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A Fõvárosi Közgyûlés döntése értelmében az I. ke-
rület fõvárosi tulajdonú útjain is díjköteles lesz a
parkolás, június 1-tõl ezeken a területek is a
Budavári Kapu Kft. látja el a parkolás-üzemelte-
tést. Felhívjuk azon gépjármûvel rendelkezõ lakosok
figyelmét, akik eddig még nem váltották ki az ingye-
nes lakossági várakozási hozzájárulást, legkésõbb
2015. május 29-ig tegyék meg az Attila úti ügyfél-
szolgálaton.

A Fõvárosi Közgyûlés döntése értelmében az I. kerü-
let fõvárosi tulajdonú útjain a díjfizetõ parkolás üze-
meltetése 2015. június 1-jén kezdõdik. A 30/2010-es
Fõvárosi Közgyûlés rendelete szerint az I. kerületben
a díjfizetõ övezet: a Csalogány utca - Bem rakpart -
Jégverem utca - Fõ utca - Clark Ádám tér - Lánchíd ut-
ca - Ybl Miklós tér - Várkert rakpart - Szent Gellért
rakpart (5960 és 6229/2 hrsz.-ú területek) - Hegyalja
út - Sánc utca - Szirtes ú - Számadó utca - Gyula utca -
Mihály utca - Somlói út - Alsóhegy utca - Avar utca -
Gyõri út - Márvány utca - Alkotás utca - Magyar jako-
binusok tere - Krisztina körút - Vérmezõ út - Széna tér
által határolt terület, beleértve a határoló utakat és te-
reket, valamint az Antal utcát, a Bérc utcát, a
Kocsány utcát, az Orom utcát, a Szirom utcát és a
Szirtes utat is.

Felhívjuk azon gépjármûvel rendelkezõ lakosok fi-
gyelmét, akiknek lakcímük a fõvárosi tulajdonú utak
mentén van, és eddig még az ingyenes lakossági várako-
zási hozzájárulást nem váltották ki, hogy 2015. május 29-
ig tegyék meg az Attila úti Ügyfélszolgálati irodán.
(Cím: 1013 Budapest, Attila út 65., telefon: 225-7276,
225-7277)

Az ügyintézéshez kérjük, szíveskedjen elhozni a sze-
mélyazonosító iratokat (személyi igazolvány és lakcímkár-
tya), a gépjármû forgalmi engedélyét, illetve, amennyiben
nem személyesen történik az ügyintézés, két tanú által alá-
írt meghatalmazást. Az eljárási díj 2000 Ft, amit helyben
bankkártyával vagy posti úton tud megfizetni. (A postai
befizetéshez csekk az ügyfélszolgálaton kapható.) 

A parkolási övezet bõvítése miatt a jegykiadó automaták
telepítése május 11-én elkezdõdött, a tervek szerint 35 új be-
rendezést üzemelnek be, és 3 automatát helyeznek át a szak-
emberek a BKK által jóváhagyott forgalomtechnikai tervek
alapján. 

Május végéig az Attila úton és a Krisztina körúton na-
gyobb forgalomtechnikai munkálatokra (útburkolati jelek
festése, KRESZ táblák kihelyezése) kell számítani, amely
idõnként forgalomkorlátozással is jár. Kérjük, óvatosan ve-
zessenek, figyeljék a megváltozott közlekedési rendet és a
mobil megállni tilos táblákat! 

Figyelem!
Díjfizetés a fõvárosi utak mentén is

Széleskörû és nyilvános egyeztetést szeretne a kor-
mány a Vár fejlesztésérõl, amelybe a szakmai szerve-
zeteket, valamint a lakosságot is bevonják – mondta
a  tanácskozást megnyitó L. Simon László. A minisz-
terhelyettes hangsúlyozta, hogy a szakmával és a ke-
rülettel közösen kell meghatározni, milyen módon
kell és lehet hozzányúlni a területhez, és ezen belül a
palotához. Az egyeztetés a Hauszmann Bizottságban

kezdõdött, ezúttal pedig két fontos szakmai szerve-
zet, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a Magyar Épí-
tész Kamara közremûködésével valósul meg a kon-
ferencia – emlékeztetett a Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára hangsúlyozva, hogy nemzeti jel-
képünkrõl, a fõváros igazi ékszerérõl, az egyik legré-
gebbi épületegyüttesrõl van szó, amihez hozzányúl-
ni csak megfelelõ hozzáértéssel szabad. 

Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia
elnöke szerint, a Vár rekonstrukciója arról szól,
hogy visszaszerezzük egyik nemzeti értékünket.
Éppen ezért, a múzeumi negyed szellemiségét és
a Várnegyed történelmi hûségû gondozását is
mindenben támogatja az akadémia.

Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara
elnöke rámutatott: a Budai Vár évszázadok
óta emblematikus hely, a világörökség része.
Az elmúlt 50 évben, a felújítások ellenére az
állapota leromlott, ezért a Magyar Építész
Kamara üdvözöli a komplex, mindenre kiter-
jedõ és a funkcióváltást is meghatározó felújí-
tási program elindulását. A feladat óriási anya-
gi és szellemi befektetéssel jár, ami sikerrel ke-
csegtet. A kamara számára a részvétel nem csak
lehetõség, hanem kötelesség is, ezért minden
téren támogatják az elképzelések megvalósítá-
sát. Hajnóczi Péter fontosnak nevezte a nemze-
ti párbeszéd létrejöttét, amiben katalizátor-
ként kívánnak részt venni, ezért kezdeményez-
ték az akadémiához hasonlóan a konferencia
megrendezését.                         (Folytatás a 3. oldalon)

Építészeti konferencia 
a Hauszmann Tervrõl

A Budavári Önkormányzat másfél évti-
zeddel ezelõtt indította útjára azt a meg-
emlékezés-sorozatot, amely az 1800. má-
jus 7-én, Budán fellépõ, Ludwig von
Beethoven zeneszerzõt és zongoramû-
vészt kívánta megidézni. A Várszínház-
ban rendezett ünnepi hangversenyek
elõadói a magyar és nemzetközi zenei
élet kiváló egyéniségei közül kerültek ki.
Az elmúlt években a rendezvény többna-
pos fesztivállá szélesedett. A legnevesebb
muzsikusok mellett fiatal tehetségek, a
szólisták között zenekarok is helyet kap-
tak a rendezvénysorozatban, sõt, immár
ötödik esztendeje a jazz mûfaja is bebo-
csátást nyert a Beethoven Budán emlék-
napokra.

Idén több szempontból is különleges ju-
bileumra került sor. Öt helyszínen öt fan-
tasztikus koncertet élvezhetett a közönség,
köztük több olyan is volt, amelyet belépõdíj
nélkül hallgathattak az érdeklõdõk. 
Tudósításunk lapunk 4-5. oldalán.

Új kiállítás a
Várnegyed Galériában
Összetartozunk címmel 2014. június 11-én

18.00 órakor nyílik 
a Várnegyed Galéria következõ kiállítása. 

A tárlaton Matl Péter M.S. mester díjas 
munkácsi szobrászmûvész alkotásait 
tekinthetik meg a mûvészetkedvelõk.

Köszöntõt mond: L. Simon László államtitkár
A kiállítást megnyitja: 

Perjés Klára Príma-díjas újságíró
Közremûködik: 

Matlné Szejranjan Sziranus színmûvésznõ és 
Sipos Mihály Kossuth-díjas zenész.

A kiállítás megtekinthetõ 2014. július 18-ig keddtõl
szombatig 11.00 -18.00 óra között. I., Batthyány utca 67.
A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen látogathatók.

Június 1-tõl már az I. kerület fõvárosi tulajdonú útjain is fizetni kell 
a parkolásért

Mindörökké Beethoven!

Termelõi piac
A Krisztina téri templom mellett minden 

szombaton termelõi piac várja a vásárlókat. 

A Miniszterelnökség, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a Magyar Építész Kamara kétna-
pos szakmai tanácskozást szervezett a Várkert Bazárban. Noha a Budai Vár fejlesztése nem
várhat, a társadalmi párbeszédet nem szabad mellõzni – hangsúlyozta L. Simon László, a
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Vár megújítását célzó Nemzeti Hauszmann
Tervet középpontba állító konferencián. Dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budai Vár nem a fõvárosiaké, hanem az egész nemzeté, így
ennek tudatában és felelõsségével kell körültekintõen eljárni a döntések során. 

10.00 órától Pónifogat, pónilovaglás, állatsimogató

11.00 órakor A Madách Musical elõadása 

12.00 órakor Köszöntõk 

Tombola értékes nyereményekkel 
12.30 órakor  A Csillagszemû táncegyüttes mûsora

13.30 órakor  A Kolompos Együttes koncertje

A támogatók jóvoltából valamennyi program ingyenes, 
a gyermekek számára a szervezõk frissítõt és süteményt 

is biztosítanak.  

Bogányi Gergely zongoramûvész az általa tervezett, egyedi kivitelezésû hangszeren szólaltatta meg Beethoven mûveit
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Különleges ajándékot kapott az önkormányzattól
86. születésnapjára Kányádi Sándor. A frissen
felújított tabáni Fátyol parkban a költõ kezdemé-
nyezésére kialakított Elek apó kútja ugyanis a je-
les alkalomból „megszólalt”: a rejtett hangszórók-
ból a Sóhaj címû Kányádi Sándor vers megzené-
sített változatát hallgathatták meg az ünneplõk.

