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Április 12-én a brit és a svájci diplomáciai tes-
tületek tagjai, az egykori túlélõk hozzátartozói
és a Várnegyed lakóinak gyûrûjében avatták fel
Carl Lutz svájci diplomata emléktábláját a
Táncsics Mihály utca 1. számú ház falán. 

Az ünnepségen dr. Tamási Judit, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke köszöntötte a
megjelenteket. A magyarországi mûemlékek
ügyét irányító KÖH mai székháza 1922-tõl az an-
gol nagykövetségnek adott otthont. –A mûem-
lékvédelem figyelme egyre jobban kiterjed a véde-
lem alatt álló épületek hordozta jelentésrétegek
megismerésére is – mondta dr. Tamási Judit –,
ezért is álltunk örömmel a Carl Lutz Alapítvány
kezdeményezése mellé, hogy emléktábla jelölje az
1942. és 1945. között a brit követségi épületben
lakó, a II. világháború vészterhes végsõ hónapjai-
ban a zsidó üldözöttek ezreit védelmezõ Carl
Lutz svájci alkonzul emlékét.

Jonathan Knott, az Egyesült Királyság magyar-
országi nagykövete Carl Lutz bátorságára hívta
fel a figyelmet, amellyel több tízezer zsidót men-
tett meg a koncentrációs tábortól. – A svájci dip-
lomata abban az idõben csoportos útlevéllel segí-
tette hazám fõvárosán keresztül a brit mandátu-
mú Palesztinába való kivándorlást. Helyénvaló,
hogy minden alkalmat megragadjunk, hogy
megemlékezzünk Lutzról – hangsúlyozta az an-
gol nagykövet.

A család nevében Agnes Hirschi, Carl Lutz ne-
velt lánya szólt az emlékezõkhöz. Szemtanúként
emlékezett az egykor elegánsan berendezett, öt-
venszobás épületre, hiszen hatéves kislányként
maga is e ház pincéjében élte át az ostromot. A
diplomata és felesége mintegy negyven emberrel:
követségi dolgozókkal és kibombázott vári mene-
kültekkel várta a harcok végét. Gertrud és Carl
Lutz 1945 áprilisában kalandos úton, Isztam-
bulon és Lisszabonon keresztül jutott vissza
Svájcba, ahol a megértés teljes hiányával találkoz-
tak – zárta beszédét Agnes Hirschi.

Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgár-
mestere hangsúlyozta, hogy számára szemé-
lyesen is fontos, hogy Carl Lutz tevékenysé-
gét tábla örökítse meg. – Minden épület
üzenet. Üzenet a múltról a jövõnek. Külö-
nösen itt, a Budai Várban igaz ez, ahol a
nemzeti történelmünk sajátosan sûrített
formában van jelen – kezdte beszédét,
majd azokat a dátumokat és eseményeket
idézte fel, amelyek a második világháború
idején további történelmi fordulatot jelen-
tettek Magyarország és a magyar zsidóság
sorsában. 

A Táncsics utcai épületre kerülõ emlék-
tábla kapcsán elsõként 1944. március 4-ét
említette, amikor Goebbels feljegyezte nap-
lójába, hogy a Führer szerint „Addig […],
amíg a zsidók Budapesten vannak, nincs
mit kezdenünk a várossal, az országgal
sem…”. 

Az utolsó felelevenített idõpont 1944. július
29. Ezen a napon állították ki az elsõ kollektív út-
levelet, amely zsidók ezreinek a remény újjászüle-
tését jelentette. 

„Mivel egyéni útleveleket nem adhattam ki,
kormányom megkérdezése nélkül a svájci képvi-
selet igazolását állítottam ki a certifikáttal (pa-

lesztinai beutazási engedéllyel) rendelkezõknek
– idézte Carl Lutz visszaemlékezését a polgár-
mester. „Mivel ezek az emberek egy svájci kollek-
tív útlevélre kerültek, azt lehetett feltételezni,
hogy az ott szereplõ személyek svájciak. […] Ké-
résemre a magyar kormány 170 ilyen igazolványt
állított ki.” (Folytatás a 3. oldalon)

Táblát avattak 
Carl Lutz emlékére

Carl Lutz svájci alkonzul több ezer zsidó életét men-
tette meg csoportos útlevelek kiállításával 

112 éve született 
Márai Sándor

A költészet napján Márai Sándor születésének év-
fordulóját is ünnepeljük. Ez alkalomból az író egyko-
ri lakóhelyénél, a Mikó utcában tartott megemléke-
zést a Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány.

„Nem feladat, hanem lehetõség, amikor Márai Sán-
dorra emlékezhetünk. Ilyenkor az írásainak tükrében
újragondolhatjuk: mi az, ami fontos ma, Magyar-
országon” – mondta a krisztinavárosi Márai-szobor-
nál rendezett megemlékezésen Szigethy Gábor szín-
ház- és irodalomtörténész. A népszerû Márai Szalon
házigazdája beszédében felidézte: volt idõ, amikor
Márait a magyar irodalomból is kitessékelték. A hat-
vanas években egy professzora azt állította, hogy
Márai Sándor nevû magyar író nincs – a tanár nevére
ma már senki sem emlékszik, Márai nevét viszont egy-
re többen ismerik az országban.

„Vannak írók, akik nagyon jól elmesélik a kortársa-
iknak, milyen a világ körülöttük. Aztán vannak nagy
írók, akik azt is el tudják mondani, milyen világban él-
tünk. És vannak óriások, akik nem csak az egykori és
a mai világot ismerik, hanem miközben benne élnek
a jelenben, olyasmit írnak le, amibõl kiderül: tudják,
milyen lesz a jövõ. Márai Sándor ilyen író volt” – jelen-
tette ki Szigethy Gábor.                         (Folytatás a 4. oldalon)

A felújítás alatt is üzemel a gyógyfürdõ

Megszépül 
a Rudas

A tervek szerint õszig teljesen megújul a Rudas
Gyógyfürdõ és Uszoda homlokzata, valamint
belsõ világítórendszere. Számos új szolgáltatást
is bevezetnek, míg a modernizációnak köszönhe-
tõen jelentõsen csökkennek az üzemeltetés költ-
ségei. A Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt.
ígérete szerint, a munkálatok nem zavarják a
vendégek pihenését, a felújítás alatt a fürdõ a
megszokott rendben, zavartalanul üzemel.

Folyamatosan fejleszti a Budapest turisztikai kí-
nálatában kiemelt szerepet játszó, zömében mû-
emléki védettségû fürdõket a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt. A cél az, hogy a megújult
épületeknek, illetve a hazai és külföldi vendégek
igényeit is kielégítõ újonnan bevezetendõ szolgál-
tatásoknak köszönhetõen a fõváros visszanyerje
régi fürdõvárosi rangját. 

Ennek egyik elsõ jele a Duna part - világöröksé-
gi védettségû területén található Rudas Gyógy-
fürdõ és Uszoda nemrégiben megindult átfogó
fejlesztése, melynek keretében a tejes homlokzati
felújítás mellett különbözõ kényelmi és energeti-
kai beruházások is megvalósulnak. 

Az épületegyüttes felújítása során, a korabeli
tervrajzok és fotók felhasználásával a lehetõségek-
hez mérten az 1800-as évek végi állapotot állítják
vissza. Kiemelt hangsúlyt kap a homlokzat és a te-
tõszerkezet korhû rekonstrukciója, valamint a
két épületrész közötti átjárás biztosítása. Utóbbi
hozzájárul ahhoz, hogy a vendégek a fürdõ összes
szolgáltatását igénybe vehessék. 

Ami a részleteket illeti, a Duna-parti oldalon az
uszodát és a gyógyfürdõt összekapcsoló elõcsar-
nok homlokzata a lábazattal egyezõ kõburkolatot
kap, a fõbejárat feletti felirat eredeti formájában
kerül vissza régi helyére. Már a modern kor köve-
telményeit figyelembe véve folytatódik a koráb-
ban megkezdett akadálymentesítés, ezúttal a be-
járatnál alakítanak ki kerekesszékkel is használ-
ható rámpát, valamint beépítik a régen várt liftet.
A mûemléki kívánalmaknak megfelelõ, ugyan-
akkor korszerû hõ- és hangszigetelõ nyílászárókra
cserélik a régieket.                            (Folytatás a 3. oldalon)

Ludwig van Beethoven budavári fellépésének 212. évfordulója alkalmából öt napos
hangversenysorozatra kerül sor május 5-e és 8-a között. A világhírû zeneszerzõ
1800. május 7-én adott koncertet a Várszínházban. A Budavári Önkormányzat
2000. május 7-én emléktábla avatással és koncerttel emlékezett erre az eseményre.
Azóta a Beethoven- ünnep komoly koncertsorozattá alakult, ahol sok híres mûvész
lépett már fel. Mások mellett Kocsis Zoltán, Érdi Tamás, Oláh Kálmán, Szilasi
Alex, Ránki Dezsõ, Klukon Edit, Földvári Gergely, Várjon Dénes, Christoph

Richter, Szokolay Balázs, Bogányi Gergely, Jandó Jenõ, Marton Wilson, Kelemen
Barnabás, Yuri Martinov hangversenyén tapsolhatott a közönség. Az idei rendez-
vénysorozat öt napon keresztül kínál rangos programokat a zenekedvelõknek olyan
neves mûvészekkel, mint a Kossuth-díjas Vukán György, az Orfeo zenekar, Simon
Standage, Szilasi Alex és Balog József zongoramûvész aki május 7-én az ünnepi
díszhangverseny fellépõje lesz. A koncertekre jegyek a Broadway jegyirodákban és a
www.jegyplaza.hu weboldalon vásárolhatók.                (Összeállításunk az 5. oldalon)
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Április 8-án ünnepelte volna nyolcvanadik születésnapját
Antall József. A rendszerváltozás utáni elsõ, szabadon megvá-
lasztott miniszterelnök emlékét a róla készült mellszobor elõtt
megtartott, koszorúzással egybekötött bensõséges hangulatú ün-
nepségen elevenítette fel dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. A
megemlékezésen Antall József özvegye is részt vett.  

Halálának tízedik évfordulóján, 2003. december 14-én avatta fel
az önkormányzat Antall József mellszobrát egykori munkahelye,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum szomszédságában. Azóta
minden évben itt, a Döbrentei téren emlékeznek a rendszerválto-
zást követõ idõszak elsõ szabadon választott miniszterelnökére a
kerület polgárai.  

