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A hagyományokhoz híven a Budavári Ön kor -
mány  zat a Dísz téren, a Honvéd emlékmû nél
tartotta megemlékezését március 15-én. A részt -
ve võket Kiss Gy. László Liszt-díjas tároga tó -
mûvész elõadása köszöntötte, majd Koncz
Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész
Petõfi Sándor versét, a Nemzeti dalt szavalta el. A
nemzeti önazonosságunk elválaszt hatatlan részét
képezõ vers – amely szinte egy második Himnusz
– a mûvész elõadásában elemen táris erõvel
hatott a Honvéd emlékmûnél. 

Éppen ezért nem is meglepõ, hogy Nagy Gábor
Tamás polgármester ünnepi köszöntõjében
azok ról a költõkrõl is megemlékezett, akik a
forra dalom idején lelkesítették a tömegeket,
majd az elnyomás éveiben a hamu alatt õrizték a
szabad ságharc parazsát és a magyar nyelvet. Fel -
elevení tette a két ellentétes személyiségû, gyö -
keresen más habitusú költõ, Arany és Petõfi hal -
hatatlan barátságát. „Forradalom elõtti” az egyik,
„forrada lom utáni” a másik – idézte Németh G.
Béla irodalom történészt a polgár mes ter. Szerb
Antal sza vai val élve ugyanezt mondhatjuk el a
költésze tükrõl is: Petõfi lelki tája a „rónák végte -
lenje”, Aranyé a megtört fájdalom országa, amivé

1849 után lett Magyarország. – Ezek után nem is
csoda, hogy 1848-49 ünnepén Petõfi Sándor
árnyé kában nem is nagyon jut eszünkbe Arany
János. Pedig õk nemcsak elvá laszthatatlan jó
barátok, de mindketten hõ sök is voltak – hívta
fel a figyelmet a polgár mester. Petõ fi a forra -
dalom harcosa volt, Arany pedig a szabadságharc
leveré se után ismerte fel, hogy költészetével
példát, reményt kell adjon egy elfáradt, csüggedt
nemzet nek. Ahogyan Koszto lá nyi fogalmazta
meg: ... „Hõs volt, mert a nép nyelvét olyan
magasra emelte, mint senki a világiro dalom ban…
Egy pusztulásra ítélt nem zetnek írt pusz tulásra
szánt nyelven.”

– Az emlékezéshez tehát ugyanúgy hozzá -
tartozik Petõfi Sándor és a Nemzeti dal, mint
Arany János és az õ költészete, valamint kettejük
barátsága. Hiszen az egymásba fonódó barát -
ságok olyan lelki-szellemi közösség alapjaivá vál -

tak, amely végül a magyar nemzet megszüle tésé -
hez vezetett és a barátság volt az az erõ is, amely a
megtorlás éveiben megõrizte a forradalom és a
szabadságharc parazsát – mondta Nagy Gábor
Tamás polgármester. Majd így folytatta: a
Honvéd emlékmûnél, ennél a jelképes sírnál,
„áldó imádság mellett” adunk hálát a forradalom
és szabadságharc hõseinek, a márciusi ifjaknak,
az elsõ felelõs magyar kormánynak, a vértanúvá
lett hadvezéreknek, a névtelen hõsöknek – és a
lelkesítõ, majd az elnyomás éveiben a hamu alatt
parazsat õrzõ költõknek. 

A beszédet követõen a résztvevõk az emlékezés
virágaival is kifejezték tiszteletüket. Az önkor -
mányzat, a kisebbségi önkormányzatok, a pár -
tok, a helyi civil szervezetek és intézmények
képviselõi helyzeték el koszorúikat a Honvéd
emlékmûnél. 

(A nemzeti ünnep eseményeiről további részletek a 2. oldalon)

Március 15-én, a nemzeti ünnepen adta át a
Budavári Önkormányzat a nagyközönségnek a
Halászbástya Schulek-lépcsõjét díszítõ kõvitézek
másolatait, amelyeket az elmúlt hónapokban
restauráltak. A honfoglaló eleinket idézõ szob -
rok Mikula Ferenc szobrászmûvész alkotá sai, és
ugyancsak az õ munkája a Szent István szobor
talapzata, oroszlánjai és reliefje.

Tavaly októberben kerültek el helyükrõl a
szob rok, amelyeket restaurátor mûhelyben só -
talaní tottak, felújítottak, majd azok alapján
készültek el a másolatok, amelyeket vissza he -
lyeztek a boltív alá. Az eredeti alkotások a
Városháza épületében kerülnek kiállításra, ahol
a csapadék nem rongálja meg õket újra.         

(Folytatás a 2. oldalon) 

Megújultak a kõvitézek

A legnagyobb keresztény ünnepek elõtt a
Várnegyed Galéria hagyományosan ünnepi
kiállí tással várja a látogatókat. Az április 6-án
nyíló, Húsvétra várva címû tárlaton a Németh –
Kriza családi gyûjtemény Keresztút sorozatai
láthatóak majd. A mûvek alkotói, Imets László
és Plugor Sándor erdélyi grafikusmûvészek. A
gyûjtemény történetérõl és a kiállító mûvészekrõl
Németh Zsolttal, az Országgyûlés Külügyi bizott -
ságának elnökével beszélgettünk.

s Hogyan keletkezett és milyen képzõmûvészeti
alkotásokból áll a gyûjtemény?

– A Várnegyed Galériában kiállítandó mûvek a
szüleim gyûjteményébõl származnak. Édes -
apám, Németh Géza református lelkész és édes -
anyám, Kriza Judit vegyészmérnök után
Németh – Kriza Gyûjteménynek neveztük el a
családi gyûjteményt, amelynek darabjait õk
gyûjtöttek össze és ránk hagytak, miután elmen -
tek. A gyûjtemény története szorosan kapcsoló -
dik édesapám személyes életpályájához. Ami -
kor 1971-ben a pártállam és a pártegyház
eltávolí totta õt egyházi állásából, akkor állást
keresvén az ismerõseihez fordult. Egy jó barát -
jának köszönhetõen Pesten betévedt a Koller

György nevéhez köthetõ Munkácsy Mihály
Alkotó közösségbe, ahol a hóna alá tettek egy
nagy mappát, tele képekkel és útjára bocsá -
tották. A mappában többségében rézkar cok
voltak, de akadtak benne más eljárással készült
alkotások is. Édesapám hazahozta a grafikákat,
sorban kirakta mindet az ágyra és közölte a
családdal, hogy – miután a lelkészi állása
megszûnt – ezen túl képügynökként fogja
eltartani három kisgyermekét. Édesanyám
sírva fakadt, hogy ez le he tetlen vállalkozás, ám
érdekes módon apám nak lett igaza, mert
kiderült, hogy jó dön tést hozott. Olyannyira,
hogy amikor Magyar országon sorra nyíltak a
kapitalista gazdálkodás kis ablakai, Szõnyi
István Alkotóközösség néven õ is létrehozta a
maga kis mûvészeti alkotó csoportját. Sikeresen
tevékenykedett és egy idõ után számos mûvész,
terjesztõ és ügynök dolgo zott neki. Ennek
eredményeként egy rendkívül jelentõs gyûjte -
mény jött létre. Az alkotások kiválasztásában
édesanyámnak ugyanak kora szerep jutott, mint
édesapámnak. Édesanyám ugyanis ritka jó
ízléssel volt megáldva, és ez nagyon sokat
segített saját gyûjteményük kiala kí tásában.                            

(Folytatás az 5. oldalon)

Keresztutak Erdélybõl

Húsvéti kiállítás 
a Várnegyed Galériában 

A kerületi óvodások, iskolások saját készítésű rajzokkal öltöztették ünnepi díszbe a Honvéd emlékművet

Koncz Gábor szavalta a Nemzeti dalt

Megemlékezés a nemzeti ünnepen 

Szabadság nélkül nem 
érdemes élni

Tavaszköszöntõ 
a Czakón

Április 8-án, szombaton 10.00 – 14.00 óra
között a Czakó utcai Sport-és Szabad idõ -
köz pont (Czakó utca 2-4.) ismét megren -
dezi a népszerû Tavaszköszöntõ Családi
Sport- és Egészségnapot. 

Egészségügyi szûrésekkel, vércukor- és vérnyo -
más méréssel, tanácsadással, sportprogra mok -
kal (asztalitenisz, tenisz, utánpótlás labdarúgó
torna), kézmûves foglalkozásokkal, segway be -
mutatóval és légvárral várják a kerületi csalá -
dokat.  Ismét lesz tombola – értékes nyeremé -
nyekkel. 

Nyílt napok az óvodákban
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden év -
ben nyílt napokon várják a szülõket, hogy köze -
lebbrõl is megismerkedhessenek az intéz mények
mindennapjaival, az ott dolgozó óvodapeda gó -
gusokkal. 

A nyílt napokról és az óvodai beiratkozásról 
bõveb ben a 6. oldalon olvashatnak

Pályázati felhívások
A Budavári Önkormányzat meghirdette a társasház-
felújítási pályázatot, amelynek keretében vissza nem
térítendõ támogatást biztosít. Beadási határidő: április 12.  

A civil pályázattal a helyi társadalmi szervezeteket
se gí ti az önkormányzat. A pályázat benyújtási határ -
ideje:  április 3.  

A részletes pályázati kiírások a 8. oldalon



2 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2017. MÁRCIUS 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

Állami elismerések 
a nemzeti ünnepen

(Folytatás az 1. oldalról) 
Szûcs László restaurátor felidézte, hogy a
háborús sérüléseket elszenvedett szobrokat
több alkalommal restaurálták már, ám a mun -
kálatok nem vezettek kielégítõ eredményre.
Ennek oka, hogy az épület szerkezete miatt a
talajból felszívódó nedvesség és só erodálta a
bácstoroki mészkõbõl készült szobrokat, de
jelentõsek voltak az ember okozta pusztítások
is. A restaurálás folyamán kiderült az is, két
vitéz nem volt eredeti. Amikor kiemelték he -
lyük rõl az alkotásokat, mögöttük az eredeti mû -
tárgyak törmelékeire bukkantak. 

A felújítás költsége, a Halászbástya kõelemei -
nek tisztítása, az újrafugázás mintegy hatvan
millió forintba került.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
Halász  bástya építésének történetére emlékez -
tet te az egybegyûlteket. Schulek Frigyes a
Mátyás-templom felújításakor szorgalmazta,
hogy a templom alatti, sokszor elpusztult falsza -
kaszra építsenek valamit, amely méltó környe -
zetet biztosít a templomnak. Késõbb az építész
maga tervezte a Stróbl Alajos Szent István
szobrát körbe ölelõ bástyaszakaszt. Schulek
befalaztatta a Szent Mihály kápolnát, így az
hosszú ideig nem volt látogatható. A kis teme -
tõkápolna középkori sírjait egy évtizeddel
ezelõtt találták meg.

–  A Halászbástya nemzeti romantikus
építésze tünk egyik remekmûve, amely páratlan
kulisszaként emeli ki a koronázó fõtemplom
szépségét – mondta a polgár mes ter, aki feli -
dézte: a koncepció kialakítá sakor felmerült,
nyúljanak vissza a magyarság erede téig, egészen
a honfoglalásig. Ezért mintázta meg Mikula
Ferenc a honfoglaló vezéreket.

– Igen ám, de itt csak hatot látunk – mutatott
háta mögé Nagy Gábor Tamás. – Így a be nem
ava tott járókelõknek szöget ütött a fejében,
hogy akkor ezek vitézek vagy vezérek?

A polgármester választ is adott a kérdésre: a
Halászbástya nagy tornyánál, a Híradás to rony -
nál áll Árpád és Elõd szobra, természe te sen
Árpád-kori viseletben és fegyverzetben. A
Schulek-lépcsõ boltíve alatt pedig a többi ma -
gyar honfoglaló vezér alakja áll. Nagy Gábor
Tamás elárulta: Mikula Ferenc magát is meg -
örökítette az egyik vitéz alakjában. A polgár -
mes ter az északi lépcsõfeljárat Budapest címere
alatt olvasható feliratra is felhívta a figyelmet.
„E lépcsõ a magyar hit szentelt csarnokához és a
magyar dicsõség emlékeihez vezet, mûvészileg
megmunkált köveiben a Budavári Koronázó
Fõtemplom és a Halász bástya fennkölt újjá -
alakítójának dr. Schulek Frigyesnek a hittõl és a
nagy múlt emlékeitõl megihletett lánglelke él.
Magyar, ki e lépcsõn jársz, ne feledd: Nemzetün -
ket erõssé a hit és a hazaszeretet egysége tette.”
– Ma, március 15-én, ezt az utolsó mondatot
érdemes elvinnünk magunkkal, mint a nap
egyik üzenetét – zárta az ünnepséget dr. Nagy
Gábor Tamás.                                                          DIA 

Szép hagyománya az ünnepnek, hogy március 15-
én, illetve az ünnep elõestéjén rangos állami
kitüntetéseket adnak át. Az idei évben is számos
I. kerületi, vagy kerületi kötõdésû mûvész, peda -
gógus vehetett át elismerést, összeállításunkban
õket emeljük ki. Valamennyi díjazottnak gra -
tulálunk! 

