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MÁJUS 6. PÉNTEK 19.00 ÓRA
Helyszín: MTA Kongresszusi terem 
(1014 Budapest, Országház utca 28.) 

Berecz Mihály zongoramûvész zenekari estje,
közremûködik az Orfeo Zenekar korabeli
hangszereken Vezényel: Vashegyi György

Mûsor: 
Mozart: B-dúr zongoraverseny, K. 456

Beethoven: B-dúr zongoraverseny, No. 2, Op. 19

MÁJUS 6. PÉNTEK 21.00 ÓRA
Helyszín: Várkert Bazár

(1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.) 
Balázs János, Lajkó Félix, 

Ferenczi György és Balogh Kálmán 
Mûsor: Improvizációk Beethoven-mûvekre 

s

MÁJUS 7. SZOMBAT, 16.00 ÓRA
Helyszín: Hagyományok Háza
(1011 Budapest, Corvin tér 8.) 

Pál István „Szalonna” és bandája, 
Mûsor: Beethoven és a magyar népzene

MÁJUS 7. SZOMBAT, 19.00 ÓRA 
Helyszín: MTA Kongresszusi terem 
(1014 Budapest, Országház utca 28.)

EMLÉKHANGVERSENY
Vásáry Tamás Beethoven szonáta-estje 

Mûsor:
Beethoven: „Pathétique” szonáta (1798) „Les
Adieux” szonáta (1810), „Holdfény” szonáta

(1801), „Appassionata” szonáta (1804)

s

MÁJUS 8. VASÁRNAP, 19.30 ÓRA
Helyszín: MTA Kongresszusi terem 
(1014 Budapest, Országház utca 28.)

Záróhangverseny a Beethoven 
kadenciaverseny gyõzteseivel 

Közremûködik a Budafoki Dohnányi
Zenekar és Oravecz György zongoramûvész

m.v., Vezényel: Hollerung Gábor
Mûsor:

Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny WoO 4,
B-dúr zongoraverseny No.2, Op. 19,

B-dúr rondo zongorára és 
zenekarra WoO 6

C-dúr zongoraverseny No.1, Op.15
(Koncertajánló az 5. oldalon)

Jegyek kaphatók: 
A www.jegy.hu, www.jegymester.hu 

honlapokon, az ismertebb jegyirodákban,
Libri könyvesboltokban,valamint az elõadás

elõtt egy órával a helyszínen.

A környezetkímélõ Karsan buszok után
elektromos midibusz flotta közlekedik a
Várban. A C68E Modulo névre hallgató jár-
mû magyar fejlesztésû. Az Evopro Holding
Zrt. gyártmánya márciusban innovációs dí-
jat nyert Párizsban.

A hónap közepétõl húsz C68E Modulo elektro-
mos midibusz szállítja az utasokat a 16A és a
116-os vonalán. A jármû nem ismeretlen az uta-
zóközönség elõtt, hiszen két esztendõvel ezelõtt,
áprilisban mutatkozott be a Várban. A buszt
gyártó, hazai Evopro Holding Zrt. elnök-tulaj-
donosa a bemutatón kiemelte: az elektromos
jármûvek fejlesztése olyan terület, ahol még
nem vagyunk lemaradva Európától, ezért külö-
nösen fontos az, hogy ezen a téren is aktívan te-
vékenykedjen a magyar ipar.

A tisztán elektromos hajtású Modulo Medio
Electric típusú autóbusz forgalomba állításával
kapcsolatban Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter elmondta: a kormány 3,9 milliárd forint
vissza nem térítendõ támogatást nyújt elektro-
mos buszok beszerzéséhez a Budapesti Közleke-
dési Zrt-nek. A magyar buszgyártás így lehetõsé-
get kap arra, hogy újra a világ autóbuszgyártásá-
nak élvonalába kerüljön.

A jármûvek beszerzéséhez és az infrastruktú-
ra fejlesztéséhez nélkülözhetetlen költségveté-
si forrást a Nemzetgazdasági Minisztérium a
széndioxid-kvóta értékesítésének bevételeibõl
biztosítja.

A Varga Antal fõkonstruktõr jegyezte
Modulo C68E márciusban elhódította a JEC
Innovációs Díjat Párizsban. A díj a leginnovatí-
vabb kompozit megoldásokat ismeri el világszer-
te. A Maform stúdió formatervei alapján készült
jármûhöz a magyar Evopro mérnökiroda által
tervezett és az orosz Kompozitok Nano-
technológiai Központ (NCC) által tökéletesí-
tett gyártási technológia eredményeként az
üvegszál-kompozit, szendvicsszerkezetû, vékony

keresztmetszetû, önhordó váz egyedülálló meg-
oldást kínál a buszgyártásban.

Miért modulo?
Mert moduláris felépítésû, vagyis egymáshoz

illeszthetõ, variálható szelvényekbõl áll. Ennek
köszönhetõen egyetlen technológiával több
busztípust is gyorsan le tud gyártani a vállalat, il-
letve az elkészült modellek elemei a késõbbiek-
ben cserélhetõek. A Modulo háromféle ka-
rosszéria-változatban készül, más-más utas-
befogadó képességgel. A moduláris felépítés to-
vábbá azt is lehetõvé teszi, hogy a hajtásrendszert
utólag teljesen újra cserélje az üzemeltetõ. Az au-
tóbusz a megszokottól eltérõ tengely és ajtó el-
rendezést kapott, így több utas szállítására képes
a konkurens gyártók jármûveinél, ráadásul az

utastérben semmi sem gátolja az utazóközönség
zavartalan mozgását. Karosszériája egyetlen ön-
hordó mûanyag elembõl áll. Az üvegszálas
kompozit technológia miatt össztömege lénye-
gesen alacsonyabb az acélszerkezetes buszoké-
nál. A kisebb súly kisebb fogyasztást és kisebb
tengelyterhelést eredményez, ami csökkenti az
üzemeltetési költségeket, illetve megnõ a buszok
által használt közutak élettartama.

A Modulo 1 kilométert 10 forint alatti energia-
költséggel képes megtenni, amit egy dízel meg-
hajtású busz éppen tízszer annyiért. Egy töltéssel
200 kilométerre jut el az elektromos busz.
Költségkímélést eredményez az is, hogy az üzem-
idõ utáni feltöltés éjszakai árammal oldható meg,
ami jelentõsen olcsóbb a nappalinál.                 D. A.

Elektromos buszok a Budai Várban

A 2013-ban alapított
Budavári Szent
György díjjal a bûn-
megelõzés, a bûnül-
dözés vagy a közbiz-
tonság területén tar-
tós és kiemelkedõ
eredményeket elérõ, a
magánéletben is pél-
damutató rendõrök
munkáját ismeri el az
önkormányzat kép-
viselõ-testülete. A ki-
tüntetést idén Tara
Albert, címzetes fõ-
törzszászlós érdemel-
te ki.  

Idén is Szent György
napja alkalmából, az áp-
rilisi képviselõ-testületi-
ülést megelõzõen adták
át a kerületben kiemelkedõ munkát végzõ rend-
õröknek járó Budavári Szent György díjat. Az
ünnepségen Terdik Tamás ezredes, a BRFK
bûnügyi helyettese is részt vett. 

„A Budavári Szent György díjjal az önkor-
mányzat a közösség megbecsülését és háláját fe-
jezi ki azoknak a rendõröknek, akik a kerület-
ben teljesítenek szolgálatot, és a mindennapok-
ban is közöttünk élnek, velünk vannak” – hívta
fel a figyelmet a díjátadó ünnepségen dr. Nagy
Gábor Tamás, aki elmondta, hogy az elismerést
a legalább öt éve a kerületi kapitányságon dolgo-
zó, emberi és szakmai szempontból egyaránt pél-
dát mutató rendõrök kaphatják meg. A díjat el-
sõként Pintye György vehette át, majd Morvai
Árpád és Nagy Zsolt következett, míg idén Tara
Albert címzetes fõtörzszászlós érdemelte ki az el-
ismerés. A méltatáson elhangzott, hogy Tara
Albert húsz éve lépett szolgálatba, a hivatásos ál-

lomány tagjaként elõször járõrként, késõbb kör-
zeti megbízottként dolgozott. 2007-ben került
az I. kerületbe, ahol jelenleg is körzeti megbízot-
ti csoportvezetõként tevékenykedik. Mint dr.
Nagy Gábor Tamás kiemelte, a körzeti megbí-
zotti rendszer különösen fontos a kerület számá-
ra, hiszen ez biztosítja a közvetlen és élõ kapcso-
latot a rendõrség és a lakosság között.

„Tara Albert egyik feladata a körzeti megbízot-
ti állomány koordinálása, neki is köszönhetõ,
hogy a kerületben csökkent a jogsértések száma”
– hívta fel a figyelmet Budavár polgármestere
hozzátéve, hogy a kerületben eltöltött 10 év alatt
Tara Albert komoly hely- és személyismeretre
tett szert, amit folyamatosan átad fiatalabb mun-
katársainak. 

Tara Albert köszönetet mondott az elismeré-
sért, ahogyan fogalmazott, a díj egyben a kapi-
tányság munkájának elismerése is. 

Átadták a Szent György díjat 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a Budavári Szent György díjat Tara Albert
címzetes fõtörzszászlósnak

Budavár a legbiztonságosabb  
kerület

A képviselõ-
testületi 
ülésen történt
Kulturális és turisztikai funkciót kap a
Magdolna-torony, sikeres volt a civil
szervezetek számára kiírt pályázat, új
szabályok szerint parkolhatnak a Váron
belül az éttermekbe és más szolgáltatók-
hoz érkezõ vendégek – többek között ezek-
rõl a közügyekrõl születtek döntések az
áprilisi képviselõ-testületi ülésen, ahol
Krammer György kapitányságvezetõ be-
számolójából az is kiderült, hogy a tavalyi
adatok szerint Budapesten az I. kerület
büszkélkedhet a legjobb rendõrségi muta-
tókkal.

A törvényi elõírásoknak megfelelõen idén is a
képviselõ-testületi ülésen ismertette a rendõr-
kapitányság tavalyi eredményeit, illetve számolt
be az I. kerület bûnügyi helyzetérõl Krammer
György. Mint a kapitányságvezetõ bevezetõjé-
ben rámutatott, valamennyi munkatársa moti-
váltan végezte és végzi a munkáját, ennek is kö-
szönhetõ, hogy sikeres évet tudhat maga mö-
gött a kerületi rendõrség. Ezt erõsíti az is, hogy a
lakossági visszajelzések szerint a kerületben
élõk biztonságban érzik magukat, ahogyan a tu-
ristáknak sem kell aggódniuk: az elmúlt évben,
mindössze két esetben történt trükkös lopás
külföldiek sérelmére. Jól alakultak a mutatók
az idõsek sérelmére elkövetett bûncselekmé-
nyek tekintetében, csökkent a közúti balesetek
és a közúti sérülések száma, kiüléses haláleset
egyáltalán nem történt.            (Tudósítás a 3. oldalon) 

ÜNNEPRE HANGOLVA 
Budavár 1849-es megvívásának 

évfordulójához közeledve, 
május 19-én 18.00 órakor 
ingyenes filmvetítés a Tabán moziban

Várkonyi Zoltán rendezõ

KÕSZÍVÛ EMBER FIAI
címû alkotása

A filmvetítés után dr. Nagy Gábor Tamás 
polgármester Mécs Károly Kossuth- és Jászai
Mari díjas színmûvésszel beszélget a filmrõl.
A belépés díjtalan, ingyenes jegyek a Tabán mozi 

pénztárában igényelhetõk.