Az idei születésnapi évfordulónak különös jelentõséget
adott, hogy éppen húsvét vasárnapjára esett. Ahogyan dr.
Nagy Gábor Tamás fogalmazott, egy különös, de minden bi-
zonnyal nem véletlen egybeesésnek, az örökké való és a mú-
landó találkozásának lehetünk tanúi, hiszen nyolcvan évvel
ezelõtt, éppen e napon született Antall József. Így fonódik
össze egy pillanatban az isteni lét idõtlensége és az emberi lét
egyszerisége, amit Pilinszky János, az egykori piarista iskola-
társ egy más összefüggésben már megénekelt: az ember passi-
ója és Krisztus szenvedéstörténete összetartozik. Az emberi
élet Krisztus passiójának jegyeit is viseli, ugyanakkor a feltá-
madásnak az ígéretét is hordozza. 

Ezek a sorok jellemzik leginkább Antall József szellemisé-
gét, azt a hitet és elkötelezettséget, amelyet egész életében ma-
gáénak tudhatott. Nem véletlen, hogy egy 1990-es interjúban
önmagát misszionáriusnak, sõt fanatikusnak nevezte, ami-
kor arról faggatták, miért vállalta el a miniszterelnökséget –
emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás, aki hozzátette: ma már
tudjuk, hogy vállalása áldozat volt. Talán nem véletlenül, hi-
szen Antall József tudta, hogy nagypéntek nélkül nincsen
húsvét, Jézus áldozata nélkül pedig feltámadás. 
A néhai miniszterelnök számára a nemzet egyet jelentett a
sorssal, így volt ez 1956-ban is, amikor a szabadságharc vérbe-
fojtása után a nehezebb utat választotta. „Mi az Antall, te nem
disszidáltál?” – kérdezte tõle a rendszer egyik kegyeltje, amire
csak annyit mondott: „Kardos úr, Ön elfelejti, hogy
Magyarország nekem hazám, és nem mûködési területem”.
Ez az elhivatottság tartotta benne a lelket súlyos betegen,
ezért nem mondott le hivataláról, hanem minden erejével a
hazáját szolgálta. 

„Tudjuk, Pilátus megostoroztatta Jézust, s kiállíttatta a nép
elé, hogy könyörületre bírja õket. Felületes és rossz pszicholó-
gus volt ez a Pilátus.” Hiszen tudnia kellett volna, hogy akit tönk-
retesznek, azt meg is tagadják, arról nem mernek tudni többé. És
mégis, talán senki sem halászott annyi lelket Jézus számára, mint
Pilátus e tévedésével – idézte Pilinszkyt a polgármester, aki úgy
látja, Antall József is hasonló utat járt be. 

Õ volt az elsõ közép-európai politikus, akirõl Brüsszelben, az Eu-
rópa Parlamentben új épületet neveztek el, és akinek elvesztését
Edmund Stoiber bajor miniszterelnök Konrad Adenauer halálá-
val egyenértékû veszteségként élte meg. Ennél is nagyobb igazság-
tétel, hogy azok is, akiktõl életében a legtöbb fájdalmat elszenved-
te, akik a legtöbb igazságtalanságot követték el vele szemben, ma
már a legnagyobb modern kori magyar államférfiként emlegetik
- egykor megosztónak bélyegezték, ma emlékén osztozkodnak.
Ma látszik igazán, hogy akik – életében - elutasították, valójában
intelligenciáját irigyelték, akik  tudatosan félremagyarázták mon-
datait, valójában polgári gondolkodásától féltek, és akik gúnyo-
lódtak rajta, azok értetlenül, bután és érvek nélkül álltak a  haza-
szeretetébõl fakadó rendíthetetlensége elõtt.

A megemlékezés után a család nevében Antall József özvegye, a
Budavári Önkormányzat nevében Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezett el koszorút
a szobornál. A Jólét és Szabadság nevében Viniczai Tibor elnök-
ségi tag koszorúzott.  - pp -

Antall Józsefre emlékeztünk

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Antall József özvegye az emlékünnepségen

Dupla Kosztolányi gála
Lehet-e szebb hagyománya egy iskolának annál, mint amikor a di-
ákok apraja-nagyja a tanári kar tagjaival összefogva gálamûsort
rendez a szülõk és a többi növendék örömére? A Kosztolányi
Dezsõ Gimnáziumban sokéves tradíció, hogy minden évben egy-
szer – névadójuk születésnapja alkalmából – a Marczibányi Téri
Mûvelõdési Központ színháztermében, közönség elõtt mutatják
be, milyen sokszínû kulturális élet zajlik az iskola falai között.
Március 30-án dupláztak a „kosztolányisok”, hiszen délután a fia-
talabb, kora este pedig az idõsebb gimnazisták léptek színpadra.

A mûsort mindkét elõadásban kortársak vezették: az elsõ „fel-
vonásban” Mátrai Dorottya 8. d és Molnár Balázs 8. a osztályos di-
ákok, a másodikban Kiss Anita a 10. b-bõl és Kenessey Csaba a
10. a-ból. A változatos és szórakoztató program során a közönség
úgy érezhette magát, akár egy tehetségkutató verseny döntõjében.
A szavalatok, prózarészletek, vidám jelenetek között látványos
táncbetéteket, paródiákat adtak elõ a gyerekek. Francia sanzon
épp úgy elhangzott, mint Karinthy, Janikovszky Éva, Erich Käst-
ner írásai és remekül szólt az iskolai kis és nagy kórus is. Minden
produkciót komoly tanári felkészítés segítette, a gyerekek többsé-
ge mégis lazán és fesztelenül szerepelt a színpadon. 

A résztvevõket és a közönséget Stelzelné Szabó Erzsébet igazga-
tó, valamint a Budavári Önkormányzat nevében dr. Jeney
Jánosné alpolgármester köszöntötte. A gála díszvendégeként üd-
vözölték Nagy Borbála Ildikót, a Kosztolányi család örökösét, és a
költõ jogutódát. Bizonyára az õ szíve is megdobbant, amikor
Kosztolányi Dezsõ verseit angol, német és olasz nyelven szavalták
a fellépõ diákok.

A gála fénypontjaként került sor az „Év tanára” választás ered-
ményhirdetésére. A titkos szavazással odaítélt díjat ebben a tanév-
ben Sashalmi Zsuzsa magyar nyelv és irodalom szakos, és Papp
Zoltán testnevelõ tanár vehette át. Nekik is szólt a Holnap Majd
együttes, illetve a fináléban fellépõ TanáRock együttes és a koszto-
lányis tanárok közös produkciója. r. a.

Hetven éve halt meg Farkas Edith,
a Szociális Missziótársulat megalapítója
1943-ban emléktáblát helyeztek el a Budai Várban, Farkas Edith szülõházának falára. Életének je-
lentõs részét ugyanis itt és a Krisztina körúton, szerzetes közösségében töltötte.
1877-ben, a Várban született a Dísz tér 10. szám alatti Stoffer házban. „A bástya felé nyíló 1. eme-

leti ablakok voltak az én lakásoméi, melyek egyikébõl egyenesen leláttam a Krisztina téri templom
oltár-mécsesére. Nem gondoltam volna, hogy az akkortájt ott végzett esti imáimat abba a templom-
ba intézem, amely mellett késõbb a Szociális Misszi-
ótársulat székháza lesz.” (Önéletrajz, kézirat, 1925) Apja a
miniszterelnökségen a fordító osztály vezetõje volt. Elemi
és középiskolái tanulmányait a Várban végezte. Emellett
mindig talált magának egyéb, szép és nemes elfoglaltságot
is. A Koronázó-templom nagymiséjén énekelt, 13 éves ko-
rában a Szent Erzsébet egyletben mûködött, gondozta a
betegeket, amennyiben azok napsugara volt. Hozzáér-
téssel kezelte és vezette a lelkeket.

„18 éves koromban egy alkalommal a budai Mátyás
templomban dominikánus atyák tartottak missziót.
Ekkor kaptam az elsõ nagyobb indítást a mélyebb lelkiélet-
re. Gyóntatóm volt Kanter Károly prelátus, várbeli plébá-
nos. Késõbb õ is ringatta a Missziótársulat bölcsõjét. Lelki
barátnõm volt Vavrineczné, aki a budavári nagynevû kar-
nagynak volt a felesége.” (Önéletrajz, 1925.)

Tanárnõként rövid ideig a Koronaõr utcai polgári le-
ányiskolában tanított. Ezután gróf Pálffy Pálné meghívá-
sára belépett az Országos Katolikus Nõvédõ Egyesületbe,
amelynek keretében több Leánykört alapított a rászoruló
munkáslányok számára. Az elsõt 1902-ben az Úri utcai
óvodában. 

1908-ban megalapította a Szociális Missziótársulatot,
amely széleskörû, átfogó tevékenységet végzett a fogházmisszió, a gyermekvédelem, a népgondo-
zás, a szociális iskolázás terén, valamint a nõmozgalmak irányításában. A Missziótársulat tagjai a
Krisztinavárosi Egyházközségben 1922-tõl munkálkodtak lelkigyakorlatok tartásával, gyermekün-
nepségek szervezésével, missziós gyermekcsoportok alakításával. Foglalkoztak a gyermekekkel, ka-
rácsonykor bõvebben megvendégelték õket. Cselédlányoknak vasárnapi összejöveteleket szervez-
tek a Központi Székházban (Krisztina krt. 125-127, ma 61 sz.).

A Missziótársulat nõvéreinek egyik legodaadóbb munkálkodása a második világháború idejére
esett, amikor életük veszélyeztetése mellett álltak helyt a rászorulók megsegítésében ott, ahol a leg-
hosszabb és legveszélyesebb ostrom volt.
Farkas Edith halálakor 14 missziós házban, – amelyet nõvérek vezettek–, és 358 csoportban, – ame-

lyet helyi kültagok és önkéntesek vezettek-, végezték evangéliumi munkájukat: enni adtak az éhezõ-
nek, inni adtak a szomjúhozónak, felruházták a mezíteleneket, meglátogatták a fogságban sínylõdõ-
ket és sokakat megtanítottak arra, hogyan kell gyümölcsözõen testi-lelki irgalmat gyakorolni.