Magyarország köztársasági elnöke Kossuth
Nagydíjat adományozott Kallós Zoltán Kossuth-
díjas néprajztudós, népzenegyûjtõ, a nemzet
mûvésze, a Magyar Corvin-lánc kitüntetettje, a
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, a
Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a
Kallós Zoltán Alapítvány alapítója részére a
táncházmozgalom elindításában és fenntartásá -
ban vállalt szerepe elismeréseként.

Kossuth-díjat vehetett át Frenreisz Károly
zeneszerzõ, elõadómûvész, aki a klasszikus zenei
képzettségét a hazai rock-beat korszak több le -
gendás, külföldön is sikeres zenekarának alapító
tagjaként kamatoztatta, a magyar könnyûzenei
életet népszerû slágerek és film betétdalok
sorával gazdagította. Frenreisz Károly több alka -
lommal is fellépett a május 1-jei Tabán Fesztivá -
lon, 2015-ben pedig a Nyárbúcsúztató bálon a
legendás Skorpió együttessel adtak nagy sikerû
koncertet.

Széchenyi-díjjal ismerték el Tallián Tibor
Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a Magyar
Tudományos Akadémia leve lezõ tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Ku tató központja Zenetudományi Inté ze te és a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem professor
emeritusa tevé kenységét.  

Orbán Viktor, Magyarország mi niszterelnöke
megbízásából Balog Zoltán, az emberi erõforrá -
sok mi nisztere a magyar irodalom területén
nyújtott kiemelkedõ teljesítménye elismerése -
ként Magyarország Babér koszorúja díjat adott át
a kerületben élõ Petõcz András József Attila-díjas
író, költõ részére. 

A magyar mûvészet értékeinek gyarapítása
érdekében végzett magas szintû, igényes teljesít -
ménye elismeréseként Magyarország Kiváló Mû -
vésze díjban részesült a szintén a kerületben élõ
Igó Éva Jászai Mari-díjas színmûvész, Érdemes
Mûvész. 

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnö -
ké  nek megbízásából Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere, kiemelkedõ színvonalú
munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat kitüntetést adományozott Bakó
Annamáriának, a Litea Könyvesbolt és Teázó
vezetõjének, Budavár díszpolgárának. 

Magas szín vo -
nalú munká ja,
pél da mu    tató te vé -
keny  sége elis me -
rése ként Ma gyar
Arany Ér dem  ke -
reszt pol gári ta go -
zat kitüntetésben
részesült dr. Fejér
Lászlóné, a Buda -
vári Általá nos
Iskola intéz mény -
vezetõje, a Buda -
vári Ön kor  mány -
zat Ok ta tási Bizott -
sá gá nak volt elnö -
ke, aki nemcsak
dolgozik a kerü -
letben, de itt is él.

A magyar nemzeti kultúra, mûvészi alko tó -
munka területén végzett kiemelkedõ mûvészi
értékteremtõ munkája elismeréseként Magyar -
 ország Érdemes Mûvésze díjat vehetett át Sára
Ernõ, Ferenczy Noémi-díjas tervezõgrafikus, a
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja.
Sára Ernõ készíti a Budavári Önkormányzat
számára a díszpolgári okleveleket, a Szent
György okle velet és  õ tervezte meg a Tóth
Árpád-díj okle velét is.  Korábban részt vett az
önkormányzat címeré nek re konstruk ció já -
ban is. Frenreisz Károly zenész a Nyárbúcsúztató bálon 2015-ben Igó Éva színművész                                              Fotó: Vígszínház

Petőcz András író, költő                      Fotó: Zsámboki Mária

Bakó Annamária

dr. Fejér Lászlóné, a Budavári
Általános Iskola igazgatója

Ünnepi forgatag a Budai Várban

A nemzeti ünnepen idén is színes progra mok
várták az érdeklõdõket a Budai Vár ban, ahová
több ezer látogató érkezett. A Had történeti
Intézet és Múzeumban, a Magyar ság Házá -
ban, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltá rában, a Zene történeti Múzeum ban és
a Várkert Bazárban ingyenes kiállításokkal,
családi progra mokkal, vetél ke dõkkel, ügyes -
ségi játékokkal, kézmûves foglal kozásokkal,
táncházzal, vásári komé diás elõadásokkal
várták a látogatókat. A jó hangulatú, ünnepi
forgatagban bárki megtalálhatta a számára
kedves programot, és ha meg éhezett, a laci -
konyhák kínálatából is válo gathatott. 

Megújultak 
a honfoglaló
kõvitézek
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Zajvédelmi rendeletet alkotott a Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testülete.  A jogsza -
bály új szemléletet alkalmaz, ugyanis nem a
zajhatárértékek túllépését szabályozza, hanem
egészen egyszerûen bizonyos idõszakokban „zéró
toleranciát” alkalmaz a zajhatárértékek vonat -
kozásában. Az új rendeletrõl dr. Nagy Teodórát,
a Polgármesteri Hivatal jegyzõjét kérdeztük. 

s Miért volt szükség az új rendelet megalkotására?
– Az elmúlt idõszakban számos panasz érkezett
az önkormányzathoz, elsõsorban az éjszakai ren -
dezvények, az építkezések és a tûzijátékok zajki -
bo csátása miatt. A tapasztalatok pedig rávilá -
gítottak arra, hogy több zajforrás esetében sem az
önkormányzatnak, sem a kerületi jegyzõnek
nem voltak megfelelõ eszközei arra, hogy a jelen -
tõs zajterheléssel járó tevékeny ségeket korlátoz -
za, szankcionálja. Ezek hiányában pedig ne he -
zen tudtuk képviselni az itt élõk érdekeit. 
s A Képviselõ-testületi ülésen elhangzott, hogy
mostantól bizonyos idõszakokban a „zéró toleran -
cia” elvét alkalmazzák. Ez mit jelent? 

– Ez egy erõteljes szemléletváltás. Korábban
akkor tudtunk szankcionálni, büntetést kiszab -
ni, ha már megtörtént a zajhatárérték túllépése.
Vagyis akkor tudtunk fellépni, ha az adott
tevékenység – legyen szó akár rendezvényrõl,
akár éjszakai zenés mûsorról vagy éppen
építkezésrõl – már bekövetkezett és megzavarta
az itt élõket. A mostani rendelet ezzel szemben –
fogalmazzunk így – a megelõzésre koncentrál.

Egészen egysze rûen nem engedjük, hogy bizo -
nyos idõszakok ban bekövetkezzen a zajongás és
az zavarja az itt élõk nyugalmát, pihenéshez való
jogát. Ha valaki mégis megszegi az elõírásokat,
akkor a zajkibo csátási értékétõl függetlenül
lehetõség van a szankcióra. 
s Hogyan határozták meg a tiltott idõszakokat és
melyek ezek?  

– Több szempontot is megvizsgáltunk. Arra
törekedtünk, hogy mind az itt élõk, mind az ide

látogatók számára betartható és elfogadható
szabályokat alkossunk. Nem tilthatjuk meg pél -
dául, hogy este nyolc órakor zenéljenek egy ren -
dezvényen, mert az egyáltalán nem életszerû.
Hiszen a kerület számos nívós rendez vény hely -
színe, gondoljunk csak a Mesterségek Ünnepére,
a Borfesztiválra, a május 1-jei tabáni koncertekre
vagy az önkormányzat saját rendez vényére, a
Nyárbúcsúztató bálra. Az este 22.00 óra utáni
tevékenységet azonban már erõtel jesen korlátoz -
zuk.  Ennek értelmében reggel 06.00 óra és este
22.00 óra között egy órát meghaladó idõtartam -
ban han go sító berende zést üzemel tetni, élõze -
nét, mûsort szolgáltatni csak hatósági enge -
déllyel lehet. Éjjel, azaz 22.00 és 06.00 óra között
pedig bármilyen idõtartam esetén engedé lyez -
tetni kell az ilyen tevékeny séget.  Az engedély
iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetõje a ren -
dezvény tervezett megkezdése elõtt legalább 30
nappal köteles benyújtani és amennyiben a
kérelemben közölt adatokból az állapítható meg,
hogy az üzemeltetni kívánt zajforrásból szárma zó
zaj a környéken élõk nyugalmát indokolat lanul
zavarná, akkor a berendezések üzemelteté sére
korlátozást írhat elõ a jegyzõ, de akár meg is
tagadhatja az engedély kiadását. A vendéglá -
tóhelyek közterü leten lévõ kerthelyiségeiben,
kitelepülésein, teraszain pedig 23.00 órától
tiltottuk be az erõsítõk használatát, a zenele -
játszást, a zenélést, éneklést. 
s Korlátozzák a tûzijátékok megtartását is. Hogyan? 

– Az elmúlt idõszakban ezen a területen is

számos jogos panasz érkezett hozzánk. Valóban
nagyon zavaró az éjszaka közepén megtartott
tûzijáték, például egy hajóról a Duna közepén.
Itt is szigorú, de életszerû szabályokat vezettünk
be. Tûzijátékot december 1-tõl február 28-ig
20.00 és 06.00 óra között, március 1-tõl -
november 30-ig 23.00 és 06.00 óra között nem
szabad tartani, kivéve szilveszter éjszakáját. 
s Jelentõs zajforrás keletkezhet az építkezéseken és
a kiskertekben is, hiszen a motoros fûnyíró vagy a
sövényvágó mûködése is zavaró. Ezeket a tevékeny -
ségeket is szabályozzák? 

– Építési, bontási és ehhez kapcsolódó szállítási
munkálatok – amelyek jelentõs zajjal járnak –
munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között,
szombaton és jogszabály által pihenõnapnak
minõsített napokon 09.00 és 15.00 óra között
végezhetõek. Vasárnap és ünnepnapokon ilyen
tevékenységet tilos végezni. A kerti munka a
kerületben elsõsorban a Naphegyre és a Gellért -
hegyre jellemzõ.  Az itt élõk érdekében úgy ren -
delkezett a Képviselõ-testület, hogy a motoros
fûnyírás, motoros fakivágás vagy egyéb zajos kerti
eszköz mûködtetése vasárnap és munkaszüneti
napokon tilos, munkanapokon 7.00 és 18.00
óra között, szombaton 8.00 és 13.00 óra között
azonban megengedett. 
s Mit várnak az új rendelettõl? 

– Azt, hogy jelentõsen csökkennek azok az itt
élõket zavaró éjszakai zajhatások, mint például a
közterületi rendezvényeken a hangos zene vagy
az éjjeli tûzijáték.                                                           B.L.

Korlátozza a kerület a tûzijátékok megtartását

Életszerû szabályozás született

Március végén – április elején megkezdõdik a kerületi
játszóterek tavaszi karbantartása. A Budavári Játszótér
Üzemeltetõ Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ) a téli
fagyok elmúltával valamennyi saját fenntartású
játszóteret ellenõrizte és ez alapján elvégzik a szükséges
javításokat. Dobó István ügyvezetõ elmondta, hogy min -
den játszótéren kicserélik a homokot, nagynyomású,
vizes takarítással átmossák a gumi burkolatokat és elvég -
zik a faszerkezetek szükséges festését, lazúrozását. A ker -
tészeti munkák keretében a túlnõtt faágakat vissza -
metszik, a sövényeket megnyírják. Az erõs fagyok által
igénybe vett elemeket külön megvizsgálják, és szükség
esetén javítják vagy kicserélik. Tavasszal megújulnak az
idõjárás által erõsen megrongált dekorációs fóliák és
matricák is a játszótereken. 
A karbantartással párhuzamosan zajlanak a további

fejlesztések elõkészítései: tervezik a játszótéri web ka -
merák kihelyezését és a Mátyás király játszótér burko -
latának korszerûsítését.  

BUJSZ Kft.
1013 Budapest Attila út 39 al/1
Telefon: +36- 80- 980-890 ; 
+36-1-788-7099
E-mail: jatszoter@bujsz.hu 
www.bujsz.hu

Már tavasszal megnyílik a Kapisztrán téren
álló Magdolna-torony, ahonnan egyedi kör -
panorá ma tárul a látogatók elé.  Az egykori
templomto ronyban jelenleg felújítási mun -
kálatokat végeznek. 

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü le -
te a tavalyi évben pályázatot írt ki a Magdolna-
torony kulturális és turisztikai célú hasznosí -
tására, a nyertes pályázóval öt éves szerzõdést
kötöttek. Ez alapján Réthly Ákos, a Buda
Tower cég ügyvezetõje, mint a torony üzemel -
tetõje megkezdte a felújítást. Többek között
kicserélik az elektromos hálózatot, a gépésze -

tet, felújítják a nyílászá rókat, jegypénztárat,
fogadóteret alakítanak ki a torony aljában.
Jelenleg a kilátószintre vezetõ belsõ csigalép -
csõ teljes felújítása zajlik.  Réthly Ákos el -
mondta, hogy az elsõ ütemben – várhatóan
áprilisban – a kilátó nyílik meg, majd a továb -
biakban a déli harangszóhoz kapcsolódó
interaktív kiállítá sokat terveznek a harang -
szobába, az egyik földszinti oldalhajóba pedig
vetítéseket tartanak majd. A tervek között
szerepel az is, hogy a romkertben bemutatják
majd az egy kori Helyõrségi templom történe -
tét, sõt, különleges szabadtéri kiállításokat,
installá ciókat is bemutatnak a területen.  