2 Várnegyed XXI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Kedvezményes üdülési lehetõség az I. kerületi lakosok részére

TURNUSBEOSZTÁS ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT  2016. ÉV

CCééllccssooppoorrttookk IIddõõttaarrttaamm NNaappookk  sszzáámmaa TTéérrííttééssii  ddííjj  

1 június 8. – június 16. 9 Szociálisan rászoruló:idõsek, kerületi 3.700,-Ft
2 nyugdíjasok szeptember 1.- szeptember 9. 9 Kerületi nyugdíjas: 

10.000,-Ft/8 éjszaka

3
Nagycsaládosok 

Egyesülete 18 év alatti augusztus 17. – augusztus 23. 7 18. életévüket betöltött 
nappali tagozatos jelentkezõk esetében:

tanulói 370,- x 6, vagyis 2220,-Ft

4
Nagycsaládosok 

Egyesülete 18 év feletti augusztus 24. – augusztus 30. 7 18. életévüket betöltött
nappali tagozatos jelentkezõk esetében: 

tanulói 370,- x 6, vagyis 2220,-Ft

5 Kerületi családok augusztus 2. – augusztus 8. 7 18. életévüket betöltött 
jelentkezõk esetében: 

6 augusztus 9. – augusztus 15. 7 370,- x 6, vagyis 2220,-Ft

Több éves hagyomány, hogy a Budavári
Önkormányzat a kerület szociálisan rászo-
ruló lakói és egyéb társadalmi csoportok,
valamint a kerületi polgárok részére za-
márdi üdülõjében (Zamárdi, Viola u. 9.)
nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat.
Adottságait tekintve különálló 4-6 személyes
faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû épü-
letegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõséget
külön álló épületben férfi és nõi mosdóhelyi-
ségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több
gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg
is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládával és
minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az
üdülõ területén belül parkolási lehetõség biz-
tosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport
és játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, ho-
mokozó, napozó, nyugágyak, közvetlen a Bala-
ton parton két stég. A kirándulni vágyóknak ke-
rékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyi-
ség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzési
lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását
szolgálja. Az önkormányzat minden rászoruló
csoport részére programok szervezésére külön
pénzügyi forrást biztosít.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének Népjóléti Bizottsága
dönt a turnusbeosztásokról, térítési díjakról va-
lamint a rászorultság feltételeirõl.

A Népjóléti Bizottság 29/2016. (II. 17.) szá-
mú határozatával a kerületi célcsoportok és ok-
tatási intézmények vonatkozásában az alábbiak-
ról döntött.

FELTÉTELEK: 

a.) Kerületi idõs:

- I. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik a jelentkezés benyújtása elõtt 

legalább 1 év idõtartam szükséges
- az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 
- az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének – 28.500,-Ft – három és
félszeresét azaz 99.750.-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat I. sz. Idõsek
Klubjában (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) 2016.
május 9. és 2016. május 20. napjáig, hétfõtõl csü-
törtökig 9-16 óra között, valamint pénteken 9-12
óra között.
Jogosultság igazolása: 
•személyazonosító igazolvány, 
•lakcímkártya,
•jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszel-
vény.
•egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény
•TAJ kártya

b.) Gyermekes családok

az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I.
kerület a Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban
(1012 Budapest, Attila út 89.) 2016. május 9. és
2016. május 20. napjáig, hétfõtõl csütörtökig
9-17 óra között, valamint pénteken 9-13 óra
között.
A jelentkezési lap az intézmény honlapján is el-
érhetõ: www.budavarszk.hu

Jogosultság igazolása:
• személyazonosító igazolvány, 
• lakcímkártya, (gyermeké is)
• jövedelemigazolás, 
• születési anyakönyvi kivonat (új jelentkezõk és
újszülöttek esetében).  
• TAJ kártya (gyermeké is)

c.) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének
I. Kerületi Csoportja 

esetében a rászorultság alapja a saját háztartás-
ban nevelt három vagy több gyermek.
Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ke-
rület a Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012
Budapest, Attila út 89.) 2016. május 9. és 2016.
május 20. napjáig, hétfõtõl csütörtökig 9-17 óra
között, valamint pénteken 9-13 óra között.
Jelentkezési feltétel: 
•a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-
talmazza az I. kerületi lakóhelyet, 
•nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ
saját háztartásában neveli három vagy annál
több 18 év alatti gyermekét, továbbá az Egyesü-
let képviselõjének hiteles igazolását, hogy a je-
lentkezõ az Egyesület tagja
•nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ
saját háztartásában neveli három vagy annál
több 18 év feletti gyermekét, továbbá az Egyesü-
let képviselõjének hiteles igazolását, hogy a je-
lentkezõ az Egyesület tagja, gyermek nappali ta-
gozatos jogviszony igazolása.
•személyazonosító igazolvány, •lakcímkártya,
(gyermeké is), •születési anyakönyvi kivonat (új
jelentkezõk és újszülöttek esetében), •TAJ kár-
tya (gyermeké is).

Ha bármi további kérdésük merülne fel a fen-
tiekkel kapcsolatban, a Népjóléti Csoport mun-
katársai készséggel állnak a rendelkezésükre a 06-
1-458-3051 telefonszámon.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, aljegyzõ

A Budavári Palota déli összekötõszárnyának és zárt kertje-
inek mûemléki felújítása címmel szervezett konferenciát az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet. A Várkert Bazárban meg-
tartott szakmai programon Rostás Péter mûvészettörté-
nész, a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgató-helyette-
se, Potzner Ferenc építész, mûvészettörténész és Potzner
Ádám építész, valamint L. Simon László államtitkár be-
szélt a fejlesztések megvalósulásáról. 

A konferenciát megnyitó L. Simon László arra hívta fel a figyel-
met, hogy a Budavári Palota épületegyüttese egy organikus fejlõ-
dés eredménye, ami a háborút követõen azonban megszakadt.
Ezt az állapotot szünteti meg a rekonstrukció, amit az épületek el-
használódása is indokol. Mint a Miniszterelnökség kulturális
örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelõs
államtitkára hangsúlyozta, szakemberek javaslatára, és nem poli-
tikai döntés eredményeképpen indul el elsõként a Szent István-
terem felújítása, ahogyan az építészeti és mûvészeti kérdésekben,
a továbbiakban is ezt az elvet követi a kormány. Ennek szellemé-
ben, azok az épületek visszaállítása történik meg, amiket indoko-
latlanul lebontottak, és rendelkezésre állnak az ehhez szükséges
dokumentációk. A hiteles rekonstrukciót szolgálja a hausz-
manni tervek felhasználása.  L. Simon László szerint a fejlesztés a
turizmus érdeke is, hiszen jelenleg a Várba látogató 3,5 millió tu-
rista csupán tíz százaléka lép a palota területére. Ezen változtatnak
a remények szerint a felújítások, amelyek visszaadják a palotát a
nagyközönségnek – fejtette ki az államtitkár. 

A középkori kertek visszaépítésével kapcsolatban Potzner
Ádám kiemelte: a Vár körüli kertek az évek során egyre nagyobb

területeket foglaltak el, népszerûségük is folyamatosan nõtt.
Többféle stílusú kert épült, ami rendkívüli lehetõséget jelent a re-
konstrukció során. Az építész szerint ezek közül a déli kert külön-
leges atmoszférával bír, elérését éppen ezért minél könnyebbé
kell tenni, például a palota irányából. Ehhez tartozik a gyilokjáró
és a Buzogány-torony látogathatóvá tétele, kávézó pavilon,
ívókutak, valamint a jelenleg az udvarokból hiányzó közvilágítás
kialakítása. Potzner Ádám emlékeztetett: a rekonstrukció célja,
hogy a kertek az eredeti szellemben újuljanak meg. 

Potzner Ferenc a palota E és F épülete közötti, déli összekötõ-
szárny rekonstrukciójáról, és az itteni közlekedési útvonal kiépí-
tésérõl elmondta, hogy ezzel élõ kapcsolat, mûemléki kontextus
létesül a keleti barokk, és a nyugati szárny között, miközben a
földszinti rész továbbra is a Történeti Múzeum elõcsarnokaként
mûködhet. Az F épület érintett homlokzata a hauszmanni tervek
szerint készül el, a részleges rekonstrukció a Szent István-terem
felújításához is hozzájárul. 

Rostás Péter mûvészettörténész emlékeztetett: Zsolnay Miklós
javasolta, hogy a londoni Arab Hall mintájára létesüljön egy ha-
sonló terem az épülõ Budavári Palotában. Hauszmann a Szent
István-termet egyfajta õszmûvészeti alkotásnak szánta, ezért kap-
nak fontos szerepet a helyiségben a Zsolnay-kerámiák és a texti-
lek. Helyreállítását a fotódokumentáció mellett segíti, hogy an-
nak idején egy fakereskedõ saját budai villájában felépítette a te-
rem pontos mását. Az épületrész rekonstrukcióját megalapozó
tudományos háttérmunka eredményeit a nagyközönség számára
is elérhetõvé teszik, ahogyan a Nemzeti Hauszmann Terv honlap-
ján és más kiadványokon keresztül az egész projekt nyomon kö-
vethetõ lesz.

Folytatódik a Budavári Palota 
rekonstrukciója

A tervek között szerepel a középkori kertek visszaállítása és a Buzogány-torony látogathatóvá tétele is

Útjavítások
a kerületben
A következõ hetekben a kerület több pontján végeztet útpá-
lya és járdajavításokat az önkormányzat. A városfejlesztési
iroda megbízásából a botlásveszély megszüntetése mellett a
kátyúzásra és a hiányzó pollerek pótlására is figyelmet fordít
a kivitelezõ, a karbantartási munkálatok várhatóan május
20-ig befejezõdnek. 

Helyreállítják a beszakadt útpályát a Derék utca - Tigris utca ke-
resztezõdésében, a Derék utca és a Zsolt utca találkozásánál, vala-
mint az útpálya jelentõs süllyedését a Logodi utca – Korlát lépcsõ-
nél. Szintén megszûnik a süllyedés a Fenyõ utca 6. számú ingat-
lannál, valamint a Mészáros utca – Gyõzõ utca sarkán, ahol a
MOL kút mögötti részen a víznyelõ körüli burkolathibát is kija-
vítják. Kátyúzásra kell számítani a Logodi utca 46-50. és a Váralja
utca 23. elõtt, a Szabó Ilonka utcában, a Somlói úton a Ballassi
Intézetnél, a Szarvas tér felett, a Naphegy utcában, a Lisznyai ut-
cában, a Toldy Ferenc utcában a Toldy lépcsõ közelében, a Zsolt
utcában és a Derék utcában a benzinkút környezetében.