A rendszerváltozás után, mikor a nõvérek visszaköltözhettek a Krisztina krt. 61. szám alá -ame-
lyet az I. kerületi Önkormányzat 1999-ben átadott -, idõsek részére megnyitottuk a 100 fõs Farkas
Edith Szeretetotthont, amelyben budai emberek is élnek. 
Sok hálás tisztelõjével együtt hisszük, hogy Farkas Edith nemcsak a magyar nép, hanem Budavár

környékének is Nagyasszonya volt és ügyeinkben ma is közbenjárónk Istennél.
a Szociális Missziótársulat nõvérei
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Egészségnap a szakrendelõben
A Maros utcai Szakrendelõben a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával 2012. május 11-én pénteken
14 és 19.30 óra  között ingyenes szûréseket, életmód
tanácsadást tartanak az I. kerületi lakosok részére.
Részletek a Várnegyed következõ számában!

Fogászati szakrendelés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. április 2-
tól dr. Tóth Klára fogszakorvos újra megkezdi rende-
lését. Rendelési ideje: hétfõ és szerda délelõtt 8-tól 13
óráig. Rendelési helye: I. kerület Roham u. 8. (Bu-
davári Önkormányzat Alap- és Szakellátó Fogászati
Rendelõje) Minden kedves páciens bejelentkezését
készséggel várja a (06-1) 201-41-95 telefonszámon!

1 % a Magyar Nemzeti Galéria javára
Kérjük, hogy támogassa a Magyar Nemzeti Galériát
személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával,
melyet intézményünk adószámának megadásával te-
het meg: 15321233-2-41. A befolyó összeget a galé-
ria fogadó és közönségterei felújításának folytatására
használjuk fel.  

1 % a csángómagyar gyerekek oktatására
Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa a moldvai csán-
gómagyar gyerekek oktatását. Adószám: 18710209-
1-13. www.csango.eu, www.keresztszulok.hu. 

Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány és  
Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület

RRöövviiddeenn

(Folytatás az 1. oldalról)

Minden kollektív útlevélbe mintegy 1000 sze-
mély neve került. Carl Lutz tevékenységének kö-
szönhetõen összesen 72 budapesti házra terjesz-
tették ki a diplomáciai védettséget és ennek ered-
ményeként 62 ezer budapesti zsidó menekült
meg a deportálástól és a gázkamráktól.

Zsidómentõ tevékenységében paradox módon
segítségére volt korábbi palesztinai munkássága:
õ volt az, aki megszervezte Németország diploma-
táinak kijuttatását az ellenséges brit mandátum-
területrõl. A németek hálával emlékeztek erre, és
ez megkönnyítette 1944-es budapesti tevékenysé-
gét – emlékezett a szónok, majd a zsidómentés-
ben részt vett, késõbb a Világ Igazai közé került
külföldi és magyar személyiségek nevét sorolta.

A polgármester beszédében külön kitért arra,
miért fontos, hogy a brit nagykövetség egykori
épületének a falára rákerüljön Carl Lutz neve,
alakja és miért fontos jellemének felidézése. 

– A magyarázat a genocídium, a holocaust ter-
mészetében keresendõ. A tömeggyilkosság
ugyanis elveszi a nevet, dologszerûvé teszi az em-
bert; érzéketlen tömeggé gyúrja a személyes áldo-
zatot. Márpedig korunkban a személyiség szere-
pének, az egyén felelõsségének a felmutatására
talán nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Carl Lutz emléktáblájának a felavatásával fejet
hajtunk mindenki elõtt, akik szembe mertek és
mernek szegülni a kor nagy áramlataival, akik

nem álltak és állnak be a sorba, akik hõsiesen ki-
igazították és kiigazítják a történelmet. Akik az
életük kockáztatásával is képesek voltak, – mert
volt hozzá bátorságuk – választani jó és rossz kö-
zött, akik ezzel példát adnak a jövõnek. 

Ezzel a táblával megjelölt épület mától még

egyértelmûbben üzen. Üzen a múltról a jövõnek,
hogy soha többet ne fordulhasson elõ az, ami
1944–45-ben megtörtént; amikor ártatlan embe-
rek tíz- és százezrei pusztultak el egy embertelen
ideológia és egy értelmetlen háború következté-
ben – zárta szavait dr. Nagy Gábor Tamás.

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem változik meg az elõcsarnok kialakítása,
azonban a nagyméretû egybefüggõ beltér szá-
mos új funkcióval gazdagodik: innen lesz el-
érhetõ a gõzfürdõ irányában újonnan kiala-
kítandó átjáró, mely immár közvetlen elérést
biztosít a két fürdõrész, az uszoda és a gõzfür-
dõ között. A megszépülõ elõcsarnokban kap
helyet a vadonatúj büfé és az ehhez tartozó
konyha, mely fürdõzés elõtt és után is fogad-
ja a vendégeket. 

Kiemelt hangsúlyt kap a világítás korszerû-
sítése, melynek részeként a jelenlegi felülvilá-
gítókat az eredeti világítási pontokon elhelye-
zett kis fogyasztású lámpatestekre cserélik.
Szintén az energiahatékonyságot szem elõtt
tartva új fûtési és szellõztetési rendszert, vala-
mint a be- és kijárati zónában ízléses vendég
vizesblokkot kap az épület. 

A Rudas fürdõ Budapest négy, eredeti tö-
rök fürdõjének egyike, története azonban  jó-

val korábbra vezethetõ vissza. A tatárjárást
követõen a johanniták itt, a Gellérthegy lábá-
nál építettek egy fürdõvel is felszerelt ispo-
tályt, amely meleg vízét valószínûleg a mai
Rudas fürdõ Attila-kútjából kapta. 

Buda török megszállása idején elõször ezt
az ispotályt alakították át a keleti igényeknek
megfelelõ fürdõvé, majd Szokoli Musztafa
1566 - 1572 között felépítette a ma is látható
ilidzse típusú – a források vízét használó kö-
zépmedencés kialakítású - Rudas fürdõt,
amely azóta is szinte változtatás nélkül hasz-
nálatban van. 

Kialakítása követi a kor szokásait, eredeti-
leg egy nagyméretû közösségi elõcsarnokkal
rendelkezett, ahol az öltözésen kívül kávézni
és vízipipázni is lehetett. Innen nyílt a faliku-
takkal felszerelt, majd továbbhaladva a ter-
málvizes helyiség. Ebben kapott helyet a köz-
ponti medence, ahonnan oldalajtókon ke-
resztül lehetett a magánfürdõkhöz eljutni.

Evlia Cselebi, a Tabánt is részletesen leíró vi-
lágutazó szerint a kupolatérben nyolc csor-
gókutat alakítottak ki, az ezekbõl kifolyó víz a
kurnákba – kis kõmedencék – került. 

A mai Rudas fürdõ épületének magja a tö-
rök idõkbõl megmaradt nyolcszögletû me-
dence és az ezt körülvevõ ritkaságnak számító
nyolc oszlopos medencetér, amelyet felülvi-
lágítókkal áttört félgömb kupola zár le. Az
építészeti kialakítás ihlette a fürdõ török kori
nevét – Jesil direkli ilidzse azaz „Zöld oszlopos
fürdõ” –, melyet a ma már nem létezõ zöld
oszlopairól kapta. 

Több elképzelés is létezik ugyanakkor a
Rudas kifejezés eredetére, a kutatók szerint a
legvalószínûbb, hogy a környéket benépesítõ
rácok Rudna ilidzse - ásványos fürdõ – kifeje-
zése él benne tovább. Egy másik magyarázat
szerint a közeli kompkikötõt jelzõ „rúd” szó-
ból alakult ki a Rudas elnevezés.

- k -

Táblát avattak Carl Lutz emlékére

Agnes Hirschi, Carl Lutz nevelt lánya és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az emléktábla avatásán

Carl Lutz szenvedélyes amatõr fotós volt. Családja a Palesz-
tinában, a harmincas években készített felvételei közül többet a
jeruzsálemi Jad Vasem intézetnek adományozott. A budapesti
képek többségét Gertrud Lutz-Fankhauser a zürichi ETH
Archiv für Zeitgeschichte gyûjteményében helyezte el. A Carl
Lutz Alapítvány és a Budapesti Történeti Múzeum a magyar
fõvárosban készült, Budapest múltjához adalékokkal szolgáló
képeket mutatja be.

A kiállítás fotókkal illusztrálva mutatja be Lutz életútját és
családját. Egy tárlóban néhány, eddig ismeretlen relikviát és
dokumentumot is láthatnak az érdeklõdõk. A tárlat nagyobb
része Lutz Budapesten készített felvételeibõl áll. Az ostrom elõt-
ti felvételek érdekes és barátságos hangulatú, a háborúról mit
sem tudó várost mutatnak.

A tárlaton a továbbiakban a bombázás, majd a romos Vár
képeinek sorozata látható. Így pl. egymás mellé került a hajda-
ni brit követség épülete „fénykorában”, svájci zászlóval a kapu-
zata felett, és ugyanaz a ház romokban a béke elsõ napjaiban.
Ekkor készült Lutz egyik legismertebb portréja, amelyen a szét-
bombázott ház pinceablakából tekint a világra.

Az utolsó néhány felvétel 1949-ben készült, amikor az
1945-ben kiutasított diplomata ismét Budapestre jött, hogy itt
kössön házasságot Csányi Magdával, aki vele együtt élte át a
Várban a város ostromát.

A kiállítás május 13-ig tekinthetõ meg a Budapesti
Történeti Múzeumban. - a -

Carl Lutz fényképei  1942-1949 

Egy baleset tanulságai
Nagypénteken az I. kerületi Csalogány utcában egy babakocsis kis-
babára és az õt sétáltató édesanyjára hullott egy társasház homlok-
zatáról leváló vakolatdarab, mindkettõjüket megsebesítve. Kór-
házba kerültek. Információnk szerint zúzódásokkal „megúszták”
az esetet, a katasztrófavédelem munkatársai veszélytelenítették a
homlokzatot: a még mozgó vakolat darabokat leverték és a járda-
szakaszt elkerítették.

Egy ilyen eset kapcsán felmerül, hogy ki a felelõs a történtekért? Ki
hibázott? Kinek kellett volna valamilyen intézkedést tenni?

Az önkormányzati lakások megvásárlásával, társasházak ala-
kulásával a korábbi bérlõkbõl egyszeriben tulajdonosok lettek. A tu-
lajdon nemcsak jogot, hanem kötelezettséget is jelent. A társasházi
tulajdonosok felelnek a jó karbantartásért, veszélytelenítésért. Ez a
kötelezettség egyetemleges: bármely tulajdonostárs tudomására jut
egy veszélyhelyzet, intézkednie kell, és majd a veszély elhárítását kö-
vetõen a költségeket tulajdoni hányad arányában megosztják. A
közös képviselõ intézi a ház ügyeit, de sok esetben nem helyben lakik
vagy egy szervezet látja el a közös képviseletet. Az ott lakó tulajdo-
nos vehet észre egy változást, kialakuló veszélyhelyzetet, amit jelez-
nie kell az ügyeket intézõ közös képviselõnek. 

