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Különleges növények a Tabáni
Tanösvényen

Kibõvítette és felújította a Tabáni Tanösvényt a Bu-
davári Önkormányzat. Az Orvos lépcsõtõl induló, száz
állomást és az ezekhez tartozó fatuskókra szerelt ötletes
ismeretterjesztõ táblákat, valamint madár- és denevér-
odúkat magában foglaló, közel egy kilométeres sétaúton a
látogatók számos különleges növénnyel, köztük a török
kiûzése alkalmából 1686-ban ültetett híres tabáni eperfá-
val is találkozhatnak. 

A 90-es évek elején a Fõvárosi Önkormányzat, a Petõfi
Gimnázium és a Budavári Önkormányzat botanikai tanösvényt
hozott létre a FÕKERT Zrt. kezelésében lévõ Tabánban.
Sajnos, a sétaút az idõk folyamán szinte teljesen feledésbe me-
rült, táblái eltûntek, eredeti funkciójának évek óta nem tudott
megfelelni. Ezt ismerte fel a Budavári Önkormányzat, amely
úgy döntött, hogy feléleszti a korábban szebb napokat látott tan-

ösvényt. A legfontosabb cél az õshonos fajok bemutatása, a fej-
lesztés keretében a meglévõk mellé további húsz fát, száznyolc-
van cserjét és száz lágyszárú növényt ültettek. Összesen száz állo-
máshelyet alakítottak ki a környezettel harmonizáló fatuskókra
erõsített információs táblákon, amelyeken az adott faj növény-
tani leírása mellett számos érdekes részlet is olvasható. Hat ma-
dár- és négy denevérodút is telepítettek, s a gyerekeket a rejtõz-
ködõ életmódot folytató különbözõ állatok színes lábnyomai ve-
zetik végig az állomásokon.

Az újjáéledt tanösvény átadásán dr. Lányi András író-filozó-
fus arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szelíd, kevésbé látványos,
de annál fontosabb beruházásról van szó. Mint az ELTE docen-
se elmondta különösen lényeges, hogy névtáblákat kaptak az it-
teni fák, hiszen ezzel megkülönböztetõdnek a többiektõl. Ez pe-
dig hozzájárulhat ahhoz, hogy az erre járó diákok rácsodálkozza-
nak a természetre és frissen szerzett tudásukat kirándulás köz-
ben is kamatoztassák. Egyáltalán: kedvet kapjanak arra, hogy ki-
menjenek a természetbe.                                            (Folytatás a 2. oldalon) 

Beethoven
Budán 2014
Idén május 7-11. között ismét Beethoven Budán komolyzenei
koncertsorozat várja az érdeklõdõket. A Budavári Önkormány-
zat által szervezett fesztiválon mások mellett fellép a holland Van
Swieten Society kamarazenekar, az Orfeo Zenekar, Balog József
és Medgyesi Zsolt zongoramûvészek. Balázs János és Lajkó Félix
jazz improvizációkat mutat be Beethoven mûvekre. 

Beethoven 1800. május 7-én József nádor felesége, Alekszandra
Pavlovna névnapi ünnepségén adott koncertet a Várszínházban.
Az ünnepelt zeneszerzõ ekkor szerepelt Budán elõször és utoljára.
A koncert után csupán egyetlen alkalommal járt Beethoven
Budán: 1809 nyarán néhány hetet a budai Brunszvik-palotában
töltött. Itt írta az Op. 77. számot viselõ zongora-fantáziát, amelyet
Brunszvik Ferenc grófnak ajánlott és az Op. 78. zongora-szonátát,
amelynek ajánlásával Brunszvik Teréz grófnõt örvendeztette meg. 

A május 7-i koncertnek állít emléket a Budavári Önkormány-
zat, immár 15. alkalommal. A kezdetben még csak egy-egy hang-
versenybõl álló esemény mára igazi komolyzenei fesztivállá nõtte
ki magát, ahol neves hazai és nemzetközi elõadók mutatják be
Beethoven mûvészetét.    

(Összeállításunk az 5. oldalon)

Április 29-én, kedden reggel megkezdõdik a
Lánchíd utca és környéke felújítása.
Emiatt április 28-án éjféltõl a kivitelezõ
szakemberei lezárják a forgalom elõl a
Lánchíd utcát, az Apród utcát, és az Ybl
Miklós teret. 

A Budai Vár és környéke közlekedésének fej-
lesztését célzó európai uniós program része-
ként 2014. augusztus végére újjászületik a
Lánchíd utca és környéke. A most induló mun-

kálatok során a megszépült Várkert Bazár kör-
nyékén új burkolatot kapnak az utcák, korsze-
rûsítik a közvilágítást, kerékpársávokat és új vil-
lamosmegállókat alakítanak ki, valamint meg-
újítják és növelik a zöldfelületeket, s szökõku-
tak is létesülnek.

Az augusztus végéig zajló munkálatok – mére-
tüknél fogva – jelentõs forgalomkorlátozással jár-
nak majd a környéken. Ugyanakkor a munkála-
tok ideje alatt az itt lakók, az itt lévõ intézmények,
vállalkozások, munkahelyek számára a kivitelezõ

mindvégig biztosítja a gyalogos megközelíthetõ-
séget és a kiszolgáló forgalmat.

Április 28-án éjféltõl a munkálatok teljes idejé-
re lezárják a forgalom elõl a Lánchíd utcát, az
Apród utcát és az Ybl Miklós teret. A Döbrentei
utcát a csatorna-felújítás miatt már korábban le-
zárták. A Döbrentei tér felõl a Várkert rakpart a
villamospályán keresztül a célforgalom számára
megközelíthetõ lesz. A munkálatokban érintett
utcák lezárása miatt a Budavári Önkormányzat a
Friedrich Born rakparton és az Erzsébet híd le-

hajtója alatt ideiglenes parkolókat jelöl ki, vala-
mint az itt lakók számára a Huszár utca, a Váralja
utca, a Fátyol utca, a Fogas utca és az Öntõház ut-
ca parkolóhelyeinek az igénybe vételét javasolja.

A 86-os buszok a munkálatok teljes ideje alatt
az Óbuda, Bogdáni út és a Halász utca között köz-
lekednek, a 86-os déli szakaszán nem lesz busz-
közlekedés. Az utazási nehézségek feloldása érde-
kében – a BKK tájékoztatása szerint - a rakparti
villamosok sûrûbben közlekednek majd.
Köszönjük a türelmüket!

Megkezdõdik a Lánchíd utca felújítása

Lezárt terület

Lehetséges parkolási területekSzarvas tér

Clark Ádám
tér

Döbrentei
utca

Lánchíd
utca
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MMuunnkkáábbaann  aazz  ööllttöözzõõii  sszzaarrkkaa
Jobban tesszük, ha sportolás közben biztonságba
helyezzük értékeinket, hiszen a felügyelet nélkül
hagyott öltõzõ kedvelt vadászterülete a tolvajok-
nak. Nemrégiben az egyik kerületi iskolából loptak
el egy fogasra felakasztott kabátot, benne a sértett
gépkocsijának kulcsaival, valamint egy pár cipõt. A
tolvajnak könnyû dolga volt, az öltözõi szekrényeket
ugyanis nem lehetett zárni, míg a helyiség ajtaját
nyitva hagyták, ráadásul az intézmény területén be-
léptetõ rendszer sem mûködik. A  rendõrség azt ta-
nácsolja, hogy amennyiben értékeinket nem tudjuk
biztonságos szekrénybe elhelyezni, kérjük el a por-
tástól az öltözõ kulcsát és az ajtót zárjuk be.

EElllleennõõrrzziikk  aa  bbiicciikklliisseekkeett
A felhívások ellenére sokan még mindig nincsenek
tisztában a kerékpározás szabályaival és ittas álla-
potban ülnek biciklire. Pedig az érvényes rendelke-
zések szerint már közepes alkoholos befolyásoltság
alatt is tilos kerékpározni. Könnyítés ugyanakkor,
hogy 0.3 mg/L légalkohol értékig, nem fõútvonalon
engedélyezett a biciklizés. Minden más esetben
azonban bírságra számíthat a kerékpáros, ennek
összege a légalkohol értéktõl függõen akár a 60
ezer forintot is elérheti. 

EEllkkaappttáákk  aa  jjááttsszzóóttéérrii  rroonnggáállóókkaatt
Az éjjeli órákban három fiatalember úgy gondolta,
hogy mindenáron bejut a kerítéssel elzárt
Szentháromság téri játszótérre. Elhatározásukat
tett követte, a kapun lévõ lakatot ugyanis nemes
egyszerûséggel lerúgták a helyérõl. A játszóteret
azonban nem sikerült „elfoglalniuk”, a kiérkezõ
rendõrjárõr ugyanis még idõben felelõsségre vonta
az alkoholt jócskán fogyasztó díszes társaságot. A
fiatalemberek ellen megindult az eljárás. 

