERESÜNK XII. II. III. kerületben 

vagy Solymáron, Nagykovácsiban 

kiadó új vagy újszerű, prémium 

minőségű 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 igényes ki-

adó házat vagy villát. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

KERESÜNK I. II. és XII. kerület-

ben eladó és kiadó 4 -5 hálószobás 

igényes házat és 3 hálószobás igé-

nyes lakást. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

II. Rózsadombon a Bimbó úton 

95 nm-es felújított, napfényes, nap-

pali + 3 hálószobás 1. emeleti nagy 

teraszos, panorámás lakás egy ga-

rázshellyel 105 millió forintért el-

adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

II. Rózsadombon Endrődi Sándor 

utcában, 4 szintes PANORÁMÁS, 210 

nm-es ikerház, 6 szobával és 3 für-

dőszobával, saját kis kerttel, dupla-

garázzsal 170 millió forintért eladó. 

Irodának is alkalmas. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II/A Pesthidegkút zöldöveze-

tében, a Klebersberg Kastély köz-

vetlen szomszédságában, intim 

saroktelken, Makovecz Imre által 

tervezett, frissen felújított, 250 nm-

es 5 szobás, 3 szintes organikus vil-

la, rendezett ősfás kerttel,  panorá-

más kilátással, garázzsal 169 millió 

forintért eladó. BakosLak Ingatlan 

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.
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V. Belvárosban Dunához közel 

3. emeleti, nagypolgári 125 nm-es 

nappali + 3 hálószobás, 2 fürdőszo-

bás, erkélyes felújított impozáns 

lakás 108 millió forintért eladó. Ba-

kosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 

974 0571.

XI. Hegyalja úton BAH csomó-

pontnál frissen és igényesen fel-

újított modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. Bakos-

Lak 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

Pauler utcai nagykirakatos, ga-

lériázott (teljes belmagasságú és 

természetes fénnyel megvilágított) 

jelenleg is működő üzlethelyiség el-

adó (esetleg kiadó) Telefon: 06-30-

834-7008. E-mail: e06308347008@

gmail.com.

ÉLETJÁRADÉK

Magányos? Ellátásra szorul? 

Vagy csak rossz az anyagi helyzete? 

Életjáradéki illetve eltartási szerző-

dést kötnék. 06-30/517-4580.

Első kerületi hatgyermekes ér-

telmiségi keresztény család életjá-

radéki szerződést kötne, a banki-

nál kedvezőbb feltételekkel, az Ön 

igénye szerint. Hívjon bizalommal! 

+36-30-585-6246.

Megbízható hölgy eltartási vagy 

gondozási szerződést kötne idős 

úr vagy hölgy személyével bővebb 

ismeretség után. Főzés, takarítás, 

ágyban fekvő beteg gondozása is. 

Janovics Ottilia. Telefon: 06-30-

589-61-12.

Középkorú hölgy eltartási vagy 

életjáradéki szerződést kötne. 06-

30/621-3857.

Budai várban nevelkedett hölgy 

eltartási szerződést kötne idős sze-

méllyel ingatlanért cserébe kölcsö-

nös szimpátia esetén. Gondoskodás, 

anyagi támogatás. Andrea: 06-30/ 

399-8180.

ADÁS-VÉTEL

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

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

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

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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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.

Arany, ezüst felvásárlás! Kész-

pénzért veszek festményeket, bú-

torokat, Herendi, Zsolnay és egyéb 

porcelánokat,ezüst-bronz tárgyakat, 

pénzeket, képeslapokat, kitünteté-

seket, borostyán ékszereket, órákat, 

teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. 

nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-

620-3636.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolással, 

ingyenes szállítással. 06-30/455-

87-19.

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 hagya-

ték felvásárló azonnali 

készpénz fizetéssel vásárol! Antik 

bútorokat, festményeket, porcelá-

nokat, Herendit, Zsolnayt és stb., 

órákat (kar, dísz, fali), szőnye-

geket (kopottan, hibásan is), 

kitüntetéseket, érméket, bizsukat 

– borostyánt, ezüstöket, csipké-

ket, könyveket, hanglemezeket, 

mindenféle régiséget, hibásat is. 

Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Tele-

fon: 06-70-600-1727.

Folytatás a következő oldalon
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 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham 

u. 7.) Veszünk könyveket, könyv-

tárakat, régi térképeket, kézira-

tokat, képes-levelező lapokat, 

plakátokat, fényképeket, egyéb 

papírrégiséget. Díjtalan kiszállás, 

készpénzfizetés. Tel./Fax: 212-

8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsoházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.

Kárpitos és asztalos munkák, 

nádazás, gyéké nyezés munkával, 

szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty 

Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-

8384, 06-20-345-9963.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

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

Dryvit hőszigetelés, faablakok 

felújítása, üvegcsere szobafestés 

mázolás. Megrendelhető 0670/279-

1876.