A Csalogány utcai háznál felmerült, hogy nemrégiben volt fel-
újítva. Ebben az esetben a társasház felelõsségén túl a homlokzat
felújítást végzõ kivitelezõ (annak felelõs mûszaki vezetõjének) fe-
lelõssége is felmerül, aki az elvégzett munka után nyilatkozatával
a beépített anyagok megfelelõségét és az elvégzett munka szaksze-
rûségét, azaz a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkal-
masságot garantálja. Amennyiben ez mégsem felel meg a valóság-
nak, akkor a kárigény, a kijavítás költsége érvényesíthetõ a kivi-
telezõvel szemben.

Az építéshatóság – amennyiben tudomására jut egy veszélyhely-
zet, mely állékonysági problémát, életveszélyt, közvetlen balesetve-
szélyt jelent(het) – intézkedni köteles: a társasház tulajdonosait
egyetemlegesen kötelezi a veszélyhelyzet elhárítására. Amennyiben a
társasházi tulajdonosoknak a veszélyhelyzet azonnali elhárítására
nincs anyagi fedezete, vis major keretbõl próbál segíteni az önkor-
mányzat, de végül a „számlát” a tulajdonosoknak kell megfizetni.

Mindannyian felelõsek vagyunk azért, hogy a tõlünk elvárha-
tó módon elõzzük meg, hogy hasonló sajnálatos események ne tör-
ténjenek.

Ezúton is kívánunk jobbulást a kisbabának és édesanyjának! 
Építési Iroda

A felújítás alatt is üzemel a gyógyfürdõ

Megszépül a Rudas

Tavaszköszöntõ családi 
sportnap a Czakón
Április 22-én (kivételesen vasárnap) lesz a
Czakó utcai Sport-és Szabadidõközpontban a
Családi Sport-és Egészségnap. Az elõzõ évek-
hez hasonlóan a családokat  10.00 és 14.00
óra között sportprogramokkal, sportbemuta-
tókkal, kézmûves foglalkozásokkal és az elma-
radhatatlan játékvárral várják. A tervezett
programok között korfball és trampolin be-
mutató is lesz, a tombola, értékes nyeremé-
nyekkel 13.00 órakor kezdõdik. Mindenkit
szeretettel várnak.

Emlékezés  
Hollán Sándorra
Április 22-én 10.00 órakor a Budavári Önkor-
mányzat megemlékezést tart a Lánchídon, a
budai pillérnél, Hollán Sándor emléktáblájá-
nál. Hollán Sándor és fia emlékére egy éve, áp-
rilis 22-én avatott emléktáblát a kerület.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Márai írásai az irodalomtörténész szerint megmutatják a
következõ nemzedékeknek, mi az, amire vigyázniuk kell,
ha életben akarnak maradni ebben az országban.
Szívbemarkoló például, amit Juhász Gyula versei kap-
csán írt: „Nem lehet büntetlenül magányosnak lenni
ezer éven át Európában”. Szigethy úgy vélte, különös ak-
tualitása van ennek a mondatnak: ma azt kell kitaktikáz-
nunk, hogyan maradhassunk magyarok a saját tradíció-
ink alapján úgy, hogy eközben ne zárjanak ki Európából.

Érdemes megállni annál a Márai-gondolatnál is, misze-
rint „minden ember és minden nép értéke azon múlik,
milyen árat hajlandó fizetni a szabadságáért.”. Az iroda-
lomtörténész kifejtette: Márai szabad maradt, magyar
maradt, amiért iszonyatos árat fizetett; a kérdés az, hogy

mi egy kicsit kevesebbet merünk-e vállalni azért, hogy
megmaradjunk. „Meg kell fizetnünk a szabadságunk
árát, ezt azonban mindenkinek egyénileg kell végiggon-
dolnia” – hangsúlyozta.

A Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor Kultu-
rális Közalapítvány közös megemlékezésén az író mûvei-
bõl  Mécs Károly színmûvész olvasott fel részleteket. Az
ünnepség zárásaként az alkotó egykori lakóházát jelölõ
emléktáblánál, illetve a szemközti Márai-szobornál koszo-
rút helyezett el dr. Jeney Jánosné alpolgármester, Sziget-
hy Gábor, valamint a Várbarátok Köre és a Litea Könyv-
szalon nevében Bakó Annamária. A Márai-család leszár-
mazottjaként dr. Jáky Jánosné és Jáky Judit, Márai
Sándor néhai unokaöccsének felesége és leánya hozott vi-
rágokat az író szobrához. - d - 

112 éve született Márai Sándor

Chopin keringõk 
egész délután
Április 10-én családias légkörben ült a zongo-
rához Szilasi Alex zongoramûvész a Budavári
Zenei Szalonban. A közönség régi vágyát telje-
sítette, amikor elárulta, ez alkalommal – né-
hány mondattal kísérve – mindvégig Chopin-
keringõket játszik. 

Bevezetésként elmondta, annak ellenére,
hogy korábban tánczeneként aposztrofálták
ezeket a mûveket, Chopin alapvetõen muzsi-
kusként, koncertpódiumra komponálta ke-
ringõit. A zenetörténet 19 keringõt tart szá-
mon a lengyel zeneszerzõtõl, ezek közül mind-
össze nyolc jelent meg életében. Akad közöt-
tük egy olyan zenedarab is, amely az õ kézírásá-
val maradt fenn, de kizárt, hogy Chopin kom-
ponálta volna. 

Szilasi Alex az 1827-ben keletkezett legko-
rábbi keringõvel kezdte a zenedarabok bemu-
tatását. A 17 évesen írt dinamikus mû csak
1902-ben jelent meg nyomtatásban.

A zeneszerzõ egy évvel késõbb írta második
keringõjét, amelyen már érezhetõ „a bécsi lej-
tés” hatása, a muzsika mégis lengyel változatú
keringõ, amelyben a táncosnak épp úgy ugra-
ni kell, mint a mazurkában. 

Chopin hosszabb idõt töltött Németor-
szágban. Az 1820-as évtized végén keletkezett
az a zenedarab, amely keringõként és länd-
lerként (dél-német–osztrák jellegû tánc) egy-
aránt játszható. Szilasi Alex mindkét változat-
ban elõadta a mûvet, és zenei illusztrációkkal
igazolta, hogy ez az a dallam, amelyrõl kide-
rült, nem Chopintõl származik.

Az 1820-as években Bécs jelentõs zenei köz-
pontnak számított. E hagyomány jegyében
„Frédéric” annak árán is vállalta a koncertfel-
lépést, hogy neki kellett fizetnie. A következõ
években azonban a bécsi udvar nem jó szem-
mel nézte a lengyeleket: a sorozatos lengyel fel-
keléseket szövetségese, a cári sereg verte le.
Chopin belátta, hogy Bécsben idegennek szá-
mít, ezért elhagyva az osztrák fõvárost, Fran-
ciaországba utazott. 

Párizs fölfedezi magának a húszéves Frédé-
ric Chopint, aki új mûfajt alkot, a szalonkerin-
gõt. Itt írta talán leghíresebb Esz-dúr keringõ-
jét. Életmódja teljesen megváltozott: megélhe-
tése érdekében hetente háromszor négy-öt
órát tanított, este operába járt, majd éjfél kö-
rül megjelent a lengyel emigráció szalonjai-
ban. Egy kis pezsgõ után zongorához ült és
improvizált. Improvizációs tehetségét késõbb
a Georges Sand által rendezett bábelõadáso-
kon is megmutatta. A marionett bábok élõ
személyeket, többek között Delacroix-t, Cho-
pint stb. mintáztak (hajuk a mûvészek eredeti
hajából készült). A zenét Frédéric szolgáltatta.  

Chopin 1835-ben találkozott utoljára a szü-
leivel Németországban. Az akkor keletkezett
keringõben tetten érhetõ a szülei iránt érzett
szeretete – élete végéig ezekre a nyári emlékek-
re utalt vissza. Nem sokkal késõbb hivatalosan
eljegyzi a 17 éves Maria Wodziñskát, de az el-
jegyzést késõbb felbontották. Maria családja
csak jóval Chopin halála után adta ki a zene-
szerzõ Búcsúkeringõjét, amelyet ebbõl az alka-
lomból írt.

Plátói szerelem ihlette a következõ keringõt,
amelyben egy Constance nevû énekesnõ iránt
táplált érzelmeirõl vall. A hölgy sosem kapta
meg a kottát, Chopin csak egy barátjának
küldte el levélben, megjegyezve, hogy ahová a
csillagot tett, ott imádottjára gondol. (Szilasi
Alex zongorázás közben fejbólintással jelezte a
megjelölt dallamsort.)

A Budavári Zenei Szalon közönsége nagy lel-
kesedéssel fogadta a mûvész meglepetésprog-
ramját. A mûsort követõen tea és aprósüte-
mény mellett folytatódott a beszélgetés a
Chopin-keringõk varázslatos világáról.

- a -

Magyar Húsvét 
Szívbemarkoló történelmi pillanatok és szobor-
ba álmodott bibliai jelenetek jelennek meg a
Várnegyed Galéria április 5-én megnyílt tárlatán.
Rieger Tibor Magyar Örökség, MS mester és
Szervátiusz Jenõ-díjas szobrászmûvész, legjelentõ-
sebb kõ és bronz alkotásait mutatja be a közön-
ségnek.  

A tárlat kivételes módon a kertben kezdõdik,
ahol a magyar koronázási palást hatalmas, aprólé-
kosan kidolgozott bronz hasonmása fogadja a lá-
togatót. A galériában elsõként a kiállítás címadó
alkotása hívja föl magára a figyelmet, amelynek
alapja egy a történelmi Magyarországot idézõ vö-
rös kõlap. Rajta szögesdrót-fészek – akár egy tövis-
koszorú –, benne egy kõtojás alkotja a megrendí-
tõ metaforát. A falakon dombormûvek sora áb-
rázolja az Ó- és Újszövetség nevezetes jeleneteit:
Salamon király templomot épít, Illés az égbe
megy, az Utolsó vacsora, a Getsemáne-kert
Jeruzsálemben stb. A magyar történelem kiemel-
kedõ epizódjai: A Szent korona felajánlása és a
Szent István megbízza a bencéseket címû eredeti
alkotások mellett, többek között a második világ-
háború, a kitelepítések  és az 1956-os mosonma-
gyaróvári sortûz áldozatainak köztéri szobrait is
megidézi a tárlat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében a megnyitó napjára, nagycsütörtökre

utalva elmondta, immár hagyomány,
hogy ebben az idõszakban olyan mûvészek
állítanak ki, akiknek mûvei segítik az ün-
nepre való felkészülést. 