Kányádi Sándor régi vágya volt, hogy a Fátyol
parkban a kezdeményezésére felállított mese-
kút, azaz Benedek Elek kisbaconi kútjának má-
sa, verssel és zenével is fogadja a gyerekeket. Ezt
a kívánságot teljesítette a Budavári Önkor-
mányzat, amely lehetõvé tette, hogy Sándor bá-
csi egyeik kedvenc mûve, a Sóhaj címû vers
megzenésített változata felcsendüljön a park-
ban – foglalta össze az elõzményeket dr. Nagy
Gábor Tamás, aki elmondta, hogy az esemé-
nyen az ünnepelt sajnos betegsége miatt nem
lehet jelen, azonban amint hazatér, biztosan õ

is meghallgatja a Kaláka zenekar muzsikáját. A
polgármester köszöntõjét követõen, a veszpré-
mi Rózsa úti Általános Iskola kisdiákjai, és a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei
adtak vidám mûsort Kányádi Sándor mûvei-
bõl. A megzenésített verset egyelõre a szemköz-
ti Mesemúzeum munkatársai tudják elõcsalo-
gatni a kútból, de az önkormányzat már dolgo-
zik azon, hogy a látogatók is meg tudják szólal-

tatni a kutat. Erre azonban még várni kell, a
Fátyol park felújítása viszont már befejezõdött:
a foghíjas szegélykövezetet egységes mészkõ ele-
mekre cserélték, az ágyásokat színes virágokkal
ültették be, új padokat is kihelyeztek. Elkészült
a parkosítás és a cserjésítés, pótolták a hiányzó
gyepet, valamint felújították a kõburkolatot
Elek apó kútja körül, amelyet mostantól két
kandeláber világít meg.                                          -k-

Megszólalt a mesekút

Farkas Edith, a Szociális
Missziótársulat megalapítója

Az elesettek
segítõje
Farkas Edith 1877-ben,
a Várban született az
Úri utca 22. szám
alatti házban. Ké-
sõbb a Dísz tér 10.
szám alatti Stoffer
házban lakott. 

„A bástya felé nyí-
ló 1. emeleti abla-
kok voltak az én laká-
soméi, melyek egyiké-
bõl egyenesen leláttam a
Krisztina téri templom oltár-
mécsesére. Nem gondoltam volna, hogy az ak-
kortájt ott végzett esti imáimat abba a templom-
ba intézem, amely mellett késõbb a Szociális
Missziótársulat székháza lesz.” (Önéletrajz, kéz-
irat, 1925)

Apja a miniszterelnökségen a fordító osz-
tály vezetõje volt. Elemi és középiskolái tanul-
mányait a Várban végezte. Emellett mindig ta-
lált magának egyéb, szép és nemes elfoglaltsá-
got is. A Koronázó-templom kórusában éne-
kelt, már fiatal lány korában a Szent Erzsébet
egyletben mûködött, gondozta a betegeket.
Tanárnõként rövid ideig a Koronaõr utcai
polgári leányiskolában tanított. Ezután gróf
Pálffy Pálné meghívására belépett az Országos
Katolikus Nõvédõ Egyesületbe, amelynek ke-
retében több Leánykört alapított a rászoruló
munkáslányok számára. Az elsõt 1902-ben az
Úri utcai óvodában. 

1908-ban megalapította a Szociális Misszió-
társulatot, amely széleskörû, átfogó tevékeny-
séget végzett a nõvédelem-, a kórház- és fogház-
misszió-, a gyermekvédelem-, a hajléktalan- és
népgondozás-, a szociális iskolázás terén, vala-
mint a nõmozgalmak irányításában. A
Missziótársulat tagjai a Krisztinavárosi Egyház-
községben 1922-tõl munkálkodtak lelkigya-
korlatok tartásával, gyermekünnepségek szer-
vezésével, missziós gyermekcsoportok alakítá-
sával. Foglalkoztak a gyermekekkel, kará-
csonykor bõvebben megvendégelték õket.
Cselédlányoknak vasárnapi összejöveteleket
szerveztek a Központi Székházban (Krisztina
krt. 125-127, ma 61 sz.).

A Missziótársulat nõvéreinek egyik legoda-
adóbb munkálkodása a második világháború
idejére esett, amikor életük veszélyeztetése mel-
lett álltak helyt a rászorulók megsegítésében
ott, ahol a leghosszabb és legveszélyesebb ost-
rom volt. 

Farkas Edith halálakor 14 missziós házban, -
amelyet nõvérek vezettek-, és 358 csoportban, -
amelyet helyi kültagok és önkéntesek vezettek-,
végezték evangéliumi munkájukat: enni adtak
az éhezõnek, inni adtak a szomjúhozónak, fel-
ruházták a mezíteleneket, meglátogatták a fog-
ságban sínylõdõket.

A rendszerváltozás után, mikor a nõvérek
visszaköltözhettek a Krisztina krt. 61. szám alá -
amelyet az I. ker Önkormányzat 1999-ben át-
adott nekünk-, idõsek részére megnyitottuk a
Farkas Edith Szeretetotthont. A Szociális
Missziótársulat a fenntartója még Budapesten
a Názáret Leányai Kollégiumnak, a Szikszói
Bethánia Napközi otthonos óvodának, a szik-
szói Bethánia Szeretetotthonnak és a Keszt-
helyi Farkas Edith Szakiskolának.

A Szociális Missziótársulat Nõvérei

Emléktábla avatás
Május 29-én a Szociális Missziótársulat 

emléktáblát állít alapítója, 
Farkas Edith tiszteletére.

Az ünnepség a Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony templomban hálaadó 

szentmisével kezdõdik 10 órakor, dr. Székely
János püspök  celebrálásában, 

utána kerül sor az emléktábla leleplezésére 
a Missziótársulat Anyaházánál 

(Krisztina krt. 61/a.). 

Köszöntõt mond: 
Varga Antal alpolgármester

Sóhaj
Kútnak lenni volna jó
utas-itatónak,
diófának vagy a fán
füttyentõ rigónak. 
Rigófüttynek volna jó,
lenni bár egy hangnak,
jönni-menni volna jó
akár csak a harmat.

Budavár egyik testvérvárosa Munkács, ezért az
önkormányzat különleges figyelemmel tekint
mindarra, ami Kárpátalján történik. A hírrõl,
hogy a Magyar Állami Népi Együttes „Megidé-
zett Kárpátalja – Hágókon innen és túl” címû
elõadásával a közeljövõben ukrajnai vendégsze-
replésre indul; május 5-én, a Hagyományok
Házában  tartottak sajtótájékoztatót.

Nemes Szilvia táncos, a rendezvény háziasszonya
a jelenlévõknek arról számolt be, hogy a tavaly
nyári néprajzi gyûjtés és személyes találkozások
során mindannyian megtapasztalták a kárpátal-
jaiak szívélyes vendégszeretetét. 

Szalipszki Endre beregszászi fõkonzul a zenei
és táncos anyaggyûjtés idején végigkísérte az Ál-
lami Népi Együttest. Szavai szerint „a világ egyik
legszebb vidéke közös kincsünk, magyarok, uk-
ránok, ruszinok, románok és cigányok egyfor-
mán kötõdnek e tájhoz. Õriznünk kell ezt az ér-
téket” – mondta a diplomata, hozzátéve, hogy az
ott élõ népcsoportok, nemzetiségek közösen ün-
nepelnek, sírnak és vigadnak, kultúrájuk kölcsö-
nösen gazdagítja egymást. Személyes kívánság-
ként fogalmazta meg az ukrán sajtó képviselõi fe-
lé, hogy jó lenne, ha egész Ukrajnában olyan bé-
késen élnének egymás mellett a népcsoportok,
ahogy évszázadok óta a kárpátaljai népek. 

A jelenlegi helyzetrõl szólva elmondta, hogy a
háborús konfliktus következménye Kárpátalján
is érezhetõ. A szegénység és kilátástalanság miatt
jelentõs az elvándorlás, ugyanakkor sok anyaor-
szági karitatív és civil szervezet mozdult meg az
ott élõk támogatása érdekében és a magyar kor-
mány is kiemelt figyelmet fordít az ott élõkre. Az
anyagi segítség mellett a kormány ezúttal az Álla-
mi Népi Együttes mûsorának utaztatásával is sze-
retne lelki megerõsítést nyújtani a magyaroknak
és az ukránoknak egyaránt.  Az együttes május

25. és június 2., illetve  június 21. és 28. között
Kárpátalján és Nyugat-Ukrajna területén, vala-
mint a fõvárosban, összesen tíz helyszínen mu-
tatja be immár itthon is nagy sikernek örvendõ
„Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen és túl”
címû mûsorát.

A turné két szakaszban valósul majd meg, az
elsõ elõadás május 25-én lesz Ungváron, majd
Kijevbe, Lembergbe, Szkoleba és Beregszászra
utazik a társulat. Második útjuk során Bereg-
szászon és Técsõn adja elõ kárpátaljai mûsorát a
Magyar Állami Népi Együttes. A helyszínek kivá-
lasztása a Kijevi Nagykövetség, az Ungvári
Fõkonzulátus és a Beregszászi Fõkonzulátus köz-
remûködésével történt.

A vendégszereplés célja magában foglalja a ma-
gyar és az ukrán népek kulturális örökségének
bemutatását, egymás jobb megismerését, az igé-
nyes szórakozást és a bennünket összekötõ kul-

turális szálak megerõsítését - hangsúlyozta  a be-
regszászi fõkonzul. A Magyar Állami Népi
Együttes az egyes elõadások bevételét humanitá-
rius célokra ajánlja fel.

Mihályi Gábor az Állami Népi Együttes mûvé-
szeti vezetõje úgy fogalmazott, „a közös múlt kö-
telez minket a hagyományok ápolására. „Rövid
kint tartózkodásunk során magam is megértet-
tem valamit az ott élõk lelkébõl. Számomra min-
den elõadás fontos, de a Megidézett Kárpátalja
itt van a szívem csücskében. Hiszek benne, hogy
a látványvilág, a zene és a tánc ugyanúgy rezdül
Ukrajnában is”. 

A sajtótájékoztató végén Pál István Szalonna, a
mûsor zenei vezetõje – aki maga is kárpátaljai szü-
letésû – mindehhez csak annyit tett hozzá, hogy
„tudni kell egymásnak kezet nyújtani akkor is ha
baj van és akkor is, ha nincs. Ahogy a templomban,
az esküvõkön mondják: jóban, rosszban….          r.a.

„Hazaindul” a kárpátaljai elõadás

Következõ lapszámunk

jelenik meg!

június 12-én

Május 11-én délelõtt a hagyományokhoz híven a
Budavári Mûvelõdési Ház több mint 150 gyer-
mek számára szervezett sokszínû foglalkozásokat
a Madarak és Fák Napja alkalmából. Az óvodá-
sok és kisiskolások kis csoportokba szervezõdve
hat helyszínen gyûjthettek pecsétet: hallgathat-
tak elõadásokat, játszhattak kreatív, a természet-
védelem iránti elkötelezettséget erõsítõ öko-játé-
kokkal, nézhettek madárvonulásról készített
képsorozatot, komposztálhattak.