Gondolnak a gyalogosokra is, a balesetmentes közlekedés érde-
kében helyükre kerülnek a kifordult kockakövek a Clark Ádám
téren a Sikló elõtti területen, valamint a Dísz téren a Görgey szo-
bor környezetében. Szintén a botlásveszély elhárítását szolgálja a
járdahibák megszüntetése a MÁV kerítésnél a Mészáros utca 58-
60-al szemben, a Mészáros utca 58 elõtt, a Krisztina téri templom-
nál, valamint a Tigris utcában, a Derék utcában, a Csalogány ut-
cában, a Logodi utcában és a Fenyõ utcában. Megtörténik a
térkõburkolat kijavítása a Kosciuszkó Tádé utcában, a Mészáros
utca 30-nál a járdaszegélyt kell rendbe tenni, míg Mikó utca 2-4.
számnál a fahelyek sérült szegélyeit is kijavítják. A Donáti utca
17.-nél és a Márvány utca 2-4. számú ingatlannál pótolják a folyó-
ka rácsot, a Lovas út 28. számnál pedig megemelik a megsüllyedt
szegélyt. A hiányzó, sérült pollereket újakra cserélik vagy lehetõ-
ség szerint javítják a Batthyány utcában a 28. és a 67. számú ház-
nál, valamint a Várfok utcai keresztezõdésben, az Apród utca 10.
elõtt, a Szalag utcában a kútnál, a Naphegy tér 9. számnál és a
CBA elõtt, illetve a Lisznyai utcában, a Naphegy utcai keresztezõ-
désnél. A munkálatokat minden esetben úgy szervezik, hogy a le-
hetõ legkevesebb kellemetlenséget okozzák a közlekedõknek,
idõszakos útszûkületekre azonban számítani kell. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Krammer György hangsúlyozta: a jó közbizton-
ság nem csupán a rendõrség érdeme, hanem kö-
zös munka eredménye, melybõl az önkormány-
zat, a Kormányhivatal, a közterület-felügyelet és a
polgárõrség egyaránt kiveszi a részét. 

Ez a jól mûködõ együttmûködési rendszer kel-
lett ahhoz, hogy ma kimondhassuk: Budapesten
az I. kerületben a legjobb a közbiztonság – hang-
súlyozta a kapitányságvezetõ hozzátéve, hogy ez
természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne
elõrelépni, amihez továbbra is számít az önkor-
mányzat támogatására. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) közbiztonsági
tanácsnok emlékeztetett: egy felmérés szerint, ha
lakhelyválasztásról van szó, a legtöbben az I. kerü-
letben szeretnének élni, amiben a kiváló közbiz-
tonságnak is komoly szerepe van. 

A képviselõ gratulált a körzeti megbízotti háló-
zat kiépítéséhez, amely a kezdetektõl fogva nagy-
szerûen mûködik, ennek is köszönhetõ, hogy élõ
a kapcsolat a lakosság és a rendõrség között.
Vecsey András megemlítette a kerületi katasztró-
favédelem, a polgárõrség és a közterület-felügye-
let munkáját, utóbbi, bár fiatal szervezet, máris
bebizonyította létjogosultságát. 

Dr. Nagy Gábor Tamás az önkormányzati
együttmûködéssel kapcsolatban arról beszélt,
hogy az I. kerület bûnügyi adatai rendkívül ked-
vezõek. Kiemelte: ha nem történik meg egy kihá-
gás, bûncselekmény, akkor nem kell intézkedni a
rendõrségnek, ez pedig nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy ennyire kedvezõ a légkör, a biztonságér-
zet. Ehhez járul hozzá a rendõri munka eredmé-
nyessége, az embereket közvetlenül érintõ bûn-
cselekmények elkövetõinek kézre kerítése, mint
például a gépkocsifeltörõk vagy a besurranó tol-
vajok elfogása - ebben az önkormányzat által ki-
épített kamera-rendszer is sokat segít.

Dr. Nagy Gábor Tamás megemlítette, hogy a
kerületi kapitányság irodai tevékenységével, az el-
járások formájával rendkívül elégedett az ügyész-
ség és a bíróság. Ez azért lényeges, mert sok eset-
ben a dokumentáció hiányosságai miatt nem le-
het elítélni az elkövetõket. 

Ezen a területen is sikerült elõrelépni, az elõzõ
évek jó eredményeit folyamatosan felülmúlja a ka-
pitányság. A polgármester kifejtette: az önkor-
mányzat igyekszik mindenben támogatni a helyi
rendõrséget, még tovább erõsíteni a rendõrök és a
városrész kapcsolatát, kialakítani azokat a szálakat,
amelyek összetartják a közösséget. A következõ fel-
adatként az illegális árusítások visszaszorítását
emelte ki, amelyet az évekkel ezelõtt megalkotott,
és sikerre vitt graffiti ellenes szabályozáshoz hason-
lóan kell kezelni. Az ezekhez hasonló helyi sajátos-
ságokat is figyelembe veszi a kapitányság, amely ki-
válóan együttmûködik az önkormányzattal. 

Krammer György szerint addig lehet fejlõdni,
amíg el nem érik a nulla bûncselekményt, de leg-
alább ennyire fontos, hogy a kerületben élõk jól
érezzék magukat lakóhelyükön. Nincs egyszerû
dolga a rendõrségnek, hiszen évente sok millió tu-
rista jön a kerületbe, ennek ellenére tavaly mind-
össze 34 bûncselekményt követtek el a Vár terüle-
tén külföldiek sérelmére. Hozzátette: a körzeti
megbízotti hálózat nagyszerûen teljesít, kedvezõek
a visszajelzések, a lakosság egyre többször fordul a
környezetében tevékenykedõ körzeti megbízott-
hoz, a kapitányságvezetõ éppen ezért mindenkit ar-
ra bíztat, hogy bátran keressék fel a „saját” rendõrü-
ket. Végezetül a kamerákkal kapcsolatban arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az eszközök nem váltják ki az
utcán szolgálatot teljesítõ rendõröket, ugyanakkor

elrettentõ erõvel bírnak: nem véletlen, hogy a bû-
nözõk nem szívesen jönnek az I. kerületbe.

10 millió forint egy parkolóhelyért

Módosították a parkolóhely létesítési kötelezett-
ségrõl szóló rendeletet. Az építkezéssel vagy ren-
deltetési mód változással kapcsolatos parkoló-
hely-létesítési kötelezettséget, meghatározott díj
ellenében, az önkormányzat teljesíti a kérelmezõ
helyett. A jövõben lakás létesítésekor lakáson-
ként 2 millió, minden más esetben az OTÉK sze-
rinti területegységenként 10 millió forint a díj
összege. 

Csányi Éva fõépítész elmondta, hogy az erede-
ti rendelet több mint tíz éve készült, azóta renge-
teget változott a jogi és gazdasági környezet, ezért
vált szükségessé a módosítás. A szabályozás azok-
ra a fejlesztésekre vonatkozik, amelyeknél csak
földfelszínen és közterületen oldható meg a par-
kolás. A parkolóhely megváltási díjat közlekedés-
fejlesztésre és parkolóhely bõvítésre fordítja az
önkormányzat. Csányi Éva hangsúlyozta: a nem
lakófunkció esetében, parkolóhelyenként alkal-
mazott 10 millió forint arra ösztönzi a beruházó-
kat, hogy ne az autóforgalmat növelõ fejlesztések-
be fogjanak. 

Váradiné Naszályi Márta (PM) szerint a törté-
nelmi városrészek, így az I. kerület sem bírja el a
fokozott közlekedési terhelést. Ezért olyan szabá-
lyozásra lenne szükség, ami akadályozza az autó-
behajtás volumenének növekedését. A képviselõ
kifejtette: a közlekedésfejlesztés nem egyenlõ a
parkolóhelyek létesítésével. Éppen ezért szemlé-
letváltásra van szükség, és nem arra, hogy a parko-
lóhelyek megváltása után fizetett összegekbõl
újabb parkolók épüljenek. 

A tévedések elkerülése érdekében dr. Nagy
Gábor Tamás mindehhez annyit tett hozzá, hogy
az elkülönített számlára érkezõ összegeket a köz-
lekedés feltételrendszerének humanizálására, ja-
vítására fordítja az önkormányzat. 

Változik a vári parkolás rendje

Módosította a képviselõ-testület a kerület közte-
rületein a jármûvel várakozás díjának és a várako-
zási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szó-
ló rendeletet. Ennek lényege, hogy az önkor-

mányzat aktualizálta azon kedvezményezett szer-
vezetek (intézmények, éttermek, szállodák) kö-
rét, amelyekhez ügyintézés, vagy más célból érke-
zõ ügyfelek (vendégek) idõkorlátozás nélkül par-
kolhatnak a Budai Vár sorompókkal védett terü-
letén. A parkolás díját a szervezet, vagy az autós fi-
zeti meg, miután kikódolják a parkolási jegyet. 

Nagy Teodóra jegyzõ az elõzményekrõl szólva
elmondta, hogy a februárban elfogadott, vonat-
kozó fõvárosi rendeletben foglalt kedvezménye-
zett kört az önkormányzat kiszélesítheti, illetve
egyedi megállapodást köthet. Szigorítás, hogy a
megállapodások mostantól egy évre szólnak, és
visszaélés esetén bármikor felmondhatók.  

Váradiné Naszályi Márta arról beszélt, hogy a
Vár területén a KEOP szerzõdésnek megfelelõ-
en megszûnik a parkolás, ezért érthetetlen,
hogy miért kapnak parkolási lehetõséget ezek a
cégek. Többségükben vendéglátóhelyekrõl van
szó, melyek a vendégeik számára biztosítanák a
kedvezményes vári behajtás és parkolást. A kép-
viselõ nem érti, milyen alapon választották ki a
kedvezményt kapó szervezeteket, vállalkozáso-
kat, amelyek 60 forintos parkolási díjat biztosít-
hatnak a hozzájuk érkezõknek. Szerinte a mély-
garázsokban kellene kedvezményt adni szá-
mukra. 

Válaszában dr. Nagy Gábor Tamás emlékez-
tetett: a vári lakossági parkolás megszüntetésé-
rõl egyelõre nincsen szó. Az itt élõk továbbra is
megkapják a korlátlan ki- és behajtás lehetõsé-
gét, míg a kedvezményben részesülõ szerveze-
tek hozzájárulást fizetnek a beléptetõ-rendszer
üzemeltetéséhez. A polgármester rámutatott: a
kedvezményezetti kör meghatározásával legali-
zálható és pontosan nyomon követhetõ az itt
mûködõ intézményekhez, vendéglátóhelyek-
hez irányuló behajtás. Visszaélés esetén a ked-
vezményt megvonja az önkormányzat. 

Kulturális funkciót kaphat 
a Magdolna-torony

Pályázatot írt ki a Kapisztrán téri Mária
Magdolna-torony öt éves kulturális, turisztikai
hasznosítására az önkormányzat. Mivel a felhívás-
ra érkezett egyetlen pályázat mindenben megfe-
lelt a feltételeknek, így a képviselõ-testület elfo-
gadta az ajánlatot. 

A feltételrendszert úgy alakította ki a hivatal,
hogy ha eltérnek az engedélyekben foglaltaktól,
az önkormányzat elállhasson az öt évre szóló szer-
zõdéstõl. Szintén a kerület érdekeit védi, hogy
minden változtatáshoz, építéshez tulajdonosi
hozzájárulás szükséges, ami garanciát jelent a sza-
bályszerû megvalósításra. 