Rieger Tibor számára „A mûvészet
õszinte mély hit” – idézte a polgármester a
szobrásszal készült interjúkötet címét –
majd hozzátette – olyan alkotó, akinek te-
hetsége mellett mély és erõs gyökerekkel
rendelkezõ hite munkáiban is megjele-
nik. Dr. Nagy Gábor Tamás elárulta a je-
lenlévõknek, hogy a kiállított mûvek kö-
zül a mosonmagyaróvári ÁVÓ-s sortûz ál-
dozatainak allegorikus emlékmûve tette
rá a legnagyobb hatást. 

Dvorszky Hedvig mûvészettörténész
ugyancsak a hit szerepét hangsúlyozta Ri-
eger Tibor munkásságát méltatva, majd
szinte valamennyi kiállított alkotást „sze-
mélyes ismerõsként” mutatott be a közön-
ségnek. 

Elmondta, hogy a mûvész keserû em-
ber, aki úgy véli, hogy a modern világban
a szemétdomb a nemes anyagok végállomása,
mûveibõl mégis szeretet árad. A mûvészettörté-
nész az emlékmûvek, a szobrok és kisplasztikák
elemzésével – a reneszánsz gesztusokra való uta-
lással, a finom lebegések kialakításának említé-

sével – felfedte e mûvészi világ titkát: – Minden
Rieger-mûvet egy darabig nézegetni kell, és rájö-
vünk, hogy mit rejt!

A kiállítás május 5-ig látogatható a Várnegyed
Galériában.                                                                  R. A. 

Közelgõ születésnapja alkalmából március 27-én Márai Sándorra emléke-
zett a Márai Szalon közönsége. Szigethy Gábor irodalomtörténész fölveze-
tõ írásában az 1960-as, ’70-es évek irodalmi életébõl kitiltott író mûveivel
való találkozását, és e könyvek életre szóló hatását idézte fel.

Máraira emlékezett az író unokaöccsének, dr. Jáky Jánosnak özvegye is.
Bár az írót személyesen nem ismerte, a véletlen úgy hozta, hogy Márai Júlia
– Sándor unokahúga – gyerekkori barátnõje volt. A családi történetekbõl
a közönség többel is megismerkedhetett. Megtudhatták például, hogy
1948-ban, az emigrációba készülõ Márai Sándor felkereste nõvérét, majd
kamaszkorú unokaöccsével elsétált az Andrássy úti játékboltba. A fiú egy vi-
torlást választott magának, s a játék láttán a nagybácsi azt mondta neki: „na-
gyon jól döntöttél, mert – ahogy a mondás tartja – navigare necesse est, az-
az hajózni kell.” Márai halála után Jáky János e mondat jegyében Márai
életmûvének gondozására fordította minden erejét. 

Egy másik történet Nagyanyóról, az író édesanyjáról szólt, aki fia és me-
nye távozását követõen a Mikó utcai lakásban élt. Sándor és Lola elutazását
követõen szinte azonnal „társbérlõket” költöztettek a lakásba, akiknek leg-

fõbb dolga a család mozgásának, kapcsolatainak megfigyelése volt. Abban
az idõben a Nagyanyó egy falra akasztott fénykép hátoldalára jegyezte fel az
ismerõsök telefonszámát. 

Márai szülei és néhányhetes korában meghalt kisfia a Farkasréti temetõ-
ben nyugszanak. A kisfiú nevét Márai elõtt senki nem mondta ki, és ezt a
hagyományt sokáig megtartották a családban. Az író élete végéig egy kézzel
írt papírlapot viselt a kabátja belsõ zsebében, amelyen ez állt: „Kristóf sze-
retlek”.

1998-ig a Márai életmûvének és szellemi hagyatékának gondozását dr.
Jáky János látta el. Halála után e szolgálatot lányuk, Dékányné Jáky Judit
vette át, és a szalon közönségét õ igazította el a külföldi és hazai jogutódok

kissé bonyolult rendszerében. Márai úgy rendelkezett, hogy a jogutódlást a
kanadai Vörösváry kiadó, valamint a Grosschmid unokák, a San Diegó-i
ügynökség és a Jáky család folyamatosan egyeztetve vigye tovább.  Az író
népszerûségérõl a világ számos pontjáról érkezõ tiszteletpéldányok árul-
kodnak. Jáky Judit ma is sajnálja, hogy 1978-ban az elõre egyeztetett
salernói látogatást az Aldo Moro miniszterelnök elleni merénylet miatt le-
mondta, és a találkozásra késõbb sem kerített sort. San Diegóban azonban
részt vett a Magyar Házban létesített emlékhely kialakításában. A 2009-ben
felavatott Márai dombormûvet a Várban élõ Csikai Márta szobrászmûvész
készítette. Dékányné Jáky Judit néhány családi fotó segítségével mutatta be
Márai Sándor kassai és budapesti családtagjait.

A szalon programjának elsõ része – az íróról szóló megemlékezés – for-
mabontó módon ért véget: a közönség Márai Sándor emlékére emelte po-
harát. 

A poharakba ezúttal bor helyett Törley Casino pezsgõt töltöttek a
Fortuna pincérei, a falatka pedig vörös kaviárral töltött újburgonya volt.

A 130 éves Törley pezsgõgyár nevében Quirin Konrád, a Chevaliers
Törley Pezsgõrend ceremóniamestere köszöntötte a budaváriakat, akik
érdeklõdve hallgatták, hogyan készül a pezsgõ. A hagyomány szerint há-
romféle technológiát alkalmaznak: az elsõ az úgynevezett „champagne
eljárás”, amellyel a Champagne megyén belül készített, palackban er-
jesztett pezsgõt védik. Ebben az eljárásban dugóra rázzák a seprõt, majd
a palackban keletkezõ jégdugót kilövik. A második módszer szerint
dupla ûrtartalmú, 1,5 literes palackban érlelik, majd zárt rendszerû tar-
tályon keresztül újból palackozzák az italt.  A seprõt szûréssel távolítják
el. A harmadik kategóriába a tartályban érlelt pezsgõk tartoznak. A hat
hónapnál tovább érlelt pezsgõ már minõségi kategóriát jelent.  (Létezik
egy negyedik féle, az úgynevezett olasz eljárás is, amikor a pezsgõt must-
ból érlelik. Ezzel a módszerrel kizárólag édes pezsgõk készülnek.) 

A ceremóniamester elárulta, bár Magyarországon az édes pezsgõt ked-
velik a legtöbben, a valódi pezsgõ a száraz kategóriánál kezdõdik, de az
igazi ínyencek az extra száraz, vagy a brut natural kategóriájú pezsgõt fo-
gyasztják.

Az est zárásaként Krámlik Attila, a Herendi Porcelán manufaktúra
marketingmenedzsere mutatta be a 186 éve alapított üzemet. He-
renden ma is érvényes az „örökös garancia”, amely azt jelenti, hogy a va-
laha ott gyártott porcelán tárgyakat kérésre akkor is elkészítik, ha azok
már nincsenek forgalomban. Tovább éltetve a tradíciót, a manufaktú-
rában a porcelánmasszától a mókusszõr ecsettel való festésig minden

kézzel készül. Számos érdekes információ között elhangzott, hogy a mai
porcelánok sokkal fehérebbek, mint a régiek. A termékek között létezik
ugyan festetlen, fehér porcelán, de a hamisítási kockázat miatt ezeket emelt
áron értékesítik.

Az alkalmi kiállítás ezúttal két személyes tárgyat: Márai Victoria-mintás
herendi hamutartóját, és azt a Vígszínház által rendelt, a Néma levente
200. elõadása alkalmából készített kis herendi tálat mutatta be, amelyet
egykor Ruttkai Éva kapott. A marketingmenedzser abból a kollekcióból is
hozott néhány darabot, amely a 160 éves Victoria minta felújított–moder-
nizált változata. Magyarország 2011-ben ezzel a 63 darabos készlettel kö-
szöntötte az angol hercegi párt. Rojkó A. 

Három hungarikum a szalonban 

Rieger Tibor szobrászmûvész

Szilasi Alex zongoramûvész

Ilyen herendi étkészletet kapott ajándékba tavaly az angol hercegi pár
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A koncertsorozat 
részletes programja: 
Május 4. 19.30
Budavári Önkormányzat Városháza

Vukán György – 
Jazz improvizációk
Beethoven mûvekre
Közremûködik: 
Gyöngyösi Ivett és Balázs Elemér

Május 5. 19.30
Budavári Önkormányzat Városháza

Beethoven 
zenekari est az Orfeo
Zenekarral
C-dúr zongoraverseny, Op. 15
D-dúr hegedûverseny, Op. 61
Szólisták: Somlai Petra – fortepiano
Simon Standage – hegedû
Vezényel: Vashegyi György

Május 6. 16.00
Zenetudományi Intézet 

Beethoven szalon 
Bagi Andrea – Broadwood zongora
Laskay Zsuzsanna – hegedû
Rohmann Ditta – cselló
Szemkeõ-Martin Orsolya – ének
A belépés ingyenes! 

Május 6. 16.00
Nemzeti Múzeum 

Zsenik és mecénásaik 
Beethoven, Liszt és a Lichnowsky hercegek

Díszvendég: 
Eduardo Graf von Lichnowsky

Május 7. 19.30
Nemzeti Táncszínház

Balog József 
ünnepi zongoraestje
C-dúr Szonáta op. 2 
6 Bagatell op. 126
G-dúr Rondó op. 51
Asz-dúr Szonáta op. 110

Május 8. 17.00
Zenetudományi Intézet 

Budavári Zenei Szalon  
Házigazda: Szilasi Alex
A programra a belépés ingyenes! 

1800. május 7-én Beethoven adott koncertet a Budai Várban József nádor felesége,
Alekszandra Pavlovna névnapi ünnepségén. 2012. május 4-8 között - neves mûvészek elõ-
adásában hallhatók Beethoven mûvei. Mások mellett fellép Vukán György Kossuth-díjas
zongoramûvész, Balog József zongoramûvész és az Orfeo Zenekar is.