LLeeggyyüünnkk  kköörrüülltteekkiinnttõõeekk  aazz  iinntteerrnneetteess  vváássáárrlláásskkoorr
Egy kerületi polgár azzal kereste fel a rendõrséget,
hogy az egyik népszerû használtcikk adás-vétel
közvetítésével foglalkozó internetes oldalon vásá-
rolt terméket nem kapta meg. Mint kiderült, a sér-
tett a megadott számlaszámra elküldte a kialkudott
vételárat, az árut azonban hiába várta, az eladót pe-
dig telefonon sem tudta elérni. A rendõrség arra
hívja fel a kerületiek figyelmét, hogy internetes vá-
sárláskor mindig utánvétellel rendeljék meg a ter-
méket vagy személyesen vegyék át az árut.

FFiiggyyeelljjüükk  aa  ffaallffiirrkkáállóókkaatt
Egy állampolgár jelezte a rendõrségen, hogy isme-
retlenek összefirkálták a Budavári sikló melletti
tûzfalat. A kerületi kapitányság a közterületek
rendjének fenntartása érdekében arra kéri a lakos-
ságot, hogy amennyiben graffitizõkkel, szobrokat,
épületeket, közterületi bútorokat rongáló elköve-
tõkkel találkoznak, azonnal hívják a rendõrséget.

BBeeccssüülleetteess  mmeeggttaalláállóó  aa  ppáállyyaauuddvvaarroonn
Egy fiatal hölgy a Déli pályaudvarra beérkezõ vona-
ton hagyta mûszaki cikkeit, köztük egy drága fény-
képezõgépet és más személyes tárgyait. Mivel a
kupéba visszatérve értékeit nem találta meg, felje-
lentést tett a rendõrségen. Szerencsére ismételten
bebizonyosodott, hogy vannak becsületes megtalá-
lók, az elveszettnek hitt tárgyak ugyanis hiánytala-
nul megkerültek a Déli pályaudvaron a talált tár-
gyak osztályán.

Kék hírek

Tavaszköszöntõ sokadalom a Czakón

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt szolgálják az új ültetések is, hiszen segítségükkel nyomon követhetõ a
növényzet fejlõdése – hangsúlyozta dr. Lányi András hozzátéve, hogy min-
den egyes kivágott száz éves fa pontosan ugyanennyi idõ alatt pótolható,
míg 300 évre van szükség egy erdei élõhely társulás revitalizációjához.

Minderre emlékeztetnek a fiatal csemeték, amelyek egy különleges helyre
kerültek. A Tabán ugyanis az egyetlen területe Budapestnek, ahol nem a vá-
ros foglalta el a parkot, hanem éppen fordítva: szinte egy egész városrész vál-
tozott parkká. Így aztán nem túlzás kijelenteni, hogy a tanösvény nem csak
a növényeket mutatja be, hanem az egykor itt élt emberek történetét is fel-
idézi – zárta köszöntõjét az ELTE docense.

Mindehhez Géczi János író annyit fûzött hozzá, hogy az ösvény mentén
nevezetes civilizációs növények is megtalálhatók. Ilyen a fügefa, melyet né-
hány évtized múlva bizonyoson újabb példányok vesznek majd körül – osz-
totta meg gondolatait a jelenlévõkkel az író, majd felolvasta a Koperben ál-
ló fügefáról szóló esszéjét. 

A tanösvényt hivatalosan is átadó dr. Nagy Gábor Tamás reményét fejez-
te ki, hogy a megújult tanösvényt nem csupán a fenntartásáért felelõs szak-
emberek, hanem a közösség is a szívébe zárja. Az ide jövõ iskolások és óvo-
dások megtapasztalhatják, hogy a park valójában különbözõ élõlények
összessége, amelyeknek neve és története is van. Ha pedig – ahogyan a pol-
gármester fogalmazott – ezt megértik a gyerekek, akkor sokkal jobban fi-
gyelnek majd környezetükre. Ezt a tanulási folyamatot erõsítik a madár- és
denevérodúk, amelyek egyúttal azt is bizonyítják, mennyire gazdag a város
közepén található Tabán élõvilága. Mint dr. Nagy Gábor Tamás rámutata-
tott, a Tabán rendkívül népszerû a budapestiek körében ezért fontos, hogy
rendezett legyen, hiszen ez visszahat az emberek gondolkodására, a termé-
szethez fûzõdõ viszonyukra. Ezért az önkormányzat – tanösvény üzenetét
kiterjesztve – a jövõben segíteni kívánja a társasházakhoz tartozó zöldfelüle-
tek, kertek, udvarok csinosítását is. Errõl hamarosan dönthet a Képviselõ-
testület.                                                                                                                                 K.Á.

Önkénteseket vár 
a katasztrófavédelem
Segíteni szeretne bajba jutott embertársain?
Legyen Ön is az Észak-budai Katasztrófavé-
delmi Mentõcsoport tagja. A mentõcsoport
feladata, hogy a különbözõ katasztrófák, ve-
szélyhelyzetek esetén segítséget nyújtson: pél-
dául árvízi védekezés, lakosságvédelmi felada-
tok ellátása.Legyen tagja egy olyan csapatnak,
melyben mindenki egy célért dolgozik és önzet-
lenül segít a bajban. 
Jelentkezni lehet: 1035. Budapest, Vihar utca
3. email: eszakbuda@tuzoltosagbp.hu, telefo-
non: 459-2425, Fax: 459-2363.

Polgárõrök 
jelentkezését várják
A Budavári Polgárõrség soraiba várja mind-
azon 18. életévüket betöltött személyeket, akik
önkéntes munkával segíteni akarják a bûn-
megelõzés, közlekedés és vagyonbiztonság,
idõskorúak segítése, a gyermek- és ifjúságvéde-
lem, természetvédelem, állatvédelem terén I.
kerületi közösségünket. Jó csapatszellem, egy-
más megbecsülése és segítése jellemzi közhasz-
nú egyesületünket! A jelentkezéseket dr.
Hegedûs György egyesület elnök várja a +36-
30-621-4143 mobilszámon. Elsõ alkalommal vett részt a tavaszköszöntõn a kínai kultúrát népszerûsítõ ELTE Konfuciusz

Intézet, amely a hagyományos Tai Chi bemutató mellett izgalmas programokkal várta az érdeklõ-
dõket.  Többek között lehetõség nyílt a kalligráfia és a kínai papírkivágás megismerésére, vala-
mint az is kiderült, hogyan kell helyesen használni az evõpálcikát. 

Húsvétra készülve színezhettek, rajzolhattak, valamint különbözõ dísztárgyakat, többek kö-
zött tojás nyuszit is készíthettek a gyerekek és szüleik a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ kézmûves foglalkozásán. 
Több mint félszázan fordultak meg az egészségügyi sátorban, ahol a Maros utcai szakrendelõ
munkatársai életmód tanácsadást tartottak, valamint vérnyomást és vércukrot is mértek. Az ered-
mények kedvezõnek mondhatók, mindössze egyetlen esetben derült fény kiugróan magas vércu-
korszintre. 

Különleges növények a Tabáni Tanösvényen

Kevés közösségi program mondhatja el magáról, hogy több mint egy évtizeden keresztül változat-
lan népszerûségnek örvend. Ilyen esemény a Tavaszköszöntõ Családi Nap, amelyet a Budavári
Önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával immáron tizenötödik alkalom-
mal rendeztek meg a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban. A programokat idén is úgy ál-
lították össze, hogy kisebbek és nagyobbak egyaránt megtalálják a nekik tetszõ mozgalmas vagy
éppen pihentetõ elfoglaltságot.

Elsõsorban a kisgyermekesek körben aratott
nagy sikert a hatalmas légvár, míg a nagyob-
bak focizhattak, teniszezhettek, pingpongoz-
hattak, kipróbálhatták az íjászatot vagy fel-
mászhattak egy igazi tûzoltóautóra.

A Vöröskereszt együtt-
mûködésével tartott
látványos bemutatót az
SOS Mentõkutyás
Egyesület. Az önkénte-
seket összefogó civil
szervezõdés eltévedt
idõs embereket, illetve
katasztrófa sújtotta te-
rületeken eltûnt szemé-
lyeket felkutató keresõ-
kutyák képzésével fog-
lalkozik. 

Az észtorna sem hiányozhatott a
családi napról, a kerületben élõ
Krizsán Edit ugyanis minden ér-
deklõdõvel szívesen lejátszott egy
partit. Annak sem kellett búsla-
kodnia, akinek ezúttal nem sike-
rült asztalhoz ülni, a nemzetközi
sakkmester ugyanis hamarosan
visszatér a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpontba. A tervek
szerint szeptembertõl kezdve ha-
vi rendszerességgel ingyenes be-
mutatókat és oktatást tart kezdõ
és haladó sakkozóknak. A prog-
ramsorozatot nagyszabású szi-
multánnal nyitják meg. 
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Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Rogán
Antal országgyûlési képviselõ húsvét alkalmából
ellátogatott a kerület három Idõsek Klubjába, és
köszöntötték a nyugdíjasokat. A Fõ utcai klub-
ban kávé, tea és házi sütemények mellett folyta-
tott beszélgetés során a polgármester elmondta:
az önkormányzat idén már nem csak karácsony-
kor, hanem húsvét elõtt is küld a 80 év felettiek-
nek, továbbá a szociálisan nehéz helyzetbe került
65 év felettiek és a rászoruló családok számára
ajándékutalványt. Kérdésre válaszolva Nagy
Gábor Tamás kifejtette, hogy a Várkert Bazár fel-
újításával nem ér véget a kerület rendbetétele, az
elõzõ ciklus fejlesztéseit újabbak követhetik a kö-
vetkezõ négy évben. „Ha a kirakat elhanyagolt,
ne csodálkozzon senki, ha nem akarnak bemen-
ni a boltba” – fogalmazott a polgármester annak
kapcsán, miért is fontos, hogy a Belvárosban és a
Várkerületben, az „ország kirakatában” rend le-
gyen. 