Váradiné Naszályi Márta örömtelinek nevezte,
hogy akadt egy pályázó, aki mindenben megfelelt
a kiírásnak. Szerinte más üzlethelyiségek eseté-
ben is hasonló kedvezményeket kellene biztosíta-
ni, ebben az esetben nem lenne 115 kiadatlan ön-
kormányzati helyiség a kerületben. 

Veress Dávid (DK) javasolta, hogy a kerület kár-
tyával kedvezményesen lehessen igénybe venni az
induló szolgáltatásokat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint nehéz lenne át-
fogó és minden helyiségre kiterjedõ pályázati fel-
tételeket meghatározni. Jelen esetben egyetlen pá-
lyázó jelentkezett, aki havi 300 ezer forintot fizet
azért, hogy turisztikai látványosságot hozzon létre
a Kapisztrán téren.

A polgármester támogatja Veress Dávid javasla-
tát, ígéretet tett arra, hogy a szerzõdés megkötését
megelõzõen errõl egyeztet a pályázóval. Mivel a
Budapest Kártyára jár kedvezmény, a polgármes-
ter szerint valószínûleg az I. kerület kártya elfoga-
dásának sem lesz akadálya. 

K.Á.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyer-
mek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Az akció helye:
1024 Budapest, SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..  eemmeelleett..  IIddõõppoonntt::
22001166..  mmáájjuuss  2233.. ((hhééttffõõ))  0088..0000--1166..0000--iigg..  Telefon:
212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõsorban
gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjaso-
kat és kiskeresetû lakosokat várnak.

Szenior jóga
Szeretettel várjuk az 50 év feletti érdeklõdõket, akik ja-
vítani vágynak fizikai és szellemi állapotukon, illetve
szeretnék megtartani frissességüket.
Az órák az izmokra, ízületekre ható, emésztõrendszert
harmonizáló, energiablokkokat felszabadító, egyensúly-
érzéket, koncentráció képességet fejlesztõ biztonságos
testgyakorlatokból állnak.  Öltözet: kényelmes nadrág,
póló. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt kkeeddddeennkkéénntt
ddéélleellõõtttt  1100..3300--1111..3300--iigg.. Részvételi díj: 800.-Ft/alkalom
A foglalkozásokat Horváth Beáta jógaoktató tartja.
Helyszín: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központ IIII..  sszz..  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa  (1013 Budapest,
Roham u. 7.) Érdeklõdni lehet telefonon: Bokodi
Ferencné klubvezetõnél 061/375-9486.

Röviden

A képviselõ-testületi ülésen történt

Budavár a legbiztonságosabb kerület
MEGHÍVÓ

A Budavári Önkormányzat tisztelettel
meghívja Önt és családját
2016. május 20-án, 

pénteken 18.00 órakor
a Kerület Napja alkalmából tartandó
Budavár Díszpolgára kitüntetõ cím 

átadására a Városházára 
(Kapisztrán tér 1.).

A Budavári Önkormányzat 
képviselõ-testülete 2016. évben

Rabati Magda tanárnõt
választotta Budavár díszpolgárává.

Módosult a parkolási rendelet

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 6/2016. (IV.28.) önkor-
mányzati rendelete az I. kerület közterületein a
jármûvel várakozás díjának és a várakozási hoz-
zájárulás kiadásának szabályozásáról szóló
24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közúti közlekedésrõl szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a Budapest Fõváros Közgyûlésének
Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4. ) Fõv. Kgy. rendelet 30.§
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) és g)
pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekez-
dés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az I. kerület közterületein a jármûvel várakozás díjá-
nak és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásá-
ról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) a következõ 5/C. § -szal egészül ki:
„5/C. § (1) A Budai Vár védett övezetébe személygépko-

csival hozzájárulás nélkül behajthat és idõtartam korláto-
zás nélkül várakozhat, akinek úti célja a Rendelet 1.
mellékletében meghatározott kedvezményezett szerve-
zeteknél vagy az adott címen van.
(2) A kedvezményezett szervezetekkel az Önkormányzat
határozott, egy éves idõtartamú megállapodást köthet. A
megállapodás alapján a kedvezményezett szervezet jo-
gosult az erre a célra rendszeresített készülék használa-
tával igazolás kiadására. (továbbiakban: kódolás).
(3)  A védett övezetbe behajtó személygépkocsi után a
várakozási díj megfizetése a kódolás alapján, az alábbi
módon történhet: - a személygépkocsi vezetõje vagy 
- a kedvezményezett szervezet által.
(4) Amennyiben a várakozási díj a kedvezményezett
szervezet által kerül megfizetésre, arról utólag, havonta,
tételes elszámolás alapján az Önkormányzat a kedvez-
ményezett szervezetnek számlát állít ki.
(5) Az Önkormányzat a kódolást rendszeresen ellenõrzi.
Amennyiben a kedvezményezett szervezet a kódolást a
jelen rendelettõl és a megállapodástól eltérõen végzi, az
Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali ha-
tállyal felmondani.
2. § A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1. mellékletével. 
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
dr. Nagy Teodóra                                dr. Nagy Gábor Tamás

jegyzõ polgármester

Parkolóhely létesítési 
kötelezettség módosítása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 5/2016. (IV. 28.) önkor-
mányzati rendelete a parkolóhely-létesítési kö-
telezettségrõl szóló 9/2005. (IV. 29.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ 1. pontja
szerinti hatáskörében eljárva a következõket rendeli el: 
1.§ (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének a parkolóhely-létesítési kötele-
zettségrõl szóló 9/2005. (IV. 29.) Kt. rendelete (a továb-
biakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdésének b) pontja hatá-
lyát veszti. 
(2) A Rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „(2) A rendeletet a 2012. augusztus 6-
án hatályos OTÉK 42. §-ában szabályozott, valamint a
BVKSZ-ben, illetve jelen rendelettel szabályozott par-
koló létesítési kötelezettség teljesítésével összefüggés-
ben lehet, illetve kell alkalmazni.”
2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: „(1) A Budavári Önkormányzat az
e rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén,
a rendeletben szabályozott módon biztosítja, hogy az
építéssel, rendeltetési mód változással kapcsolatban
felmerülõ parkolóhely-létesítési kötelezettségét –
meghatározott díjért – a Budavári Önkormányzat telje-
síti az építtetõ vagy kérelmezõ helyett.” 
(2) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:  „(3) A Budavári Önkormányzat a befi-
zetett átalánydíjakat elkülönített fõkönyvi számlán ke-
zeli és azt közlekedésfejlesztésre, parkolóhelyek kiala-
kítására fordítja.”
3.§ A Rendelet 3.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
4.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép: „(1) A parkolóhely biztosításra vonat-
kozó kérelmeket az építtetõ a vonatkozó építési, fennma-
radási és/vagy rendeltetési mód változási engedélyezési
dokumentáció, valamint parkolási mérleg csatolásával az
Önkormányzat Vagyoni Irodáján terjeszti elõ.”
(2) A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:  „(5) A parkoló biztosítással kapcsolatos
átalánydíj összege a következõ:
a) lakás létesítése esetén 2.000.000,-Ft/lakás,
b) minden egyéb esetben 10.000.000,-Ft/OTÉK sze-
rinti területegység.”
5.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „(1) A Budavári Önkormányzat a par-
kolóhely létesítési átalánydíjak felhasználásáról minden
évben a költségvetés elfogadásával dönt.” 
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép ha-
tályba. (2) E rendeletet a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
dr. Nagy Teodóra  dr. Nagy Gábor Tamás 

jegyzõ polgármester
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Varga-Sinai Gizella kiállítása 
a Várkert Bazárban

Egy fecske két
hazája

Varga-Sinai Gizella Útleírás címû vándorkiállítása,
amely 2007-ben Finnországban kezdte meg kalan-
dos útját, most hetedik, a mûvésznõ szerint, eddigi
legfontosabb állomásához érkezett, a Várkert
Bazárba. A perzsa és magyar képzõmûvészetet elegyí-
tõ tárlatot a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
rendezték meg.

„Mindez egy fura sakkjátszma csupán:/ A Sors s az
Ember játsszák nagybután,/ a figurák lépnek ide-
oda,/majd kiüttetnek egy a más után.” hangzott el
perzsául, s magyarul Omar Khajjám, perzsa költõ és
tudós A mulandóság mámora címû költeménye
Orosz Antal és Simira Sinai tolmácsolásában, a kü-
lönleges kiállítás megnyitóján.

Dr. Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége úgy
mutatta be Varga-Sinai Gizellát, mint azt a magyar
nõt, aki a 3000 esztendõs perzsa kultúrának, Irán
mûvészeti életének jeles szereplõje. Számos világot
járt kiállítása mellett, negyvennél több színházi elõ-
adás és film díszlettervezõjét, színészét tisztelhetjük
benne.
– Elégedett, magával és környezetével békében élõ,
feltûnõen boldog alkotó – fogalmazott Lévai Anikó,
majd így folytatta: – Ezt a révbe értséget azoknál ta-
pasztalhatjuk, akiknek élete nyughatatlan volt, akik
körül zajlott a történelem.

Varga Gizella operaénekes édesapjával, közel öt-
ven éve utazott Bécsbe, ahonnan nem tért vissza
Magyarországra. Késõbb azonban a szeretet visszave-
zérelte szülõhazájába. Mint Lévai Anikó mondta: az
életében gyûjtött kincseit hozta haza nekünk, akár
valami útitáskát.

– Az egyik életutat ábrázoló képén tornacipõk le-
nyomatából teremt egyszerre XX. századi és a perzsa
múltat idézõ hangulatot – beszélt a kiállító mûvérõl
megnyitójában Jankovics Marcell, a Magyar
Mûvészeti Akadémia alelnöke, kiemelve: Varga -
Sinai Gizella világának meghatározója az álomszerû-
ség, a varázslat, a többrétegûség. A többrétegûség
kapcsán az alelnök felhívta a figyelmet, hogy több
mûben alig észrevehetõ módon, a perzsa környezet-
ben olyan magyar történelmi relikviák vehetõk ész-
re, mint például Rákosi Mátyás portréja egy köpeny
díszes hímzései közt.

– Egyszer azt kérdezték tõlem, melyik országot sze-
retem jobban? Erre én azt válaszoltam: kérdezitek a
fecskétõl, hogy õsszel miért utazik délre? – mesélte
Varga-Sinai Gizella, s úgy jellemezte magát, mint a té-
kozló fiút, aki visszatérve a szülõi házba, bemutatja
mindazokat a kincseket, amiket idõ közben talált.
A kiállítás május 15-ig tekinthetõ meg a Várkert
Bazár Déli palotáiban.                                                     D. A.

A Tabán mozi idõrõl idõre megnyitja vetítõter-
mét a kerületi érdeklõdõk elõtt. Az Ünnepre
hangolva sorozat keretében – a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával – április 21-én
Shakespeare Ahogy tetszik címû vígjátékának
színházi felvételét láthatta a közönség. Az elõ-
adás után dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Hanák Gábor történész-fimrendezõvel, a Cseh
Tamás Archívum vezetõjével beszélgetett.