#KLKL

#KLKL

#KLKL

#KLKL

#KLKL

A Beethoven Budán koncertekre jegyek kaphatók:
s a Broadway jegyirodákban: 

VII. ker., Károly körút 21. (Deák térnél) Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10.00-19.00, szombaton: 10.00-14.00; 
XIII. ker., Hollán Ernõ u. 10. (Jászai Mari térnél). Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10.00-18.00; 
II. ker., Gábor Áron u. 74-78. (Rózsakert) Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10.00-19.00, szombaton: 10.00-17.00;  

s interneten: www.jegyplaza.hu, vagy a helyszínen a koncertek elõtt  
I. Kerület Kártyával a jegyek 50 % kedvezménnyel 

vásárolhatók személyesen a jegyirodákban vagy a koncertek elõtt a helyszínen

,,A klasszikusok
inspirálnak”
s Mennyire áll közel Önhöz Beethoven zenéje? 

Beethoven a gyerekkoromra emlékeztet. Csodál-
tam, hogy miként lehetséges ez? Süketen? Ma már
tudom. Lehetséges. Hat évig nem volt zongorám,
s fejben kellett komponálnom, de még gyakorol-
nom is. Amit és ahogy az ember „belül” hall, azt
nehéz meghaladni.
s A klasszikus vagy inkább a kortárs zeneszerzõk mû-
vei ihletik improvizációra? 

A klasszikusok inspi-
rálnak inkább, a kor-
társ zenének nagy-
részt nem vagyok hí-
ve, s legtöbbször
nem jut eszembe ró-
luk semmi. De van-
nak kivételek. „Érde-
kesnek lenni
könnyû, de jónak
lenni nagyon nehéz
– mondta Mahler...
s A Várban tartandó
hangversenyen mely
Beethoven mûvekre
ismerhet a közönség? 

Sonata No.I, Für Elise. Mondschein – Pathetique
sonata, Ab variációk stb.
s Kérem, mutassa be néhány mondattal a koncert
közremûködõit.

Gyöngyösi Ivettet személyesen sajnos nem isme-
rem, de várom a találkozást. Sok szépet hallottam
róla. Én hozom a keresztfiamat, Balázs Elemért,
nagyon ígéretes zongorista. A Pathetique sonata
II. tételét fogjuk együtt elõadni.

Korabeli hangszerek - világhírû elõadók

Ifjú tehetség a Táncszínházban
Balog József nem elõször szere-
pel a budavári közönség elõtt.
Az elmúlt évben a Liszt emlék-
év fénypontjaként, a zeneszer-
zõ születésének kétszázadik év-
fordulóján, nemzeti ünne-
pünk elõestéjén, október 22-
én adott hangversenyt az
MTA Zenetudományi Intéze-
tében. 

A különleges hangverse-
nyen a fiatal mûvész azon a
Liszt korabeli Erard zongorán
játszott, amelynek felújítását a
Budavári Önkormányzat tá-
mogatta. 

Balog József ezúttal a Vár-
színház színpadán lép a kö-
zönség elé, azon a napon és
ott, ahol egykor Beethoven
játszott. 

A zenészcsaládból származó
fiatal mûvész négy évesen
kezdte zenei tanulmányait. A
konzervatórium után felvételt
nyert a Zeneakadémia tanár-
képzõ szakára. A tanári diplo-
mát követõen a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem zongora tanszakán folytatta tanulmányait Jandó Jenõ
osztályában, ahol 2004-ben végzett. Balog József számos hazai és nemzetközi
versenyen nyert díjakat, amelyek kapcsán Európában és Amerikában is kon-
certezett. 

A Beethoven Budán rendezvénysorozat kiemelt eseményeként megrende-
zésre kerülõ május 7-i ünnepi hangversenyen az ifjú mûvész neves hazai és kül-
földi elõadómûvészek (többek között Kocsis Zoltán, Bogányi Gergely, Szo-
kolay Balázs, Jandó Jenõ, Várjon Dénes) sorába lép.

s Az Orfeo Zenekar hangszerein hogyan szólalnak meg
Beethoven mûvei? 

Az Orfeo Zenekar mindig korabeli hangszereken –
eredetieken, vagy kópiákon – játszik: ez alkalommal
1795-1800 körüli bécsi klasszikus hangszereket
használunk majd (A=430’-as hangmagasságon), mi-
vel Beethoven mûvei elõadásához ezek a legmegfele-
lõbbek.
s Kérem, mutassa be néhány mondattal a koncert szó-
listáit. 

Mindkét mûvész a historikus elõadásmód nemzet-
közileg is kiemelkedõ szakértõje. A koncert elsõ fe-
lének szólistája Somlai Petra, a Hollandiában élõ
brilliáns fiatal magyar fortepiano-mûvésznõ, aki
2010-ben a bruges-i fortepiano verseny I. díját és
közönségdíját is megnyerte – e szakterületen ez a

legrangosabb nemzetközi verseny. A Hegedûver-
seny elõadója Simon Standage, az európai histori-
kus hegedûjáték egyik legnagyobb alakja – az Eng-
lish Concert, az Academy of Ancient Music, a
Collegium Musicum 90, az English Baroque Solo-
ists zenekarok volt és jelenlegi koncertmestere, a
Salomon Vonósnégyes alapító elsõ hegedûse – lesz,
aki 2009 óta rendszeresen az Orfeo Zenekar szólis-
tájaként és koncertmestereként is fellép.
s A Várban elhangzó darabokat milyen gyakran játssza
a zenekar? 

Mindkét mûvet  most játsszuk elsõ alkalommal, de
a Haydn –Mozart – Beethoven stílusban az együt-
tes igen otthonosan mozog: az elmúlt évtizedben
például több mint 100 Mozart, illetve Haydn-szim-
fóniát szólaltattunk meg.
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A Budai Várban a bûnözõk elsõsorban a turistákra építenek, nem véletlen, hogy
leggyakrabban a zseblopás, az alkalmi lopások és az illegális árusítás fordul elõ.
Utóbbi – bár csak szabálysértés – rendkívül zavaró, idegen a vári környezettõl,
ezért a rendõrség kiemelt figyelmet fordít a jelenség megszüntetésére. Jó hír, hogy a
tiltott szerencsejáték – közelebbrõl a pirosozás – szinte teljesen eltûnt a Várból,
ugyan esetenként még mindig történnek próbálkozások, de a sûrû járõrözés, vala-
mint a fontosabb turisztikai csomópontokon biztosított folyamatos közterületi
rendõri jelenlét hatására a csalók inkább máshol próbálkoznak.

A bejárás utolsó állomásán az autók kaptak fõszerepet, a kerület legnyugodtabb vá-
rosrészének számító Naphegyen ugyanis az Oxygen Wellness körüli parkolási ano-
máliák zavarják leginkább a lakókat. Hiába a megállni tilos tábla, az autósok egy
jelentékeny része ennek ellenére is az épület elõtt parkol. Illetve parkolt, a rendõrség
hathatós fellépésének hála, az elmúlt hetekben jelentõsen csökkent a tilosban állók
száma. „Felkértem a kerékbilincselésre jogosult Fõvárosi Közterület-felügyeletet, hogy
hetente több alkalommal ellenõrizze a parkolás rendjét az érintett területen, ezen kí-
vül az Oxygen Wellness a kerületi rendõrjárõr útvonalába is belekerült. A szigorú
fellépés eredményre vezetett, hiszen a tapasztalatok szerint jelentõen csökkent a sza-
bálytalankodó autósok száma” – hívta fel a figyelmet dr. Kiss Szabolcs, aki azt is el-
mondta, hogy a rendõrség kezdeményezte további megállni tilos táblák kihelyezését,
illetve az érintett útszakasz halszálkás felfestését, a kivitelezésre várhatóan még a
nyári idõszakban sor kerül. K. Á.

Munkában 
a kerületi rendõrök

Megnyíltak 
a százéves házak

A tavalyi nagy sikert követõen idén már má-
sodszor nyitották meg kapuikat a nagyközön-
ség elõtt a Budapest100 programhoz csatla-
kozó éppen száz esztendõs fõvárosi épületek.
Az elsõ kerületben a Toldy Ferenc utca 4.
alatti lakóház közössége zenés programokkal
és rendhagyó padláskiállítással, míg a Vár-
fok utca 8. udvarán irodalmi performance
elõadással várta az érdeklõdõket.

Mint a Budapest100 programsorozat kereté-
ben megtartott épületbejáráson kiderült, a
Toldy Ferenc utca 4. (felsõ kép) helyén eredeti-
leg egy földszintes lakóház állt, amit a Halten-
berger házaspár szeretett volna kibõvíteni.
Végül mégis a bontás mellett döntöttek, így
épülhetett meg a ma is látható háromemeletes
bérház. 

Dr. Goll Elemér és Werner Frigyes okleve-
les építészek tervei 1912. január 30-i keltezés-
sel készültek, a vasbeton födém Gut Árpád és
Gergely Jenõ munkáját dicséri, míg a felelõs
építõmester Kabos Hugó volt. A lakhatási en-
gedélyt 1912. december 30-án adták ki, egyút-
tal büntetõ eljárás indult a kivitelezõvel szem-
ben, mert a zárterkélyeket az eredeti tervektõl
eltérõen alakította ki. Érdekesség, hogy a kapu
alján a rugdaló sávban réz futóhullám szalag
volt, ami azonban a kapu felújításkor eltûnt. 

A második világháborúban a ház bombata-
lálatot kapott, az egyik fel nem robbant lõszert
a bádog tetõrõl hozták le a lakók. A kertben
két bomba robbant, az egyikben a gödröt elföl-
delték, a másikba egy barackfát ültettek. 

A padlás is tartogatott érdekességeket, az
egyik gerendába fúródott 20 mm-es acél-
magvas gépágyú lõszer mellett ugyanis itt ka-
pott helyet az a kiállítás, amelyen a ház egykori
lakója, Csíkszentsimoni Lakatos Antal textil-
tervezõ olajfestményeit csodálhatták meg a lá-
togatók.