Hamarosan újra látogatható lesz 
a Magdolna-torony

Nagypéntekre áthelyezik a Kapisztrán
téren talál ha tó koronázási palástot áb -
rá zoló bronzszob rot, amely jelenleg a
Magdolna-to ron nyal átellenben felállí -
tott gótikus szen tély ablaknál található.
A palástot, amely Rieger Tibor szob -
rász mûvész alko tása,  kiemelik ebbõl a
térbõl, és ol tár sze rûen helyezik el a
rom kertben.  Az áthelyezést az önkor -
mányzat meg bí zásából végzik el.

Tavaszi karbantartás a játszótereken

Ajánljon díszpolgárt!
A Budavári Önkormányzat az idei évben is megvá -
lasztja a kerület Díszpolgárát. A jelöléshez várjuk az
indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, amelyeket
legkésõbb 2017. április 5-ig lehet benyújtani az I.
kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjához
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). 
Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács
Emese (tel: +36-1-458-3028).

Felújítják a Városháza liftjét
Április 11. – 21. között teljesen felújítják a Városháza
épületé ben található liftet, amely ezen idõszak alatt
nem mûködik. A Polgármesteri Hivatal arra kéri az
ügyfeleket, hogy a kényelmetlenségek elkerülése
érdekében, aki teheti, ezen idõszak elõtt vagy után
intézze ügyeit, illetve számítson arra, hogy a lépcsõn
kell közlekednie. A lift felújítása a földszinti ügyfél -
szolgálat mûködését nem befolyásolja.    

Útkarbantartás kerületszerte
A téli fagyok elmúltával megkezdõdnek a kerületben az
út- és járdafenntartási munkák. A Budavári Önkor -
mányzat megbízásából április elejéig többek között a
Logodi utcában, a Tábor utcában, a Batthyány utcában,
a Gyorskocsi utcában és a Málna utcában, valamint a
Harkály utcában, a Fenyõ utcában, a Gellérthegy utcá -
ban és a Számadó utcában végeznek útkar ban tartást.
Helyreállítják a kitört parkolásgátló oszlopokat és a
meglazult kockaköveket is. 

Új sétautak a Vérmezõn 
A Fõkert Zrt. megbízásából megújulnak a Vérmezõn az
aszfaltozott átkötõ utak, a munkálatok idejére a
sétányokat lezárják.  Ezzel párhuzamosan a rossz álla -
potú padokat is megújítják, illetve újakat helyeznek ki a
park terü le tére. 

Közös képviselõk fóruma
A Budapesti Társasházi Közös Képviselõk Közhasznú
Egyesülete 2017. április 4-én 17.30 órától tartja soron
következõ fórumát. Témák: újabb változások a társas -
házi törvényben; a számvizsgálók ellenõrzõ szerepe a
társasházban; a számvizsgálói munka támogatása; a
könyvelés ellenõrzési szempontjai; új pályázati lehetõ -
ségek. Helyszín: 1015 Budapest, Batthyány utca 3.,
Pajtás étterem. 

Röviden
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Különleges elõadással emlékeztek a Budai Vár
második világháborús ostromára a Várbarátok
Körének tagjai. Még számukra is nagyrészt
ismeretlen volt, hogy a háború idején az Úri utca
19. számú házban üldözött gyerekeket mentettek
és bújtattak. A Jó Pásztor Gyermekotthon-
hálózat számára Neÿ Ákos ajánlotta fel a lakását.
A titkos történetrõl és a rendíthetetlen erkölcsi
tartású nyugalmazott MÁV-fõigazga tóról uno -
kájával, Buzinkay Géza történésszel beszél -
gettünk.

s Hogyan maradhatott mindez ennyi
évig rejtve?

– Nagyapám sosem beszélt errõl. Õ
természetesnek vette az olyan alap -
vetõ dolgokat, hogy a rászorulókon
segíteni kell. 1937-tõl a Budavári
Római Katolikus Egyházköz ség
világi elnöke volt, ’39-ben válasz -
tották újra. Akkori beszédében
egyér telmûen elmondta, hogy a
zsidótörvények miatt terjedõ nye -
részkedést, üldözést keresztény
emberként elítéli. Erkölcsi, világ -
nézeti kérdésekben ragaszkodott az
elveihez, bármi is történjék. Neÿ Ákos halála
után, 1967-ben édesanyámtól kaptam egy
dossziét „1944” felírással, amely 22 iratot tartal -
mazott a gyermekotthonnal kapcsolatban. Évti -
ze dekig nem foglalkoztam vele, mert számtalan
más témát kutattam. Amikor végül kinyitottam
és végigolvastam, nem volt teljes a történet; ehhez
kellett Sztehlo Gábor evangélikus lelkész emlék -
iratának megismerése is.
s Magáról a gyermekotthon-hálózatról hallott már
korábban is?

– Néhány információ közismert volt. Radványi
Géza Valahol Európában címû filmje például
ezekrõl az árvagyerekekrõl szól, bár a háború után
– amikor a film játszódik – Sztehlo a Jó Pásztor
otthonokat már Gaudiopolisszá (Örömvárossá)
szervezte át. Hasonló történtekrõl lehetett tudni,
de arról senki sem hallott, hogy a Várban ilyesmi
mûködött. 
s A dokumentumok alapján hogyan rekonstruálta a
történetet?

– Nagyapám 1944. november elején írta alá a
szerzõdést Friedrich Bornnal, a Nemzetközi

Vöröskereszt magyarországi delegátusának
vezetőjével. Vala mennyi fölajánlott villa, illetve
lakás tulajdono sával Born írta alá a szerzõ dé -
seket. A Vöröske reszt volt a nagy ernyõszerv e -
zet, azon belül a gyermekotthonokat Sztehlo
Gábor szervezte. Budapesten összesen 32, a
Várnegyed ben 3 otthon mûködött: egy az Úri
utca 16.-ban, de azt bombatalálat miatt nagyon
hamar kiürítették; egy másik a Lovas úton egy
villában, ahonnan a gyerekek késõbb bizton -
ságosabb helyre, az Országos Levéltár és az

Állami Nyomda pincé jébe kerül -
tek, és az Úri utca 19. számú
házban, amely az „Ágnes 2.” fe -
dõ nevet kapta. 

Arról nem maradt doku men -
tum, hogy Neÿ Ákos milyen infor -
mációk nyomán ajánlotta fel
lakását, de tény, hogy az egyház -
község elnökeként személyes kap -
csolatban állhatott a Dísz téren
élõ Angelo Rottával, a Vatikán
képvi selõjével, aki nagy szerepet
vállalt az embermentésben, vala -
mint a szintén közeli palotában
lakó Serédi Jusztinián hercegprí -

más sal, akirõl utólag derült ki, hogy ugyancsak
számos ügyben próbált segíteni. (Serédi
fölterjesztésére, XII. Pius pápa nagy apámat 1944
februárjában a Nagy Szent Gergely-rend lovag -
keresztjével tüntette ki.) Még egy helyszín
kapcsolódhat e történethez, Balaton boglár. Itt
volt villája Neÿ Ákosnak, õt válasz tották a helyi
fürdõegylet elnökévé. Boglárnak politikai
szempontból fontos szerep jutott. Plé bánosa,
Varga Béla – a Kisgazdapárt alelnöke, ország -
gyûlési képviselõ – nagyapám és a szüleim közeli
barátja volt, engem is õ keresztelt. Ugyan csak
Bogláron mûködött egy francia és egy lengyel
hadifogolytábor. Friedrich Born fela datköréhez
nemcsak a mentés megszervezése, hanem a
Magyarországon lévõ szövetséges hadifoglyok
helyzetének felügyelete, ügyeinek intézése is
hozzátartozott. Rendszeresen járt tehát a
balatoni településen, ahol találkozhatott a
nagyapámmal is.

A részleteket nem ismerjük, de Neÿ Ákos
magánemberként ajánlotta föl kilenc helyiségbõl
álló, elsõ emeleti lakását a gyermekmentõknek és

tízezer pengõt is adott a berendezésre. Õ
maga, felesége és idõsebbik lánya „idõ -
legesen” – legalábbis akkor így hitte – le -
költözött a szüleimhez a föld szintre. 
s A gyermekotthon lakóiról talált doku -
mentumot?

– Friedrich Born aláírásával és pecsét -
jével azonnal listát készítettek. 1944
novemberétõl a megállapodás értel -
mé ben, a házban csak „a nevelõk, az
anyák, a gyerekek és a ház lakói” tartóz -
kodhattak és a gyerekotthon élelmi -
szer raktárát is itt alakította ki a Vörös -
kereszt. A mentett gyerekek álnéven
szerepeltek. Ezt az 1990-es évek köze -
pén tudtam meg, amikor egy hölgy
becsöngetett hozzánk és elmondta,
hogy 6 éves korában, „erdélyi mene -
kült kislány ként”, édes anyja elhunyt barátnõ -
jének a nevén ebben a házban bújtatták.

1944 karácsonyától mindenki lent volt a
pincében és leköltöztették az otthont, az étkezés -
hez, fõzéshez, tisztálkodáshoz szükséges beren -
dezéseket. Az egyik feljegyzés szerint az eredetileg
25 fõ számára kialakított pincében az ostrom
alatt 51 ember talált menedéket. Az informá -

ciókat összevetve, nagyjából 20 menekült gyerek
lehetett az „Ágnes 2.” lakója. Sztehlo Gábor és
Friedrich Born jelentéseikben összesen 2000
budapesti mentett gyerekrõl írnak, úgy vélem,
ehhez képest a 20 eléggé jelentõs létszám. Az Úri
utca 19.-et az ostrom idején 25 bombatalálat érte.
Az emeletet, ahol a gyermekotthon is volt, tel -
jesen lebombázták, de szerencsére akkor már
mindenki a pincében volt.
sHogyan zárult a történet?

– Sztehlo Gábor 1945 márciusában értesítette a
hálózat megszûntetésérõl. A gyerekeket 1945.
január vége felé kezdték elvinni, abból az idõbõl
fennmaradt egy feljegyzés, eszerint már csak hét
gyerek maradt ott. A város felõl nem volt ve -
szélytelen a feljutás, hiszen a Vár körbe volt zárva,
március végére mégis már csak ketten maradtak.
Ugyanebben az idõben Friedrich Bornt – felje -
lentés alapján – a szovjet hatóságok kiutasították
Magyarországról. 

Neÿ Ákos élete végéig velünk lakott a földszinti
lakásban. Az ostrom, az államosítás és a politikai
változás miatt mindenét elvesztette. Ez a most
megismert történet szerintem azért tanulságos,
mert az embermentés során Angelo Rotta és
Friedrich Born egy-egy intézmény megtestesítõi
voltak; Neÿ Ákos azonban magánszemélyként,
civilként, morális tartással hozott áldozatot azért,
amit emberileg fontosnak tartott. Ez olyan je -
lentõségû gesztus, amelyrõl sosem szabad elfe -
lejtkeznünk.                                             Rojkó Annamária

Gyermekmentés az ostrom alatt 

Az önkormányzat „Így nevettünk egy -
kor...” elnevezésű tabáni moziklub já -
ban már cius 16-án, Örkény István
Tóték kisregé nyébõl készült, Fábry
Zoltán rendezte Isten hozta, õrnagy úr!
című 1969-es filmet nézhették meg az
érdeklõdõk.

Örkény István elejétõl a végéig megál -
mod ta a Tótékat, amit ébredés után
lejegyzett. 1964-ben szerzõdést kötött
a filmgyárral és leadta a Pókék címû
forgatókönyvet, amit aztán Csönd le -
gyen! címmel átdolgozott. Az elvtársak
„ostoba, hihetetlen, irreális hülyeség -
nek” titulálva visszadobták a szi nop -
szist. A szerzõ ekkor úgy döntött, iro -
dalmi formába önti a történetet, ami
kisregényként 1966-ban jelent meg a
Kor társ hasábjain. Ezután Kazimír
Károly, a Thália Színház igaz gatója
nógatta, írjon belõle drámát. A szín -
padi bemutató hatal mas sikert aratott
1967-ben. Az õrnagyot Latinovits Zoltán játszotta, csakúgy,
mint Fábry Zoltán filmjében, s az 1974-es rádiójátékban.

A tabáni filmklub idei szezonjának második vendége, a
Tabán teteji lakásából érkezõ Pesty László dokumentum -
filmes volt. A vetítést követõen az est házigazdája, dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester megjegyezte: úgy hallotta
minden kinek tetszett a film, de belegondolva, nagyon ke -
gyetlen világot ábrázolt.

– Mégis mindnyájan derültünk rajta, köszönhetõen a
zseniális színészi alakításoknak, s Örkény groteszk humo -
rának – mondta.