Shakespeare halálának négyszázadik évforduló-
ja alkalmából világszerte különleges rendezvé-
nyekkel hívták fel a figyelmet az angol rene-
szánsz író és rendezõ életmûvére. A Tabán mo-
ziban levetített elõadást eredetileg 1983-ban –
nem sokkal megnyitása után – mutatta be a bu-
dapesti Katona József Színház. A színmû
Shakespeare úgynevezett „nagy vígjátékai” közé
tartozik, cselekménye a hatalom és a szerelem
körül forog. A jelenetek többségének színtere
az erdõ, ahol szabadság honol: a számûzött
herceg kíséretében valamennyi úr bátran ki-
mondhatja a véleményét, a derék pásztorok
megsegítik a rászorultakat és a szerelmesek pár-
jukra találnak. 

A darab egyik érdekessége, hogy Sinkó
László, Rajhona Ádám, Benedek Miklós,
Szacsvay László, Udvaros Dorottya, Gáspár
Sándor, Eperjes Károly, Csomós Mari mellett
Aminest, a számûzött herceg kíséretében lévõ
nemest – aki egyes elemzõk szerint valójában
Shakespeare alakja – Cseh Tamás játszotta. A
vígjáték tévéfelvétele megõrizte azt a korszerû
játékstílust, amelyet az 1980-as években
Székely Gábor igazgató és Zsámbéki Gábor
rendezõ honosított meg a Katona József
Színházban.

A filmvetítést követõen dr. Nagy Gábor
Tamás bemutatta a közönségnek a nézõtéren
helyet foglaló Császár Bíró Évát, Cseh Tamás fe-

leségét és fiát, Andrást,
aki ezen a vetítésen lát-
ta elõször a közel har-
minc évvel ezelõtti
Shakespeare elõadást. 

A filmklub házigaz-
dája úgy fogalmazott,
hogy a színház kitünte-
tett helyet foglal el az
életünkben, az Ün-
nepre hangolva soro-
zat keretében emiatt
esett a választás a
Shakespeare évfordu-
lóra. Bár az élõ színi
elõadások varázsa ne-
hezen visszaadható, az
Ahogy tetszik televízi-
ós felvétele meglepõ
módon felidézte a há-
rom évtizeddel koráb-
bi elõadás hangulatát. 

Hanák Gábor a
Katona József Színház,
az elõadás és a filmfel-
vétel történetérõl me-
sélt a közönségnek. Elmondta, hogy a színház
társulatát 1982-ben, az akkori Nemzeti Színház
kiválasztott színészeivel hozta létre az alapító
igazgató és fõrendezõ. Az Ahogy tetszik címû
vígjátékot közel kilencvenszer adták elõ, a
Magyar Televízió 1987. július 4-én, az utolsó
elõadást rögzítette.

Az archívum vezetõje a továbbiakban felidéz-
te Cseh Tamás színészi pályájának állomásait,
amelyek közül az elsõ – 1973-tól – a Huszon-
ötödik Színház volt. A társulat késõbb a Vár-
színházban talált otthonra, majd a Várszínház a
Nemzeti Színház játszóhelye lett és végül a
Nemzetibõl alakult a Katona társulata. Cseh

Tamás a kezdetektõl 1998-ig az együttes teljes
jogú tagja volt, otthon érezte magát a színészek
között.

Dr. Nagy Gábor Tamás zárszavában arra hív-
ta fel a figyelmet, rendkívül fontos, hogy össze-
gyûjtik és óvják a felvételeket. A Cseh Tamás
Archívumban, amely az Országos Széchényi
Könyvtár önálló részlegeként jött létre, a mû-
vész életmûvét teljes körûen dokumentálják és
munkásságának emlékeit saját korának, vala-
mint környezetének tükrében õrzik meg.

Az emlékest végén Cseh Tamás és Bereményi
Géza Dal a ravaszdi Shakespeare Williamrõl cí-
mû szerzeménye hangzott el, felvételrõl.          -r-

„Színház az egész világ…”

Ki ne ismerné a jellegzetes, színes térhatású gra-
fikákat vagy a fekete-fehér, pozitív-negatív áb-
rákat, amelyeken az egymásba süllyedõ kockák
és csíkok kínálnak vizuális játékot a szemlélõ-
dõnek. A Szépmûvészeti Múzeum és a Francia
Intézet a Galerie17-ben közös kiállítással emlé-
kezik az opart és a geometrikus absztrakt mû-
vészet magyar származású alkotójára, Victor
Vasarelyre.

A kiállítás apropója a képzõmûvész születésé-
nek 110., halálának közelgõ 40. évfordulója.
A tárlat a mûvész három sorozatát (Gordes,
Hommage a J. S. Bach, Cinétique N. B.) mutat-
ja be az érdeklõdõknek, 35 szitanyomatot, egy
festményt és egy sokszorosított színes plaszti-
kát kínálva a látogatóknak. A mûvek az 1940-
es és az 1970-es évtized között születtek, ez volt
az az idõszak, amikor Vasarely képzõmûvész-
ként tekintett önmagára. 

A kiállítás kurátorai, Imre Györgyi és
Orosz Márton, a Vasarely Múzeum mûvé-
szettörténészei számos új életrajzi adatra buk-
kantak az alkotó családtörténetét kutatva. Az
egyik most nyilvánosságra került érdekesség,
hogy a mûvész eredetileg nem Vásárhelyi, ha-
nem – édesanyja nevét kapva – Csiszár
Gyõzõként született. Rövidesen azonban
Vásárhelyi Gyõzõ pincér feleségül vette
Csiszár Annát, és közös gyermeküket is a ne-
vére vette. A pécsi születésû, majd Pöstyén-
ben nevelkedett fiatalember 1919-ben költö-
zött családjával Budapestre. 

Reklámgrafikusnak indult, Bortnyik Sándor
Bauhaust oktató iskolájába, a Mûhelybe járt.
1930-ban költözött Párizsba, ahol kiadóknál
és nyomdákban reklámgrafikusként dolgo-
zott. Az 1940-es évek elején választotta a mû-
vészi pályát. Képzõmûvészi elõképzettsége és
a francia nyomdatechnika magas színvonala

tette lehetõvé, hogy bizonyos nyomataiból ki-
fogástalan minõségben készüljenek akár 200
példányos sorozatok is.

A Francia Intézet galériájában látható kiállí-
tás az óbudai Vasarely Múzeum gyûjteményé-
bõl válogatott anyag, amely a sokszorosított szi-
tanyomatokat (szerigráfiákat) és plasztikákat
helyezi a középpontba, de a kiállításon látható
a mûvész Tlinko-F címû akrilfestménye is.

Vasarely munkáival igyekezett a mûvészetet
megszabadítani „elitista” hagyományaitól.
Jelmondata az 1950-es évektõl így hangzott: „a
mûvészet legyen elérhetõ mindenki számára!”.
A mûvészet demokratizálása jegyében szerette
volna, ha szélesebb rétegek jutnának hozzá a
magas mûvészethez, ezért vált programjává a
sokszorosított grafika és a multiplika.

A tárlat sajtóbejárásán Pierre Vasarely, az ala-
pításának negyvenedik évfordulóját ünneplõ
Vasarely Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy
nagyapja egész életében szorosan kötõdött szü-
lõhazájához. Elsõ ízben 1969-ben adományo-
zott mûveibõl Magyarország számára, majd
Pécsen és Óbudán is múzeumot alapított,
akárcsak a francia Gordes-ban és Aix-en-
Provence-ben. Ez utóbbi kisvárosban idén – a
mûvész emlékével együtt – Magyarország évét
is ünneplik.

A Vasarely: Szerigráfiák, multiplikák címû
kiállítás június 18-ig, ingyenesen látogatható a
Francia Intézetben. Nyitva: keddtõl péntekig
10-tõl 19 óráig, szombaton 10-tõl 17 óráig.     a.

Vasarely kiállítás a Francia Intézetben

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Hanák Gábor történész-fimrendezõ a Tabán
moziban, az Ünnepre hangolva sorozat áprilisi rendezvényén

Dr. Lévai Anikó nyitotta meg Varga-Sinai Gizella kiállítását
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Beethoven - 
improvizációk

A mûvészek szerint kizárólag a Beethoven fesztivál al-
kalmából, egyetlen estére alakult az a különleges for-
máció, amelynek tagjai az improvizáció hazai meste-
rei. A május 6-án este 9 órakor kezdõdõ koncert hely-
színe a Várkert Bazár. A hangversenyrõl Balázs János
Liszt-díjas zongoramûvésszel beszélgettünk.

s Beethoven vajon mit szólna a mûveibõl összeállított
improvizációkhoz?

-Valószínûleg kedvére lenne, hiszen a rögtönzés az ál-
tala alkotott mûfajokban, így a fantáziákban, a baga-
tellekben és a variációkban is ismert volt. Lajkó
Félixtõl és tõlem sem áll távol ez a mûfaj, két évvel ez-
elõtt a budavári közönség elõtt is bemutatkoztunk
Beethoven-improvizációkkal. Az elõzetes személyes
beszélgetések nyomán az idei fesztiválra különleges
felkérést kaptunk. A szervezõk azt kérték, olyan hang-
szerek is szólaljanak meg, amelyek távol állnak a
klasszikus kor hangzásvilágától. Mutassuk meg, mire
lett volna képes Beethoven, ha ismerte volna ezeket a
zeneszerszámokat. 

s Kiket választott muzsikustársként erre a különleges
estre? 

- Lajkó Félix-szel sokat játsszunk együtt zongora-he-
gedû felállásban, de ezúttal az intenzívebb hegedû
helyett Félix citerán játszik majd. Ez a hangszer, eb-
ben a mûfajban  még felfedezésre vár. Balogh
Kálmán a klasszikus zenében, népzenében, jazzben
és a kortárs zenében egyaránt elismert muzsikus cim-
balmon improvizál, és negyedikként hazánk egyik
legzseniálisabb szájharmonika-mûvésze, Ferenczi
György csatlakozik hozzánk. A szájharmonika egé-
szen apró hangszer, de Ferenczi Gyuri különleges
módon szólaltatja meg. 
s Milyen hangzásvilágban telik majd az este?

- A citera, a cimbalom és a zongora a húrok, az ütõk
és a pedálok révén némiképp rokon hangszerek, a
négyes felállásban a szájharmonika a kakukktojás. A
zongorán minden mû eredeti változatban csendül
fel, a többiek erre improvizálnak majd cimbalmon,
citerán és szájharmonikán és néha természetesen én
is bekapcsolódom a rögtönzésbe. A Fonó Budai
Zeneházban tartjuk a próbákat, ahol könnyen meg-
teremtjük a zenei párbeszédet. Szólistaként annyira
különbözõ pályán mozgunk, hogy a klasszikus alapú
összhatásban lesz egy kis világzene, némi jazz és egy
kis cigányzene is. Képzeljük el az estet egy stílusokkal
teli hatalmas tálként, amelybõl idõnként merítünk
egyet-egyet. Mindezzel együtt igazi Beethoven-estet
élvezhet a közönség, amelyen elhangzanak majd a
legismertebb mûvek, a Für Elise, az V. és a VII. szim-
fóniák ismert dallamai, az Örömóda, a Holdfény
szonáta, az Apassionata, a Kreutzer szonáta és né-
hány rondó, amelyekre remekül lehet improvizálni. 
s Két nappal e koncert után, május 8-án este a Szent
István Bazilika elõtt ad ingyenes hangversenyt. Milyen mû-
sorral készül?