Félóra színház fogadta a program résztvevõ-
it a Várfok utca 8-ban (alsó kép), ahol a Balkay
László és elõadómûvész társa, Gabryel zenés
irodalmi performansszal és képzõmûvészeti
kiállítással emlékezett meg az évszázados falak
közötti hétköznapokról. Balkay László el-
mondta, hogy a bérházat a Várban dolgozó hi-
vatalnokoknak építették, az elsõ lakók közü-
lük kerültek ki. Köztük volt Csatay Lajos hon-
védelmi miniszter, akit a Várfok utcai lakásá-
ból hurcoltak el 1944.októberében a nyila-
sok. A Lukács fürdõbe vitték, ahonnan Balkay
László tüzér édesapja társaival megpróbálta ki-
szabadítani. A honvédelmi miniszter azonban
az ablakon keresztül azt mondta, hogy nem
akar elszökni, mert ezzel elárulná a hazáját.
Másnap a Gestapo fogságában feleségével
együtt öngyilkosságot követett el. 

A Budapest100 programhoz 62 száz éves
ház csatlakozott a fõvárosban. A látogatók,
akik betekintettek az ódon épületekbe, szá-
mos érdekességre, különlegességre bukkan-
hattak, amiket eddig elrejtettek elõlük a zárt
kapuk.

Heti rendszerességgel tart célzott közterületi ellenõrzéseket a kerületi kapitányság.
Ilyenkor nem csupán a szabálytalanságok szankcionálására, hanem a megelõzésre is
hangsúlyt helyeznek. Ahogyan dr. Kiss Szabolcs megbízott kapitányságvezetõ fogal-
maz, elsõsorban nem a mindenért büntetõ, hanem a humánus de erélyes rendõrség
megteremtése a cél. A legutóbbi polgárõrséggel közösen megtartott kerületbejárásra a
Várnegyed is elkísérte a kerületi rendõröket.

A Vérmezõn, a kerületiek körében népszerû parkban egy bokor alá kiterített pléden sziesztázó fedél
nélküli párral találkoztunk. Tõlük az igazoltatást követõen a rendõrök azt kérték, hogy a kerületi
viselkedési kódexet betartva, szedjék össze a környezetükben eldobált szemetet, valamint ne használ-
ják életvitelszerûen a közterületet. A hajléktalanok a környezõ utcákból is egyre inkább kiszorul-
nak, ami elsõsorban a rendõrök visszatérõ látogatásainak köszönhetõ. Érdekesség, hogy az ország-
ban elsõként a kapitányság vitte el egészen a bíróságig egy hajléktalan illegális közterület használa-
tával kapcsolatos ügyét, amelyet a szabálysértõ végül egyszerû figyelmeztetéssel megúszott…

A következõ állomás a Várfok utcai taxi droszt és környéke. A hely-
szín több szempontból is tanulságokkal szolgált, hiszen jó példája
annak, hogyan lehet valóban érvényt szerezni a szabályoknak. A
taxisok közül többen sokáig úgy gondolták, hogy a droszt helyett in-
kább a sorompót kezelõ személyzet bódéja közelében a járdára par-
kolnak. Ezzel nem csupán a gyalogos forgalmat zavarták, hanem a
„rendetlenség” látszatát is keltették a turisztikai szempontból rend-
kívül fontos közterületen. Szintén visszatérõen elõfordult, hogy a ta-
xisok a megállni tilos tábla ellenére a Fiath János utcában parkol-
tak. Ennek vetett véget a rendõrség, amikor tavaly õsszel egy hóna-
pon keresztül naponta ellenõrizte a szabályok betartását. Elõször
csak figyelmeztettek, a következõ alkalommal azonban már bírságot
is kiszabtak. 

Áprilisi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt április 24-én 17 óra-
kor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Úri u. 58.)
Téma: Színház, kultúra, politika. Vendégek: Balázs Péter
színmûvész, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, L.
Simon László országgyûlési képviselõ, a Kulturális
Bizottság elnöke, Creativus Borászat, Pannonhalmi bor-
vidék. Házigazda: Szigethy Gábor 

Elõadás a Lánchíd Körben
Április 26. (csütörtök) 17 órakor: Díszpolgárok Pest-
Budán és Budapesten. Elõadó: dr. Czaga Viktória levél-
táros, helytörténet kutató. Helyszín: Litea Könyvesbolt
(I. ker., Hess András tér 4.) Az elõadást megelõzõen
16.30-kor virágot helyezünk el a Szent György szobor-
nál, a Schulek-lépcsõnél.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u.11.)
Folytatódik a Várfok Galéria sorozata, amely három

egymás utáni alkalommal „párban mutat” be mûvésze-
ket, illetve legújabb munkáikat. A Várfok Galéria terében
megrendezésre kerülõ új kiállítás – Pasztózus önarckép
és Kis lépések világa - feLugossy László és Szirtes János
közös kiállítása. A két mûvész élete során számos alka-
lommal dolgozott már együtt, legtöbbször közös per-
formance-aik révén. A kiállítás nyitva: április 20-tól má-
jus 19-ig, kedd-szombat 11 és 18 óra között. Kap-
csolódó program: A feLugossy -Szirtes kiállításon a tár-

latvezetést a Várfok Galéria munkatársai a következõ
idõpontban tartják: 2012. május 5., szombat, 16 óra. A
vezetés magyar nyelven zajlik, elõzetes bejelentkezés
nem szükséges, kb. 45-60 percig tart. Ezt követõen egy
15 perces tárlatvezetés keretében megtekinthetik a
Várfok Project Roomban Hollós Ádám festõ Intro címû 
kiállítását. 

A Táncház napja
Idén májusban éppen 40 éve lesz, hogy megtartották a
budapesti Liszt Ferenc téren az elsõ táncházat. Ennek
apropóján május 5-ére, szombatra a Hagyományok
Háza Baráti Köre Egyesület egész napos szabadtéri ren-
dezvényt hirdet, amelyhez szeretnék, ha országszerte
minél többen csatlakoznának. A központi rendezvényt a
Liszt Ferenc téren szervezik. Az ingyenes programok
között lesz kézmûves foglalkozás, tánctanítás, aprók
tánca, népdaléneklés és -tanulás, foglalkozás fogyaték-
kal élõknek, mesélés stb. A programokat 10 és 18 óra
között tervezik.

Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest, XI., Villányi út 25.) 
Április 21., szombat 16.00 óra:500 év kórusa 1. Kodály
Zoltán Kórusiskola kórusa. Vezényel: Sapszon Ferenc. 

Május 6., vasárnap 19.00 óra: 500 év kórusa 2. Isling-
ton Choral Society (Anglia). Szutrély Katalin, szoprán /
Chris Hunter, bariton. Vezényel: Michael Bowden. Tallis,
Purcell, Faure, Kodály mûvek. A belépés ingyenes, ado-
mányokat köszönettel fogadnak.

Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsú
PPrrooggrraamm::
Idõpont: 2012. május 5. szombat.

9.00-10.45: Érkezés Budakeszi-Makkosmáriára.
10.50-11.00: Májusi ájtatosság német nyelven a

makkosi tisztáson. 
11.05-12.10: Német nyelvû szentmise, celebrál: P.

Gregor Stratmann és P. Péter Csány, diakónus: Csorba
Gábor. Közremûködnek: a Budakeszi Német Asszony-
kórus, a Budaörsi Lyra Dalkör, a biatorbágyi, budajenõi,
pilisvörösvári és solymári, kórusok. Vezényel: Komjád
Jánosné kántor, hegedûszóló: Graf Ágnes. 

12.15-13.00: Ebéd a makkosi tisztáson, vendéglátó:
Benedekék Falodája

13.00-16.00: Budakeszi, budaörsi, budajenõi, soly-
mári fúvósok és néptáncosok fellépése a templombejá-
rat elõtti téren,hagyományõrzõ kézmûvesek, kismes-
terségek, játszóház.

Kisbuszaink Budakeszi központjából 9 órától indulnak.
Kisbuszainkon ingyenesen utazhatnak a nehezen közle-
kedõk Budakeszi Fõ utcájától, a plébániatemplom alatti
parkolóból Makkosmáriára, valamint a visszaúton is.

Gyalogos zarándoklat indul Budaörsrõl, a Normafától
és Budakeszirõl. Információ: Herein Mária, 0630-202
5322. Makkosmária a Mária út egyik állomása.

Jelentkezés és további információ: Telefon: 0620-
517-3230, fax: 061-319-2587; E-mail: chsch@t-on-
line.hu. Levélcím: Budavári Német Önkormányzat
(Schweighoffer Krisztina), 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.

PPrrooggrraammookk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu
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HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

GGaarráázzsshheellyyeett vennénk, lehetõleg teremgarázsban, a
Batthyány térhez minél közelebb. Telefon: 201-20-73.

3355-40 m2 körüli garzon öröklakást keresek sürgõs
megvételre. U. i.: Eladó vagy cserélhetõ sashegyi 58 m2-es
másfélszobás csendes, zöldövezeti öröklakás. Fiataloknak
ideális. (Olasz konyha - fürdõ - cirkó). Nem fizetõ parkoló.
Irányár: 22 MFt. Telefon: 06-30-461-2140.

BBuuddaaii Várban, Táncsics u.-ban, négylakásos házban
kertkapcsolatos, boltíves, hangulatos 75 m2-es összkom-
fortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Ár: 26 MFt. Telefon: 06-30-200-9024.

SSzzeenntteennddrréénn 11-es fõút fölött 1 km-re üdülõövezeti
másfélszobás, verandás, teraszos, garázsos, téliesíthetõ
téglaház 600 m2-es fenyõfás kertben, kilátással eladó. Ára
18.500.000 Ft. Telefon: 06-30-200-9024, 06-30-383-
3282.

SSzzaallaagg utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

VVáárrffookk utcában 50 m2-es felújított magasföldszinti la-
kás hosszútávon kiadó – 1 szoba összkomfort, erkéllyel,
alacsony rezsivel. Telefon: 00-36-30-962-3380.

EEllaaddóó I. ker. Piroska utcában, 6 lakásos társasház ma-
gasföldszintjén egy 65 m2-es cirkófûtéses lakás. Az ingat-
lanhoz garázs és tároló is tartozik. Irányár: 28.900.000 Ft.
Érd.: 06-20-777-3306.

VVáárrii, Úri u. I. em. 39 m2, cirkós, felújítandó önkormány-
zati lakásom, csendes, világos, garzonra cserélném.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

ÚÚrrii utcai földszinti, frissen felújított egyszobás összkom-
fortos önkormányzati lakásomat nagyobbra cserélném,
ráfizetéssel. Telefon: 06-20-533-1635.