Pesty László, folytatva a gondolatmenetet, Ionesco-hoz és
Beckethez hasonlítva az írót, megállapította: az abszurd
alapvetése a humor, amelyen egyszerre sírunk és nevetünk.
– Számos filmben láttuk, hogy a háború a fronton mivé teszi
az embereket, Örkény és Fábry megmutatja, a frontvonal
mögött mivé válunk. Mit jelent a kiszolgáltatottság, meddig
megy el egy család a gyermeke védelmében – fogalmazott a
filmes, aki kiemelte: Örkény zseniálisat alkotott, azonban a
filmes feldolgozás jobb lett az eredetinél, ami rendkívül ritka
a filmtörténetben. Nagyon tragikus dolgokról humoros
mozikat a csehek forgattak, világhírre a Menzel-Hrabal
páros vitte a mûfajt.

Budavár polgármestere feltette a kérdést: korában sikeres
volt a mû, de hogy hat ez ma, amikor se háború, se a
hatalomnak való kiszolgáltatottság nincs?

– A diktatúra lazuló idõszakában készült a film, amikor
eresztettek a gyeplõn – emlékeztetett válaszában Pesty
László, hozzáfûzve: a kommunizmusban készült alkotások
mindig a sorok közt üzentek, saját korukról beszéltek, még
ha történelmi idõket idéztek is meg. Tóték kiszolgálta -
tottsága a nézõ korának kiszolgáltatottságát ábrázolta.

– Ne feledjük a teljesen értelmetlen munkát, az éjsza -
kákba nyúló dobozolást – mutatott rá Nagy Gábor Tamás. –
Mint, amit a szocializmusban végeztek az emberek – tette
hozzá a Pesty Fekete Doboz alapítója.

A polgármester úgy vélte, a helyzetkomikumon, a zseniá lis
színészi alakításokon nevettek önfeledten a nézők, miköz ben
látták Tóték teljes kiszolgáltatottságát, ami végül eljut tat ja a
családot a lázadáshoz, a gyilkossághoz, az önfeláldozáshoz.

– A márciusi forradalom és szabadságharc idején is ez az
elkeseredett önfeláldozás mutatkozott meg, amikor a
beözönlõ muszkákat akarták megállítani, tudva, hogy lehe -
tetlen, ám mégis feláldozták magukat a szabadságért – utalt
Nagy Gábor Tamás az elõzõ napi, március 15-i ünnepre.
Pesty László pedig 1956-os példát hozott. Mint fogalmazott:
a kommunisták sokszor felemlegették, milyen „csúnya
dolog volt felakasztani néhány ÁVÓ-st”. Csoda, hogy
megtörtént, amikor elõtte körmöket téptek, kínoztak,
legyilkoltak, félelemben tartottak százmilliókat?! 
– Ez az a pont, ami az emberi mivoltunkból vetkõztet ki
bennünket – tette hozzá Nagy Gábor Tamás.           Ditzendy A.

Groteszk humor a Filmklubban

Vetítés utáni beszégetés Pesty László dokumentumfilmessel a Tabán artmoziban 

Forradalmi zenék 
a szalonban
A nemzeti ünnep elõestéjén „a forradalmak zenéit” mutatta be Szilasi Alex
zongoramûvész és vendége, dr. Horváth Attila alkotmányjogász a Budavári
Zenei Szalonban. 

Rakparti szomszédolás
A fõváros helytörténete iránt érdeklõdõk bizonyára bejelölik a naptárukba az
április 22-23-i hétvégét, amikor a Budapest100 rendezvény keretében
megnyitják kapuikat a Duna-parti házak. Ezen a két napon az Árpád és a
Rákóczi híd között, a folyó budai és pesti oldalán különleges programokkal
várják vendégeiket a vállalkozó szellemû, kreatív lakóközösségek, intézmények
munkatársai és az önkéntes segítõk. 

Bár a rendezvény elnevezése Budapest100 – hiszen a korábbi években a
százéves házakkal lehetett megismerkedni – a szervezõk az idei programhoz az
épületek korától függetlenül várják a Duna-parti lakóközösségek, intéz mé -
nyek jelentkezését. 

A Budapest100 honlap kerületekre bontva, részletesen közli az érintett
épületek és építmények listáját, lapunk csupán a közterületek felsorolására
vállalkozik: Apród utca, Batthyány tér, Bem rakpart, Clark Ádám tér,
Döbrentei tér, Döbrentei utca, Fõ utca, Halász utca, Jégverem utca, Lánchíd
utca, Szilágyi Dezsõ tér, Vám utca, Várkert rakpart, Ybl Miklós tér, valamint
a Gellért-hegy, az Erzsébet híd, a Szabadság híd és a Lánchíd.
A honlapon a felsorolt házakra kattintva olvashatók az egyes épületekre
vonat kozó történeti kutatások, a tervezett programok.
A lakók, irodák, valamint az önkéntes segítõk (háztörténet-kutatók és
programszervezõk) jelentkezését a budapest100@kek.org.hu e-mail címen,
vagy a +36-20-341-6688-as telefonszámon várják.                                                    r.

Neÿ Ákos

Az Úri utca 19. az ostrom után 
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(Folytatás az 1. oldalról)
s Az alkotások milyen szem pon tok alapján kerül -
tek a gyûjtemé nybe? 

– A válogatás tematikája nem távolodott el a
szüleim belsõ vi lá gától, keresztény hitvallásá tól.
Édesapám lelkész lévén, a hetve nes évek elejétõl
– az állásából való eltávolí tását követõen –rend -
szere sen tartott biblia órákat a Thököly úti
lakásun kon. Ezeknek az alkalmaknak fo ko zato -
san részévé vált a kép zõmûvészet is, gyakran for -
dult elõ, hogy egy-egy biblia óra tárgya mûal -
kotás-elem zés volt. Ezekbõl a beszél ge tésekbõl
egy egészen sajá tos mûfajú evange li zációs mûfaj
bontakozott ki, amely különösen a fiatalok és az
értelmiségiek érdeklõdését keltette föl. A
kommunista idõszakban a laká sunkon mûköd -
tetett házi gyülekezetbõl a magyar egyházi
életnek olyan különleges sejtje jött létre, amely
ökumenikus volt és több felekezet iránti
nyitottság jellemezte.  Ez a közösség nemcsak az
evangéliumra, hanem az evangéliummal össz -
hangban a mûvészetre, a kultúrára is nyitott
volt, ami a protestáns kultúrában egyáltalán
nem megszokott.
s Mi jellemzi a Várnegyed Galériában bemutatandó
mûvészi alkotókat, alkotásokat?

– Két „Keresztút” címû sorozat darabjait láthatja
a közönség. Az egyik Imets László, a másik
Plugor Sándor nevéhez kötõdik. Imets László
83 esz ten  dõs csík szeredai fametszõ, grafikusmû -
vész már visszavonult, felhagyott alkotással. A
másik mûvész 1999-ben, 59 évesen meghalt, de
a legje lentõsebb 20. századi ma gyar grafikusok
közé tartozik. Özvegye, Plugor Miklóssy Mária
maga is sepsiszentgyörgyi képzõ mûvész. Az
Imets-féle Keresztút egyik „testvére” olajfest -
mény-sorozat formájában a tusnádfür dõi kato -

likus templo mot díszíti. A Plugor-féle Keresztút
eredetileg a Római Magyar Akadémiá ban
rendezendõ kiállításra készült, de egyelõre erre
még nem került sor. Mostanáig Magyar orszá -
gon sem láthatta a nagyközönség. 

A két „Keresztút” ugyanarról szól, de mégis
másféle módon. Meggyõzõdésem szerint mind -
két alkotó egyedülálló mûvészi kvalitással ren -
delkezik, sorozatuk elgondolkoztatja és felrepíti
az embert a húsvét misztériumának magas -
lataiba.                                                                          r.a.

Keresztutak Erdélybõl

Húsvéti kiállítás 
a Várnegyed Galériában 

Március 31-én lezárul a Budavári Önkormány zat
által meghirdetett, pénzdíjas kadenciaverseny
nevezési határideje. A szervezõk ezúttal Beethoven
D-dúr hegedûversenyének elsõ, második és
harmadik tételéhez komponált mûveket várnak.
A különleges pályázat szakmai nehézségeirõl és
érdekességeirõl a zsûri két tagjával, Mácsai János
zenetörténésszel és Fekete Gyulával, a Zeneakadé -
mia Zeneszerzés tanszékének vezetõjével beszél -
gettünk.

s Pályájuk során találkozták már hasonló kezdemé -
nye zéssel, hogy egy önkormányzat pénzdíjas klasszi -
kus zenei versenyt hirdet?

F.Gy.: – Magát az ötletet nagyon különösnek
találtam, kétségtelen, hogy szokatlan kezdemé -
nyezés. 

M.J.: – Én sem találkoztam még hasonlóval, de
tény, hogy a kadenciaverseny a Beethoven Budán
fesztivál részeként rendkívül fontos szerepet tölt
be a környék, a kerület identitásának meghatá -
rozásában. Ha valahol, akkor a Budai Várban
igazán helye van ennek a kezdeményezésnek,
hiszen az ország egyik legfontosabb történelmi
központjaként nagy zenei múlttal rendelkezik.
Hitelesíti a fesztivált, hogy Beethoven valóban
járt itt, a Várszínházban adott hangversenyt. Úgy
vélem, az önkormányzat a kadenciaversennyel
egyfajta brandet épít és a fesztivállal a Vár
kulturális rangját kívánja emelni.
s Tavaly Beethoven zongoraversenyeihez várták a
kadenciákat. Az idén könnyebb vagy nehezebb a
feladat?

F.Gy.: – A klasszikus kor versenymûveként a
hegedûverseny egyértelmûen alkalmas arra, hogy
kadenciákat írjanak hozzá. A kötött szabály rend -

szer és a harmóniák megkönnyítik a versenyzõk
dolgát. Tavaly nem voltam zsûritag, de örülök,
hogy megelevenedett egy régi hagyomány. A saját
kadencia bemutatása hajdan a barokk és a
reneszánsz kor szokása volt. Az úgynevezett „de
Capo-áriák” háromszakaszosak voltak, amelyben
a harmadik szakasz valójában az elsõ variációs
visszatérése. A klasszikában a szerzõk és az elõ -
adók is éltek a kadencia lehetõségével. Kíváncsi
vagyok, hogy mire jutnak napjaink fiataljai.
M.J.: – Az elmúlt évben Beethoven öt zongora -
versenyébõl – az Esz-dúr kivételével – négyre
lehetett kadenciát írni. Ebbõl kettõ fiatal kori
mû, amelyek különösen jó lehetõséget adnak
kadencia írására, van, amelyikhez Beethoven
maga is többet írt. A mostani verseny bizonyos
szempontból limitáltabb, mert Beethoven mind -
össze egyetlen hegedûversenyt írt és kadenciát is
készített hozzá. Bár ez a tény behatárolja a szerzõ-
elõadó lehetõségeit, azonban a zsûri számára
könnyebb összehasonlításra ad lehetõséget,
hiszen mindenki ugyanahhoz a darabhoz nyúl.
Tény, hogy a hegedûverseny olyan érett és maku -
látlan remekmû, hogy jóval nagyobb kihívást
jelent a pályázóknak, mint a tavalyi feladat. A
hegedûverseny három tételbõl áll, formai szem -
pontból megvannak ezek a helyek a darabokban. 
s A mai elõadók körében mennyire divatos az
improvi záció?

M.J.: – Ez alkati kérdés. Attól, hogy valaki szenzá -
ciós zongoramûvész, még nem biztos, hogy van
kedve saját variációkat
kitalálni. A 20. század kö -
zepéig gyakran megtör -
tént, és a klasszikus mû -
fajban néha még ma is elõ -
fordul, hogy egyes elõadók
az eredeti kadencia helyett
saját impro vizációt adnak
elõ. Tulajdonképpen ez a
hagyo mány adta az ötletet
ahhoz, hogy egy verseny
keretében próbáljuk ki, a
mai fiatal mûvészek vajon
mit kezdenek ezzel a hely -
zettel.
s Tanítanak ilyesmit a Ze ne -
 akadémián?

F.Gy.: – Bizonyos vá laszt -
ható kurzusokon talál koz -

nak vele a hallgatók, épp úgy, mint a continuó
játékkal. Akinek van hozzá affinitása, az elsajá -
títhatja hozzá a tech nikát.
M.J.: – Gyerekkoromban még tiltották az
improvizálgatást, holott alapvetõen fontos lett
volna, hogy a gyerekek játékos módon ismerjék

meg a stílusfordulatokat. Az
utóbbi néhány évben ismét
elindult a zene tanulás e
rendkívül fontos elemének
a tanítása. Az improvizáció
is panelek bõl építkezik, de
ehhez na gyon jól kell is -
merni a stílusok lehetõ sé -
geit. 
s Elõfordul a kadenciák között
is olyan eset, ami az épí té szet -
ben bevált gyakorlat: egy régi
házhoz sokszor építenek mo -
dern homlokzatot…
M.J.: – A stíluskeveredés a
zenében is megen ge dett. A
tavalyi versenyen is akadt
olyan mû, amely megpró -
bált egységet teremteni a

moder nebb hangvétel és Beethoven klasszikus
muzsi kája között. Ritka tehetségre vall, ha valaki
né hány percnyi zenével meg tudja oldani, hogy
mai hangon improvizál, és mégis benne marad a
stílusban. Önállóbb személyiségû elõadók néha
megcsillantanak olyan kadenciát, amely bár
belesimul a stílusba, mégsem szolgai utánzása az
eredetinek, de be vallom, többször hallottam
elrettentõ ered mé nyeket.
F.Gy.: – Õszintén szólva ilyenkor felszisszenünk,
mert ha nem odaillõ a kadencia, akkor a mû
bizony „ledobja magáról”.
s Hogyan tud egységes véleményre jutni a zsûri,
hiszen az ízlés szubjektív kategória?