- A Zenergia címû szabadtéri hangversenyre elsõsor-
ban a fiatalokat és a családokat várom. Liszt mûveibõl
játszom olyan népszerû dallamokat, amelyeket sokan
a telefonjuk csengõhangjaként választanak. A kon-
certen elhangzik többek között Liszt Ferenc
Szerelmi álmok, a II. Magyar rapszódia, a Vigaszta-
lások és a Nagy kromatikus galopp címû mûve, va-
lamint az Erdõzsongás etûd is. A koncert alatt a
Bazilikát a zenéhez igazodó, mozgó  fényfestéssel vilá-
gítják meg.                                                                              -a- 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a tava-
lyi emlékhangverseny záró rendezvényén je-
lentette be, hogy 2016-ban Vásáry Tamás
Kossuth-díjas zongoramûvész lesz a május 7-i
Beethoven Budán emlékhangverseny szólis-
tája. A budavári zenebarátok közül sokan egy
éve várják ezt az estét. A koncertrõl és
Beethovenrõl alig néhány nappal a fellépés
elõtt beszélgettünk a Nemzet Mûvészével. 

s Zongoramûvészként milyen viszonyt ápol
Beethovennel?

- Gyerekkorom óta nagyon sokat játszom a mû-
veit, Chopin és Liszt mellett õ a leggyakrabban
játszott zeneszerzõ a repertoáromon. Az 1990-
es évek közepén, a Zeneakadémián bemutat-
tam a teljes Beethoven-ciklust az összes szimfó-
niával, versenymûvel és nyitánnyal és a
2017/18-as évadban újra erre készülök. 

Beethoven egy ránk maradt levélben arról
ír, hogy számára a legnagyobb erény az erõ.
Egész pályáján valóban ezt az elvet képviselte,
pedig három hatalmas dráma érte élete során.
Sanyarú gyerekkora volt, mert alkoholista ap-
ja a folyamatos pénzszerzés érdekében kihasz-
nálta fiát. Az ifjú Beethoven azonban harcolt
és szembefordult a sorsával és hatalmas érté-
ket teremtett az emberiségnek. A második tra-
gédia boldogtalan magánélete, azaz a
Josephine Brunsvikhoz fûzõdõ szerelem,
amely az arisztokrata grófnõ és a polgári szár-
mazású zeneszerzõ között nem végzõdhetett
házassággal. Titkos kapcsolatuk egész életü-
kön keresztülhúzódott, errõl szól A  távoli
kedveshez címû dalciklus is. Utoljára
Teplitzben találkoztak, amelyre pontosan ki-
lenc hónappal Josehine egy kislánynak adott
életet. A gyerek a Minona nevet kapta, amely
visszafelé olvasva azt jelenti: Anonim… 

Beethoven életének harmadik tragédiája, a
süketsége. Harminc éves korában már tudta,
hogy teljes süketség vár rá. 
s Egyéb elfoglaltságai mellett naponta mennyi
idõt tölt gyakorlással?

-  A zongoramûvésznek – épp úgy, mint egy ba-
lett-táncosnak – akármilyen rövid fellépésrõl
is legyen szó, fizikailag formába kell jönnie.

Ilyenkor naponta három-négy órát gyakoro-
lok, de ha nagyon zsúfolt a napom, két-három
órát akkor is a zongora elõtt töltök. Tegnap
[május 1-én] este a 120 éves Vígszínház gálaest-
jén jártam, ami éjjel fél 1-kor ért véget. Egy óra-
kor értem haza és leültem a zongorához gyako-
rolni azt a bizonyos három órát, amit napköz-
ben nem tudtam.
s Hogyan készül a Beethoven Budán rendezvény-
re és milyen mûsort választott a budavári emlék-
koncertre?

-  Az emlékkoncerten Beethoven középsõ alko-
tói korszakában született szonátákat játszom: a
Pathétique-et, a Les Adieux-t, a Holdfényt és az
Appassionata-t. Néhány év eltéréssel vala-
mennyi abból az idõbõl származik, amikor
Beethoven Budán adott hangversenyt. E szo-
náták lassú tételei magányosságot fejeznek ki,
én „sötétbarna” zenéknek nevezem õket. Érde-
kes azonban, hogy amikor a zeneszerzõ a leg-
magányosabb volt, akkor írta a legvidámabb
mûveit is például a Második Szimfóniát és az

Opus 31-es Es dúr zongoraszonátát. Ha kér-
nek ráadást akkor ebbõl is szeretnék megmu-
tatni egy tételt a közönségnek. A hallgatóság
egyébként igényli és kedveli, ha a zenemûvek
elõadása elõtt beszélek a szerzõrõl és a mûvek-
rõl, ezért szeretnék néhány gondolatot megosz-
tani a koncertlátogatókkal. 
s A számos szakmai elfoglaltságai között mivel
foglalkozik a legszívesebben?

- A Magyar Rádió fõzeneigazgatójaként tovább-
ra is dirigálom a zenekart, velük és szólistaként
is eleget kell tennem külföldi meghívásoknak.
Bevallom, kevesebbet szeretnék zongorázni és
gyakorolni, sokkal inkább az életregényemet
kívánom folytatni. Az Üzenet címû kötet elsõ
része után most fog kijönni a második és ez-
után akarom megírni a folytatást. Különben fi-
gyelemmel követem a fesztivált, amelynek
egyik visszatérõ közremûködõje a nagyon te-
hetséges Balázs János fiatal Liszt-díjas zongora-
mûvész, akit saját felfedezettemnek és immár
kollégámnak mondhatok.                           Rojkó A.

Beethoven emlékhangverseny Vásáry Tamással

A magányosság „sötétbarna zenéi”

Május 7-én újabb helyszínt hódít meg a
Beethoven Budán koncertsorozat. A
Hagyományok Háza az idén elõször ad ott-
hont olyan hangversenynek, amelyet a fesz-
tivál keretében tartanak. A Beethoven és a
magyar népzene címû program a négynapos
rendezvény egyik legérdekesebb programjá-
nak ígérkezik. A próbaidõszakban Pál István
„Szalonna” Liszt-díjas prímással beszélget-
tünk.

s Milyen a személyes kötõdése Beethovenhez?
- Gyerekkoromban édesapám sokszor vezé-
nyelt Beethoven mûveket a kijevi Operaház-
ban, mostanában pedig a feleségem, Czébely
Beáta zongoramûvész gyakorol otthon
Beethoven szonátákat. A bécsi mester hozzám
is közel áll, szeretem a zenéjét, ám arra soha
nem gondoltam, hogy valaha olyan koncerten
játszom majd, amely Beethoven és a magyar
népzene kapcsolatát keresi.
s Hogy kerül a csizma az asztalra, azaz, hogyan
kerül a népzene a Beethoven fesztiválra?

- Több évvel ezelõtt felmerült a gondolat, hogy
a klasszikus és a jazz koncertek mellett legyen
népzenei jellegû hangverseny is. Végeztem né-
mi zenetörténeti kutatást, hiszen ez olyan kihí-
vás, amellyel az ember szívesen foglalkozik.
Liszt, Brahms vagy Haydn egyaránt kötõdik a
kárpát-medencei népzenéhez, Beethovennél
azonban – hiába is keressük – nincs ilyen kap-
csolat. Igaz, az egyik szimfóniájában feltûnik
egy verbunkos témafoszlány, de ez nem jogosít
fel minket arra, hogy azt mondjuk, Beethoven
e dallamot a magyar népzenébõl merítette.
Talán érdekesen hangozna, ha Beethoven dal-
lamokat népi stílusban játszanánk, ám túl sok
köze nem lenne a valósághoz. Fából vaskarikát
az ember nem akar csinálni. Végül azt javasol-
tam, hogy kövessük zenékkel azt az utat, amit
Beethoven megtett Bécs városától Budáig.

Vajon mit hallott vol-
na, ha megállt volna,
megszállt volna, a vá-
rosban sétált volna, va-
gyis mutassuk be azt a
magyar népzenét, illet-
ve városi cigányzenét,
amely körülvette ezt a
korszakot. A mûsor a
barokk zene végétõl in-
dul és a nemzeti ro-
mantika virágkoráig
jut el. Akkoriban je-
lent meg a zenekarok-
ban a cimbalom, a tá-
rogató, így egyfajta tör-
téneti bemutatót is
hallhat a közönség.
Biztos vagyok abban,
hogy a népzenei kon-
certekre járók úgy érzik
majd, hogy klasszikus zenét, a klasszikus muzsi-
ka barátai szerint pedig népzenét játszunk. 
s Kikkel muzsikál majd együtt?

-A törzscsapat a Szalonna és bandája lesz: Pál
Eszter (ének), Pál István „Szalonna” és
Gombai Tamás (hegedû), Karacs Gyula
(brácsa), Ürmös Sándor (cimbalom), Gera
Attila (fúvós hangszerek), Doór Róbert (bõ-
gõ). Vendégként meghívtam a magyar ci-
gányzenei élet egyik legnagyobb prímását,
Radics Ferencet, aki zeneakadémiai tanul-
mányait Beethoven városában, Bécsben fe-
jezte be. 

A különbözõ zenei világok „összecsiszolá-
sában” Kelemen László, a Hagyományok
Házának igazgatója segített. Õ mindkét ze-
nei világot jól ismeri, hiszen népzenekutató,
ugyanakkor klasszikus zeneszerzõként is dip-
lomát szerzett. A koncert bevezetõ dallamai
után elmondja majd a nézõknek, hogy a fel-

csendülõ zenék hogyan kötõdnek egymás-
hoz, és miképp fejlõdtek tovább. A rövid is-
mertetést követõen – akár egy klasszikus
koncerten – megszakítás nélkül játsszuk
majd a dallamokat.
s Úgy hírlik, a közönségnek jut egy kis meglepe-
tés is…

- Régen minden falusi táncrend hagyományo-
san a Rákóczi-marssal zárult, ezt játszotta utol-
sóként a zenekar. Néhány éve Szászcsáváson
hallottam elõször, amikor egy mulatság végén
a helyi banda rávágta sebes csárdásban az
Örömódát – természetesen abban a stílusban,
ahogy a csávásiak muzsikálnak. (Nem voltak
ezzel egyedül, mert amikor Beethoven Öröm-
ódáját himnuszává választotta az Európai
Unió, elég sok zenekar megtanulta azt.) Mi is
ezzel fogjuk befejezni a koncertet, nálunk az
Örömóda egy három húrú brácsán, a banda
kíséretével fog megszólalni.                               R.A.