Kézmûves foglalkozások, kirakósok, memó-
riajátékok és ügyességi feladatok segítségével já-
tékos formában ismerkedhettek meg a megúju-
ló energia típusokkal, a szelektív hulladékgyûjtés
és az újrahasznosítás folyamatával és fontosságá-
val. Legnagyobb sikere a héjabemutatóval egybe-
kötött elõadásnak volt, ahol a gyerekek egymás
szavába vágva faggatták a solymászt a ragadozó
madarak életmódjáról és ennek a különleges
szakmának a sajátosságairól.

Madarak és Fák Napja a Bem6-ban 
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I. Kerületi Egyházak Labdarúgó
Bajnoksága
Immár 22. alkalommal rendezik meg az egyházak lab-
darúgó bajnokságát, az I. kerületben. A bajnokságon 13
csapat indul. A rendezvény helyszíne a CCzzaakkóó  uuttccaaii
SSppoorrtt--  ééss  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonntt  (Czakó u. 2-4.) Ideje:
22001155..  mmáájjuuss  3300..  sszzoommbbaatt  MMeeggnnyyiittóó::  88..4455  óórraakkoorr..  A
rendezvényt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyit-
ja meg. Díszvendég, aki a kezdõrúgást is elvégzi: Nyilasi
Tibor, az FTC volt válogatott labdarúgója, Ezüstcipõs já-
tékosa. Díjak: Az I-III. helyezett kupát és minden csa-
pattag érmet, az I-VI. helyezett oklevelet kap, a gyõztes
a vándorkupát 1 évig megõrizheti, 3 gyõzelem után tu-
lajdonossá válik. Különdíjat kap a gólkirály, a legjobb ka-
pus és a legjobb mezõnyjátékos. 

A támogatók segítségével - Budavári Önkormány-
zat, Római Katolikus Egyház, Tabánért Alapítvány,
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület,
Czakó Sportközpont, Arsenal Pékség, I. ker. KSE - a
résztvevõk délben vörösboros marhapörköltet kapnak
tarhonyával és miseborral vagy (mise)sörrel. 
A belépés díjtalan!  

Römi bajnokság idõseknek
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ jjúúnniiuuss  33--áánn, sszzeerrddáánn  1133..3300  óórraaii  kkeezzddeetttteell  römi
bajnokságot szervez a kerületben élõ nyugdíjasok  ré-
szére. A römi játékon kívül lehetõség nyílik más kártya-
játékokban való részvételre is. Helyszín: IIII..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk
KKlluubbjjaa, 1013 Budapest, Roham u. 7.
A játék a römi általános szabályai szerint zajlik. A baj-
nokságon való részvételhez elõzetes jelentkezés
szükséges. Érdeklõdni személyesen vagy telefonon le-
het Bokodi Ferencné klubvezetõnél 2015. május 26-
tól május 29-ig, 9.00 órától-15.00 óráig. Telefon-
szám: 06-1/375-9486. 
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Kedvezményes áron vásá-
rolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ru-
házatot és játékokat. Helyszín: 1024 Budapest, SSzzééllll
KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..  eemmeelleett.. Idõpont: 2015. jjúúnniiuuss  11.. (hét-
fõ) 08.00-16.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811. 
A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül
nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lako-
sokat várnak.

Elektronikus úton is kérhetõ az EU kártya  
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylésével kap-
csolatban a nyári hónapokban jelentõs ügyfélforgalom
növekedés várható. Az ügyintézés gyorsítása, valamint a
várakozási idõk csökkentése érdekében érdemes az
ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezõknek elektronikus
úton benyújtaniuk igénylésüket a Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Fõosztálya felé. 
Az EU kártyával egy másik uniós tagállamban a ma-
gyar egészségbiztosítás terhére vehetõk igénybe azok
az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tag-
államban való átmeneti tartózkodás során szükséges-
sé válnak. A kérelem elõterjesztéséhez szükséges
nyomtatvány az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
honlapján (www.oep.hu) található Nyomtatványtárból
érhetõ el. 
Az „Igénylõlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához”
elnevezésû nyomtatványnál az „eMagyarország” me-
nüpontban letölthetõ igénylõlapot kell ügyfélkapun
keresztül továbbítani.  Az EU kártyát 21 napon belül,
tértivevényes küldeményként továbbítják a kormány-
hivatal munkatársai az  ügyfél által megadott címre. 

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

A múlt és a jövõ találkozása

A megnyitóbeszédeket követõen, L. Simon
László a kormány szándékait ismertette. Mint ki-
fejtette, a Hauszmann Tervet tavaly indították út-
jára, eredetileg tíz éves idõtávban gondolkodtak,
azonban már most látszik, hogy ennél tovább tart
majd a program. Már csak azért is, mert eredeti-
leg kizárólag a palota felújításában és néhány el-
bontott épület visszaállításában gondolkodtak.
Idõközben azonban ez megváltozott, a fejlesztés
irányainak meghatározása ezért már a teljes
Várra vonatkozik. 

L. Simon László hangsúlyozta: az átépítést kö-
vetõen reprezentatív kulturális és idegenforgalmi
funkciók kerülnének a Palotanegyedbe, maga a
palota épülete 98 százaléka kulturális feladatot
kapna. Ugyanakkor úgy alakítanák át, hogy álla-
mi és közjogi feladatok ellátására is alkalmas le-
gyen. Nem új keletû az elképzelés, hiszen errõl a
korábbi szocialista kormányzat már elfogadott
egy határozatot. Az elsõdleges célterület a
Palotanegyed, azon belül a palota és a Karmelita-
kolostor. A volt Honvéd Fõparancsnokság épüle-
te már megmenekült, itt kapott helyet a Zsolnay
bemutató, hamarosan egy hiánypótló Csontváry
kiállítás is megnyílik. Nincs viszont még döntés
arról, hogy mi legyen az épület sorsa, kerüljön rá
új tetõ, vagy akár egy emelet, esetleg maradjon
meg jelenlegi formájában. Hamarosan ötletpá-
lyázatot írnak ki arról, hogy egyáltalán be kell-e
építeni, és ha igen, milyen módon, a palota
Tabánra nézõ részét.

L. Simon László a Táncsics-börtönét is magá-
ban foglaló épületegyüttessel kapcsolatban arra
hívta fel a figyelmet, hogy ideiglenesen itt mutat-
ják majd be a Hauszmann Terv tanulmányait és
más nyilvános dokumentumait, valamint egyes
mûtárgyakat. 

Idén elindul a Stöckl-lépcsõ visszaépítése, a
Fõõrségi épület kialakítása, és a Száraz-árok feltá-
rása, ahol a régészeti munkálatokat követõen,
föld alatti, több ezer négyzetméteres kiállítóte-
rem-komplexumot alakítanak ki. Több mint
400 millió forint jut az Erdélyi-bástya és a
Táncsics-börtön régészeti feltárására, megtörté-
nik a Hunyadi- és a Csikós-udvar rekonstrukció-
ja. L. Simon László nyomatékosította: a források
rendelkezésre állnak, az elsõ beruházások terve-
zése, közbeszerzései, majd maga a kivitelezés
idén elindul. Ha minden jól megy, 2017. harma-
dik negyedévében átadják az új épületeket. 

A Szent István-teremben õrzött mûtárgyak a
Kiscelli Múzeumba kerülnek, a terem hiteles re-
konstrukciója még ebben a kormányzati ciklus-
ban megvalósul. A Táncsics-börtön mögötti zsi-

nagóga ismételt feltárására egyelõre nincsenek
meg a források, azonban a szándék megvan a ré-
gészeti kutatások elvégzésére.  

A miniszterhelyettes úgy látja, hogy a Palota-
negyedben helye van a kortárs építészetnek, ahol
viszont lehetõség van rá, a Hauszmann-féle épü-
leteket kell helyreállítani, hiszen ez az utolsó állo-
mása a történeti fejlõdésnek. Az, hogy a háború
után nem valósult meg a palotarekonstrukció,
politikai döntés volt. Ezért kell visszanyúlni
Hauszmannig, a korábban elvégzett felújítások
ugyanis olyan tereket hoztak létre, melyek nem
hitelesek, ráadásul funkció nélküliek. 

A mostani fejlesztés során a szakma támogatá-
sával meg kell találni az egyensúlyt a helyreállítás
és az új épületek kialakítása, valamint az állag-
megóvás között, megvalósítva a régi és az új
egyensúlyát – jelölte meg a legfontosabb feladato-
kat L. Simon László, majd ismertetõjét azzal zár-
ta, hogy a kultúra és az állami funkciók együttmû-
ködésének, illetve a turizmus támogatásának egy-
ségét fogalmazza meg a Hauszmann Terv. A kor-
mány arra törekszik, hogy a Vár a történelméhez
méltó szerepet töltsön be a nemzet életében.

Megújul a Budai Vár
Az elismert külföldi és hazai szakemberek részvéte-
lével megtartott kétnapos konferencián dr. Nagy
Gábor Tamás, Budavár polgármestere a várfejlesz-
tés közösségi, önkormányzati tapasztalatait össze-
gezte. Mint rámutatott, a Budai Vár identitáskép-
zõ ereje messze túlmutat Budapesten, a Vár min-
den magyaré, az egész nemzeté, ennek tudatá-
ban kell eljárni a döntések meghozatalakor.

Hiszen ezt az örökséget szeretnénk éltetni, meg-
tartani és továbbadni unokáinknak. A terület re-
habilitációjának fontos eleme a közlekedés
rendbetétele, ennek keretében az önkormányzat
a közlekedésfejlesztési operatív program kedvez-
ményezettjeként több  beruházást valósított meg
az utóbbi idõszakban – hívta fel a figyelmet dr.
Nagy Gábor Tamás. Megvalósul az akadálymen-
tes feljutás a Várba, a sorompókon belül csökke-

ni fog a gépkocsiforgalom, ide a turistabuszok
egyáltalán nem hajthatnak majd be és jelenleg
tervezési szakaszban van a mélygarázsok helyé-
nek meghatározása. 

Jelentõsen javítani fogja a váriak és az idelátoga-
tók komfortérzetét, az a 16 darab, Euro6-os mo-
torral szerelt környezetbarát, korszerû autóbusz,
amelyek hamarosan forgalomba állnak a vári vo-
nalon. 