F.Gy.: – A zsûri szakemberekbõl áll, vannak
objek tív mércék.
M.J.: – Tavaly minden zsûritag külön-külön
megkapta az anyagokat és ezek alapján nagyjából
eldöntöttük magunkban, hogy mi a saját véle -
ményünk. Ezután összeültünk és nagyon-nagyon
kis eltérések mutatkoztak; a gyõztesek tekinte -
tében pedig egységes volt a zsûri véleménye. Ha az
idén sok igényes pályamunka érkezik, akkor
nagyobb vitákra lesz lehetõség. Remélem, hogy
így lesz!                                                                             R.A.

„A hegedûverseny
makulátlan remekmû”

SZENT FERENC SEBEI TEMPLOM
(1011 Budapest Fõ utca 43.)
2017. március 31-én 19.00 órától Giovanni Battista
Pergolesi: Stabat Mater címû mûvének elõadása.
Szólisták: Hantos Hausenblasz Andrea – szoprán,
Petróczki Edit – alt. Kórus: Solymári Szokolay Bálint
Nõikar, karigazgatók: Blazsek Andrea és Mózes
Krisztina. Zenekar: Ádám Jenõ zenekar, alapító karnagy:
Szentmáry Kálmán. Orgona: Mózes Krisztina. Vezényel:
Szentmáry Kálmán. A belépés ingyenes. 

MÁRAI SZALON
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2017. március
28-án 17 órakor a Budavári Önkormányzat Díszter -
mé ben (Bp. I. Úri u. 58.)Hintón járó szerelem címû
programjára. Vendégek:Borbély Tamás bada csony -
tomaji borász és Leitert Henrik, hazánk egyetlen
hintókészítõje. Közre mû ködnek: Higyed Bence trom -
bita, szárnykürt; Lukács Vendel trombita, szárnykürt.
Házigazda: Szigethy Gábor.

MÁTYÁS TEMPLOM
(1014 Szentháromság tér)
Vasárnapi orgonaestek: április 2. - Hock Bertalan,
április 30. - Ireneusz Wyrwa. A belépés ingyenes.

KAMARAI ELÕADÁSOK,
KÉRDEZZ-FELELEK!
(BKIK székház, Krisztina krt. 99. VII. em. elõadóterem)
2017. április 4. kedd, 18.00. Téma: Élelmiszereink
biztonsága; vegyszerhasználat a mezõ gaz dasági terme -
lésben, az élelmiszerekben; Hol a határ? Elõadó: Prof. dr.
Székács András, az MTA doktora, a Nemzeti Agrár -
kutatási és Innovációs Központ igazgatója.  

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
NYITOTT MÛHELY 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
„Tavasz, tavasz gyenge tavasz. Ki füvet fát megújítasz” – a
Népi Kézmûves Alkotóházak és Mûhelygalériák VI. Orszá -
gos Hétvégéje 2017. március 31. - április 1. között. 

BUDAVÁRI LAKOSOK
SZÖVETSÉGE
(Borsos Miklós Lakásmúzeum 
1014. Budapest, Úri utca 6. I. emelet) 
2017. április 4-én 16.00 óra - „Széchenyi István
emlék ülés”, a Széchenyi Emlékév lezárása. Díszvendég:
gróf Széchenyi Zsigmondné. Emlékezõ elõadást tart Dr.
Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnöke
„Széchenyi társadalmi alkotásai” címmel. Az eseményt
az elõadó Széchenyi relikvia gyûjteményének kiállítása
kíséri. 

LÁNCHÍD KÖR
(Budavári Mûvelõdési Ház , I., Bem rkp. 6. )
Március 31. 17.00 – Japán a XXI. században -
vetítettképes elõadás. Elõadó: Dr. Hidasi Judit egyetemi
docens.  A belépés díjta lan! 18.00 órától a Lánchíd Kör
beszámoló köz gyûlését tartja a helyszínen.  

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS
TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 2017.
április 11-én 16.00 órától a Várnegyed Galériában
(1015 Batthyány u. 67.) tartja éves közgyûlését, amely -
re várják az egyesületi tagokat és a kerület testvér -
városai iránt érdeklõdõket.  

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
VÁRMEZÕ GALÉRIA
(1012 Budapest, Attila út 93.)
2017. április 4-én, 18 órakor nyílik  Fabó Ferenc és
Józsa Fábián természetfotó kiállítása „Határtalan ter -
mészet” címmel. A megnyitón mutatják be Józsa
Fábián: Umzingeli, az álmodó vadász címû könyvét is. A
kiállítást megnyitja és a könyvet bemutatja: Dr. Kurdi
János mûvészettörténész. A kiállítás megtekinthetõ:
május 1-ig.
2017. április 5-én 17.30 órakor Incze Mózes festõ -
mû  vész nyitja meg dr. Vereczkeyné Donáth Györ -
gyi  Csend – Élet – Kép címû tárlatát. A kiállítás meg -
tekinthetõ április 30-ig.

Programok

Fekete Gyula, a zsűri tagja

Mácsai János már tavaly is zsűrizte a Beethoven kadenciákat

A BEETHOVEN BUDÁN 
KADENCIAVERSENY RÉSZLETES

KIÍRÁSA, VALAMINT A
FESZTIVÁL PROGRAMJAI

MEGTEKINTHETŐK A
BEETHOVENBUDAN.HU

OLDALON IS.

A KONCERTEKRE JEGYEK MÁR
KAPHATÓK 

A WWW.JEGY.HU OLDALON. 

Plugor Sándor grafikája
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Idén is valamennyi kerületi óvoda kitárja kapuit,
hogy a szülõk és a leendõ óvodások közelebbrõl is
megismerjék az intézményt és az ott dolgozókat.
Részletesen bemutatják az óvodát, a speciális
felszereltségüket, illetve tájékoztatást adnak
azokról a programokról, amely a gyermekek fo -
lya matos fejlõdését biztosítják.

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve -
lési év kezdõ napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell
felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol
szülõje dolgozik. (Életvitelszerû ott lakásnak mi -
nõ sül, ha a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási
helye az óvodai beiratkozás elsõ határnapját
megelõzõ három hónapnál régebb óta szerepel a
lakcímnyilvántartásban.) A körzethatárok az
önkormányzat honlapján megtalálhatók. 

Ha bármely körülmény alapján arra lehet kö -
vetkeztetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban

szereplõ lakhelyén vagy tartózkodási helyén
nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetõ
jogo sult felszólítani az óvodába jelentkezõ gyer -
mek szülõjét, hogy az életvitelszerû körzet ben
lakás tényét akként igazolja, hogy bemutatja a
terü letileg illetékes védõnõtõl származó, a
védõnõi ellátás igénybevételét igazoló nyilat -
kozatot.

A jogszabály értelmében a gyermek felvételrõl
az óvoda vezetõje dönt.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek személy -
azo nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál -
lított személyi azonosítója és lakcímet iga zoló
ható sági igazolványa, valamint társadalom -
biztosítási kártyája (születési anyakönyvi kivo -
nat, lakcím kártya, TAJ kártya); továbbá a szülõ
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvá nya, amelyet be kell mutatni az intéz -
mény vezetõ jének, illetve mindezen dokumen -
tumok fénymásolata.

Az óvoda vezetése arra kéri a szülõket, hogy
beiratkozáskor a lakhelyükhöz legközelebb esõ
intézménybe menjenek.

A legfontosabb tudnivalók a beiratkozásról

Nyílt napok az óvodákban

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) nem kizárólag nevet váltott, januártól
Klebelsberg Központ a hivatalos elnevezése,
hanem a régi tankerületi szervek beolvadtak az
adott tankerületi központokba. A kerületet érintõ
változásokról Hajnissné Anda Éva tankerületi
igazgatót kérdeztük.

s A KLIK átalakításával a tankerületi központ a
gazdálkodás irányítója lett. Ez konkrétan mit jelent a
Közép-Budai Tankerületi Központ esetében?

– A szakmai irányítás eddig is a tankerületeknél
volt, most ez kiteljesedett azzal, hogy a mûköd -
tetéssel kapcsolatos feladatok ellátása is a
Tankerületi Központ feladata lett. Így a klasszi -
kus értelemben látjuk el a fenntartói feladatokat,
s nem kétfelé bontva. Egyszerûbben szólva: meg -
ol dódott az elmúlt években gyakori problé ma,
hogy a fenntartó és a mûködtetõ önkormányzat
nem mindig tudott megegyezni arról, kinek a
dolga beszerezni a krétát, vagy kinek a dolga
világításról gondoskodni. Most már minden a
Tankerületi Központok feladata, a táblák beszer -
zése éppúgy, mint a takarítás szervezése. Egyedül
az étkeztetés maradt az önkormány zatnál.
s A kerület mely intézményei tartoznak az irá -
nyítása alá?

– A Közép-Budai Tankerületi Központhoz 38
intézmény tartozik, ebbõl 9 az I. kerületben, 18 a
II. kerületben, 11 a XII. kerületben található. Az
intézményeink feladataik tekintetében igencsak
sokszínûek, mondhatni majdnem lefedik a köz -
nevelési intézménytípusok teljes palettáját. 12
intézményünk többcélú, azaz több intéz mény -
típus feladatát is ellátja. Ebbõl egy az I. kerület ben
van. Tiszta profilú általános iskola 15 mû ködik,
ebbõl kettõ az elsõ kerületben. Továbbá az öt
zeneiskolánkból kettõ található az elsõ kerület -

ben. A gyógypedagógiai feladatokat ellátó intéz -
ményeink közül pedig egy mûködik a ke rület ben.
s Milyen a partneri viszonyuk a kerület vezetésével?
Gondolok például arra, hogy az önkormányzat finan -
szírozza a Toldy Ferenc Gimnázium tetõjavításának
következõ ütemét.

– A Budavári Önkormányzat jó gazdaként adta
át a Toldy Gimnázium ügyeit is. Vállalta, hogy a
tetõszerkezet javítását befejezi, mivel ezzel a mun -
kával már elõre tervezett, és továbbra is saját
feladatának érzi az iskolák támogatását. Ugyan -
akkor a tetõ szerkezet javítása most már a mi
feladat körünkbe tartozik, hiszen ez is mûköd -
tetési feladat. A vagyonhasz nálati jogunk kal
együtt jár a felújítások elvégzése, amelyeket csak a
tulajdonos önkormányzat belegyezésével tehe -
tünk meg. A megállapodások megkötésekor kie -
melten fi gyel tünk arra, hogy milyen köte lezett -
ségeket vállaltak az átadó önkormányzatok, s

hogy azokkal a továbbiakban milyen feladataink
vannak. 
s Hasonló a helyzet a Batthyány Lajos Általános
Iskolával, amely tornacsarnokának terveit az önkor -
mányzat készíttette.

– A kormány 2014 februárjában döntött a
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Programról. Ennek eredményeként hiánypótló
beruházások valósulnak meg, például tanterem,
tanuszoda, tornacsarnok. Azokat a tornacsarnok
építési terveket tudjuk a továbbiakban megvaló -
sítani, amelyeket az állam már felvett a pályázati
körébe, s megvalósítandó feladatként kezeli, vagy
majd ezután lesz lehetõség pályázati úton támo -
gatást szerezni. Ebben az elõzetes tervezésben
szerepel a Lisznyai Iskola terembõvítése és a
Batthyány Iskola tornacsarnokának építése is.
Azaz a tervezés fázisában vannak, a megvalósítás a
források biztosítása után lehetséges.
s Létezik-e valamiféle adatsor arról, hogyan teljesí -
tenek a kerületi iskolák diákjai fõvárosi, országos
szinten?

– Többféle rangsor is létezik, és mi magunk is
nagyon figyelünk az iskolák különféle eredmé -
nyei nek nyomon-követésére. A kerület intézmé -
nyei méltán híresek kitûnõ eredményeikrõl,
magas szintû szakmai munkájukról. Ezen szem -
pontok szerint a Közép-Budai Tankerület intéz -
ményei igen kiegyenlített képet mutatnak.
Kiemel kedõ szakmai munkát végez valamennyi
intézményünk.
s Lehet-e tudni, hogy a diákok milyen számban
tanulnak tovább középiskolákban, illetve felsõokta -
tási intézményekben? 