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek és diplomaták részére.  Ingatlan. Telefon:
326-0618, 06-20-974-0571.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában felújított ház II. emele-
tén lévõ 54 m2-es hangulatos, modern tetõtéri mûterem-
lakás jellegû 1 nappali + átriumos kialakítású, egyedi gáz-
fûtéses, franciaerkélyes felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

SSzzaallaagg utcában egymás közelében 2 felújított önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó: 64 m2-es, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás lakás (13,5 M Ft) és 76 m2-es 2,5 szobás la-
kás teremgarázzsal, tárolóval (24,5 M Ft). Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn - 6 lakásos társasház teljes tetõtérében lé-
võ 100 m2 lakóterû 75%-os készültségû öröklakás + 50
m2-es panorámás tetõterasszal eladó. A gépészetbõl a víz
(vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A fûtéshez a gáz-
csonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a héjazaton új cse-
répfedés. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.j

BBuuddaaii Várban az Országház utcában, reprezentatív
adottságú, 2 generációs, 200 m2-es, 1 lakószinten elhe-
lyezkedõ, 2 önálló lakásként is használható, 2 fürdõszobás,
2 konyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 59,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

DDoonnááttii utcában I. emeleti, elegáns, felújított, klasszikus
polgári belméretû 92 m2-es, 2,5 szobás, nagy étkezõkony-
hás, gépesített, cirkó fûtéses öröklakás eladó. Irányár: 30
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

ÓÓ u. Nagymezõ u. sarok utcáról nyíló iroda 60 m2-es, és
Rákoskeresztúron Madárdombon 27 m2-es garzon örök-
lakás kevés rezsivel eladó. Telefon: 06-70-242-4013.

NNaapphheeggyyeenn a Gellérthegy utcában I. emeleti, napfényes,
déli fekvésû, azonnal beköltözhetõ 30 m2-es, összkomfor-
tos öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, reprezentatív épület I.
emeletén lévõ 40 m2-es, galériázott, gázfûtéses, felújítan-
dó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes
társasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként
kialakított (126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezenta-
tív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás
többgeneráció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii Várban az Úri utcában legfelsõ (II. emeleten) lévõ
modern építésû, napfényes, 2 szoba hallos, összkomfortos,
jó állapotú 60 m2-es öröklakás 5 francia erkéllyel, azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, 2 loggiás, felújítandó önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

VVáárrbbaann utcai I. em., 48 m2 kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 28,8
M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.
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KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel/Fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, cseréje,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosógatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.viz-
oraguru.hu.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.

AAbbllaakkttiisszzttííttáásstt vállalunk. Metz Máté, 06-20-349-5395.

ÉÉppüülleettffeellúújjííttáássii  ppáállyyáázzaattii  mmuunnkkáárraa  aa  BBaauu  HHáázzééppííttõõ  KKfftt..
vváállllaall::  hhoommllookkzzaattookk,,  tteettõõsszzeerrkkeezzeetteekk  ffeellúújjííttáássáátt  ééss  kkii--
vviitteelleezzéésseekk  mmûûsszzaakkii  eelllleennõõrrzzéésséétt..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--
993344--77772299..  EE--mmaaiill::  bbaauuhhaazzeeppiittoo@@tt--oonnlliinnee..hhuu..

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

RREESSTTAAUURRÁÁLLÁÁSS
HHaaggyyoommáánnyyooss  bbúúttoorrffeellúújjííttáásstt,,  kkáárrppiittoozzáásstt,,  iinnttaarrzziiááss  ééss
ffaarraaggootttt  bbúúttoorrookk  bbeell--  ééss  kküüllttéérrii  ffaattáárrggyyaakk::  llééppccssõõkk,,  ffaa--
bbuurrkkoollaattookk,,  aajjttóókk,,  eeggyyeeddiilleegg  kkéésszzüülltt  iiggéénnyyeess  bbúúttoorrookk
ggyyáárrttáássáátt  vváállllaalljjuukk..  TTeell..::  0066--3300--228811--88447799..

LLaakkaattooss:: ajtózár, ablakzár szerelés, rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  sszzaakkiippaarrii  hhááttttéérrrreell,,  rreeffeerreenncciiáákkkkaall
vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440066--66111177..

HHáázzffeellüüggyyeellõõii és gondnoki munkát ajánlunk I. ker. tár-
sasházban, 60 nm-es önkormányzati cserelakás szüksé-
ges csak Budapest területén. Tel.: 06-30-905-3445.

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

UULLTTRRAAHHAANNGG vviizzssggáállaatt::  hhaass,,  kkiissmmeeddeennccee,,  nnyyaakkii  rreeggiioo,,
kkeerriinnggééssvviizzssggáállaattookk,,  mmaaggzzaattii  uullttrraahhaanngg::  22DD,,  33DD,,  44DD
fféénnyykkééppeess  ddookkuummeennttáácciióóvvaall..  OOPPSS  RReennddeellõõ,,  VVáárrffookk  uu..
1155..  BBeejjeelleennttkkeezzééss::  0066--11--221133--99778800..

Társekeresés

MMaaggaass középkorú (de kigyúrt és örökifjú) szerszámain
és hangszerein gyakorlott, és kreatív független iparmû-
vész férfiként (halak) negyvenkörüli, humor, sport, és ze-
nebarát, sikeres, de vonzó és csupaszív „Budavári” hölgy
barátságát keresem. Telefon: 06-30-460-5903.

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Egészség

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Társkeresõ

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.
Telefon: 213-6874  

Kérjük éljen a lehetõséggel! 

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

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

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

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

E
-
m

a
i
l
 c

í
m

:
 v

a
r

n
e

g
y

e
d

@
b

u
d

a
v

a
r
.
h

u

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii  aazz  áállttaallaa
kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

Internet: www.budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Május 4.
Május 18.
Június 15.
Június 29.

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Április 25.
Május 9.
Június 6.
Június 20.

SSzzüünneett
Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

06-80-204-275

Pünkösd

Artis Hotel Semmering****, Ausztria, Semmering 99.
artishotelsemmering@gmail.com, www.facebook/magyarokasemmeringen
Belák Júlia, telefon +3630-510-4286

Pünkösd Semmeringen,
egyénileg is foglalható csomagajánlat:
május 25-május 28-ig
(4 nap/3 éjszaka idõtartamra)

1 x üdvözlõital: pálinka,
3 x éjszaka gazdag büféreggelivel,
3 x 4 fogásos menüválasztásos vacsora 

a panoráma étteremben,
1 x Nordic Walking pálcák, vagy kerékpárbérlési

lehetõség egész napra
A szállodai uszoda és szauna használata.

Csomagár: 144 Euro/fõ kétágyasban,
(4 nap/3 éjszaka), egyágyas felár: 12 Euro/éj.

Program lehetõségek a környéken:
* kiépített nordic walking utak
* drótkötélpályás utazás a hegyekbe 
* kirándulás a Zauberberg-re
* Mária Schutz búcsújáróhely
* Világörökségi Semmering vasút
* kulturális fõváros Graz
* Wartholz kastély
* Göss: sörfõzde látogatás
* Klöch: Bormúzeum
* Zotter: csokoládémanufaktúra

Szobaár egyéni vendégeknek:
59 Euro/fõ/éj: az ár tartalma:

- négycsillagos szállodai elhelyezés
- büféreggeli gazdag választékkal
- 3 fogásos vacsora saláta büfével 
- internet használat
- uszoda, szauna használat
- parkoló használat

Csoportos kedvezmények már 20 fõtõl! 

artishotelsemmering@gmail.com 

Perfect English Nyelvstúdió
Ha komolyan gondolod!
Szeretnél angolul tanulni egy egyedülállóan hatékony módszerrel? 
Már jó ideje tanulsz angolul, de még mindig nem tudsz beszélni?

A Perfect English Nyelvstúdióban magabiztos angol nyelvtudást szerezhetsz. 

A nyelvstúdió vezetõje, Bakó Krisztián mutatja be az iskolát.
A Perfect English Nyelvstúdió több mint két éve mûködik az országban, elsõsorban ma-
gán és kiscsoportos órákat kínálva a tanulni vágyóknak. Nyelviskolánkban kizárólag an-
gol nyelvet oktatunk. A maximum négyfõs órákon az országban egyedülálló, olvastató
alapú tanítási módszerrel oktatunk, így a tanfolyamok nem a szokásos nyelvkönyvek ál-
tal diktált módon, hanem egy saját fejlesztésû oktatási program mentén haladnak.
Módszerünk egy szakmailag jól átgondolt fejlesztés eredménye, melynek újdonsága,
hogy gondos fonetikai és nyelvtani elõkészítést követõen kurzusainkon szintezett nyel-
vi nehézségû angol olvasmányokat alkalmazunk.

Milyen elõnyei vannak módszerünknek? 
Az angol szövegek nehézségi fokozataihoz illeszkedve a kezdõtõl a felsõfokú szintig fo-
kozatos nyelvi fejlõdés biztosítható. Tankönyveink minimális körítéssel rengeteg fejlesz-
tõi gyakorlatsort tartalmaznak. Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek tanórán kí-
vüli hallgatása és a tanórán végzett hangosolvasási gyakorlatok révén kiváló hallás utáni
szövegértés és brit kiejtés fejleszthetõ. A szótanulás könnyûvé válik az állandó szöveg-
környezet és szóhasználat által. Mivel az általunk felhasznált olvasmányokat anyanyelvû-
ek írják, diákjaink valódi nyelvhasználatot tanulnak az alapfoktól kezdve. A szövegek
nyelvtani és tartalmi feldolgozására kifejlesztett feladatsorok folytán az órák mindig
beszédcentrikusak. A tanórákon átlagban 80-90%-ban a diákok beszélnek. Célunk nem
fix mondatok bemagoltatása, hanem egy kreatív nyelvhasználat kifejlesztése, mely ré-
vén a tanuló képes kifejezni magát még akkor is, ha bizonyos szavak nem jutnak eszébe.
Az olvastató módszerrel az ún. „nehéz esetek” is hamar sikerélményhez jutnak.

Alap- és középfokú kurzusainkra folyamatosan lehet jelentkezni. 

További tájékoztatás, szintfelmérés és jelentkezés céljából 
hívd a 06/30-556-3403-as telefonszámot, 

illetve látogass el a www.perfectenglish.hu címû honlapunkra.
Címünk: Budavári Mûvelõdési Ház, 

I. ker. Budapest, Bem Rakpart 6., 1. emelet 4. ajtó 
(fnysz.: 00035-2010).
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