Fontos része a Várnak a barlangszer, amely
2002 óta gazdátlan területnek számított, helyen-
ként már életveszélyes volt. Aztán a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkkal közösen, pályázati forrásból
megkezdõdhetett a felújítás. A barlangrendszer
jelenleg arra vár, hogy valódi turisztikai attrakció
legyen. 

Fõvárosi és kerületi beruházásban elkészült a
vári utak és járdák felújítása, a Szentháromság tér
és a  Hess András tér teljes rekonstrukciója. A kö-
zelmúltban fejezõdött be az Öntõház utca átépíté-
se, ezzel méltó összeköttetés létesült a szintén meg-
újult Clark Ádám tér és a Várkert Bazár között.

A polgármester elõadásában szólt arról is, hogy
a Polgárváros megmaradt lakónegyednek, ezt az
állapotot továbbra is meg kell tartani, nem sza-
bad hagyni, hogy szórakoztató központtá váljon a
Vár. Ezért van nagy jelentõsége annak, hogy a la-
kások döntõ többsége önkormányzati tulajdon-
ban maradt, hiszen így a fejlesztések, felújítások
során is biztosítható az egységes szemlélet.

A Vár él, a vendéglátóhelyeket szívesen látogat-
ják az emberek, amiben komoly szerepe van a
kormányzati, fõvárosi és kerületi fejlesztéseknek,
beruházásoknak – tette hozzá.

A polgármester kiemelte, hogy az elmúlt öt év-
ben többet fejlõdött a kerület, mint az elmúlt
húsz év alatt összesen, ennek a helyreállítási hul-
lámnak emblematikus állomása volt a Várkert
Bazár felújítása a Halászbástya és a Mátyás-
templom renoválási munkálatai mellett. A
Várnegyed megújítása ugyanakkor nem elõz-
mények nélküli, hiszen az önkormányzat a ki-
lencvenes évektõl kezdve számos értéknövelõ
beruházást hajtott végre a kerületben. Ilyen a
Corvin tér rehabilitációja, ahová befektetõk
mélygarázst akartak építeni. Ezt azonban a la-
kók kérésére az önkormányzat megakadályozta,
majd felújította a teret. 

Ezzel elindult egy folyamat, rövidesen megtör-
tént a környezõ házak, a Kapucinus templom és a
Budai Vigadó rekonstrukciója is. Ezt követte a kör-

nyék tizennyolc,
önkormányzati tu-
lajdonú mûemlék
házának felújítása,
ahogyan az utóbbi
években megszé-
pült a Horváth-
kert, több temati-
kus játszótér épült,
a sor pedig most a
Várral folytatódik –
tette hozzá dr. Nagy
Gábor Tamás.
„Amikor felújí-
tunk egy épületet, a
teljességre törek-
szünk. Hiszünk ab-
ban, hogy egy-egy
ház megszépítésé-
vel jó példát muta-
tunk a környék
magántulajdono-

sainak, így további fejlesztések indulhatnak meg”
– mondta a polgármester. 

Végezetül arra is felhívta a figyelmet, hogy egy-
re jobban érzékelhetõ a kerület megfiatalodása.
Az utóbbi években a kilépõ generációk után nem
a gyerekek, hanem az unokák foglalják el a lakó-
tereket. Ez már látszik a kerületben, elég csak a
játszóterek kihasználtságát megnézni – emlékez-
tetett a polgármester.                                                K. Á.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2015. június 11-én, csütör-
tökön 17 órai kezdettel a Magyar Telekom
székházában (1013 Budapest, Krisztina krt. 55. )
tartja éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.)
2015. június 10-én, 12 óráig lehet leadni illetve
e-mailen a kozmeghallgatas@ budavar.hu cím-
re elküldeni.

Építészeti konferencia a Hauszmann Tervrõl

A palota a budai oldal felõl nézve. A kép bal szélén látható a lo-
varda, középen a Fõõrség, s még a Stöckl-lépcsõ is kivehetõ a
régi fotón

A tervek szerint még idén elindul a Fõõrségi épület kialakítása és a Stöckl-lépcsõ visszaépítése is

Március végén tartotta alakuló ülését a Párbe-
szédet a Várért Kezdeményezés, amelynek elin-
dítói úgy gondolják, hogy elengedhetetlen a
Várral és az egykori királyi palotával kapcsola-
tos kormányzati tervek nyilvános megvitatása.
Ezt a célt szolgálta a „Gyorskonferencia a
Királyi Palota jövõjérõl” címû nyilvános, szak-
mai fórum megrendezése, melyen szakemberek
mondták el véleményüket a vári beruházás le-
hetséges irányairól. Összeállításunkban ezekbõl
mutatunk be néhányat. 

Rév István, az OSA Archívum igazgatója úgy lát-
ja, hogy a palota helyreállításakor a Hauszmann-
féle állapot rekonstrukciója az elsõdleges cél, és
nem az, hogy az épületegyüttes megfelelõ funkci-
ót kapjon. Hozzátette: a palotát elõször a szovje-

tek, majd Rákosiék tették tönkre, végül lecsupa-
szítva építették újjá.

Magyar Károly régész szerint, az egykori lovar-
da épülete nem illik az azóta megváltozott kör-
nyezetbe, ráadásul a beépítés a középkori emlé-
keket is megváltoztatná. A szakember hangsú-
lyozta: mindenekelõtt további feltárásokra len-
ne szükség, hiszen a Palotanegyed több pontján
mindeddig elmaradtak az ásatások.

Lõvei Pál mûvészettörténész szerint a Nemzeti
Galéria jelenleg sem szenved helyhiányban, a kli-
matizációja is megoldott, így nincs szakmai oka a
költözésnek. Az Országos Széchényi Könyvtár
helyzete egészen más: szállítórendszere rossz álla-
potú, a korábban elképzelt új raktára nem ké-
szült el. Ma a palota körítõ fala sem ott áll, ahol
egykor, a tetõformák visszaállítása sem lehetsé-

ges a teljes helyreállítás nélkül, ez azonban önma-
gában 1000 milliárd forintos nagyságrendû költ-
séggel járna. Ráadásul, nincs elegendõ archív
anyag ahhoz, hogy a palota egésze visszanyerhesse
eredeti megjelenését, márpedig a rekonstrukció-
nak csak így lenne értelme. Az eredmény ezért az
új historizmus lesz, ami a Vár esetében nem hite-
les. Gondot okozhat, hogy a Hauszmann-féle
helyreállítás a barokk részekbõl sokat megtartott,
ezekrõl pedig egyáltalán nincsenek meg a korabe-
li tervek. A mûvészettörténész emlékeztetett: a vi-
lágörökségi státuszt a palota a jelenlegi állapotára
kapta meg, ami az egymásra rétegzõdõ korok le-
képezése. A történelmi szubsztancia megõrzésé-
ben a hatvanas, hetvenes évek kiegészítései, az új
lépcsõházak és a módosított kupola is benne fog-
laltatik. 

Pákozdi Imre közíró a Szent György térrõl fejtet-
te ki véleményét. A volt Honvéd Fõparancsnok-
ság épületét dugónak nevezte, amely elválasztja
egymástól a Dísz teret és a Szent György teret. Ér-
demes lenne az épületet elbontani, a terület hatá-
roló falainak párkánymagasságát pedig 15 méter-
ben meghatározni, míg a nyugati fal kialakítása-
kor a Sándor-palota osztását kellene követni. 

Búza Péter várostörténész arra hívta fel a figyel-
met, hogy a Városligetben és a Várban hosszú
ideje múzeumok mûködnek: mindössze a fotó-,
az építõmûvészet és a zene megjelenítése hiány-
zik. A Várban felszabaduló, illetve építendõ épü-
letekben ezeket pótolni lehetne. A várostörté-
nész az Országos Széchényi Könyvtár épületébe
is múzeumot képzel el, amennyiben a könyvtár
máshol méltó elhelyezést kapna.                           -pp-

Gyorskonferenciát tartott a Párbeszédet a Várért Kezdeményezés
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A május 7-i emlékhangverseny több szempontból
is különlegesnek ígérkezett. A Várszínház átalakí-
tása miatt – tizenöt év óta most elõször – a kon-
certet nem Beethoven budai fellépésének eredeti
helyszínére, hanem a Magyar Tudományos Aka-
démia Országház utcai dísztermébe hirdették
meg. Az utolsó pillanatban azonban technikai
okokból helyszínt kellett váltani, így az ünnepi
hangversenyre: Bogányi Gergely Kossuth- és
Liszt-díjas zongoramûvész estjére, végül a
Mátyás-templomban került sor.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjé-
ben arról a 2000 óta tartó hagyományról beszélt,
amelynek keretében a Budavári Önkormányzat
és a kerület zenebarát polgárai minden évben fe-
jet hajtanak az 1800. május 7-én Budán koncer-
tezõ zeneszerzõ-zongoramûvész emléke elõtt.
Szavai szerint: „Büszkék lehetünk arra, hogy elõ-
deink kétszáztizenöt éve a Várszínházban hallgat-
ták az akkor harmincéves Beethovent. Régi ta-
pasztalatom, hogy igenis létezik valami, amit a la-
tinok úgy fogalmaztak meg: genius loci. A lexi-
kon szerint a hely szelleme, ‘egy bizonyos helyen
uralkodó, onnan kisugárzó szellem’, tágabb érte-
lemben a helyi ihlet. Ezért tartottam nagyon fon-
tosnak, hogy – amikor csak lehet – a Vár-
színházban tartsuk meg ezeket az emlékhangver-
senyeket, és elõzze meg õket valamilyen köszön-
tés, közös értelmezése annak, hogy mi, akik össze-
jövünk ezen a napon nem egy akárhol és akármi-

kor megtartható Beethoven elõadásra jövünk,
hanem a Budavári Beethoven emlékezésre” –

mondta a polgármester, majd felso-
rolta mindazon muzsikusokat, akik
az elmúlt másfél évtizedben az ün-
nepség meghívott szólistái, illetve
közremûködõi voltak. 

„A Várszínház házi szelleme
most kicsit bántva érezheti magát,
mivel a mai emlékhangverseny a
közelgõ átalakítás miatt nem való-
sulhatott meg ott, az ódon falak
között, ezért új helyszínt keres-
tünk” – folytatta dr. Nagy Gábor
Tamás, majd köszönetet mondott
Süllei László kanonoknak, Tardy
László karnagynak és Mátéffy Ba-
lázsnak, a Mátyás- templom egy-
házmûvészeti gyûjteménye igazga-
tójának a hely rendelkezésre bo-
csátásáért.