Örömóda Szalonna és bandájával

Balázs János muzsikustársai Lajkó Félix, Ferenczi György és
Balogh Kálmán lesznek

A koncerten felidézik milyen korabeli muzsikát hallhatott a Mester, amikor Magyar-
országon járt
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Vásáry Tamás Beethoven szonátákat játszik majd az emlékkoncerten
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
MMáájjuuss  77..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  NNyyíílliikk  aa
MMeesseemmúúzzeeuumm  kkiinnccsseesskkaammrráájjaa!!
Hogy kinek mi fontos és miért? Errõl
mesélnek a kortárs írók és a gyere-

kek. Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig,60 perc.
MMáájjuuss  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMeesseettáánncc,,  ttáánnccooss--mmeessééss
ffooggllaallkkoozzááss..  Ma a távoli Kazahsztánba repülünk a mese
szárnyán. Az állatok vetélkedésérõl hallgatunk meg egy
mesét, miközben szavak nélkül, sok mozgással és tánccal
megidézzük a mese szereplõit és történetüket. A foglal-
kozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti. Ajánlott kor-
osztály: 3-8 éves korig, 45 perc.

MMáájjuuss  1166..,,  hhééttffõõ  1100  óórrááttóóll::
PPüünnkköössddii  KKiirráállyyssáágg.. EEggéésszz
nnaappooss  iinnggyyeenneess  ccssaallááddii  pprroogg--
rraammookk a Tabánban Budapest
Fõváros Önkormányzata tá-
mogatásával. Koncertek,
bábelõadások, pünkösdi ki-
rály- és királynõválasztás
próbatételekkel. Ajánlott
korosztály: 6-99 éves korig.

MMáájjuuss  2211..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk.. Az
Alexandra Kiadó és a Mesemúzeum közös programja,
ahol a Magyar népmesék címû sorozat köteteibõl hallgat-
hatnak meg a gyerekek egy magyar népmesét, utána pe-
dig elkészíthetik a történethez kapcsolódó tárgyakat a
kézmûves foglalkozáson. Ajánlott korosztály: 4-8 éves
korig, 90 perc.
MMáájjuuss  2288..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  GGyyeerreekknnaapp..  Meglepetés
programok! Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.
MMáájjuuss  2299..,,  vvaassáárrnnaapp  1100..3300--ttóóll::  KKiissccssooppoorrtt  kkoonncceerrtt..
Változatos ritmikai megvalósításaival és különleges hang-
szereléseivel izgalmas, játékos zenei világba hívja kicsi, ki-
csit nagyobb és még nagyobb hallgatóit a Kiscsoport zene-

kar. Szövegeik elsõsorban kortárs magyar gyerekversek,
illetve ezek ihletésére született saját írások. Az idei évben
várhatóan kéthavi rendszerességgel „mesemúzeumozó”
zenekar elsõ koncertjén szólal meg elõször a több énekszó-
lammal és basszusgitárral is kibõvült formáció. Az együttes
tagjai: Czingráber Eszter – ének, Fûri Anna - ének, Gazda
Bence - basszusgitár, Jelinek Balázs - gitár, Pálhegyi Máté -
fuvola, Pálvölgyi Balázs - gitár, Pödör Bálint - ütõhangsze-
rek. Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig, 60 perc.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
MMáájjuuss  77..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz..
Belépõ: 1000 Ft.
MMáájjuuss  1100..  kkeedddd  1100..3300 óórraa::  ÓÓvváárrii  ÁÁrrppáádd::  BBaallii,,  aa  mmeennnnyy--
ddöörrggéésseekk  sszziiggeettee  IIII..  Vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft.
MMáájjuuss  1133..  ppéénntteekk  1100..3300  óórraa::  AA  kkéétt  bbááttoorr  nnyyúúll  --  DDoommii  bbáább--
sszzíínnhháázzaa..  Belépõ: 1000 Ft.
MMáájjuuss  1177..  kkeedddd  1100..3300 óórraa::  IIppaacchh  IIllddiikkóó::  RReennddhhaaggyyóó  zzaa--
rráánnddookkllaatt  aa  SSzzeennttffööllddöönn  11.. Vetítettképes ismeretterjesz-
tõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.
MMáájjuuss  2200..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa::  IIddéénnyyzzáárróó  SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa
KKlluubb..  A házigazda Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás-Szász
Ferenc) mellett az idény záró koncertjét meglepetésven-
dégek is színesítik majd. Belépõ: 1000 Ft.

Litea Könyvesbolt
((II..kkeerr..  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
MMáájjuuss  1199--éénn  1188  óórraakkoorr  FFeennyyvveessii  FFéélliixx  LLaajjooss::  SSzzáázzaaddffoorrggóó
ccíímmûû  úújj  kköötteettéétt  mmuuttaattjjáákk  bbee..    A válogatott prózai írások a
költõ 70. születésnapjára jelennek meg. Közremûködik:
Czigány György, Havas Judit és Dresch Mihály.

Színháztörténeti Intézet és
Múzeum
KKíísséérrõõpprrooggrraamm  AAzz  éénn
kkiiccssii  bboohhóóccoomm – A
Mikropódium a világ
körül ccíímmûû  kkiiáállllííttáásshhoozz..
IIddõõppoonntt::  22001166..  mmáájjuuss
1177..  ((kkeedddd))  1188  óórrááttóóll..
Helyszín: I., Krisztina
krt. 57.
18.15 óra: tárlatveze-
tés A Mikropódium a
világ körül címû kiállí-
tásban.
19.00 óra: bábtechnika ismertetése, a három báb-alap-
technika bemutatása, amibõl ötvözve megvalósította a
Mikropódium a bábjait. 19.15 óra: Lénárt András elõadá-
sa: Con Anima. Belépõdíj: 500 Ft.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
MMáájjuuss  1100..  ((kkeedddd))  AA  nnaaggyy  hháábboorrúú  eemmlléékkeezzeettee  ((IIIIII..))  „Egy el-
titkolt halálmars” bemutatója és remek filmje után ismét
Trianon titkairól - a diktátum okairól és következménye-
irõl. DDrr..  RRaaffffaaii  EErrnnõõ,,  íírróó,,  ttöörrttéénnéésszz  eellõõaaddáássaa.. Közremû-
ködnek: Az Apponyi Albert iskola diákjai és az Egyesület
tagjai, napló-részletekkel és vetített képekkel. (I.,
Szentháromság tér 6.)

Kiállítás az Idõsek Klubjában
MMáájjuuss  1111--éénn  sszzeerrddáánn  1144..0000  óórraakkoorr  SSzzaabbóó  PPéétteerr  ffeessttmméé--
nnyyeeiibbõõll  nnyyíílliikk  kkiiáállllííttááss a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ II. számú Idõsek Klubjában. (1013
Budapest, Roham utca 7.) A tárlat megtekinthetõ június
10-ig, hétköznap 12.00-16.00 között. Érdeklõdni lehet
Bokodi Ferencné klubvezetõnél. Telefonszám: 061/375-
9486. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Várbarátok Köre a Litea
Könyvszalonban
MMáájjuuss  99--éénn,,  hhééttffõõnn  ddéélluuttáánn  55  óórraakkoorr  HHeeiinnrriicchh  HHeennttzzii  ttáá--
bboorrnnookk  ééss  aa  vváárrii  HHeeiinnttzzii  --  eemmlléékkmmûû  címmel dr. Hermann
Róbert hadtörténész elõadását hallgathatják meg. (I.,
Hess András tér 4.)

Kiállítások a VárMezõ Galériában
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
SStteekkllyy  ZZssuuzzssaa  zzoommáánnccmmûûvveess  iippaarrmmûûvvéésszz Az új fejezet cí-
mû tûzzománc kiállítása látható az Ujhelyi teremben. A
tárlat megtekinthetõ május 30-ig, hétköznap 9-18, hét-
végén és ünnepnapokon 10-16 óráig. PPoonnggrráácczz  ZZoollttáánn
festõmûvész Haszonállataink címû kiállítása 22001166..  mmáájjuuss
66--áánn,,  ppéénntteekkeenn,,  1188  óórraakkoorr nyílik a nyitott galéria kiállító
térben. Megnyitja: Prof. Prokopp Mária, mûvészettörté-
nész. Közremûködik:a Tabulatúra régizene-együttes és
Lakatos J. Péter versmondó. A kiállítás megtekinthetõ
május 31-ig, hétköznap 9-18, hétvégén és ünnepnap-
okon 10-16 óráig.

Madarak és fák napja
Az MMgMK Mezõgazdasági Könyvtár szeretettel vár
mindenkit a Madarak és Fák napja alkalmából szervezett
programjaira: MMáájjuuss  99--éénn,,  hhééttffõõnn  1166    óórraakkoorr  ddrr..  SSzzéékkeellyy
SSáánnddoorr  eettoollóógguuss  eellõõaaddáássaa:: BBaaggllyyookk  ggyyeerrmmeekkkkoorraa, avagy
egy erdei fülesbagoly és egy kuvik-fióka felnevelése, és a
természetbe való visszaszoktatása.
--  MMáájjuuss  1100--éénn,,  kkeeddddeenn,,  1166  óórraakkoorr  NNöövvéénnyyiissmmeerreettii  ssééttaa
iinndduull  aa  VVéérrmmeezzõõnn.. Pál János környezetgazdálkodási ag-
rármérnök bemutatja a jellegzetesebb, fákat, cserjéket és
azok fõbb jellemzõit. Az érdeklõdõk betekintést nyernek
a Vérmezõ történetébe is. A séta után, 18 órától kezdõdik
a könyvtárban a növényismereti természetfilm-klub má-
jusi vetítése. Találkozó: május 10-én, 16 órakor az
MMgMK Mezõgazdasági Könyvtár bejáratánál (Budapest
I. kerület Attila út 93.). A részvétel ingyenes.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00-18.00 óráig. Más
napokon elõzetes bejelentkezés szükséges a (06) 70/510-
9452-es telefonszámon. A Kossuth-díjas szobrászmûvész
egykori otthonában szeretettel várják mindazokat, akik
munkássága, mûvei, élete, személye iránt érdeklõdnek.
Tárlatvezetéseiket szívesen gazdagítják zenével, filmvetí-
téssel is kívánság szerint. A belépés díjtalan, könyvek vá-
sárlása lehetséges, adományokat szívesen elfogadnak.

Élõ rózsafüzér zarándoklat
Tizedik alaklommal szervezik meg az Élõ rózsafüzér za-
rándoklatot hazánkért, Budapestért, és a Budapest körül
élõkért 22001166..  mmáájjuuss  2288--áánn,,  sszzoommbbaattoonn..
A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû
gyalogos zarándoklatból áll, érintve városszéli plébániá-
kat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket. A
zarándoklatok végpontjain 19.00 órakor szentmisét hall-
gathatnak meg a résztvevõk. Egy-egy szakasz kb. húsz
kilométer hosszú. Információ: www.elorozsafuzer.hu

Programok

Vízivárosi klub
MMÁÁJJUUSSII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  
33--áánn,,  kkeeddddeenn  1188..3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn  „„TTiittookkzzaattooss  ooppee--
rraa””  c. elõadássorozatának következõ része, Leoncavallo:
Bajazzók.
1100--éénn,,  kkeeddddeenn  1188..0000  óórrááttóóll  SSaaffee  LLaasseerr tájékoztató elõ-
adás. Megtudhatja, hogy e magyar találmány hogyan le-
het segítségére az otthoni gyógyításban. Meghívott elõ-
adó: Dr. Hegedûs György életmód tanácsadó, lézer hatás
kutató. Érdeklõdés: + 36-30-2-717 594, Szabó Kata.
1133--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1166..3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””--interaktív me-
sedélután énekszóval, játékkal. 3 éves kortól ajánlott csa-
ládi program. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület).
1177--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa’’6644  AAmmaattõõrrffiillmm
SSttúúddiióó  mutatja be játék-és dokumentumfilmjeit az ér-
deklõdõknek.
2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórrááttóóll  HHaannggffüürrddõõ  tteerrááppiiaa..
Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés: Farkas
Kata, 06 30 285 5424.
2277--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..0000  óórrááttóóll  „„GGYYEERREEKKNNAAPPII
EELLÕÕZZEETTEESS””: a Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklorikusz
c. elõadása, kézmûves foglalkozások.