Burkolási munkák, bútor össze-

szerelés, lakásfestés, parkettázás, 

háztartási gépek bekötése, beüze-

melése, dugulás-elhárítás. Telefon: 

06-30/167-8416.

Szakszerű kivitelezésessel vál-

laljuk lakása felújításának teljes körű 

kivitelezését A-Z-ig! Kérem, keressen 

bizalommal a +36-20/627-8214 mo-

bilszámon, akár hétvégén is!

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszere-

lő mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁS! Tisztelt 

közös képviselő, társasház takarí-

tást vállalok hosszú távra, referen-

ciát is tudunk csatolni, akár azonnali 

kezdéssel. nemetandrasne00@gma-

il.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 rezsi-

nullázása megújuló energiaforrás-

sal, napelemes megoldással, akár 0 

Ft önerővel, Európai Uniós pályáza-

ti lehetőséggel, már 2 hónap alatt 

is. Ne maradjon le róla, legyen az 

elsők között! Tel: 06 20 368 7777, 

bakoslak.office@gmail.com.

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bur ko-

lás. Bontás, sitt-elszállítás.  Kovács 

Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

TÁRSASHÁZAK közös képvi-

selete költségcsökkentéssel, hát-

ralékkezeléssel, naprakész köny-

veléssel. Egyéni vállalkozóként, 

jogász végzettséggel, húszéves 

közigazgatási gyakorlattal, OKJ 

vizsgával, tiszta erkölcsi bizonyít-

vánnyal. 06209214419.

EGÉSZSÉG

Az emberek életkörülményei 

igen sokfélék. Életmód nagymér-

tékben befolyásolja az egészséget. 

Mozgással, masszázzsal, táplálko-

zással hathatunk vitalitásunk, egész-

ségünk megörzésére. - Testmasszázs 

izmokra, izületekre ható kezelés - 

Talp - Akupresszurás kezelés a test 

energiáinak helyreállítása, hatva a 

belső szervekre - Egyéni jóga ok-

tatás. Hívjon bizalommal Harsányi 

Andrea 70-3888807.

A Magyar Vöröskereszt 

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁRT 

szervez az I., II., XII. kerület 

rászoruló lakosai számára. Az 

akció során kedvezményes áron 

vásárolhatóak használt ruhane-

műk, gyermek, női, férfi ruháza-

tok, játékok, könyvek.

Időpont: 

2019. ÁPRILIS 8. (HÉTFŐ) 

08.00-15.00. 

Helyszín: Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi Szervezete 

Budai régió II. kerület. 1024 

Budapest, Széll Kálmán tér 3. 

II. emelet. Telefon: +36-1/212-

2783, +36-1/212-2811
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Az I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT. 

vállalja társasházak közös 

képviselői feladatainak ellátását

Szolgáltatások:

Ha közös képviselet, 

akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft., mert:

  

 

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! 

Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot
 átveheti személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 

1012 Budapest, Pálya utca 7., 

+36-20-466-5808, +36-1-356-0388     

www.hazga.hu

•  Teljes körű könyvelés, 

 éves költségvetési javaslat, 

 egyéni elszámolás készítése.

• Közgyűlések összehívása és  

 megtartása, igény esetén 

 közgyűlési termünkben.

•  Felújítási munkák 

 koordinálása.

•  Pályázaton való indulás  

 teljes adminisztrációja.

• Műszaki feladatok 

 szervezése és végrehajtása.

•  Jogi képviselet.

•  Társasházi takarítás.

•  Gyorsszolgálat.

•  SZMSZ készítés.

 • ÚJ! ENERGETIKAI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE.

• gyorsított eljárás a 

 tartozókkal szemben, 

• teljes pénzügyi garancia, 

  pénzügyi biztonság,

• gazdaságos üzemeltetés.

• a tulajdonosok naprakész  

 tájékoztatása a Társasház  

 ügyeiről,

• zavartalan működés 

 biztosítása

A következő lapszám április 25-én jelenik meg!

E-mail: varnegyed@gmail.com  • Te le fon: +36-1-355-0139
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Mesemúzeum
P R O G R A M O K

1013 Budapest, 

Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020

Április 6., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben? 

Melyik kártya az igazi? Építs 

bolygót Kis Herceggel! Ezen a dé-

lelőttön kipróbálhatod te is a Me-

semúzeum legújabb társasjátéka-

it! Ajánlott korosztály: 6-12 éves 

korig. 120 perc.

Április 13., szombat 11 órától 

Diafilmvetítés

Válogatás a Grimm-testvérek me-

séiből. Amit mesélünk: Jancsi és 

Juliska, Hamupipőke, Holle anyó, 

Hófehérke, Piroska és a farkas. 

Ajánlott korosztály: 4-8 éves ko-

rig. 30 perc.