– A továbbtanulási mutatója kiemelkedõen jó
tankerületünk in tézmé nyeinek. Általános isko -
lai tanulóink jel lem zõen 96 százalékban gimná -
ziumokban foly tatják tanulmányaikat.         Ditzendy

Átalakult a KLIK

Kiemelkedõ a kerület továbbtanulási
mutatója 

Felhívás

Arany János
szavalóverseny
Az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a
Magyartanárok Egyesülete és a Magyar Olva -
sás társaság Arany János-szavalóversenyt hirdet
magyarországi és határon túli magyar felsõ
tagozatos (algimnázium) és középiskolás (fõ -
gim názium és szakiskolák) diákok számára. A
verseny háromszintû: minden iskola egy-egy
diákot (az iskolai versenyek, válogatók legjobb -
jait) nevezhet két korcsoportban, akik területi
döntõkön mérkõznek meg egymással – 2017.
október 14. és november 17. között. A diákok
nevezését az iskoláknak kell elküldenie 2017.
október 2-ig a területi döntõ szervezõjének. A
területi döntõkbõl 3-3 diák kerülhet az
országos döntõbe, amelyet 2017. november
25-én tartanak az OSZK-ban. 
A verseny fõvédnöke Kányádi Sándor költõ,
Budavár díszpolgára
További részletek az OSZK honlapján.

Hajnissné Anda Éva

Testvériskolai látogatás
Budavár testvérvárosából, Regensburgból érkeztek diákok a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
meghívására. A Goethe Gimnázium tanulóit és tanárait az intézmény nemrégiben kinevezett új
igazgatója, Bernhard Rothauscher kísérte el. A Városházán Varga Antal alpolgármesteri az
önkormányzat mûködésérõl beszélt a fiataloknak és megmutatta az aulában kiállított Vacláv Havel
fotókiállítást is.  A regensburgi delegáció pedig ajándékkal készült: egy képet hoztak Közép-Európa
legöregebb hídjáról, amely Regensburgban található. Az alatta folyó Duna pedig összeköti
Regensburgot és Budavárt. 

Petőfi Napok 2017

A 125 éves Petőfi Gimnázium március 16-17-én rendezte meg a méltán népszerű Petőfi Napokat az iskolában. A két
napos rendezvénysorozaton a diákok többek között osztályvideókat, időkapszulákat és Petőfi-szelfiket is
készítettek. Az iskola egykori híres diákjai pedig vendégtanárként léptek a katedrára. Mások mellett Schmitt Pál volt
köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, sportdiplomata, Steinmetz Ádám olimpiai bajnok
vízilabdázó és Török Ádám fuvolaművész (képünkön) tartott órákat a fiataloknak. 

ÓVODA CÍME NYÍLT NAP BEIRATKOZÁS

Mészáros u. 56/b. április 20. (csütörtök) április 26. (szerda)
10.00-11.30 óra között 8.00-12.00; 14.00-17.00

Nyárs u. 2-4. április 19. (szerda) április 24. (hétfő)
10.30-11.30 óra között 8.00-12.00; 14.00-17.00

április 25. (kedd)
8.00-12.00

Tigris u. 58-60. április 20. (csütörtök) április 26. (szerda)
10.00-11.30 óra között 8.00-12.00; 14.00-17.00

Lovas út 3. április 19 (szerda) és április 20. (csütörtök) május 09. (kedd)
9.00-10.00 óra között csoportlátogatás, 8.00-12.00; 14.00-17.00
10.00-11.00 óra között beszélgetés a május 10. (szerda)
szülőkkel (lehetőség szerint a szülők a 8.00-12.00
gyermekek nélkül érkezzenek)

Iskola u. 44. április 20. (csütörtök) május 11. (csütörtök)
15.30-17.00 óra között 8.00-12.00; 14.00-17.00

Toldy Ferenc u. 66. április 21. (péntek) május 08. (hétfő)
15.00-17.00 óra között 8.00-12.00; 14.00-17.00

Dísz tér 3. április 21. (péntek) április 27. (csütörtök)
9.00-11.00 óra között 8.00-12.00; 14.00- 17.00
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ÁPRILISI PROGRAMOK

TITOKZATOS OPERA 
Április 4-én, kedden 18.30-tól.Bolyky Zoltán előadása.
Téma: Wagner Trisztán és Izolda című operája.

KÉZMŰVES CSALÁDI DÉLUTÁN 
Április 7-én, pénteken 16.30-18.00 óráig kicsik és
nagyok együtt élhetik át újra a közös alkotás örömét!
Részvételi díj: 1500Ft/család. Érdeklő dés, jelentkezés
Dobinszki Csilla népi játszóház vezető, nemezoktatónál:
csillanemez@gmail.com, +36 20 5277 095.

HÚSVÉTI TOJÁSÍRÁS
Április 11-én, kedden

16.00-18.30 óráig a
hagyományos via -
szos tojásíró techni -
ká val is merkedhet -
nek meg a részt -

vevők. Az alap anya -
gokat biztosítjuk.

Rész vételi díj: 700 Ft/fő.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnõt -
teknek.
15.00-17.00 „Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszélge -
tés szakemberrel, idõsebb korosztály részére.  Bejelent -
ke zés Bori-Szabó Orsolyánál a +36 30 600 5530-as tele -
fon számon.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.

17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
Patocskai Katalin színmûvésznõ vezetésével. Részvételi díj:
3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Jelent kezés: +36 20 770
8679, patocskatica@gmail.com, www.szinkope@org.
19.00-20.00 labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom, 4000 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@ gmail.com címen.

Kedd: 
08.00-09.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
09.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí jasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.

Szerda:
09.30-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a vá -
ros szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát, ta pasz -
 talatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz ha tunk.
Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja egy ká vé
vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén további 500 Ft.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerü-
l e ti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõ -
ség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.
16.30-17.30  „JóGinkó” játé kos
jó ga  8-12 éves, ját szani,
mozogni, ne vetni szere tõ
gyerekek számára! Kérjük, a
részvételi szándékot je lez zék a
dori.hidy@ gmail.com cí men,
vagy a +36 70/300-0066-os
tele fon  számon Hidy Dóránál.
Rész vé teli díj: 1 alkalom – 1200
Ft, 4 alkalom – 4000 Ft, 8 al ka lom  – 7000 Ft, 12
alkalom  – 9500 Ft (test vér kedvez mény: 20%).

Csütörtök:
08.00-09.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí -
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail. com címen.
09.00-10.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
11.00-12.30 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fõ, az elsõ
alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ:
Gégöl Csenge, csengikee@gmail.com, +36 70 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör. 
17.00-18.00 meridián torna.

Péntek:
08.00-09.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
09.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak. Rész -
vé teli díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail. com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” se -
nior tánctanfolyam. Részvé teli
díj: 500 Ft. Folyamatos csatla -
kozási lehetõség!  Érdek lõdés:
Füleki Réka, +36 30 479 93
28.
18.30-20.00 Nőijóga műhely
Tóth Réka vezetésével. Rész -
vételi díj 2300 Ft /alkalom.

Vasárnap: 
17.30-19.30 kezdő Tai Chi edzés. Érdeklődés Bódi
Gergelynél, +36-70 285 2965.
Különleges születésnap (kalandtúrával, vetél ke dõvel,
alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla, +36-30
531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26. Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
„ABLAKNYITOGATÓ”

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM  saját laptoppal rendelkező I. kerü -
le ti nyugdíjasok részére.
A tanfolyam április 18-tól május 25-ig tart, oktatás keddi és csütörtöki
napokon 10.30-tól 12.00 óráig. Hozzájárulás: 4000 Ft/fő. Érdeklődés,
jelentkezés a +36-1-780 7660-as telefonszámon.

PROGRAMOZÓ TANFOLYAM GYEREKEKNEK a Bagolyvár
Birodalom szervezésében április 22-től szombat délelőttönként.
Saját tervezésű játékok ké szítését is megtanulhatják a részt -
vevők. Az egymásra épülő foglalkozások díja 3000 Ft/alkalom.
Érdeklődés, jelentkezés: Körmendi Csilla, +36 30 531 55 77,
www.bagolyvar-birodalom.hu

Április 9-ig látogatható a Városházán a Václav Havel fotókiállítás. A cseh köztársasági elnökről
és világhírű íróról Alan Pajer készített fotókat, amelyek nemcsak az elnökhöz fűződő
barátságának a lenyomatai, hanem különleges kordokumentumok is. A belépés ingyenes.

Havel a Városházán

Április 8., szombat 11 órától 
KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? 
Tudsz egymás után kétszer hatost dobni? 
Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! 
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc

Április 15., szombat 11 órától
HÚSVÉT ELŐTTI KÉSZÜLŐDÉS
Friss vesszőből ajtódísz készítése, tojásfestés és -
díszítés különböző technikákkal, Farkas Réka iparmű -
vésszel. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 120 perc

Április 22.,
szombat  11 órától 
A HÁZ TITKAI 
Alkotó foglalkozás
Farkas Réka
iparművésszel
Ajánlott korosztály:
4-11 éves korig. 
90 perc

Április 29., szombat 11 órától 
CSALÁDI KÖR - a történetek szerepe a család
életében, generációk párbeszéde – a Kompánia
Színházi Társulattal.
Ki miről mesél szívesen? Te miről mesélnél? Milyen egy
jó történet? Milyen egy jó család? Arany János Családi
kör című verséből kiindulva bepillanthatunk egy család
életébe, résztvevői lehetünk a történe teiknek. Ajánlott
korosztály: 6-12 éves korig. 60 perc

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)

ÁPRILISI PROGRAMOK
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Kerti zöldhulladék-gyûjtés
A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. március 20-tól ismét elszállítja az erre a célra rendszeresített
zsákokban kihelyezett kerti zöldhulladékot. A zöldhulladék-gyûjtõ zsákba csak fa- és bokor -
nyesedék, nyírt fû, gyom kerüljön, más, kommunális hulladékot ne tegyenek bele! A begyûjtésre
kerülõ zöldhulladékot komposztálják és utána újra visszakerül a természetes körforgásba.
Az I. kerület területérõl csütörtökönként szállítja el az FKF Zrt. a zsákokban összegyûjtött és a
kapuk elé kihelyezett zöldhulladékot. 

Biológiailag lebomló gyûjtõzsákok vásárolhatók az FKF Zrt. Budai Ügyfészolgálati Központjában
(II. kerület Fõ utca 47. szám), a Díjbeszedõ Holding (DBH) Zrt. kirendeltségein, a Mészáros utcai
MOL-benzinkúton és nagyobb barkácsáruházakban.   
További információk: 
FKF Zrt. ügyfélszolgálat: +36-80-353-353

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
2017. évi költségvetésbõl biztosított pályázati
keret felhaszná lására pályázatot hirdet az I.
kerületben mûködõ nem zetiségi önkormány -
zatok, egyházi és civil szervezetek, közösségek
kulturális, mûvészeti és sport tevékeny ségének,
valamint I. kerületi szociális, egészségügyi és
gyermekjóléti kiegészítõ programok, karitatív
célok támogatására. 

A pályázat céljai: 
1).Az I. kerülethez kötõdõen megvalósuló konkrét és
ellenõrizhetõ kulturális, mûvészeti és sportrendez vények,
programok, tevékenységek támogatása, ame lyek hozzá -
járulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igé nyeinek kielé -
gítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális kínálatot,
tartalmas szabadidõ-eltöltést kínálnak az érdeklõdõk
számára, illetve az itt élõk közösségi életét, ismereteinek
bõvítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják. 
2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészí tõ
programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I.
kerületi lakosok számára nyújtott szociális és egész -
ségügyi, gyermekjóléti feladatok 2017. évi feladatok
ellátásából a következõ témakörökben: egészségügy,
egészségnevelés és betegség-megelõzés, rehabilitáció,
szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 

A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot: 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társa -
ságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek
A külföldi jogi személy, amennyiben nem rendelkezik
magyarországi számlaszámmal pénzügyi lebonyolítót
kell felkérnie. A pénzügyi lebonyolító magyarországi
székhellyel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó jogi személy.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kap -
csolódó kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkor -
mányzat hon lapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok)
menüpon tból, illetve ügyfélfogadási idõben nyom -
tatványként átvehe tõk a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgár mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint; 1013.
Budapest, Attila út 65.).

A pályázat kötelezõ mellékletei:
- a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi
tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel
és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által
kiállított, egy évnél nem régebbi
cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pályázó
(pénzügyi lebonyolító) a nyilvántartásban szerepel.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben
kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásnak határideje: 2017. április 3. hétfõ
18 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de
egy borítékban kell benyújtani:
- személyesen benyújtható a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésõbb a jelzett
határidõ napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 18.00
óráig. Az átvételrõl az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást
állít ki.
- postai úton a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250
Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a
fent jelzett határidõ, ez esetben az érkeztetést igazoló
hivatalos önkormányzati bélyegzõ dátuma az irányadó.
A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:
„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2017. évi pályázati támogatása” 

Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2017. április 27.