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõttek-
nek
ÚÚJJ!! 14.00-16.00 óráig „ KIKÖTÕ” – lélektámogató és lé-
lekemelõ, egyéni, kötetlen beszélgetés Bori-Szabó
Orsolya szakemberrel, idõsebb korosztály részére. 
Ha egyedül érzi magát… Ha úgy érzi, nincs kihez fordul-
nia… Ha szívesen mesélne történeteket az életébõl… 
Elõzetes bejelentkezés szükséges a 780-7660-as tele-
fonszámon.
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
Bejelentkezés : drboross@borossiroda.hu, vagy a klub
elérhetõségein 

19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/4 alkalom
KKeedddd::  
8:00-9:00 senior gerinctorna 600ft/alk. 
9:00-10:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerü-
leti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehe-
tõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::
8:45-10:15 nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 6800Ft/5 alkalom
(utolsó alkalom május 18.)
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500ft/alkalom 6800Ft/5
alkalom(utolsó alkalom május 18.)
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda, 4000Ft/4 alk. 
Érdeklõdés: Gróh Ilona, ili@ringato.hu, 06 30 600 87 55
CCssüüttöörrttöökk::
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alk.alom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9:00-10:00 gerinctorna minden korosztálynak 600 Ft/
alkalom. Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen!
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Rész-
vételi díj 500Ft/alkalom. Folyamatos csatlakozási lehetõ-
ség!  Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30-479 93 28.
VVaassáárrnnaapp:: Különleges születésnap ( kalandtúrával, vetél-
kedõvel, alkotómûhellyel) Érdeklõdés: Körmendi Csilla,
0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu.

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Nyári táborok,
kurzusok, workshopok számára is! 
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26. Tel.: +36-1-780-7660. 
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed
IInnggaattllaann

BBuuddaaii  várban a Bécsi kapu térnél reprezentatív mûemléképü-
let földszintjén lévõ felújított, cirkófûtéses 122 m2-es nagypolgári
jellegû villalakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 50 m2 körüli
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 42 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110
m2-es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati lakás
bérleti joga átadó vagy budai 40-50 m2-es öröklakásra cserélhe-
tõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  Várban a Táncsics Mihály utcában nagy belsõ kertes mû-
emlékházban lévõ közvetlen kertkapcsolatos, reprezentatív don-
gaboltozatos, 53 m2-es 1,5 szobás, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  Rózsadomb alján a Keleti Károly utcában modern építésû hí-
vó liftes társasházban azonnal beköltözhetõen eladó egy 62 m2-
es 1.5 szoba hallos erkélyes, panorámás összkomfortos öröklakás.
Irányár: 30,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

LLoovvaass úton a budai vár mellett  IV. emeleti körpanorámás 95
m2-es 1 nappali +2 hálószobás összkomfortos, felújított  lakás +
20 m2 terasszal, garázzsal  hosszabb távra bérbeadó. Bérleti díj:
230.000.-Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
Budai várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban lévõ

II.. emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igényesen
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 28,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  Attila úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé nyí-
ló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás 50 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II.. Budai vár közelében a Donáti utcában reprezentatív 6 laká-
sos mûemlékház I. emeletén lévõ 67 m2-es eredeti barokk kan-
dallóval, kályhával kialakított felújítandó, összkomfortos öröklakás
eladó. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-
1933. 

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 80 m2-es reprezentatív dongabol-
tozatos, cirkófûtéses, utcai és belsõ kert felé is nyíló összkomfor-
tos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

KKiissppeesstt kertvárosi részén a Hamu utcában 625 m2

összközmûves parkosított telken lévõ 3 generációs reprezentatív
360 m2-es családi ház eladó vagy budai 100 m2 körüli öröklakás-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 48,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  vváássáárroollnnéékk  kkéésszzppéénnzz  ffiizzeettéésssseell  mmaaggáánnsszzee--
mmééllyyttõõll!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--996677--33006677,,  SSzzáánnttóó  GGáábboorr..

BBuuddaavváárr közepén, 3 szoba, hall, összkomfort, 104 nm  (plusz
tetõtéri opció), önkormányzati lakás  elcserélendõ 1,5 szobáig és  I.
emeletig,  kisebbre, a vár falain  belül. Tel: 36-30-33-55-675.

II..  SSzzaallaagg utcában 2 szobás 93 m2-es, panorámás, bútorozatlan
lakás kiadó. Telefon: 06-70-9440-088.

EEllccsseerrééllnnéémm váron belüli, önkormányzati, 64 nm-es egy szo-
bás, földszinti, komfortos lakásomat többszobásra a váron belül.
Érdeklõdni:06-20-430-8230.

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

XXIIII..  KKéékkggoollyyóó  utcában 2002-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 99 nm-es 3 szobás 2 garázsos lakás 68 M Ft-ért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn  4 lakásos liftes társasház legfelsõ emeleti pa-
norámás, Penthouse jellegû 2 szobás, nagyteraszos garázsos lakás
112 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

IIII..  BBiimmbbóó úton klasszikus társasház félemeleti 85 nm-es felújí-
tott, panorámás, 3 szobás teraszos amerikai konyhás lakás 54
MFt-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

XXIIII..  DDééllii Pályaudvarnál 100 nm-es portaszolgálatos épületben
ügyvédi iroda garázzsal 67 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571

IIII..  AAddyy  Endre utcában 2009-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 100 nm-es 3 szobás teraszos lakás akár teljes igényes
bútorzattal és gépesítve 68 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571

II..  FFõõ utcában liftes ház második emeletén 3 szobás 125 nm-es,
egy szobából dunai és Lánchíd panorámás felújítandó lakás 51 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

BBaattttyyhháánnyy  utcában Széll Kálmán térhez közeli földszinti 2 szo-
bás, amerikai konyhás frissen igényesen felújított 45 nm-es lakás
25 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II..  AAttttiillaa úton vári panorámás klasszikus liftes társasház 2. eme-
letén 42 nm-es 1 szobás szép állapotú lakás 24 M Ft-ért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

IIII..  CCssaallooggáánnyy utcában a Széna térnél, 84 nm-es földszinti 3 kü-
lön nyíló szobás, felújítottgépesített lakás rendezett társasházban
30 M Ft-ért eladó. Irodának is alkalmas. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn villaház II. emeletén panorámás nagy tera-
szos 3 szobás lakás gépkocsibeállóval 75 M Ft-ért eladó: BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

IIII..  SSzzeerréénnaa útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás 75 nm-es
lakás 45,9 millió Ft-ért eladó.BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20
974 0571.

IIII..  KKeelleettii Károly utcában 122 nm-es 3+fél szobás, erkélyes elsõ
emeleti lakás 75 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann,,
II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  332266  00661188,,  0066  2200 997744  00557711..

II..  kkeerrüülleett  Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkófûtéses
öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanosnak nem. Tel.06-70-
318-9680.

VVeennnnéékk a Várban saját részre 30nm körüli önkormányzati la-
kást. telefon: 20-42-65-963 vagy 37-55-572.

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállal-
nék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon:
285-4808, 06-30-991-8719.00

aaddááss--vvéétteell

HHÍÍVVJJOONN  BBIIZZAALLOOMMMMAALL!!  NNaaggyy  ZZssuuzzssaannnnaa  aazzoonnnnaallii  kkéésszzppéénnzz
ffeellvváássáárrlláássssaall  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánntt,,  ccssiippkkéékkeett,,
kkiittüünntteettéésseekkeett  ééss  mmiinnddeenn  eeggyyéébb  rrééggiissééggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  vváássáá--
rroollookk..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--990077--99991100..

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoorrookkaatt,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  aasszzttaallii  ddíí--
sszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhiibbáássaatt  iiss,,  hhaa--
ggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--mmaaiill::  mmaarrkkoo..aann--
ttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
aapprróónnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngglleemmeezztt,,
DDVVDD--tt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--99222200--0000110000

GGyyûûjjttõõ  vásárolna régiséget, hagyatékot, antik tárgyakat. Lom-
talanítást is vállalok. Telefon: 06-70-8814-850.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronz-
tárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradás-
technikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgya-
kat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér
Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes kiszállás, azon-
nali készpénzes fizetés. Tel: 06-20-387-4140

sszzoollggáállttaattááss

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását
vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

BBúúttoorrhhuuzzaatt  varrás fotelra, kanapéra. Mosható, méretre szabva!
Telefon: 06-30-286-2043.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iill--
lleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt
ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh
ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Ko-
vács Gergely 06-30-5686-255.

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.

FFÛÛTTÉÉSSSSZZEERREELLÉÉSS!!
HHaajjdduu  kkoonnddeennzzáácciióóss  kkaazzáánnookk  MMIIKKAA--66  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee..
GGaarraanncciiáálliiss  bbeeüüzzeemmeelléésssseell,,  ggaarraanncciiáánn  ttúúllii  kkaarrbbaannttaarrttáássssaall..

SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt..  0066--2200--552299--55551177..

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

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

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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  GGuurrttnnii  ccsseerree..    SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaagg--

ffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

EEggéésszzsséégg

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  25 éves gyakorlattal diabéteszes, tyúkszem,
gombás köröm fájdalommentes kezelése otthonában. Telefon:
06-30-686-3177.

vveeggyyeess

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos ügyek
intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásárlás, -
sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-565-7700.

Ingatlan

Adás-vétel
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Szolgáltatás

Életjáradék
TTeelljjeesskköörrûû  llaakkáássffeellúújjííttááss
eenneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall!!

Pályázatírással is. 

ccsseerrééjjee,,  rreeddõõnnnnyyeell  ééss  
sszzúúnnyyoogghháállóóvvaall!!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

22009944  NNaaggyykkoovvááccssii,,  KKoossssuutthh  uu..  111199..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

0066--2266//337766--003311,,  0066--3300//665555--665555--22

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

MMûûaannyyaagg  ééss  ffaa  nnyyíílláásszzáárróókk  

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket,

bronz tárgyakat, porceláno-
kat, Kovács Margitot, 

régi álló-, fali-, asztali dísz-
órákat (hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb.

Könyveket, régi katonai kitün-
tetések tárgyait és teljes 

hagyatékot. 
Elsõ vevõként a legmagasabb

áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Vegyes

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  

WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  

kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  

wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

• gondnoki, épület üzemeltetési  
tevékenységet,

• házközponti kazán-fûtés rendszer 
üzemeltetést, 

• takarítást
• közös képviselet munkájának 
segítését 

vállalja társasházak, irodaházak, 
közületek részére.

Referenciával rendelkezünk!
Hívjon bizalommal

Telefon: 06-30-670-0258
E-mail: comfortingkft@gmail.com
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