Továbbiakban felidézte a Ma-
gyar Kurir korabeli tudósítását

Beethoven budai fellépésérõl és azt a különös
véletlent, hogy a zeneszerzõ utolsó karmesteri
szereplése – a IX. szimfónia õsbemutatója –
1824-ben ugyancsak május 7-ére esett. Végeze-
tül dr. Nagy Gábor Tamás Liszt Ferenc vissza-
emlékezését és Haydn gondolatait idézte
Beethovenrõl. Az osztrák zeneszerzõ így írt: „Az
Ön inspirációja kimeríthetetlen, olyan gondo-
latai fognak születni, amilyenek eddig senki-
nek, és ezen gondolatait soha nem fogja felál-
dozni semmifajta zsarnokságnak, sokkal in-
kább a szabályokat fogja feláldozni az inspiráci-
ója érdekében; mert Ön nekem olyan ember-
nek tûnik, akinek egyszerre több feje, több szíve
és több lelke is van...”

A közönség nagy várakozással tekintett a kon-
cert elé, hiszen Beethoven és Liszt mûvei a közel-
múltban bemutatott „Bogányi zongorán” csen-
dültek fel. Mindeddig kevesen láthatták-hallhat-
ták a zongoramûvész által tervezett, csavaros lábú
monumentális hangszert, ez volt a harmadik al-
kalom, hogy Bogányi Gergely Magyarországon
megszólaltatta a zongorát.

A mûsorban Beethoven két legnépszerûbb
szonátája (a Pathetique és a Mondschein) mel-
lett  Liszt Ferenc Eroica címû „transzcendes
etûdjét” és Benediction de Dieu dans la
Solitude címû mûvét élvezhette a hangverseny
közönsége. Ez utóbbiról a mûvész azt mondta a
közönségnek, hogy Liszt egyik nagyszabású mû-
ve személyes kedvence is és kisebb csodának
tartja, hogy a Mátyás-templomban játszhatja el.
A költõi és vallásos harmóniák címû sorozat e
darabja Lamartine versére készült, a sorozat
egyik legszebb kompozíciója. Lisztnek itt sike-
rült a szövegben megfogalmazott lelki derût, a
megbékélést zenei eszközökkel kifejeznie.

A különleges hangversenyen az erõteljes hang-
zású Bogányi-zongora a magasabb regiszterekben
egészen tisztán szólt, a jól megszokott Stenwayek
és Bösendorferek után olyan különbséget vél-
tünk felfedezni, mint amikor a bakelit lemezját-
szóról áttértünk a labortisztaságú CD-re.

A helyszín, a mûvész és a hangszer hármasa
nagy sikert aratott, amelyet Bogányi Gergely egy
rövid Bartók ráadással köszönt meg.            Rojkó A.

A jazz hagyományosan késõesti mûfaj, így sen-
ki nem csodálkozott, hogy május 8-án Sárik
Péter és triója este háromnegyed kilenckor kezd-
te meg koncertjét a Várkert Bazár rendezvény-
termében. A formabontó estet feltûnõen nagy
érdeklõdés kísérte, a zsúfolásig megtelt három-
száz fõs terem közönségének többségét fiatalok
alkották.

Ahogy lapunk elõzõ számában olvashatták,
Sárik Péter, a trió vezetõje alaposan felkészült
a különleges alkalomra, zenekarával nem ru-
tinból improvizált. Elõzetesen hosszabb idõt
töltött azzal, hogy Beethoven mûveit egyen-
ként elemezze és eldöntse, melyeket érdemes
feldolgozni. Végül a klasszikus zeneszerzõ
szimfóniáinak ismert tételeit és szonátáit
emelte ki  a többi közül, így a program szinte
örökzöld dallamok jazz-feldolgozásából állt.
Minden mûvet egyedi zenei világba ágyazott,
a 13. szonátát így helyezte például latin rit-
musokba. Az est kiemelkedõ pontja volt,
amikor a muzsikusok a közönség aktív közre-
mûködésével adták elõ a IX. szimfónia
Örömódáját. 

Sárik Péter személyes hangú köszöntõjében
felhívta a figyelmet arra, hogy „Beethoven jazz-
zenész volt” és a mûsor során ezt az állítást – sa-
játos módszere segítségével – valóban sikerült
bebizonyítania. A trió tagjai: Sárik Péter (zon-
gora), Fonay Tibor (bõgõ, basszusgitár) és
Gálfi Attila (dob), a Holdfény szonáta lassú té-
telével búcsúztak a közönségtõl. A zenekar ve-
zetõje úgy fogalmazott, hogy Beethoven jazzesí-
tésével nehéz feladat elé állították a zenekart,

ám õk mégis nagyon szerették a felkészülésre
szánt utóbbi három hónapot.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester rövid,
közvetlen hangú mondatai jól tükrözték a jazz-
barát közönség lelkesedését. Határozottan állí-

totta, hogy ezen az estén valóban megjelent
Beethoven. „Azt hittük, hogy jazz koncertre jöt-
tünk, ám ma a zeneszerzõ itt volt. Az elmúlt évek-
ben számos nagynevû muzsikus – többek között
Szakcsi Lakatos Béla, Vukán György és Lajkó

Félix – improvizált a Beethoven Budán sorozat
keretében, de ez a hangzás, ez az átszellemülés
most elõször jött létre” - mondta a polgármester,
aki egy pohár bor és egy kis pogácsa mellett kötet-
len beszélgetésre invitálta a közönséget.              -a- 

„Beethoven jazz-zenész volt!”

Bogányi Gergely a Mátyás-templomban

A koncert végén a közönség közelrõl is megcsodálhatta a különleges Bogányi-zongorát

A Beethoven Budán koncertsorozat elsõ fellépõjét Bogányi Gergelyt és a
közönséget Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte

Sárik Péter, Fonay Tibor és Gálfi Attila Beethoven szimfóniák és szonáták jazz-feldogozásával kápráztatta el a közönséget
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A történészek gyakran mondogatják, hogy a tör-
ténelem nem más, mint az egyéni sorsok összessé-
ge. Dr. Buzinkay Géza, irodalomtörténész, pro-
fesszor emeritus, a Várbarátok Körének elnöke,
az elsõ világháború százéves évfordulója kapcsán
igényes tipográfiájú kötetben tette közzé nagyap-
ja rajzokkal illusztrált visszaemlékezéseit és csalá-
di levelezését. A szerkesztõ a könyv bevezetõjében
egy mára elfeledett polgári réteg életformáját és
gondolatait mutatja be. Dr. Buzinkay Gézával
Ney Ákosról és a letûnt múltról beszélgettünk.

s Néhány héttel ezelõtt a közönség a Várnegyed
Galériában is láthatta az ön anyai nagyapja, Ney Ákos
tartalékos tüzér fõhadnagy emléktárgyait…

- A Budavári Önkormányzat arra kérte a vári la-
kosokat, hogy személyes családi tárgyakkal járul-
janak hozzá a Nagy Háborúra emlékezõ kiállítás-
hoz. Nagyapámtól több tárgy, többek között a
személyi azonosítója, néhány rajza, fotója, egy
fronton talált törött lópatkó és a skapuláréja is
tárlóba került. (Ez utóbbi nyakba akasztható bõ-
rön függõ kis szentkép volt, amelyet a bécsi asszo-
nyok nyújtottak föl a frontra induló vonat kato-
náinak.)
s A kötetben megjelentetett anyag nem napló, ha-
nem utólag megírt és illusztrált visszaemlékezés. A
háború után mennyi idõ telt el a feljegyzésekig?

- A nagyapám fõhadnagyként Galíciában szol-
gált, majd 1915 augusztusában visszahívták a
frontról és a hadi szállításhoz irányították.
1916 januárjától a Magyar Kereskedelemügyi
Minisztérium bécsi képviselõje lett, a Harctéri
emlékeim címû kéziratot e két idõpont között,
négy hónap alatt írta meg, de a szöveg között el-
helyezett rajzok egy része még a fronton ké-
szült. Mérnök lévén, meglehetõsen jól rajzolt.
Levelezõlapok hátára skiccelte fel például a

megfigyelõállás alaprajzát, egy
kerek rajzán pedig az látható,
ahogy egy katonai távcsõbõl
látja azt a várost, ami ellen in-
dul a támadás. 
sMennyire tükrözi a visszaemlé-
kezés Ney Ákos egyéniségét?

- Sok mûfajt ötvözött a feljegyzé-
sei között. Remek jellemzése-
ket, portrékat írt az üteg tagjai-
ról, a fõnökeirõl és a tisztikar
többi tagjáról, és több saját ver-
sét is olvashatjuk. Például
Rostand Cyrano monológjára
megírta az üteg indulóját, amely
mellett ott szerepel az egyik baj-
társa által készített paródia is. A
személyisége és családi háttere
valójában abból a 114 családi levélbõl ismerhetõ
meg, amelyek 1914 és 1918 között íródtak.
Amikor kitört a háború, majdnem egyéves volt a
kislánya és a nagyapám úgy vonult be, hogy a szü-

lész orvos elõzõ nap közölte, jön a második baba.
A második kislánya – az édesanyám – akkor szü-
letett, amikor a nagyapám harcolt. Miután
visszahívták a frontról, a Vasútszállítási Fõfelü-
gyelõségre helyezték, ahol hadiszállítási biztosi
beosztást kapott. Számos epizód között megörö-
kítette azt is, hogy mi történt, amikor a bolgár ki-
rály vasutat szeretett volna vezetni… Tény, hogy
nagyapám ezt követõen kapta meg a Ferenc
József rendet. 

A könyvem három helyszínen játszódik, a leve-
lek e három településrõl íródtak. Az elsõ Buda,
ahol az édesapja is élt. A második Besztercebá-
nya: a felesége, a kislányok és az ottani nagyszü-
lõk otthona, és a harmadik – ahol szinte minden
családtagnak volt háza vagy birtoka – Csejte.  A
háború elõtti, századfordulós idõszakot családi
fényképekkel ábrázoltam.
s A kötet címe szerint Ney Ákos egy igazi „magyar
úr” volt. Így volt ez idõsebb korában is?