További információ: a pályázattal kapcsolatosan a
Szervezési Csoport munkatársai nyújtanak felvilágosítást
munkaidõben, az alábbi elérhetõségeken:
- Lipták Noémi tel.: 458-3068
- Mészáros Gabriella tel.: 458-3056
- Pál Katalin  tel:  458-3096 (pénzügyi elszámolás
esetében)
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné
nyilvánításának jogát.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
Képviselõ testület 20/2017. (II.23.) számú Kt.
határozata alapján 2017. évre pályázatot ír ki a
kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez
vissza nem térítendõ pénzügyi támogatást biz -
tosít, utófinanszírozás formájában. 

A pályázat feltételei
A pályázat benyújtási határideje:
2017. április 12. 16.30 óra. 

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell be -
nyúj tani a Budapest Fõváros I. kerület Budavári Pol -
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
A jelentkezési adatlap az Ügyfélszolgálati Irodában sze -
rezhetõ be, valamint letölthetõ a www.budavar.hu hon -
lap Pályázatok/Mûszaki Iroda hivatkozások alatt.
A támogatásra csak eddig meg nem valósult munkákkal
lehet pályázni.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok
számától és azok minõségétõl.
A támogatás összege maximum 3 millió forint, azzal, hogy
nem haladhatja meg a társasház által igazolt saját forrás
összegét és a felújítás összköltség 40 %-át.
A saját forrás összegét igazolni kell a társasház bank -
számla kivonatával, vagy a hitelfelvétel biztosítá sáról
szóló banki igazolással, vagy a bankkal kötött Kölcsön -
szerzõdéssel.

2017. évben az Épület-felújítási pályázaton
támogatható munkák:
- a különösen leromlott állapotú, rossz hatást keltõ

épületek felújítását (homlokzat, nyílászárók cseréje,
kapuzat) melyek a városkép javítását, a felújított
környezettel való összehangolását segítik elõ; 
- a helyi védelem alatt álló épületek felújítását;
- természetesen elõnyben részesülnek az életveszély
elhárítását szolgáló felújítások, különösen a függõ fo -
lyosók és a személyfelvonók felújítása, az elektromos
gerinc vezeték cseréje (a lakásig/mérõóráig), az esõvíz-
elvezetõ rendszerek felújítása; 
- továbbra is pályázni lehet lépcsõház és tetõ felújítására,
valamint kémény tetõsík feletti részeinek felújítására. 
Azok a társasházak, akik a korábbi években nem indultak
vagy nem nyertek a pályázaton támogatást, 2017. évben
elõnyt élveznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1) A pályázat benyújtására jogosult a Társasház közös
képviselõje vagy az intézõ bizottság elnöke
2)  Banki fedezet-igazolást a saját forrásról.
3)  A pályázat mûszaki tartalma alapján csatolandó doku -
mentumok 
4) A felújítani kívánt épület, épületrész bemutatása 3-10
db fényképpel a felújítás elõtti állapotról. 
5) Homlokzat felújítás esetén az épület homlokzatrajza.
6) Szakértõi vélemények, szakhatósági kötelezések.
7) A kivitelezõ árajánlatát a tervezett felújításról, amely
tartalmazza a tételes költségvetést az anyag és a mun -
kadíjakról. 
8) Amennyiben a kiviteli munka meghaladja a 4 millió Ft
összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalko -
zás ba adni. (Ebben az esetben legalább 3 azonos mûszaki
tartalmú kivitelezõi árajánlatot kell bemutatni.)
9) Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem
a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat
jelentkezési lapját két tulajdonosnak is alá kell írnia. 
10) Pályázati jelentkezési adatlap 2 példányban kitöltve 

További információ: Barna Julianna 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. II. em. 206. iroda,
telefon: +36-1-458-3061, E-mail: barna.julianna@
budavar.hu; vagyon@budavar.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest I. kerület, Attila út 27. alatti,
nem lakás céljára szolgáló vendéglátó-helyiség 

(volt Tabáni Kakas) határozott idejû bérbeadására,
valamint a

Budapest I. kerület, Attila út 27. alatti,
nem lakás céljára szolgáló vendéglátó-helyiség (volt

Tabáni Teázó) határozott idejû bérbeadására

A pályázatok beadási határideje:
2017. április 4-én 10.00 óra

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírások
megtekinthetõk a www.budavar.hu internet címen, a

Pályázatok hasáb Mûszaki Iroda hivatkozása alatt,
valamint a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030

Véget ér a MOL Bubi téli üze -
me, és újra üzembe állt az
összes budapesti közbrin ga,
miu tán a téli időszakban átvizs -
gálták azokat, és elvégezték
rajtuk a szükséges javításokat.
Immár 1286 bicikli vehető
igénybe 112 gyűj tő állomáson.
Előrelát ható an a kora nyáron
12 új gyűjtő állo mással bővül a
rend szer a Margit szi geten és a
XIII. kerület ben; ezeket a ter -
vek szerint az idei év má sodik
felé ben, illetve 2018-ban újabb
állomá sok kö vetik majd. Az új
gyűjtőállo má sok üzem be helye -
zésével párhu za mosan növekszik majd a brin -
gák száma is.

A 2014-ben indult MOL Bubi köz bringa -
rendszer elindulásával új fejezet nyílt a buda -
pesti kerékpáros közlekedésben; a MOL Bubi
célja, hogy a bringás közlekedés feltételeinek
javításával egyre többen válasszák rövid városi
utazásaikhoz alternatívaként a biciklit. A
közbringarendszer sikerességét mu tatja, hogy az
elmúlt két és fél évben a felhasz nálók becsült
száma (az egy regisztrációval egyidőben 4
kerékpár bérelhetőségének köszönhetően)
bőven 100 ezer felett alakult. 2014 szeptembere

óta több mint 1,5 millió utazás történt a rend -
szerben – a MOL Bubizás a téli időszakban sem
hagyott alább, hiszen sokan rájöttek, hogy a
hidegben is érdemes bringára pattanni  – és a
becslések szerint összesen több mint 3 millió
kilométert kerékpároztak a felhasz nálók.  A
bérlések során jellemzően a félórás díjmentes
időintervallumon belül használják a kerék pá -
rokat, átlagosan körülbelül negyed óráig. Ez is
mutatja, hogy a MOL Bubi az eddig megszokott
közösségi közlekedési eszközök alternatívája,
más közösségi közlekedési móddal kombinálva
használják az ügyfelek. 

Újra itt a MOL Bubi szezon 

A tavaszi időjárás miatt megemelkedett a sza -
bad téri tüzek száma és ezzel együtt a tűzol tókat
is több esetben riasztották szabadtéri tüzek
meg fékezésére.  A katasztró favédelem tájékoz -
tatása szerint az esetek 99 százaléka emberi gon -
dat lanságra vezethető vissza. Az időnként
jelentős kárral járó tüzek meg előzhetőek, ha
tisztában vagyunk a szabad téri égetés sza bá -
lyaival. 

Budapest teljes közigazgatási területén tilos
a zöldhulladék-égetés. A külterületi tarló -
égetést és vágott növények égetését a mun -
kálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a
helyi katasztró favédelmi kirendeltséggel. A
szabadban meg gyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondos -
kodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen ná lunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folya matosan felügyeletünk alatt
tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal
hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet. A
szabályok meg sze gése tűzvé delmi bírsággal
sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöld -
hulladékot, hogy azt nem engedé lye zi önkor -
mányzati ren de let, vagy nem a ren deletben
meghatározott időben végzi, az 20 ezer
forinttól 60 ezer fo rintig terje dő bírságra
számíthat. Aki en gedély nélkül éget külterü -
leten, az 50 ezer forinttól fél millió forintig
terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során
akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak
be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió
forintig is terjedhet a bírság.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

06-1-336-04-35
Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt: 

06-1-335-01-39
vagy hívja a szerkesztőséget:
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Húsvét elõtti nagyböjt 
A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó idõszak a keresztény
egyházban a húsvéti elõkészület ideje. A 40 napos, a hitben való
elmélyedést is szolgáló böjti idõszakot 1091-ben II. Orbán pápa
iktatta törvénybe.

A 40 napos böjti idõszak a testi-lelki megtisztulás
ideje is. Hívták negyvenlõbûtnek és egyszerûen
bûtnek is. Kezdetben a keresztelésre való felké -
szülési idõ volt, ugyanis az õsegyházban évente
mindössze kétszer kereszteltek: húsvétkor és
pünkösdkor. A csecsemõkeresztelések elterje -
dése után vált a nagyböjt a bûnbánattartás és az
önmegtartóztatás idejévé.

Az eredeti nagyböjt legszigorúbb betartása a
negyvenelés, mikor csak negyvenszer, tehát napi
egyszer, napnyugta után eszik a böjtölõ. A több -
ség ilyenkor nem evett húst, tojást és tejter mé -
keket sem, a legszigorúbb böjtölõk csak kenyeret,
sót és száraz növényi eledeleket vettek magukhoz.  

A böjti idõszakhoz számos népszokás kapcsoló -
dótt Magyarországon: a zsíros edényeket hamva -
zószerdán elmosták, s azokat csak húsvétkor
vették elõ, az ételeket vajjal készítet ték.  A füstölt

húst, szalonnát régeb ben
a kemen cé be rakták, az
ajta ját betapasz tották és
csak húsvétra bon tot ták
ki. Voltak, akik kana -
lukat a tisz ta szobában egy
szent kép mögé dugták. 

Legáltalánosabb böjti étel volt a korpából
készült savanyú cibe releves, a tejleves, a tészta -
ételek, a sós vízben fõtt bab, olajos káposzta,
fõzelé kek, aszalt gyümöl csök. A böjt ötödik
hetében, a fekete héten még szigorúbb böjtöt
tartottak és jellegzetes étel volt a mákos tészta,
mert a mák fekete színe a gyászt jelképezte. A
tésztát hosszúra vágták, hogy a kender hosszúra
nõjön. 

Az idõk során a böjt szabályai sokat enyhültek,
ma már nincsenek szigorú tilalmak, sokan mégis

tartózkodnak ilyenkor a húsfogyasztástól, amely
jót tesz a testi és lelki egészségnek, a megújulá -
sunknak is. 

Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy mit
eszünk, hiszen extrén esetben akár tápanyag -
hiány is kialakulhat a szervezetben. Mivel a hús
gazdag fehérjeforrás, amely az izmok, kötõszö -
vetek, csontok és a hajunk nélkülözhetetlen
építõeleme, ezért mindenképpen oda kell figyel -
nünk a megfelelõ bevitelre. A fehérjét tojással,

tejtermékekkel, babbal, csont héjasok kal, a vasat
pedig tojássárgájával és gabonákkal pótolhatjuk,
ha hosszabb ideig nem eszünk húst.  A szója, a dió
és a mogyoró is gazdag fehérjeforrás, de ezekre az
élelmiszerekre sokan allergiásak. Számukra a
szárazbab, a lencse, a csicseriborsó nyújt alter -
natívát. 

A tejtermékek elhagyásakor nemcsak a
fehérje, hanem a kalcium pótlására is kiemelten
oda kell figyelni, hiszen ez az ásványi anyag
alapvetõ fontosságú a csontok és az izmok
megfelelõ mûködéséhez. A szezámmag, a mák, a
mandula és a dió, illetve a manapság egyre diva -
tosabb növényi alapú tejpótló italok alkalmasak
a kalcium pótlására. 

ASZALTSZILVA-LEVES 
(õrségi recept)

A megmosott, gõzön megpuhított, magozott
szilvát 3-4 darabra vágva vízben puhára fõz -
zük, egy darabka fahéjat is teszünk a fõzõlébe.
Ha a szilva megfõtt, levét tejföllel behabarjuk,
só val, cukorral ízesítve fogyasztjuk. Ugyanígy
készítjük aszalt meggybõl és aszalt cseresz -
nyébõl is.

BÖJTÖLHETÜNK
MÁSKÉNT IS...
Sokan egészségi állapotuk miatt, mun kájuk
mellett nem, vagy csak nehezen tudják megol -
dani a böjtölést. Nekik érdemes akár más
önmegtartóztatást vállalniuk: mérsékel jék a
televízió- vagy internethasználatot, a gépkocsi
vagy a tömegközlekedési eszközök mellõ -
zésével sétáljanak le egy-egy megálló nyit.
Bevásárláskor pedig mindannyiunknak érde -
mes elgondolkodni azon, hogy valóban szük -
ségünk van-e erre vagy arra az árucik k re…
Inkább nézzünk szét a kamrában, a konyha -
szekrény polcain és használjuk fel a korábban
már megvásárolt élelmiszereket vagy a nyáron
eltett lekvárokat, befõtteket. Ezeket a „böjti”
szabályokat azután akár a mindennapjainkba
is beépíthetjük a kés õb biekben.  

URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b; telefon: +36-1-386-
9233; +36-1-209-9193)
3D filmvetítés és távcsöves bemutató kedden és
csütör tö kön. Márciusban 18.30 órától 3D filmvetítés:
A Világ egyetem. A terem befogadóképessége
korlátozott. Kérjük, érdeklõdjön és foglalja le elõre
helyét telefonon: +36-1- 386-92-33. Távcsöves
bemutató (derült idõ ese tén) márciusban 19.30 órától.
A belépõjegy ára 500 Ft.