Az elõbbiekhez Rogán Antal hozzátette, hogy a
miniszterelnöknek szívügye a budai Vár helyreál-
lítása, bízhatunk benne, hogy ennek a folyamat-
nak négy év múlva újabb látványos eredményei
lesznek. A kerület újonnan megválasztott ország-
gyûlési képviselõje úgy vélte: a magyarok április 6-
án megerõsítést adtak Magyarország megújításá-

ra, egy olyan országra szavaztak, amely büszkén
kiáll az érdekei mellett az Európai Unióban.
Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal áldott, szép

húsvéti ünnepeket, testi-lelki feltöltõdést kívánt
látogatásuk végén az idõseknek, akiket desszert-
tel ajándékoztak meg búcsúzásképpen.

Idõseket köszöntöttek húsvét alkalmából

A húsvéti ünnepek elõtt a kerület mindhárom Idõsek Klubjába ellátogatott Nagy Gábor Tamás polgármester és Rogán
Antal országgyûlési képviselõ

Javában zajlanak a Budavári Önkormány-
zat által finanszírozott útfelújítások a
Várban, a Hess András tér és a Szenthá-
romság tér után nemrégiben a Szenthárom-
ság utcában is megkezdték az új kõburkola-
tok kialakítását. Hamarosan a Krisztina-
városban és a Tabánban is megjelennek az
útépítõk: a Mikó és a Pauler utca, illetve a
Kereszt út burkolata újulhat meg a kerület
beruházásában.

Folyamatban van a Kard utca, a Hajadon
utca, és a Dárda utca útburkolatai felújításá-
nak elõkészítése is. A munkálatok várható-
an nyár elején indulhatnak meg. A kriszti-
navárosi Mikó utca és a Pauler utca is hama-
rosan megújulhat, itt is javában zajlanak az
elõkészítési munkálatok, jelenleg még a
közbeszerzési eljárás folyik.  
A tervek szerint májusban – kapcsolódva
a Naphegy utca már befejezett felújításhoz
– a tabáni Kereszt utca burkolatcseréjét is
elvégzik. 
A munkálatok pontos kezdési idõpontja –
a krisztinavárosi felújításokhoz hasonlóan
– a közbeszerzési eljárás eredményhirdeté-
sét követõen lesz ismert. 

Újabb útfelújítások kezdõdnek

Köszönet az 1 százalékért
Köszönjük ha adója 1%-val támogatja az Erdélyi
Gyülekezet szolgálatát, építkezéseit. Az Örs vezér tér
melletti központunkban templom épül emlékkerttel,
urnatemetõvel, gyûjteményekkel. Technikai szám:
0334. Információ: www.erdelyigyulekezet-buda-
pest.hu

Köszönet a támogatásért
A Boldog Gyermekvár Alapítvány kuratóriuma tiszte-
lettel megköszöni 2013 évi támogatóinak személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-át. Ebben az évben 172.760 Ft-
ot kaptunk. Az alapítvány elõször kapott támogatást a
személyi jövedelemadó 1 százalékából. Az összeg a
Gyermeknapi hetünk programjainak finanszírozását
segíti és az óvodás gyermekeink környezetének, neve-
lési lehetõségeinek fejlesztését. Kérjük továbbra is tá-
mogassák alapítványunkat! Alapítványunk adószáma:
18139974-1-41

Péter Julianna kuratóriumi elnök

I. kerületiek a Vivicittán
A 29. Telekom Vivicittá Városvédõ Futásra, a tavasz
hagyományosan legvonzóbb szabadidõs eseményére
20 750 sportember nevezett, ez volt minden idõk
legnagyobb létszámú budapesti Vivicittája! Egy év
alatt egyharmaddal nõtt a jelentkezõk száma. 

Az I. kerületi lakosokat 155 futó képviselte, közü-
lük a legtöbben a leghosszabb távra, a 21 km-es
félmaratonra jelentkeztek. A legidõsebb kerületi la-
kos Bauman Károly volt, a 62 éves úr 21 km-t telje-
sített. A nõk között a kor alapján Jillyné Mássik Mária
állt a lista élén, a maga 61 évével 10 km-t vágott
zsebre. A kerületiek közül a legjobb helyezést
Pelsõczy Attila érte el, 11. lett a 10 km-en, 34 perc 15
másodperces idõvel. A verseny a hagyományoknak
megfelelõen a kerületen is áthaladt.

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja május 6-án, 14
órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban. (I., Bem
rakpart 6.)

Röviden

Jelöljön Ön is! 

Budavári Virág
Benedek Díj 2014
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Budavári Virág Benedek
Díj adományozásával ismeri el az I. kerületben
kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát végzõ, von-
zó és példaértékû pedagógus egyéniségek mun-
káját, akik hozzájárulnak a gyermekek eredmé-
nyes neveléséhez, az oktató-nevelõ munka meg-
újulásához, és legalább öt éve az önkormányzat
területén mûködõ oktatási - nevelési intézmé-
nyekben tevékenykednek.

A 2014. évi díjazottakra május 10-ig tehetnek
javaslatot a kerület polgárai és az I. kerületi szék-
helyû, illetve tevékenységüket részben vagy egész-
ben az I. kerületben kifejtõ civil szervezetek, ka-
marák, továbbá oktatási intézményvezetõk.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javas-
latokat, melyeket legkésõbb 2014. május 10-ig
lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal Szervezési és Hatósági Igazgatóságára
(1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1.) Infor-
máció: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács
Emese (tel: 458-3028)

Semmelweis
Ignác Díj 2014
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerüle-
ti székhelyû, illetve tevékenységét részben vagy
egészben az I. kerületben kifejtõ civil szervezet,
kamara, továbbá egészségügyi intézményveze-
tõk, intézményi érdekképviseletek figyelmét,
hogy a Budavári Semmelweis Ignác Díj 2014.
évi díjazottaira 2014. május 10-ig tehetnek ja-
vaslatot. 

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a díj adományozásával ismeri el az I. kerü-
letben az egészségügyi, szociális ellátás területén
legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ sze-
mélyeket, akik hozzájárultak  az ellátás színvo-
nalának emeléséhez. 

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javas-
latokat, melyeket legkésõbb 2014. május 10-ig
lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal Szervezési és Hatósági Igazgatóságán
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). 
Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Ko-
vács Emese (tel: 458-3028).

A Szentháromság utcá-
ban a páratlan oldalon ki-
alakított új járda készült-
sége már 90%-os. Bontás
alatt áll a régi útpálya, il-
letve a páros oldali járda –
az egy szintbe helyezett
út és járdák rekonstruk-
ciójával várhatóan június
elejére lesznek készen. Új
parkolósávokat is kiala-
kítanak az utcában, a
gyalogosfelületek védel-
mében pedig parkolás-
gátló oszlopokat fognak
kihelyezni.

A Szentháromság téren a járda
egy része készült eddig el, vala-
mint az útburkolat Tárnok ut-
ca felõli átkötése. 

Mielõbb át kívánják adni
azokat az útszakaszokat, ame-
lyeket a 16-os buszok használ-
nak: bár a tervek szerint a tér
átalakítása június végig zajlik,
a buszközlekedés eredeti rend-
jét már június elsõ felében sze-
retnék visszaállítani. Jelentõ-
sen ki fognak bõvülni a tér
gyalogosfelületei, különösen a
Magyarság Háza elõtti részen.
Itt, a hely központi jellegét ki-
emelve nem vágott bazalt
nagykocka, hanem gránitlap-
burkolatot kap a tér, illetve a
Szentháromság-szobor köz-
vetlen környezetét legyezõsze-
rûen lerakott bazalt kiskocka-
kõ és mészkõlapok fogják dí-
szíteni.

A Hess András tér után április elején a szomszé-
dos Szentháromság téren, a hónap közepén pe-
dig a Szentháromság utcában is megkezdõdött
az útpálya és a járdák átépítése. A kivitelezõ
Penta Kft. tájékoztatása szerint a Hess András
téren az új járdaburkolat 70%-ban elkészült, te-
hát fõként útépítési munkák, illetve ezzel össz-
hangban víz- és csatornaépítési feladatok van-
nak még hátra. Az út és a járda a Tárnok utcához
hasonlóan egy szintbe kerül, a két részt a burko-
latba épített folyókák fogják jól láthatóan elkülö-
níteni. A folyókák rácsozata – szemben a koráb-
bi felújításokkal – kõ helyett fémbõl készül, a
szegélyeket pedig gránitból alakítják ki. 

Csak az utolsó fázisban, júniusban kerül sor a
Hess András tér kertészeti rendezésére, azt kö-
vetõen, hogy kiépítették a „zöld sziget” mészkõ-
szegélyeit.
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Õsz a régi mûvésztelepen, Madaras Madonna, Mûvésztelepi
próféta – a lírai hangulatot sugalló képek Szakács Imre festõ-
mûvész április 10-én megnyílt kiállításának darabjai. A szent-
endrei mûvész finom árnyalatú, szimbólumokkal teli munká-
inak jó része (többek között az Út sorozat, a Feltámadás) üze-
netükben a húsvét szakrális jelképeit idézik.

A tárlat megnyitóján a húsvéti várakozást erõsítette Farkas
Annamária népdalénekes, aki Nagy Koppány zenei kíséreté-
vel a feltámadásról szóló népi egyházi énekeket adott elõ. A
kamaramûsorban Incze Ildikó Weöres Sándor Harmadik
szimfónia és Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött címû versét
mondta el, majd Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere kö-
szöntötte az érdeklõdõket. A városvezetõ hangsúlyozta, hogy
ezúttal nem politikusként, hanem barátként jelent meg.
Bemutatta Szakács Imre eddigi pályáját, méltatva szakmai kö-
zösségteremtõ képességét. A számos egyesület között legfon-
tosabbként az immár Magyar Örökség-díjjal kitüntetett
Szentendrei Régi Mûvésztelepet emelte ki, amelynek a festõ-
mûvész alapítója, késõbb elnöke lett. – A Várnegyed Galé-
riában rendezett kiállítással nemcsak a festményeket adjuk
át, hanem a fényt is – hangsúlyozta Dietz Ferenc. A tárlat

ugyanis akkor
kezd igazán élni, ha a látoga-
tók megtöltik a termet. A
fény a mûvész barátait, szeret-
teit, a családot, a közösséget, a
nemzetet jelképezi. Zárszó-
ként Szentendre polgármes-
tere azt kívánta, hogy min-
denki találja meg a fényt és
mutasson vele irányt mások-
nak is. 

A kiállítást megnyitó Tõkés László európai parlamenti képviselõ, volt
Királyhágó melléki református püspök a székely származású Szakács Imre
szakmai és közösségi tevékenységében különösen nagyra értékelte a nem-
zetegyesítõ szándékot. A szentendrei mûvésztelepet a nagybányai hagyomá-
nyok folytatásának nevezte. Úgy fogalmazott, hogy a festõ az értékteremtést
és -õrzést teremtéssel egészíti ki. Szavai szerint Szakács Imre „a létezés és a
végsõ pusztulás soha meg nem válaszolható kérdéseit feszegeti a mûvész fi-
lozofikus és teologikus képeivel”.

A huszonöt olajképbõl álló kiállítás május 10-ig látogatható a Várnegyed
Galériában.                                                                                                                      Ó.A.

Három a fazekas,
egy a kiállítás

Berta István vönöcki, Veres Gyula mezõtúri és
Domonkos László somlóhegyi  fazekas jól isme-
rik egymást, hiszen mindannyian a népi ipar-
mûvészet országos hírû mesterei. A Magyar
Népi Iparmûvészeti Múzeumban április 11-én
megnyílt közös tárlatuk látványosan mutatja be
az agyag megmunkálásának tradicionális mód-
ját, a korongozást, ugyanakkor az alkotók egye-
di stílus- és motívumvilágát.

„E világban négy tiszteletre méltó elem van. De
a fazekas számára csak kettõ mûködtethetõ: a
föld és a tûz. ... Az igazi fazekas nem szépít: hagy-
ja, hogy minden tárgy megmutatkozzon a maga
természetes szépségében, s ami dísz rákerül,
csak ajándék a vásárlónak, aki már elhagyta a
földet, s kialudt benne a tûz.” E sorokat a szege-
di születésû Berta István írta, aki Mezõtúron ta-
nulta a szakmát. Neves hazai mesterek keze
alatt dolgozott, majd sok éven keresztül
Franciaországban és Németországban tanult,
alkotott. Nyugat-Európában sajátította el az
úgynevezett kõcserép-készítést és a fás égetést.
Kemencéit maga építi, mázainak összetételét
maga állítja össze. A hagyományos és forma-
bontó agyagedények mellett szobrokkal kísérle-
tezik és különleges kályhacsempéket is készít.
Ma már õ tanítja a felnövekvõ nemzedéket.

Veres Gyula a családi fazekas dinasztiában
immár az 5. nemzedéket képviseli. Népi faze-
kasságot tanult, alkotásaiban ma is érzõdnek a
gyökerek, ám mûveinek többsége szobor. A
mester öntörvényûnek nevezi magát, saját útját
járja a népi iparmûvészek között. Tegez és íj cí-
mû alkotása õsi növényi motívummal díszített,
ugyanakkor gordonka címû szobra modern ha-
tású. Különleges stílusban készült, lakásdeko-
rációként is bensõséges hangulatot áraszt Don
Quijote és Dulcinea címû párosa.

Domonkos László a hazai táncház- és kézmû-
ves mozgalom lelkes résztvevõje, aki ma is
rendszeresen visszajár a kecskeméti Nemzet-
közi Kerámia Stúdióba. Hosszabb idõn keresz-
tül Ausztriában majd Görögországban dolgo-
zott, majd Angliában szakmai bemutatót tar-
tott. Most kiállított cserépkulacsai a hagyomá-
nyok tiszteletét szimbolizálják. Akad közöttük
szarvakkal, tülökkel formázott, más darabok
nagy pocakos, vagy középen lyukas karikatestû-
ek. Kávés, teás kannái rusztikus megfogalmazá-
sukkal a múlt századi ecetes edények karakte-
rét viszik tovább. Hosszú füles edénye a mai
konyhákban is használható. Domonkos
Lászlótól néhány kitûnõ grafikát is láthatnak
az érdeklõdõk.

A tárlat a Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeumban, a Fõ utca 6. szám alatt, június 17-
ig, keddtõl szombatig, 10 és 18 óra között te-
kinthetõ meg.                                                             -.a-

Szakács Imre festõmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában

Út, hit, fény

s A koncerten sokan felkapták a fejüket, amikor a
polgármester úr a kerület lakójaként mutatta be
önt. Dr. Nagy Gábor Tamás azt is elárulta, hogy a
mûvész úr kezdeményezte a tavaszi hangversenyt...

- Valóban így volt, szívesen jöttem. Közel negy-
ven éve lakunk a kerületben. 1976-ban jöttünk a
Batthyány utcába, majd két évvel késõbb átköl-
töztünk az Iskola utcába. Azóta itt élünk a felesé-
gemmel, itt nõtt fel a három lányunk. Nagyon
szeretem a Vízivárost, ma már az unokákkal sé-
tálgatunk a környéken.
sHogyan indult a pályája?

- Kilencéves koromban kezdtem zongorázni, majd
sok évnyi tanulás után, a Zeneakadémián Ungár
Imre növendékeként végeztem. Ezt követõen há-
rom évig a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium-
ban, Stanislav Neuhaus professzornál tanultam, de
a Svájcban élõ Anda Géza kurzusain is részt vettem.
sAz ötvenévesnél fiatalabb zongoramûvész-nemze-
dék szinte minden tagja mestereként tiszteli. Az
egyik legismertebb tanítványa a Kossuth- és Liszt-dí-
jas Bogányi Gergely. Õt mikor ismerte meg?

- Bogányi Gergely tízévesen került a Zeneakadé-
mia különleges tehetségek osztályába. Az elsõ

pillanattól látszott, hogy kiemelkedõ ké-
pességû gyerek. A derekamig ért és erõ-
sen aggódtam, hogy mi lesz a kezével, ha
ilyen kistermetû marad. Emlékszem kis-
kamasz korában egy Chopin noktürnt
játszott, aminek nagyon nehéz a közép-
része. Nem ment neki, erre dühében
rugdosni kezdte a zongorát. Akkoriban
nem gondoltam volna, hogy egyszer
majd kollégák leszünk.
sPályája során a koncertezés vagy a tanítás
kapott nagyobb hangsúlyt?

- A kettõt egyensúlyban tartom. Jól is-
merem a hazai koncerttermeket és
szinte valamennyi európai országban
felléptem. Meghívtak Kubába és Indiá-
ba is, de a tanítást sosem adtam fel. Ma
is több órát gyakorolok. Emellett a Zenemû-
vészeti Egyetemen jelenleg tizenhárom tanít-
ványom van, különbözõ nemzetiségûek és ko-
rúak.
s A Városházán adott virágvasárnapi koncertje nagy
sikert aratott. Milyen szempontok alapján állította
össze a mûsort?

- A közönség és a saját kedvenceimet gyûjtöttem
össze. Mozarttól, Schuberttõl,  Chopintõl, Schu-
manntól, Dohnányitól és Debussy-tõl játszottam. 
sÕk a kedvencei?
- Valójában sokkal több zeneszerzõt szeretek.
Bach-tól Beethovenen keresztül egészen a kor-
társakig tart a sor.                                               Rojkó A.

Szakács Imre festõmûvész kiállítását Tõkés László európai parlamenti képviselõ nyitotta meg

Közönségtalálkozó
Szakács Imre festõmûvész április 30-án
18 órakor filmvetítéssel egybekötött kö-
zönségtalálkozót tart a Várnegyed
Galériában (I. ker., Batthyány u. 67.) Az
érdeklõdõk jobban megismerhetik a
mûvész életét, pályáját, hitvallását. A ta-
lálkozóra mindenkit szeretettel várnak.

„A magyar költõk végzete a magyar nyelv párat-
lan, egyedülálló csodája. De nem csak végzete,
hanem csodálatos lehetõség is, páratlan lehetõ-
ség a világ dolgainak sûrítésére, a poétikai fekete
lyuk létrehozására, amelyben ha elsüllyedünk
egy-egy pillanatra valami tökéletes, bámulatos föl-
döntúli világot fedezhetünk fel – nem sokat téve-

dünk, ha ezt az élményt egyfajta Isten-élménnyel
azonosítjuk. És ha ebbõl az élménybõl visszaté-
rünk a hétköznapokba, más emberek leszünk”.

E gondolatokat Pozsgai Zsolt fogalmazta meg a
magyar költészet napján, Márai Sándor születésé-
nek 114. évfordulóján, a Mikó utcai Márai-szo-
bornál tartott megemlékezésen. Az író, rendezõ

úgy vélte: Márai is költõ volt, hiába írta sokszor
prózában a mûveit – „A gyertyák csonkig égnek”
is egy hosszú, szabad vers, melynek minden sorá-
ban valódi költõi képek jelennek meg.

Az említett mûbõl Szabó Sipos Barnabás muta-
tott be egy részletet. A színmûvész elõadását a
nemrégiben elhunyt pályatársa, Helyey László
emlékének ajánlotta: az Új Színházban vele
együtt mutathatta be a világhírû Márai-regény
Pozsgai Zsolt által rendezett színpadi adaptáció-
ját.

Az ünnepségen Márai Sándor szobránál, vala-
mint az egykori lakóházát jelölõ emléktáblánál a
résztvevõk elhelyezték virágaikat – dr. Jeney
Jánosné alpolgármester a Budavári Önkor-
mányzat, Hergár Jenõné Stróbl Krisztina a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány, Bodócsi
Eszter és Legény Kinga a Budavári Lakosok
Szövetsége, Bakó Annamária és Buzinkay Géza a
Várbarátok Köre, míg Jáki Jánosné a Márai csa-
lád nevében koszorúzott. Jáki Jánosné külön kö-
szönetet mondott az önkormányzatnak, hogy
immár másfél évtizede minden év április 11-én
megemlékezést szervez Márai Sándor tiszteleté-
re. A költészet napi program vetítéssel zárult: a
koszorúzást követõen a Tabán moziba vonult át
a közönség, ahol az In memoriam Márai címû fil-
met tekinthették meg.

Máraira emlékeztünk a költészet napján

Zongoramûvész a Vízivárosból

Új terjesztõ 
a Várnegyed újságnál

2014. március 25-tõl új vállalkozó
terjeszti a Várnegyed újságot. 

Kérjük, ha a terjesztéssel 
kapcsolatban észrevétele van, 

akkor azt jelezze az alábbi 
elérhetõségeken:  

Telefonszám: 0066--11--333366--0044--3355
E-mail: uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Jeney Jánosné helyezett el koszorút az író Mikó utcai szobránál

A húsvéti ünnepkör jegyében április 13-án virágvasárnapi koncertre várták a komolyzene
budavári barátait. A Városháza aulájában a közönséget és Baranyay László Liszt-díjas zon-
goramûvészt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte. A Vízivárosban élõ nemzet-
közi hírû zenemûvésszel a hangverseny után beszélgettünk.
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Május 7-én, Beethoven budai fellépésének 214.
évfordulóján az I., a IV. és az V. (Sors) szimfónia
kamarazenekari átirata csendül fel a Nemzeti
Táncszínházban. A mûsor elõadója a Van
Swieten Society Kamarazenekar, amelynek tagja
Somlai Petra Junior Prima Primissima-díjas,
csembaló- és fortepiano-mûvész is. A Hollandiá-
ban élõ magyar muzsikus másnap mesterével és
muzsikustársával, Bart van Oorttal közös kon-
certet ad a Magyarság Háza Corvin termében.   

Somlai Petra 2000-ben kezdte meg tanulmá-
nyait a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zon-
gora szakán. Három évvel késõbb zeneakadémi-
ai ösztöndíjjal került Angliába zongora-képzésre.
David Ward irányításával elsajátította a
fortepiano-játék titkait. Ugyancsak Angliában
hallotta elõször CD felvételrõl Bart van Oort já-
tékát. Ahogy egy korábbi interjúban fogalma-
zott: „Úgy éreztem, találkoznom kell ezzel a mes-
terrel, és ha lehet, tanulni nála. Megkerestem e-
mailben és mindenben segítõkésznek mutatko-
zott.” Somlai Petra 2006-ban Hágában befejezte

a master research programot, azóta folyamato-
san koncertezik és két holland zenei intézetben
oktat. 2010-ben Brugge-ben megnyerte a konti-
nens legrangosabb nemzetközi fortepiano-verse-
nyét, ahol  õ kapta a közönségdíjat is.

Arra a kérdésre, hogy a verseny után mik a to-
vábbi tervei, a mûvész így válaszolt: „Csodálatos
hivatásom van. Nem hiányzik semmi sem a bol-
dogságomból, ha azt tehetem, amit eddig is: kon-
certezni, elfeledett zenéket találni és azokat be-
mutatni a közönségnek, tovább kutatni, felfedez-
ni nagy mesterek intõ szavait a hiteles elõadás-
módról.”

Május 7-én, a várszínházi ünnepi emlékkoncer-
ten három Beethoven-szimfónia csendül fel két
fortepianóra, valamint fuvolára, csellóra és hege-
dûre készült átiratban. A IV. és V. szimfónia átiratát
Johann Nepomuk Hummel, Beethoven korának
neves zeneszerzõje és zongoravirtuóza készítette.

Május 8-án Bart van Oort és Somlai Petra
Beethoven I. Leonóra-nyitányát, a Holdfény-szo-
nátát, valamint Schubert öt zongoradarabját ad-
ja elõ fortepianón. A két bécsi zeneszerzõ mûve-
it a Magyarság Házában a régizene iránt elkötele-
zett két európai hírû elõadó mutatja be a közön-
ségnek.

Beethoven emlékét Budán nem csupán klasszi-
kus hangversenyeken, hanem évrõl évre jazzkon-
cert keretében is felelevenítik. Május 10-én, a
Városházán Balázs János zongoramûvész a világ-
zene kiváló hegedûmûvészével, Lajkó Félixszel
improvizál a neves zeneszerzõ mûveire. A megis-
mételhetetlen zenei eseményrõl Balázs Jánossal
beszélgettünk.
s Két különbözõ mûfaj képviselõjeként hogyan
kezdtek együtt muzsikálni Lajkó Félixszel?

Néhány évvel ezelõtt Pekingben találkoztunk
személyesen elõször; Félix a triójával világzenét
játszott. Megismerkedtünk, de zenei együttmû-
ködésrõl akkoriban még nem esett szó. Pár hó-
nappal késõbb vendégségbe hívtam hozzánk és
a jó hangulatban közösen kezdtünk improvizál-
ni.  A jól sikerült este híre a barátainkon keresz-
tül a koncertszervezõkhöz is eljutott, ennek
nyomán mutatkozhattunk be a közönségnek a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Zeneakadémia
nagytermében.

s A Városházán milyen melódiákat hallhat majd a
közönség?

Korábbi koncertjeink mûsorán nem szerepeltek
klasszikus zeneszerzõk, ezúttal azonban kiválasz-
tottunk néhány Beethoven-szonátát (köztük a
Kreutzer és a Tavaszi szonátát), amelyek motívu-
mai, dallamai felcsendülnek majd a hangverse-
nyen. A közönség kiszámíthatatlan variációs mu-
zsikát hallgathat, amelyben nincsenek rögzítve a
gyors és lassú tételek. A zene egésze élõ szövet
lesz, amelyrõl elõre szinte semmit sem tudunk.
Spontán alakul az is, hogy melyikünk nyitja, illet-
ve zárja a mûsort. Kettõnk közös muzsikálásá-
ban nagy szerep jut az emberi kapcsolatoknak,
mert feltétel nélkül meg kell bíznunk egymás-
ban. Az improvizáció ugyanis transzállapot,
ilyenkor csukott szemmel játsszunk.
s Kissé szokatlan, hogy a koncert este 9 órakor kez-
dõdik...

A hangverseny egyébként az Orfeo Zenekar és a
Purcell Kórus ugyanaznap esti koncertje miatt

került késõbbre, így aki mindkettõt hallgatni sze-
retné, az egyik helyszínrõl átér a másikra. Én ha-
tározottan örültem a kezdési idõpontnak, mert
a jazz sokkal oldottabb hangulatot igényel, mint
a komolyzenei elõadások; este 9-kor a közönség
nyitottabb az improvizációra. A Városháza kor-
látozott befogadóképességû ülésterme tovább
erõsíti az intim hangulatot.  A hallgatóság közel-
sége mindkettõnket inspirál.                         Rojkó A.

A Beethoven Budán sorozat keretében, május 10-én
– Szutrély Katalin és Balog József szólisták közremû-
ködésével – az Orfeo Zenekar és a Purcell kórus ad
hangversenyt az MTA BTK kongresszusi termében.
A különleges mûsorról Vashegyi Györggyel, a zene-
kar és a kórus alapítójával, Liszt-díjas karmesterével
beszélgettünk.
sA budavári zenei rendezvények visszatérõ vendégeként
szinte minden alkalommal zenetörténeti ritkaságokat
mutatnak be. Ezúttal milyen mûsort állítottak össze?

Három Beethoven-mûvet adunk elõ korabeli hang-
szereken: a Coriolan-nyitányt, az Ah! perfido címû
koncertáriát és a No. 3 c-moll zongoraversenyt. A
szünet nélkül tartó mûsor hasonló felépítésû lesz,
mint a Beethoven korabeli koncertek. Ez az összeál-
lítás egészen egyedi, kizárólag a budavári programso-
rozatra készült. 
s A koncertária mennyire volt népszerû mûfaj
Beethoven korában?

A hangversenyária 18. századi mûfaj. A német zeneszerzõ koncertáriái
négy hatalmas kötetet töltenek meg. Érdekes módon, közöttük a drámai
hangvételû Ah! perfido az egyetlen, ami napjainkban az elõadók reperto-
árján szerepel. Beethoven elsõsorban zongorista volt, mestere, Haydn pe-
dig inkább operaszerzõ. Azt tartja a mondás, hogy „Beethoven Mozart
örökségét Haydn kezébõl vette át.” A felcsendülõ mû Donna Elvira áriájá-
ra emlékeztet Mozart Don Giovannijából. Szutrély Katalin szoprán éne-
kesnõvel – akit jól ismer a budavári közönség – régóta terveztük, hogy be-
mutatjuk ezt a darabot.
s A hangverseny másik közremûködõje, Balog József zongoramûvész, aki a
Liszt bicentenárium alkalmából, 2011-ben egy felújított, eredeti Erard zongo-
rán adott koncertet a budavári közönségnek, a hangversenybõl CD-felvétel is
született. 2012-ben az ünnepi Beethoven-hangverseny szólistája volt.

Nagy tisztelõje vagyok a rendkívül tehetséges Balog Józsefnek. Ez lesz az el-
sõ alkalom, hogy Beethoven zongoraversenyét fortepianón játssza. A bécsi
mester életében többször is változott a zongora, amelynek a fortepiano az
egyik elõdje. Olyan hangszerrõl van szó, melynek megszólaltatásához kü-
lönleges finomságra van szükség. Erre az alkalomra Somlai Petra zongora-
mûvésztõl kapjuk kölcsön az eredetivel mindenben megegyezõ fortepiano-
kópiát.
s Ezúttal az Akadémia Országház utcai épületének kongresszusi termében lép-
nek fel. Mennyire kötõdnek ehhez a helyszínhez?

2008-ban itt adtuk elõ Beethoven C-dúr miséjét, 2010-ben ugyanitt
Malcolm Bilsonnal közös hangversenyen szerepeltünk, a tavalyi virágva-
sárnapon pedig Händel Messiásának bemutatóját tartottuk itt. Nagyon
örülök, hogy az idei Beethoven koncertünket is ezen a gyönyörû helyszí-
nen rendezhetjük.                                                                                                          r.a.

Középpontban a fortepiano

Somlai Petra fortepiano-mûvész

Balázs János zongoramûvész és Lajkó Félix hegedûmûvész

Jazzkoncert intim hangulatban

Beethoven korhû hangszereken

A koncertsorozat
részletes programja
Május 7. 19.30 óra
Beethoven emlékkoncert a Várszínházban
(I. Színház utca 3.)  
A Van Swieten Society 
kamarazenekar koncertje 
Marion Moonen - fuvola
Job ter Haar - csello
Molnár Zsófia - hegedû
Bart van Oort és Somlai Petra -
fortepiano
Program: 
Ludwig van Beethoven:
I. Szimfónia C-dúr, Op. 21
Ismeretlen szerzõ átirata
I. Adagio molto – Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III. Menuetto: Allegro molto e vivace
IV. Adagio - Allegro molto e vivace
IV. Szimfónia B-dúr, Op. 60
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
átirata
I. Adagio - Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro ma non troppo
V. „Sors” Szimfónia c-moll, Op. 67
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
átirata
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Finale: Allegro Jegyár: 2990 Ft

Május 8. 19.00 óra
Négy híres kéz – Beethoven és Schubert 
Bart van Oort és Somlai Petra
fortepiano-koncertje a Magyarság
Házában 
(I. Szentháromság tér 6.)
Program:
Ludwig van Beethoven:
I. Leonóra-nyitány Op. 138
Richard Kleinmichel (1846-1901) átirata
Cisz-moll „Holdfény” szonáta Op. 27 Nr 2
I. Adagio sostenuto
II. Allegretto
III. Presto agitato
Franz Schubert:
A-dúr Rondo D. 951
Két Karakterisztikus Induló D. 886
Deutscher és két Ländler D. 618
Három Zongoradarab D. 946
F-moll Fantázia D. 940

Jegyár: 2990 Ft 

2014. május 10. 19.00 óra
Az Orfeo Zenekar és a Purcell 
kórus koncertje az MTA 
Kongresszusi Termében 
(I. Országház utca 28.)
Közremûködik: Szutrélyi Katalin – 
szoprán és Balog József - fortepiano
Program:
Ah! perfido – Koncertária Op. 65
Egmont-nyitány Op. 84
No. 3 c-moll zongoraverseny Op. 37

Jegyár: 2990 Ft

2014. május 10. 21.00 óra
Balázs János és Lajkó Félix jazz
improvizációi Beethoven mûvekre 
a Városházán 
(Kapisztrán tér 1.)

Jegyár: elõvételben 4990 Ft 
helyszínen 9900 Ft

Május 11. 16.00 óra
Medgyesi Zsolt Junior Prima-díjas
zongoramûvész ingyenes 
koncertje a Városházán. 
Program:
Ludwig van Beethoven:
A-dúr variációk
cisz-moll („Holdfény”) szonáta, op. 13
f-moll („Apassionata”) szonáta, op. 57

Jegyek kaphatók a Broadway jegyirodában,
interneten a www.broadway.hu oldalon, a
Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (I.,
Kapisztrán tér 1.) és a Nemzeti Táncszínházban.

BEETHOVEN BEETHOVEN 

EMLÉK-KONCERTEK EMLÉK-KONCERTEK 

A BUDAI VÁRBAN A BUDAI VÁRBAN 

AZ 1800. MÁJUS 7-AZ 1800. MÁJUS 7-ii

HANGVERSENY 214.HANGVERSENY 214.

ÉVFORDULÓJÁNÉVFORDULÓJÁN

Az Orfeo Zenekar és a Purcell kórus
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Áprilisi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001144..  áápprriilliiss  2299--éénn
1177  óórraakkoorr  a Budavári Önkormányzat Dísztermében (I.,
Úri u. 58.) Téma: Életöröm - Színház, kultúra, bor…
Vendégek: Tordai Teri színmûvész, dr. Szilvágyi Anita
vezérigazgató, Szent Gaál Pincészet. Házigazda:
Szigethy Gábor. A belépés díjtalan!

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
MMáájjuuss  33..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Évkerék
Társulat - Kacor király. Zenés, dramatikus
játék. Játsszák: Ágoston Béla- klarinét,

Gulyás Anna- ének és mese, Móser Ádám – tangóhar-
mónika. Ajánlott korosztály: 3-12 éves korig.
MMáájjuuss  1100..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Madarak és Fák Napja.
Kézmûveskedés Farkas Réka iparmûvésszel. 
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.

Misztrál lemezbemutató koncert a MOM
Kulturális Központban
A Misztrál Együttes mmáájjuuss  44--éénn  1199  óórraakkoorr  tatja a Babits
Mihály megzenésített verseit tartalmazó Misztrál CD le-
mezbemutató nagykoncertjét a MOM Kulturális
Központban. (XII.,  Csörsz u. 18.) Jegyek a mom.jegy.hu
oldalon, valamint a MOM KK jegypénztárában vásárol-
hatók. Jegyárak: 2000 Ft, 1500 Ft, diákjegy: 1000 Ft.