- A „magyar úr” az értelmiség felsõ kategóriája.
Ez alatt nem a hatalmi arisztokrácia, nem a

pénzelit értendõ, hanem a kö-
zépréteg felsõ szintje. Az õ élet-
felfogásukat ma már nem is-
merjük és errõl nem írnak az
elsõ világháborúra vonatkozó
irodalomban sem. Ney Ákos
úgy ment a háborúba, hogy
hitt az „Isten, Király, Haza”
hármasában. Amikor a front-
ra indult, a haza iránti köteles-
ségét teljesítette, ami magában
rejtette, hogy esetleg nem éli
túl a háborút. 33 évesen vonult
be, elõtte megírta a végrende-
letét. Az okiratban nemcsak a
tartozásait és azok fedezetét so-
rolta fel, hanem azt is megírta,
hogy ha nem jönne vissza, mi

történjen a családdal, mikor menjen férjhez a fe-
lesége stb. A nagyapám konzervatív-liberális ha-
bitusa számomra nagyon vonzó. Tisza István
párti volt, ellentétben a felesége családjával,

amelynek tagjai függetlenség pártiak voltak. Õ
katolikus, felesége családja evangélikus volt. A
konzervatív-liberális irodalmi ízlés egészen fur-
csa. Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy ebben a
korban csak Adyt olvasták. Egy levélváltás kere-
tében a feleségével megvitatják Pekár Gyula
egyik regényét és nagyon nem szeretik, pedig
Pekár Gyula a középosztály írója volt. Nagyapám
az ifjúságának  prózaíróit – többek között Vas
Gerebent, Jókait és Mikszáthot – szerette, de fele-
ségével leginkább francia irodalmat olvastak és
arról leveleztek. E német–francia kultúrkör telje-
sen hozzátartozott a gondolkodásukhoz, szinte a
mindennapjaikhoz.

Hihetetlen, hogy élete végéig mennyire rendít-
hetetlen maradt. A Budavári Római Katolikus
Egyházközség világi elnöke volt. 1947-ben le-
mondatták, mert nem volt hajlandó a békepa-
pok támogatásában részt venni. Nagyanyámmal
rajta voltak a kitelepítési listán, de egy magas
funkcióba került korábbi vasutas pályamunkás –
aki a harmincas években nagyapám beosztottja
volt – levetette a nevüket a névsorból. A nyugdí-
ját azonban megvonták, ezért 71 évesen, 1952-
ben beosztott mérnökként munkába állt és
1958-ig dolgozott. Végül nyugdíjat csak azután a
majdnem 7 év után kapott.
s A napjainkban is mûködõ Várbarátok Körét is õ
indította el…

- 1906-tól kezdve az Úri utca 19.-ben élt és lelkes
budai patrióta lett. Anyai ágon megörökölte a
ház egyik részét, majd a családtól másfél évtized
alatt, apránként megvásárolta az egészet. Ezután
fölújíttatta, ekkor készült az udvarban a Csejtét
ábrázoló napóra, amely most a polgármesteri hi-
vatal aulájában látható. Az 1960-as években nem
volt szokás civil szervezetet alapítani, õ 1966-ban
– nem sokkal a halála elõtt – mégis megalapítot-
ta a Várbarátok Körét. Idõs korában is aktív volt,
újságcikkeket írt, koncepciót gyártott a vári köz-
lekedéssel kapcsolatban és helytörténeti, mûve-
lõdéstörténeti elõadásokat szervezett. 
Az Egy magyar úr a XX. században címû kötet a
Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.              R.

Jövõre Beethovennel
ugyanitt
„Beethoven él és jól érzi magát Budán”. E mondattal kezdte
köszöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a koncertso-
rozat utolsó hangversenye elõtt, május 10-én, a Városháza
aulájában. „Kiváló mûvészek hozták ide a muzsikát és önök,
akik részt vettek a hangversenyeken, éltetik a világhírû zene-
szerzõt” – fordult a házigazda a közönséghez, majd sorra vet-
te a korábbi napok budavári zenei eseményeit, méltatta az
elõadókat és külön-külön is értékelte a koncerteket.

A „Beethoven Budán” hangversenysorozat utolsó helyszíne
minden esztendõben a kiváló akusztikával rendelkezõ
Városháza aulája. „Mi már rég feltaláltuk a Virtuózok soro-
zatot, hiszen kezdeményezésünkkel olyan ifjú muzsikusok-
nak kínáltunk bemutatkozási lehetõséget, mint Gyöngyösi
Ivett, Balázsi János vagy Meggyesi Zsolt zongoramûvészek –
folytatta a polgármester. Az idei meghívott mûvész, Berecz
Mihály, annyira fiatal, hogy a szervezõk ’Misiként’ nevezték
meg a mûsorfüzetben.”

Dr, Nagy Gábor Tamás bejelentette, hogy a 2016-os évfor-
dulóra Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész elfogad-
ta a meghívást, õ lesz tehát az ünnepi hangverseny szólistája.
Ugyancsak ezen a délutánon hangzott el a hír, hogy a
„Beethoven Budán” szervezõinek új kezdeményezésére jövõ-
re kadenciaversenyt hirdetnek és a legjobb Beethoven-variá-
ciókat hangversenyen adják elõ. Végül a polgármester arra
kérte a közönséget, vigyék hírét annak, hogy Beethoven él
Budán és jövõre is élni fog.
Berecz Mihály mosolyogva ült a zongorához, majd átszelle-
mülten kezdte mûsorát Beethoven A-dúr szonátájával. A 17
éves diák másodikként komoly, és technikailag nehéz mû-
sorszámot, az Eroica variációkat választotta. A közönség
nagy élvezettel hallgatta a tehetséges fiatalembert, aki rövid
ráadással zárta mûsorát s egyben a „Beethoven Budán”
2015-ös koncertsorozatot. 

A budavári zenebarátok kedvelt helyszínén,
az Endrõdy palotában, azaz az MTA
Zenetudományi Intézetében, május 9-én
szalonkoncert keretében emlékeztek meg
Beethovenrõl. A hangverseny minden ér-
deklõdõ számára nyitott és ingyenes volt.

Ritkán felcsendülõ dalok, egy négykezes
mû és egy kétzongorás zongoraverseny hang-
zott el három mûvész elõadásában. A kama-
rahangversenyen három fiatal muzsikuste-
hetség: Brassói-Jõrös Andrea énekmûvész,
valamint Czébely Beáta és Nagy Csaba zon-
goramûvészek mutatkoztak be a közönség-
nek. A bensõséges hangulaton érzõdött,
hogy az elõadók jó barátok és jól ismerik egy-
mást. (Brassói-Jõrös Andrea és Czébely
Beáta a kárpátaljai Viskrõl származnak,
együtt nõttek fel, Nagy Csaba pedig a Zene-
akadémián Czébely Beáta tanszaktársa volt.)

A zongorán kísért Beethoven-dalok
(Andenken, Nignon, La partenza, Der
Wachtelschlag) Brassói-Jõrös Andrea remek
elõadásában jól mutatták a zeneszerzõ sokszí-
nûségét, kísérletezõ kedvét és az elõadó te-
hetségét. A Waldstein gróf témájára készült
8 zongoravariációt kedvtelve hallgatta a kö-

zönség, hiszen a szerzõ e népszerû mûvét so-
kan ismerik. Czébely Beáta és Nagy Csaba ki-
váló együttmûködésben adta elõ a mûvet.

A mûsor befejezõ számaként bemutatott V.
zongoraverseny kétzongorás változata igazi
kuriózum volt. Ebben a formában ritkán

játsszák a mûvet, hiszen nemcsak komoly
technikai feltételeket, hanem két érzékeny,
kiváló mûvészt is igényel. A mû bemutatásá-
val a Zenetudományi Intézetben rendezett
Beethoven hangverseny elõadói maradandó
emléket hagytak a budaváriak körében.

Szalonkoncert az Endrõdy palotában

Május 8-án Somlai Petra, Paulik László,
Maróth Bálint és az Orfeo Zenekar koncert-
jét hallhatták a zenebarátok az MTA budavá-
ri dísztermében. (A hagyományok szerint a
Budavári Önkormányzat által támogatott

együttes minden esztendõben különleges,
egyedi mûsorral vesz részt a Beethoven
Budán rendezvénysorozaton.) Az elegáns és
remek akusztikájú helyszínen olyan hangzás-
ban szólalt meg Beethoven muzsikája, ahogy

azt a klasszikus zene mestere korában hall-
hatta a közönség.

Az Orfeo Zenekar régi hangszereken szó-
laltatta meg Beethoven B-dúr rondóját
(Wo06), amelynek szólistája, a vári közönség

elõtt jól ismert Somlai Petra volt. A
nemzetközi hírû fortepiano-mûvész
felszabadultan és átszellemülten ját-
szott a zongoránál kissé tompább
hangzású (fatõkés) fortepianón. 

A mûsor második számát, a G-
dúr románcot (op. 40) Paulik
László hegedûmûvész adta elõ a ze-
nekar közremûködésével, majd az
est fénypontjaként gyönyörûen
szólalt meg a C-dúr hármas verseny
zongorára, hegedûre és csellóra
(op.56.) Somlai Petra, Paulik Lász-
ló, Maróth Bálint (cselló) és a zene-
kar elõadásában. A meghitt, csalá-
dias hangulatú koncert mûvészeti
vezetõje és karmestere, a Liszt-díjas
Vashegyi György, a hangverseny
végén széles mosollyal nyugtázta a
mûvészek teljesítményét, a közön-
ség pedig vastapssal jutalmazta az
elõadókat.

Beszélgetés dr. Buzinkay Géza irodalomtörténésszel

Egy magyar úr a Várból

Úgy szólt a muzsika, mint a Mester korában

Az Orfeo zenekar régi hangszereken szólaltatta meg Beethoven mûveit

Czébely Beáta és Nagy Csaba budavári hangversenye nagy sikert aratott

Dr. Buzinkay Géza

A Városházán Berecz Mihály adott bemutatkozó koncertet
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Májusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001155..  mmáájjuuss  2266--áánn  1177
óórraakkoorr a Budavári Önkormányzat dísztermében. (I., Úri u.
58.) TTaavvaasszzüünnnneepp címû estjére. Vendégek: Lovas Rozi
színmûvész, Homola Szabolcs magyar értelmiségi. A
Homola Pincészet borához a La Fiesta Party Service kínál
kóstolófalatot. Házigazda: Szigethy Gábor.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
JJúúnniiuuss  66..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss
ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss – vadonatúj játékok-
kal. Ajánlott korosztály: 6-12 éves ko-
rig, 120 perc.