MAGYARSÁG HÁZA 
(1014 Budapest Szentháromság tér 6.) 
Kósa Klára, a Népmûvészet Mestere, fazekas, kerami -
kus mûvész kiállítása Lelkünk virágai Vallások tisztelgé -
se a reformáció 500. évfordulóján címmel. A kiállítás
megtekinthetõ 2017. június 4-ig.

2017. március 26. 17.00 - Dúdolj! Ringass! Táncolj! -
népzenés, táncos, mesés gyermekprogram. Közremû -
ködik: Paár Julianna énekes, okleveles zeneterapeuta;
Csiki Gergely néptáncpedagógus; Kortárs Népzenei
Társulat.

ORSZÁGOS
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
ÉS INTÉZET 
(1013 Budapest, Krisztina körút 57.)
40 év ördögszekéren - Fotókiállítás
Ilovszky Béla színházi fotográfus
munkáiból. Színházi fényképek a
Gyulai várszínházból, a zsámbéki
színházból, a határon túli színházak
húsz évérõl, a Szegedi Kor társ Balett
elsõ évei bõl, a Buda pesti Kamara -
szín ház ból. 
A kiállítás meg tekinthetõ: május 30-
ig hétfõn és szerdán 9 és 16 óra
között, pénte ken 9 és 14 óra között).

ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014
Budapest, Szent György tér 4-5-6.)
Hagyomány és megújulás címmel nyílt kiállítás az
Országos Széchényi Könyvtárban, amelyen az OSZK
mint könyvkiadó mutatkozik be. A kiállítás gazdag

válogatást nyújt az elmúlt évtizedek OSZK által vagy
közremûködésével kiadott könyvekbõl, albumokból,
folyóiratokból. Nyitva: 2017. május 13-ig.

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
(1014 Budapest, Szent György tér 2.)
MINI Textúra 2017
A nagysikerû Textúra elõadássorozat nyomán – ahol
képzõmûvészet, kortárs szépirodalom és színház talál -
kozik – a Magyar Nemzeti Galéria 2017 tavaszán
hiánypótló jelleggel indítja útjára összmûvészeti soro -
zatának gye rek verzióját Mini Textúra címmel. Ajánlott
korosztály: 7-12 év.
Elõadások: március 25. szombat (11.00/15.00); április
1. szombat (11.00/15.00); április 8. szombat (11.00/
15.00); április 22. szombat (11.00/15.00). Jegyár
egységesen: 1900 Ft. Jegyek korlátozott számban
kaphatók a www.jegymester.hu oldalon, illetve a Magyar
Nemzeti Galéria jegypénztárában (NY: K-V 10.00-
17.00).

FRANCIA INTÉZET
(1011 Budapest, Fő u. 17.)
Március 25-én, szombaton ismét Nyílt napot tart a
Budapesti Francia Intézet, ahol a látogatók megismer -
kedhetnek az intézet munkatársaival, helyiségeivel és
tevékenységével.

A Frankofón Fesztivál keretein belül
megrendezett Nyílt nap ezúttal a
divat iránt érdeklődőket szólítja
meg. Két neves budapesti művé -
szeti és divatiskola, a ModArt és a
Metro politan Egyetem hallgatói
mutatják be a Frankofón Fesztiválra
készített kreációikat, melyeket a
Frankofónia Nemzetközi Szerve -
zetének 2017-es Tíz frankofón szó
elnevezésű kam pánya inspirált. 

A francia nyelv népszerűsítését
szolgáló kezdemé nyezés ebben az
évben a virtuális világ mindennapi
kifejezései közül válogat. A Nyílt
napon ezek a francia szavak
elevenednek meg a bemu tatott
ruhákon keresztül.

A márciusi Nyílt nap 15 órakor
Julie Lopes Curval A szép világ (Le beau monde) című
filmjének vetítésével zárul. A porogramokra a belépés
díjtalan.

Programok
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    I. Pálya utcában I. emeleti utca felé nyíló 126 m2-es
öröklakás ½ tulajdoni része (63 m2) önálló bejárattal és
önálló közműórákkal eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    XIII. Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti
Miklós utcában 4. emeleti (lift nincs) felújított, összkom-
fortos, cirkófűtéses, nagy étkező konyhás 40 m2-es önkor-
mányzati lakás bérleti joga budai vári önkormányzati
lakásra vagy budapesti öröklakásra cserélhető.  Csere -
irányár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  
    I. Budai várban a Tárnok utcában 122 m2-es, 2 szintes,
dupla komfortos, egyedi panorámájú önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 69,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított tár-
sasház I. emeletén lévő 73 m2-es 1,5 szoba hallos, étke -
zőkonyhás, cirkófűtéses, önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékű budai vagy Buda környéki
öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. Lánchíd közelében a Fő utcában 60 m2-es 2 szoba
összkomfortos, cirkófűtéses, belső terasszal kialakított,
földszinti, galériázott, felújított  önkormányzati  lakás
örökölhető bérleti joga I. kerületi önkormányzati bérlakás-
ra vagy budai öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 19,9
M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a
Hegyalja úton III. legfelső emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4
m2 erkély, reprezentatív burkolatokkal, beépített bútokkal,
igényesen felújított, gépesített, újszerű állapotú, modern
kialakítású, cirkófűtéses öröklakás eladó. Irányár: 38 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    Budai várban a Táncsics Mihály utcában reprezentatív 5
lakásos műemlékház I. emeletén lévő 98 m2-es, cirkó
fűtéses, felújítandó önkormányzati lakás örökölhető bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton kertes társasházban lévő 105 m2-es, 3
külön bejáratú szobás, étkezőkonyhás, loggiás, dupla
garázsos, tárolós, cirkófűtéses, azonnal beköltözhető
öröklakás eladó. Irányár: 55 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    I. Budai várban az Országház utcában 63 m2-es
összkomfortos, cirkófűtéses, jó állapotú utcai, földszinti,
reprezentatív dongaboltozatos belterű önkormányzati
lakás örökölhető bérleti átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Újpesten 3 szintes téglaépület II. emeletén lévő 40 m2-
es 1 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, alacsony rezsikölt-
ségű, vízórás, tárolós, azonnal beköltözhető öröklakás
eladó. Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/ 509-26-65.
    Vári, utcai, 50 m2-es öröklakást cserélnék kizárólag vári,
nagyobb öröklakásra megegyezéssel. Telefon: 06-30-
9194-362.
    XII. Orbán térnél Bauhaus villában 2 külön bejáratos föld-
szinti lakás egyben 129 millió forintért eladó: egyik 72 nm-
es 2 szobás, akadálymentes, panorámás, a másik 48 nm-es
2 szobás teraszos kertkapcsolatos. Tetõtér beépíté si
lehetõség. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Vérhalom térnél 1930-as évek végén épült, felújított,
el sõ emeleti, 90 nm-es nappali +2 hálószobás + félszobás,
2 fürdõszobás, gardróbszobás, erkélyes lakás 80 millió fo -
rin tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
    II. Pálvölgyben 4 szintes 530 nm-es exkluzív családi
ház 70 nm-es terasszal, 1180 nm-es õsfás telken 250
millió forintos irányáron eladó. Amerikai konyhás nappali,
ét kezõ, könyvtárszoba, 6 hálószoba, uszoda, szauna,
jacuzzi, 2 beállós garázs, télikert, kiszolgáló helyiségek.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Zöldmálon 1000 nm-es telek, 605 eladható nm 4
lakásos társasházhoz, építési engedéllyel 185 millió forin-
tért eladó.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Pálvölgyben 1290 nm-es összközmûves beépíthetõ
telek 220 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.
    XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes tár-
sasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 4 szobás,
panorámateraszos lakás, 2 garázzsal, saját kertrésszel 170
millió forintos irányáron eladó. Két generációs. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9
szobás villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban
165 nm-es elsõ emeleti 4 szobás + 2 fürdõszobás nagy -
te raszos lakás 2 garázzsal 170 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,
06 20 974 0571.

    Budapesttől 10 km-re, tavak közelében, Dunavarsány-
ban nagyon jó helyen ház garázzsal nagy telken 15.5M
Forintos irányáron tulajdonostól eladó. +36309142356
    Eladó nagypolgári lakás I. kerület Váralján! 101 m2, 3
szoba, 2 konyha, 2 fürdõ, jelenleg 2 lakásként mûködõ in-
gatlan eladó az I. kerület Batthyány utcában. Városi, de
csendes otthont nyújt. Ár: 44,9 MFt. Telefon: 06-30-416-
0722.
    Francia ügyfeleinknek folyamatosan keresünk új, vagy
nívósan felújított ingatlanokat hosszú távú bérlésre. Áfa
nincs. Telefon: 06-30-9218-438. www.crespol.hu

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Régiség felvásárlás készpénzért! 19. és 20. századi
antik és modern festményt, régi bútorokat, fali-,

aszta li és álló órát, lakberendezési tárgyakat, asztali
díszeket, ezüst gyertyatartót, cukordobozt, hibásat is,

hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét minden napján
hívható. Telefon: 06-70-6000-323, Markó István, 

e-mail: marko.antik01@gmail.com.

    
                                          életjáradék    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Fiatal értelmiségi (mérnök, tanár), gyermektelen pár
teljeskörű eltartási szerződést kötne kölcsönös bizalom és
szimpátia esetén, ottlakás nélkül. Lovas Zsolt, 06-30-
487-6169.

    adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren -

delke zem!! Ingeyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.

Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön,
Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József,Kádár

Béla, Batthyány Gyula, Schönberger Armand,Czigány
Dezsõ, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor 

FESTÕMÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT 
KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.

Nemes Galéria, 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fa-
sor 3. Tel.: 06-30-949-29-00.
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

KOVÁCS TEOFIL
BECSÜS- MÛGYÛJTÕ 

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol ju-
daikát, továbbá antik és modern festményeket, bronz -
tárgyakat, bútorokat (figurális elõnyben), ezüsttár-
gyakat, arany ék sze reket, porcelánokat, herendit,
meissenit, zsolnait, Ko vács Mar git, Gorka Géza alkotá-
sait. Egyebeket, álló-, aszta li-, faliórákat, tejes hagy-
atékot.  Kiszállás, érték becslés díjtalan vidékre is. Élet -
járadéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ utca 67.
Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

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

    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle -
mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere -
ket, CD-DVD lemezt, könyvet, fényképezőgé peket, ob-
jektíveket -  készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok.
Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

    Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi séget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. An-
drássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19.00

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit,
Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket
(kopottan, hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, biz-
sukat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket, könyveket,
bun dákat, minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon biza-
lommal a hét minden napján, díjtalan kiszállással. Tele-
fon: 06-70-600-1727.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá -
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ
üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
vítá  sa. Mosó-, moso gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés,
rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil lany -
 szerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.

Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

    

    
    

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, PARKETTA -

LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS, 
CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK -

CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.

Telefon: 06-30-212-9919.

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek áta-

lakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós! 

Telefon: 06-20-9777-150.00

MÛANYAG, FA , ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK
most 10% kedvezménnyel! Fal javítással , festéssel.

Ingyenes felméréssel. www.nyariablak.hu, 
Telefon: 0620 4947233, 

e-mail: nyary.agnes@gmail.com

   Redőny, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése,
javítá sa garanciával. Kerületi redőnyos. AJÁNDÉK
SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!. Telefon:
06-70-341-94-89.

                                            Oktatás
    „Jóga a mindennapi életben” Segít a fizikai, mentális, lel-
ki egészség megteremté sében. testmozgás, szabályos
légzés, stressz oldása lazítással. Hétfõn és szerdán 18.00-
19.30-ig Budavári Ált. Isk. Tárnok utca 9-11. Telefon: 06-
30 4024657.    

    Otthoni munka! Reklámtárgyak összeállítása, egyebek,
06-90-603-906 (audiopreess.iwk.hu) 635 Ft/min, 06-1-
2228-397, 06-20-4963-980)
    Házvezetőnőt keresek hétköznapra délelőttönkent napi
kb. 3 órában. Takaritás, vasalás és főzés lenne a feladat. Je-
lentkezni rövid emailben itt: mrshudsonneeded@gmail.com.

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 
WÁGNER ÉS TÁRSA 

INGAT LANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, www.in gat lan wag -
ner.hu, e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben
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Adás-vétel

Állás

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

      • műszaki üzemeltetés, gondnoki, 
      épület üzemeltetési  tevékenységet,
      • épülettechnikus, épületgépész
      • 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

COMFORTING
KFT.

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI
TELEFONSZÁMA: +36-1-458-3000

Főszerkesztő: (+36-1) 201-8380
blazsovics.livia@budavar.hu

Hirdetésfelvétel: 
(+36-1) 355-0139

varnegyed@gmail.com

A Várnegyed szerkesztőség
elérhetőségei: 

Április 6.
Április 20.
Május 11.
Május 25.
Június 8.
Június 29.
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.
Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

2017. évi megjelenések
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E-mail: varnegyed@gmail.com