Vízivárosi klub
(I., Batthyány u. 26.)
MMáájjuuss  99--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1100..3300  óórraakkoorr a Madarak és Fák
Napja alkalmából a Kaláka együttes tagjai megzenésí-
tett verseket énekelnek és népzenét játszanak saját fel-
dolgozásban a Vízivárosi klub elõtti kis téren.  A koncert
mellett mesék és történetek, kézmûves foglalkozások
és környezetvédõ játékok várják az érdeklõdõket. A be-
lépés ingyenes!
BBrriiddggee  KKlluubb  (minden héten csütörtökön)
Minden kedves érdeklõdõt várnak szeretettel, akik
örömüket lelik a játékban:
május 8-án, 15-én, 22-én, 29-én 14.30 – 17.00 óráig. 
A belépés ingyenes.
MMeerriiddiiáánn  TToorrnnaa (hetente egyszer)
A 3-1-2 meridián torna a meridiánokból áramló ener-
gia-egyensúly helyreállításával a szervezet immun-
rendszerét erõsíti, minden korosztálynak ajánlott.
Nincsenek mellékhatásai, bármikor bárhol gyakorolha-
tó, ingyenes és semmiféle beruházást nem igényel.
Foglalkozások: május 8-án, 15-én, 22-én és 29-én
17.00-18.00 óráig. 

Helytörténeti elõadás 
a Márai könyvtárban
(I., Krisztina krt. 87-91.)
Folytatódik a könyvtárban Saly Noémi helytörté-
nész elõadássorozata. A következõ elõadás 22001144..
mmáájjuuss  88--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr lesz, címe:„A
Márványmenyasszonytól a Vörös Békáig”. A kriszti-
navárosi kisvendéglõkrõl hallhatnak történeteket
az érdeklõdõk. 

Tabulatúra régizene klub
A Tabulatúra régizene klubba szeretettel várnak minden
érdeklõdõt áápprriilliiss  2288--áánn,,  hhééttffõõnn,,  1199  óórraakkoorr  a Szilágyi
Dezsõ téri református templomba. „Blame not my
lute...” - Tudor- és Erzsébet-kori angol zene. Vendég:
Mártonffy András. A belépés ingyenes. Utána beszélge-
tés, ismerkedés a zenével, a hangszerekkel.

Felsõvízivárosi Szent Anna Templom
(I., Batthyány tér 7.)
MMáájjuuss  1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1199..3300  óórraakkoorr  J.S. Bach: Bleib
bei uns - 6. kantáta és J. S.Bach: Magnificat címû  mûvét
hallgathatják meg a Carmine Celebrat Kórus és Zenekar
elõadásában. Szólisták: Csereklyei Andrea, Koffer
Katalin, Bakos Kornélia, Kálmán László, Szerdahelyi Pál.
Vezényel: Zimányi István. Bevezetõt mond: Jánosa
Domokos plébános. Kérik a látogatókat, hogy a templom
és a zenekar költségeihez 2000 forint adománnyal járul-
janak hozzá. 

Országos Széchenyi Könyvtár
A Szultán ajándéka - Négy corvina a Szeráj könyvtárából
címmel exkluzív corvina-kiállítás nyílt áprilisban az
Országos Széchényi Könyvtárban. Mindössze két hétig --
22001144..  áápprriilliiss  2244..  ééss  mmáájjuuss  66..  kköözzöötttt - lesz látható az a négy
corvina, amelyeket a török hadak a 16. században elvit-
tek Mátyás király könyvtárából, majd miután fejedelmek,
fõpapok és tudósok évszázadokon keresztül sikertelenül
próbálkoztak visszaszerzésükkel, 1869-ben Abdul Aziz
szultán ajándékaként végül visszakerültek Budára. A ki-
állításra a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál al-
kalmából kerül sor, melynek díszvendég-országa
Törökország.  A kiállítás a Yunus Emre Intézet Budapesti
Török Kulturális Központ és a Török Köztársaság
Budapesti Nagykövetsége támogatásával valósult meg.

Programok

Táncelõadások
HHaajjnnaallii  hhoolldd  - Magyar Állami Népi Együttes. Táncról tánc-
ra szabadbérlet.
IIddõõppoonntt::  22001144..  mmáájjuuss  99..,,  1199..0000  óórraa.. Rendezõ-koreográ-
fus: Mihályi Gábor.
Zenekarvezetõk: Pál István „Szalonna”, Radics Ferenc.
Tánckarvezetõ: Kökény Richárd.
Táncház napja: május 10-én 10.00-20.00 óráig a Liszt
Ferenc téren. 
A fölszállott a páva vetélkedõ gálamûsora mmáájjuuss  1111--éénn,,
1199..0000  óórraakkoorr a Hagyományok Háza színháztermében.
A 16 és 35 év közötti hagyományápoló énekesek, zene-
karok és néptáncosok versenyére a teljes magyar
nyelvterületrõl közel 300 produkciót neveztek, a tele-
víziós elõdöntõkbe azonban már csak 48 jutott tovább,
amelyek közül az április 19-i döntõn választotta ki a
zsûri és a közönség a nyerteseket. A mûsor szerkesztõ-
je: Agócs Gergely - népzenész, a Hagyományok Háza
tudományos munkatársa, a Fölszállott a páva vetélkedõ
zsûrijének tagja.

Kiállítások
ÉÉnneekkllõõ  mmaaddáárrkkaa  - A Hajdú-Bihar Megyei Népmûvészeti
Egyesület gyûjteményes kiállítása a Népi Iparmûvészeti
Múzeum idõszaki kiállítótermében.
FFeekkeettee--ffeehhéérr  - Fülöp Pálné szövõ és Fazekas Lajos faze-
kas kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ június 21-ig,
keddtõl szombatig 10 és 18 óra között. 

Gyerekprogram
Gyermektáncház a Hagyományok Házában. A belépõdíj:
500,- Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek és felnõttek-
nek egyaránt). Témák: május 9. Zöldágjárás, május 16.
Májusfaállító mulatság, május 23. Nyárköszöntõ, május
30. Pünkösdölés. 
Találkozás a néphagyománnyal - Ismeretterjesztõ fog-
lalkozás 7–14 éveseknek. Idõpont: május 6., 13., 20.,
27., 9.00 – 13.00 óráig. A programon a Kárpát- meden-
ce magyarságának folklórjával és kézmûves hagyomá-
nyaival ismerkednek a gyerekek. 
www.hagyomanyokhaza.hu

Hagyományok Háza
I., Corvin tér 8.

Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói és
egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében (Zamárdi,
Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.
Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 személyes fa-
házakból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõséget külön
álló épületben férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több gáztûzhely és
mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládával és minden faház hû-
tõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül parkolási lehetõség biztosított.
A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, ho-
mokozó,napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vágyóknak ke-
rékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzési le-
hetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja. Az önkormányzat minden rászoruló cso-
port részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biztosít.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága dönt a turnusbeosztásokról, térítési díjakról valamint a rászorultság feltét-
eleirõl.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 38/2014. (II. 26.) számú határozatával a rászoruló célcso-
portok és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött.

Rászoruló idõsek 
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év alatti nappali 
tagozatos tanulói

Oktatási intézmények

május 29.-június 4. 7

7

7

5

5

5

7

7

7

június 5.-június 11.

augusztus 30.-
szeptember 5.

június 17.-június 21.

június 25-június 29.

július 5.-július 9.

június 30.-július 4.

augusztus 23 .- augusztus 29.

július 23. - július 29.
augusztus 15. -
augusztus 21.

július 30.- aug. 5.

SSzzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullóó::  
22..222200,,--  FFtt

KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  
1133..559900,,--  FFtt

22..226655  FFtt  xx  44  ==
99..006600  FFtt

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

22..222200  FFtt

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

22..222200,,--  FFtt

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat 2014.

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Térítési díj 
vendégéjszakánként 

11

22

44

55

66

1100

1111

99
KKöözzaallkkaallmmaazzoottttaakk,,  kköözzttiisszzttvviisseellõõkk

5július 10.-július 14.88

1122

33

Rászoruló 
gyermekes családok

77

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn
Felnõtt: 4.530,-Ft/fõ                    Gyermek: 3.400,-Ft/fõ

5

RRÁÁSSZZOORRUULLTTSSÁÁGG  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTAA::  
s a.) Rászoruló idõs:

 I. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik a jelentkezés benyújtása elõtt 

legalább 1 év idõtartam szükséges
 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági nyug-

díjban részesül, 
 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének – 28.500,-Ft – három és félszeresét
azaz 99.750.-Ft-ot. 

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Gondozási Központjában
(1013 Budapest, Attila út 8.), valamint az I. sz. Idõsek
Klubjában (1015 Budapest,  Hattyú u. 16.) 22001144..  mmáájjuuss
1122..  ééss  22001144..  mmáájjuuss  1166..  nnaappjjááiigg,, hétfõtõl csütörtökig 9-16
óra között, valamint pénteken 9-12 óra között.

 Jogosultság igazolása: 
- személyazonosító igazolvány, 
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény
- TAJ kártya

s b.) Rászoruló gyermekes családok
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét azaz 71.250,-
Ft-ot. 

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn a Budapest I. kerület a
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban ( 1012 Budapest, Attila út 89.)
22001144..  mmáájjuuss  55..  ééss  22001144..  mmáájjuuss  1166..  nnaappjjááiigg,, hétfõtõl csü-
törtökig 9-17 óra között, valamint pénteken 9-12 óra
között.

A jelentkezési lap az intézmény honlapján is elérhetõ:
www.budavarszk.hu

JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, 
- lakcímkártya, (gyermeké is)
- jövedelemigazolás, 
- születési anyakönyvi kivonat. 
- TAJ kártya (gyermeké is)

sc.) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének
I. Kerületi Csoportja esetében a rászorultság
alapja a saját háztartásban nevelt három vagy
több gyermek.

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn  a Budapest I. kerület a
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban (1012 Budapest, Attila út 89.)
22001144..  mmáájjuuss  55..  ééss  22001144..  mmáájjuuss  1166..  nnaappjjááiigg,,  hétfõtõl csütör-
tökig 9-17 óra között, valamint pénteken 9-12 óra között.
 JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::  
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tartal-

mazza az I. kerületi lakóhelyet, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év alatti
gyermekét, továbbá az Egyesület képviselõjének hiteles
igazolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját
háztartásában neveli három vagy annál több 18 év felet-
ti gyermekét, továbbá az Egyesület képviselõjének hite-
les igazolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja,
gyermek nappali tagozatos jogviszony igazolása. 

- személyazonosító igazolvány, 
- lakcímkártya, (gyermeké is)
- születési anyakönyvi kivonat. 
- TAJ kártya (gyermeké is)

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Szervezési és Hatósági igazgató

AA  NNééppjjóóllééttii  IIrrooddaa  ffeellhhíívváássaa

1133

1144
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában 80 m2-es 3 szo-
ba hallos, nagy étkezõkonyhás, 2 bejáratos, 2 generáci-
ós, reprezentatív dongaboltozatos, felújított, cirkófûté-
ses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

PPaauulleerr utcában polgári belméretû társasház III. (leg-
felsõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkony-
hás, gázfûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 17.5 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii Várban az Úri utcában patinás mûemlékház
földszintjén lévõ csendes belsõ  udvar felé nyíló 62 m2-
es, 2 szoba hallos, felújítandó, remek elosztású önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii Vár közvetlen közelében a Donáti utcában
panorámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ,
alacsony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es
öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében bauhaus-társas-
házban lévõ remek alaprajzi elosztású 90 m2-es, 3,5
szoba hallos, összkomfortos, felújítandó öröklakás al-
kalmi áron eladó. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

DDuunnaa-part közelében a Batthyány téren felújított
mûemlékházban lévõ 41 m2-es, panorámás, egyedi ki-
alakítású, belsõ 2 szintes hangulatos önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereér-
tékû budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 10,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  Svábhegyen természetvédelmi terület mellett az
Evetke utcában 45 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, azonnal
beköltözhetõ összkomfortos  öröklakás eladó. Irányár:
15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

VVéérrmmeezzõõ közelében a Kosciuszkó Tádé utcában 60
m2-es, 2 szobás, összkomfortos, cirkófûtéses alagsori
öröklakás alkalmi áron eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

IIII..  kerület Orsó utcában modern építésû, reprezenta-
tív, igényes 80 m2-es, 3 szobás zöldövezeti öröklakás +
70 m2-es kertkapcsolatos terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 58 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

BBuuddaai várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorá-
más, 43 m2-es, 2 szobás, összkomfortos öröklakás tulaj-
donjoga eladó. Irányár: 32 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

AA  VVáárrffookk utcában két egymásba melletti, 1. emeleti,
utcára, ill körfolyosóra nézõ, 73 nm-es, ill. 56 nm-es,
egybenyitható lakás eladó. Irányár: 21,5 MFt, 17 MFt,
együtt 37,75 MFt. telefon: 06-20-6632-127.

TTiihhaannyyii  háromszintes, Balatonra örökpanorámás, 5 és
fél szobás, két fürdõszobás, 160 m2-es nyaralómat teljes
felújításra szoruló, magas emeleti, 4 szobás nagypolgá-
rira cserélném a kerületben. Legfelsõ emelet, vízivárosi
elõny. Csereirányár: 32 MFt. Telefon: 06-30-9515-003.

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

KKéésszzppéénnzzzzeell vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti,
1,5-2 szobás, csendes, , panorámás, parkra nézõ, temp-
lom melletti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com, tele-
fon: 06-70-280-3991.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss
sszzeemmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaa--
lloommmmaall..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--11441144..

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii vagy eltartási szerzõdést kötne megbíz-
ható családos, kertészkedõ fiatalember lakásért, házért
vagy telekért. telefon: 06-20-629-0916.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  Katalin vásárol készpénzért bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, csillárt, könyveket, csipkét, bizsut, szõrmét, bo-
rostyánt, kitüntetést, hagyatékot, díjtalan kiszállással!
Telefon: 06-30-308-9148.

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.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért
vásárol judaikát, továbbá antik és modern
festményeket, bronztárgyakat, bútorokat

(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, porcelánokat, herendit, meisse-
nit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórá-
kat, tejes hagyatékot.  Kiszállás, értékbecs-
lés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ utca 67.
Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûj-
tõ. Tel.: 06-20-370-7221.

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroo--

llookk.. MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszz--
ppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss
eezzüüsstt  ttáárrggyyaakkaatt,,  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss
kkaarróórráákkaatt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--
11441144..

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvááll--
llaall  eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk
rréésszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--99332244--004433..

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag-
beszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-
255.

CCssaallááddii  ééss  ttáárrssaasshháázzaakk,,  ppaannzziióókk,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss
kkiivviitteelleezzééssee  kkuullccssrraa  kkéésszzeenn  iiss..  VVáállllaalloomm  llaakkáássookk
kkoommpplleetttt  ffeellúújjííttáássáátt  ééss  mmiinnddeennnneemmûû  ééppííttõõiippaarrii
mmuunnkkáákkaatt..,,  ggaarraanncciiáávvaall..  TTeelleeffoonn:: ++33663300--995500--

99556622,,  wwwwww..uujjsszziibbaauu..hhuu

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss,,  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aa  llaakkóókköözzöösssséégg
ggoonnddttaallaann  mmiinnddeennnnaappjjaaiiéérrtt!!  SSzzeemmééllyyeess  jjeelleennlléétt,,
mmeeggbbíízzhhaattóó,,  eeggyyeeddii,,  mmeeggoollddáásskköözzppoonnttúú  üüggyyffééllkkee--
zzeellééss,,  kköözzvveettlleenn  kkaappccssoollaatt  ++  iinntteerrnneetteess  üüggyyeelleett..  TTeell::
0066--3300--999900--55554477,,  ggrroooo..ppeerrffeecctthhoommee@@ggmmaaiill..ccoomm..
AA  DDiinnaammiikkuuss  kköözzööss  kkééppvviisseelleett!!

LLaakkáássffeellúújjííttááss kompletten, kulcsrakészen, megbízható
szakemberekkel. Gyors kezdés, reális határidõk. Varga
Tibor építõmérnök. Telefon: 06-30-211-2799, www.
avitek.webnode.hu.

MMûûsszzaakkii  ellenõrzés, állapotfelmérés, mûszaki vezetés,
tanácsadás. Telefon: 06-30-211-2799, www.avitek.hu.,
www.avitek.5mp.hu.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  
ggaarraanncciiáávvaall!!  

((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,
SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  

DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

LLaakkaattooss,, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szere-
lése. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan-
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..

SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..
MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS  (oltás, csip, fültisztí-
tás, karomvágás, stb.) akciós árakon, ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon minden nap 8 és 20 óra között! Dr. Kun
Katalin. Telefon: 06-70-606-1257

Ingatlan

Adás-vétel

Eltartás
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www.varnegyedonline.hu•Hírek, információk az I. kerületrõl 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Egészség

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-9528-028

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

VÁLLALJUK 
IRODÁK, LAKÁSOK 

TAKARÍTÁSÁT 
A-Z-IG!

TISZTITUSZ 
EXTRA BT.

06-70-341-9490
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

(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

E-mail cím:
varnegyed@
budavar.hu

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

Ingyenes hallásvizsgálat I. kerületi lakosok számára
Egészség megõrzési céllal ingyenes hallásvizsgálatot szerveznek az Amplifon Hallásközpontokban I. kerü-
leti lakosok számára. Az Amplifon hallásspecialistáinak segítségével lapunk összeválogatta azokat a leg-
fontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis,
hogy hova jelentkezünk be szûrésre!

1. A HALLÁSPROBLÉMÁK MINDANNYIUNKAT ÉRINTENEK. A megnövekedett környeze-
ti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallás-
védelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton történõ elöregedé-
se sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian érintettek leszünk, vagy
már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor bejelent-
kezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.

2. HALLÁSVIZSGÁLATOT HALLÁSKÖZPONTBAN ÉRDEMES ELVÉGEZTETNI. Sokszor
elõfordul, hogy háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek különbözõ hallóké-
szülék forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban vagy
sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell, ami a hallásköz-
pontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Ne
hagyja magát becsapni!

3. A HALLÁSVIZSGÁLATRA NEM KELL ÓRÁKAT VÁRNI. Az úgynevezett elõjegyzési rend-
szernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbeszélt idõpontban történik. Önnek csu-
pán a cikk mellett található hirdetésben szereplõ telefonszámok valamelyikét kell felhívnia, és az
Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A
más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen
kiküszöbölhetõ.