JJúúnniiuuss  1133..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  „„CCssooddááss  mmeesséékk””  – diafilm-
vetítés:Alice Csodaországban, Aladdin és a csodalámpa,
Vizipók csodapók. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 45
perc.
JJúúnniiuuss  2200..,,  sszzoommbbaatt  1166  óórrááttóóll  MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  aa
MMeesseemmúúzzeeuummbbaann  ééss  aa  MMeesseemmûûhheellyybbeenn..  „Ma minden az
enyém!” - a múzeum, a színpad, a kamera, a ceruza. A
Mesemúzeumban megváltott elsõ 100 karszalaghoz
meglepetés jár!
1166..0000::  AAzz  éénn  kkeeddvveenncc  ddaallaaiimm  - Kovácsovics Fruzsi kon-
cert
1177..3300::  „„VVaarráázzssllóónnaakk  ööllttöözztteemm”” - Játékos bûvészmûsor
Boldog Péter bûvésszel
1188..3300::  ÉÉnn  vvaaggyyookk  aa  lleeggjjoobbbb……  - tabáni kalandpálya a
Kompánia Színházi Társulattal
1199..3300::    TTrrééffááss  vváárroossii  ttöörrttéénneetteeiimm - animációkészítés
2200..3300::  „„AAzz  ÉÉnn  ttöörrttéénneetteemm”” - Play-back színházi elõadás.
A Kompánia Színházi Társulat improvizációs elõadásá-
nak középpontjában a nézõk által elmesélt történetek
állnak. 
1199..3300--2211..3300::  TTiittookkddoobboozz  kkéésszzííttééssee  Farkas Réka iparmû-
vésszel.
JJúúnniiuuss  2277..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  MMEESSEE  --  PPAAPPÍÍRR  --  OOLLLLÓÓ!!
Tudtad-e, hogy Andersen, a nagy dán meseíró, nemcsak
a kis hableány és a rendíthetetlen ólomkatona történetét

vetette papírra, ha-
nem olykor ollót vett
kezébe és csodaszép
papírkivágásokat ké-
szített? Ezt te is kipró-
bálhatod! A foglalko-
zást Illés Anna és Pálos
Miklós képzõmûvé-
szek vezetik. Ajánlott
korosztály: 6-12 éves
korig, 120 perc.

Filmes tábor a Mesemúzeumban
A Kompánia Színházi Tár-
sulat drámatáborában
közösen filmet forgatunk.
Sok játék mellett, itt meg-
tanulhatod a filmkészítés
fortélyait, a szereplõválo-
gatástól, a forgatáson ke-
resztül, egészen a premi-
erig. Rejtély, akció, szere-
lem, kaland… találjuk, ki
együtt mirõl szóljon a mi filmünk! Ha kipróbálnád magad
filmesként és színészként vagy csak szereted a filmeket,
jelentkezz a filmes stáb tagjai közé! Jelentkezni június 1-ig
lehet!
AA  ttáábboorr  iiddõõppoonnttjjaa::  22001155..  jjúúnniiuuss  1166--ttóóll  1199--iigg  ((99  óórrááttóóll  1177
óórrááiigg))  Korosztály: 10 - 13 év. Helyszín: Mesemúzeum
1013 Budapest Döbrentei u. 15. További információk:
Mesemúzeum: 06 1- 202- 4020, muzeumped@pim.hu
Jelentkezés: az adatlap és a 10 000 Ft elõleg befizetésével
legkésõbb 2015. június 1-ig a muzeumped@pim.hu email
címen. 

Hangverseny és emléktábla avatás
A Felsõvízivárosi Szent Anna templomban (I.,
Batthyány tér 7.) mmáájjuuss  3300--áánn  1199  óórraakkoorr,,  Kárpáti
József, a templom egy éve elhunyt orgonamûvésze
emlékére tartanak hangversenyt. A koncerten a tanár
úr orgonamûvésszé lett tanítványai szólaltatják meg a
templom orgonáját. 18 órakor a hangversenyt meg-
elõzõen ünnepi szentmise keretében a Plébánia em-
léktáblát avat a mûvész tiszteletére a templom bejára-
tánál. A belépés díjtalan! További infó: www.szent-
annazene.hu.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
JJúúnniiuuss  22..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk  FFrraanncciiaa--
oorrsszzáággbbaann  ((IIIIII..)) Sediánszky János és Messik Miklós elõ-
adása. Tanulmányok, képek Lyon és környéke magyar
emlékeirõl. Közremûködnek naplórészletekkel, versek-
kel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai.
(Magyarság Háza, Deák terem)

Francia Intézet
((II..,,  FFõõ  uu..1177..))
PPáárrhhuuzzaammooss  ccíímmmmeell  AAnnnnee  LLeeffeebbvvrree  ééss  DDeettvvaayy  JJeennõõ
fényképeibõl nyílt kiállítás. A sötét, fekete-fehér fotog-
ráfiákon kívül, melyek jellegét alkalmanként kézi szí-
nezéssel változtatták meg, három mûvészalbum is
megtekinthetõ lesz, mindhárom címe Anne-Eugéne.
Egyes oldalakat plakát-formátumban is megszemlél-
hetünk, sõt kerámia fényképezõgépekkel, ritka és kis
példányszámú kortárs kiadványokkal, mûvészköny-
vekkel is találkozhatunk a kiállításon. Megtekinthetõ
június 12-ig.

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  uu..  55..))
AA  mmeettsszzeetteekk  aarraannyykkoorraa címû tárlat 16. és 17. századi hol-
land, olasz és német mesterek alkotásait mutatja be. A ki-
állítás június 14-ig tekinthetõ meg. Nyitva minden nap
10-18 óráig.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
TTaavvaasszz  ccíímmmmeell  HHaarrssáánnyyii  EEllvviirraa textil kollázsaiból és
HHaarrssáánnyyii  ZZssoolltt  batikképeibõl nyílt kiállítás. Az Ujhelyi te-
remben Gelencsér Gézáné és Tarcsányi Ottilia festmé-
nyeibõl láthatnak válogatást. Mindkét tárlat díjtalanul
megtekinthetõ május 31-ig, hétköznap 9-18, hétvégén
10-16 óráig.

Programok

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))

MMáájjuuss  2266--áánn,,  kkeeddddeenn  1177::0000  óórrááttóóll  aa  KKéézzffooggááss
TTeessttvvéérrvváárroossii  EEggyyeessüülleett  vveettíítteetttt  kkééppeess  eellõõaaddáássaa::  MMaarrllooww
bbeemmuuttaattáássaa.. Az elõadás után kötetlen beszélgetés. A
részvétel ingyenes.

MMáájjuuss  2299--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1100::0000  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó  foglalkozás
Hazay Tímeával. Részvételi díj 1000Ft családonként.

MMáájjuuss  3300--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000  óórrááttóóll  ggyyeerrmmeekknnaappii
ttáánncchháázz  ééss  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss.. Családi program, a
részvétel ingyenes.

JJúúnniiuuss  22--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  aa  „„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””  ccíímmûû
eellõõaaddáássssoorroozzaatt  44..  rréésszzee  – Csajkovszkij: Anyegin. Bolyky
Zoltán elõadása. A részvétel ingyenes.

JJúúnniiuuss  33--áánn,,  sszzeerrddáánn  1144::0000--1188::0000  óórrááiigg  iinnggyyeenneess
KKrraanniioosszzaakkrráálliiss  bbiiooddiinnaammiikkaa  tteerrááppiiaa..  A módszer támo-
gatja a szervezet öngyógyító és önmegújító folyamatait,
így hozzásegít a testi - és lelki egészséghez. A kezelések
során, melyek ruhában zajlanak, finom érintésekkel, fáj-
dalom és mellékhatások nélkül segítik a csontok, ízü-
letek, és kötõszövetek lazulását, regenerálódását.
Bejelentkezés szükséges!

JJúúnniiuuss  44--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1199::0000  óórrááttóóll  a Kilencágú
Korona Mûvészcsoport „„GGrraaffiikkaaii  kkaallaannddookk”” címû kiállí-
tásának megnyitója. A kiállítás június végéig látogatható
a nyitva tartási idõben.

Állandó, ingyenes programok

HHééttffõõ
1166::0000--1177::0000  aannggooll  nnyyeellvvkklluubb
1177::3300--1188::3300--iigg  „„HHaannggoollóó””--nnééppddaallmmûûhheellyy
Használaton kívüli, régi, értékes népdalainkat újra mûkö-
dõ formába hozzuk. Zenei elõképzettség nem feltétel.
Minden korosztálynak ajánlott! Vezeti: Márczi Anna
(Buda Folk Band)

KKeedddd
1155::0000--1166::0000  „„CCoorreeTTrraaiinniinngg””  ttöörrzzssiizzoomm  eerrõõssííttõõ  óórraa
1166::0000--1177::0000  pprreevveennttíívv  ggeerriinnccttoorrnnaa  

SSzzeerrddaa
1166::0000--1177::0000  nnéémmeett  nnyyeellvvkklluubb

CCssüüttöörrttöökk
1111::0000--1122::0000  pprreevveennttíívv  ggeerriinnccttoorrnnaa  
1122::0000--1133::0000  CCoorreeTTrraaiinniinngg  ttöörrzzssiizzoomm  eerrõõssííttõõ  óórraa  
1144::0000--1177::0000  bbrriiddzzss  kklluubb.. A klubban szeretettel várják a
kezdõ játékosokat is, de az alapszabályok ismerete szük-
séges! Tarokk partira is van lehetõség. Utolsó alkalom jú-
nius 11-én.
1177::0000--1188::0000  mmeerriiddiiáánn  ttoorrnnaa –„Élj 100 évet egészsége-
sen!”

Ingyenes internet-használati lehetõség biztosított a
programokhoz igazodó rugalmas nyitva tartási idõben. A
programokra jelentkezni lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub programok-
hoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.
Tel: +36-1-780-7660..

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))

MMáájjuuss  3311..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa::  RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll
MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb..
A kimagasló vokális képességû, számos akusztikus
hangszert megszólaltató Misztrál együttes havonta tart
klubnapot a Budavári Mûvelõdési Házban, amelynek
keretében rendszeresen kiváló együtteseket látnak
vendégül. Belépõ: 1000 Ft.

JJúúnniiuuss  66..  sszzoommbbaatt  1177..0000
óórraa::  TTéérrííttééssmmeenntteess  KKeerree--
kkííttõõ  MMoonnddóókkááss  MMóókkaa
bemutatóra várjuk csalá-
dok jelentkezését. Bog-
dán Dóri zenepedagógus
játszik veletek a szakmai
napunk keretében. A végén könyvet sorsolunk azok
között, akik részvételükkel segítik munkánkat. Várunk
höcögni, göcögni, kacagni!
Jelentkezés: info@kerekito.hu

JJúúnniiuuss  66..  sszzoommbbaatt  1100..0000--1166..0000--iigg::  KKöössssüünnkk  lláánnyyookk!!  ––
kkéézziimmuunnkkaa  kklluubb..
Fonalvásárral egybekötött fonal bemutató, kézimunka
klub, hobbi kézimunkázóknak, kötés horgolás kezdõk-
nek, újrakezdõknek és profiknak. Kötetlen foglalkozás,
ahol hasonló érdeklõdésû lányok-asszonyok társaságá-
ban hódolhatsz kézimunka szenvedélyednek. Hozd el
aktuális munkád, add tovább tudásod vagy szívd ma-
gadba a többiek tudását. Vezeti: Erdei Gyöngyvér a
Kössünk lányok! közösség alapítója.
A foglalkozás ingyenes.

MMáájjuuss  2266..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  IIppaacchh  IIllddiikkóó::  TTaaddzzssiikkiisszzttáánn..
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.

JJúúnniiuuss  22..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  VVeettíítteettttkkééppeess  iissmmeerreetttteerrjjeesszz--
ttõõ    eellõõaaddááss..  Óvári Árpád: A Dinoszaurusz Nemzeti
Parktól a Csendes óceán partvidékéig. Belépõ: 100 Ft.

RRéésszzlleetteess  iinnffoorrmmáácciióó::  
Földi Andrea

E-mail: jelmeztitkok@gmail.com
Telefon: 20-351-5867

Internet: www.budavar.hu



7XX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2015. MÁJUS 22., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I. emeleti
125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) te-
rasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel eladó.
Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

IIII..  Pasaréten 5 lakásos kertes társasházban 70 m2-es, jó álla-
potú, 2 szoba összkomfortos, nagy étkezõkonyhás, azonnal be-
költözhetõ napfényes öröklakás saját kerthasználattal eladó.
Irányár: 33 M Ft. 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában 73 m2-es (utcai és kert felé is nyí-
ló) földszinti, dongaboltozatos, borospincés, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 18 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDééll--BBuuddáánn Rózsavölgyben kertes társasházban 2 egymás
melletti közvetlen kertkapcsolatos – egybe is nyitható – 46 m2-
es, 1,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás nagy terasszal, önálló ga-
rázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 20 M Ft + 2 M Ft garázs/lakás.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Úri utcában reprezentatív mûemléképü-
let  földszintjén lévõ 47 m2-es és 62 m2-es dongaboltozatos és
emeleti 100 m2-es duplakomfortos önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányárak: 10,8 M Ft, 19,8 M Ft és
29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDíísszz téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-es rep-
rezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy környéki hasonló méretû kertes vagy teraszos
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel:
0630/488-1933. 

GGeelllléérrtthheeggyyeenn  3 lakásos õsfás, kertes Bauhaus villaépületben
lévõ 161 m2-es, nagy teraszos, tetõteraszos, közvetlen kertkap-
csolatos nagypolgári jellegû önkormányzati villalakás örökölhe-
tõ bérleti joga garázs lehetõséggel elcserélhetõ. Csereirányár: 55
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz  utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120 m2-
es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelében
100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxus öröklakás egyedülálló
panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii  várban a Táncsics utcában 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén lévõ 46 m2-es, igényesen felújított, galériázott önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  kküüllffööllddii  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  kkeerreessüünnkk  
iiggéénnyyeess,,  úújj  vvaaggyy  ffeellúújjííttootttt  iinnggaattllaannookkaatt  hhoosssszzúú  ttáávvúú  
bbéérrlleettrree..  BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  

0066--2200--99774400--557711..

IIII..  kerület Bimbó út elején 1000 nm-es  családi ház építésé-
re alkalmas, õsfás telek, jó közlekedéssel 119 millió forintért el-
adó. BakosLAK Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  Bimbó úton 240 nm-es ikerház 89 millió forintért eladó.
BakosLAK Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület Zöldkõ zsákutcában 170 nm-es felújított, 7 szo-
bás sorházi lakás 92 millió forintért eladó. BakosLAK Ingat-
lan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

FFeellhhéévviizzeenn 3 lakásos társasház 135 millió forintért eladó.
BakosLAK Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

SSzzaabbóó Ilonka utcában II. emeleti 4 szobás erkélyes, felújí-
tott 100 nm-es lakás 63 millió forintért eladó. BakosLAK In-
gatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyyvvee--
kkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngg--
lleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

LLiibbrrii Antikvárium vásárol antik  és használt könyveket,
könyvtárakat, hagyatékot, ingyenes kiszállással, készpénzfi-
zetéssel. Telefon: +36-20-665-6418, 318-3603. E-mail:
info@libriantikvarium.hu

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss.. TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill:: nneemmeess..ggyyuu--
llaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik bútorokat,
kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is) 6-
12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Telefon: 06-
20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

BBoorr  KKuucckkóó..  Ingyenes kóstolás, hátzhozszállítás. Nyugdíja-
soknak olcsóbban, -10% minden palackos és  magyar minõ-
ségi folyóbor. Borszaküzlet a XI. ker. Móricz Zsigmond körté-
ren. Jó bort, jó áron! Telefon: 06-70-2934-347, www.bor-
kucko.hu

OPTIKA PAP SÁNDOR OSTROM UTCA 6.
ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, VEVÕBARÁT ÁRAK. 

APRÓBETÛS SZÖVEGEKHEZ JÓ KÉZINAGYÍTÓK!
MEGRONGÁLÓDOTT SZEMÜVEGÉT

RENDBEHOZZUK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON
ADÓZIK!. TELEFON 213-5368.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsakmatek.hu.
Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

Ingatlan

Adás-vétel

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

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, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

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!!

Oktatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Szolgáltatás

Életjáradék

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; 
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. (Csak közületi apróhirdetésnél!) 

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

AApprróóhhiirrddeettééss--ffeellvvéétteell  sszzeemmééllyyeesseenn::  kkeeddddeenn  ééss  sszzeerrddáánn  1100..0000--ttõõll  1155..0000  óórrááiigg

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

„A muzsika hangja”

Zenés színházi nyári tábor a Városmajorban
AA  BBuuddaappeessttii  NNyyáárrii  FFeesszzttiivváálltt  sszzeerrvveezzõõ  SSzzaabbaadd  TTéérr  SSzzíínnhháázz  eellssõõ  aallkkaalloommmmaall  hhiirrddeett  sszzíínnhháázzii  ttáábboorrtt  aa
VVáárroossmmaajjoorrii  SSzzaabbaaddttéérrii  SSzzíínnppaaddnnááll  ttaalláállhhaattóó  lléétteessííttmméénnyyéébbeenn..  66  ééss  1122  éévv  kköözzööttttii  ggyyeerreekkeekk  jjeelleennttkkeezzéésséétt
vváárrjjáákk  aa  22001155..  jjúúnniiuuss  2222--ttõõll  kkeezzddõõddõõ  nnyyáárrii  ttáábboorrbbaa,,  mmeellyynneekk  sszzaakkmmaaii  vveezzeettõõjjee  PPááppaaii  EErriikkaa  sszzíínnmmûûvvéésszz..

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. igazgatója, Bán Teodóra fontos küldetésének tartja, hogy a fiatalabb kor-
osztályokat is bevezessék a színház világába. A muzsika hangja musicalt választottuk tematikának, amely
nemcsak zenés mûfajként kapcsolódik a nyárhoz, hanem a Városmajori Szabadtéri Színpad egyik legnépsze-
rûbb produkciója volt néhány évvel ezelõtt, éppen Pápai Erika fõszereplésével. 

A foglalkozásokat és az órarendet úgy alakították ki, hogy a résztvevõk bepillantást nyerhessenek egy elõ-
adás megszületésének folyamataiba, valamint a színházi- és drámajátékokon keresztül minél több elõadói
készség elsajátításában kipróbálhassák magukat. Az egyhetes intervallumokban meghirdetett tábor végén
A muzsika hangja címû elõadás egy részletének bemutatásával adnak számot a tanultakról.

Pápai Erika vezetésével, valamint tapasztalt drámapedagógus és színházi szakemberek bevonásával tanul-
hatnak a gyerekek színpadi mozgást, beszédet, éneket, de a bábozás, a sminkkészítés, a szinkron, a díszlet-
vagy a jelmeztervezés mûhelytitkaiba is beleshetnek. Mindehhez a Városmajori Szabadtéri Színpad környe-
zete adja a helyszínt. A kurzuson részt vevõk a színház vendégei a vasárnap délelõtti matiné elõadáson, va-
lamint kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet a teljes nyári kínálatból.

A foglalkozások 5-10 fõs kis csoportokban zajlanak, a férõhelyek korlátozott száma miatt érdemes minél
elõbb jelentkezni.

Helyszín: Városmajori Szabadtéri Színpad
Idõpontok:  2015. június 22-26., június 29-július 3., július 6-10., július 13-17.

A tábor díja tartalmazza a foglalkozások, az étkezések, az anyagköltségek, a próbanézés, a kulisszajárás és a
matiné elõadás költségeit is.

Jelentkezés a 06-1/3755-922-es telefonszámon vagy 
a titkarsag@szabadter.hu e-mail címen Báthory Zsuzsannánál. 

Jelentkezési határidõ: 2015. május 28.

Árak és kedvezmények: www.szabadter.hu

Megjelenés
Június 12.
Június 26.

JJúúlliiuuss
Augusztus 14.
Augusztus 28. 

Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
Június 3.

Június 17.
SSzzüünneett

Augusztus 5.
Augusztus 19.
Szeptember 2.

Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee


