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A Képviselõ-testület április 12-én megtartott
ülésén többek között módosították a közterület
használatáról szóló rendeletet, elfogadták az
önkormányzati cégek üzleti tervét és elbírálták az
önkormányzat által kiírt civil pályázatot is. A
testület hozzájárult a Krisztina tér 1. szám alatti
épület megvásárlásához, a jelenlegi elképzelések
szerint az épületbe költözhet majd át a Budavári
Mûvelõdési Ház. 

A tavalyi évben tovább erõsödött a kerület köz -
biztonsága, Budavár az egyik legbiztonságosabb
kerület a fõvárosban. A rendészeti és bûnügyi
eredményesség az elmúlt évek legkiemel kedõbb
számait mutatják – így összegezte a tavalyi évet a
Képviselõ-testületnek adott beszámo lójában
Krammer György, a rendõrkapitányság vezetõje.
Mindezt jól mutatják a számadatok is. A regiszt -
rált bûncselekmények száma a tavalyi évben kö -
zel 20 százalékkal csökkent. A közte rületen elkö -
vetett bûncselekmények számában 8,6 százalékos

csökkenés figyelhetõ meg: 2016. évben 339, míg
2017. évben 310 bûncselekményt regisztráltak a
kerületben. A vagyon elleni bûncselekménye ken
belül jelentõs, 22,4 százalékos csökkenés fi -
gyelhe tõ meg a lopások (a betöréses lopásokkal
együtt) számának alaku lásában, 2016. évben
562, míg 2017. évben 436 lopást regisztráltak.
Nagy mértékben csökkent (93-ról 61-re) a lakás-
betörések száma is; a beszámoló kiemeli, volt
olyan, majdnem két hóna pos idõszak a kerület-
ben, amikor nem történt be tö réses lopás a
kerületünkben. Erõteljes csök kenést mutat a
gépjármû feltörések a száma is. A beszámoló
külön kitér a kábítószerrel kapcsola tos bûncse-
lekmények helyzetére is: az elmúlt évben mind -

össze öt ilyen bûncselekmény volt. Krammer
György a testületi ülésen külön hang sú lyozta,
hogy az idõsek sérelmére elkövetett uno kázós
bûncselekmények száma is csökkent.  
   Az eredmények kapcsán a rendõrkapitány
kiemelte a nyomozás eredményességének muta -
tóit is: ez a mutató az összes rendõri eljárásban
2017-ben – a 2016. évhez képest – 36,1 száza-
lékról 44,2 százalékra emelkedett. A közterületen
elkövetett bûncselekmények esetében  42,2 száza -
lékról 55,2 százalékra, a lopások, betöréses lopá-
sok esetén pedig  12,7 százalékról 17,4 százalékra
nőtt a nyomozás eredményessége. A kerületben
egyetlen rablás volt a tavalyi évben, és az elkövetõt
elfogták.                                        (Folytatás a 3. oldalon)

A Budavári Önkormányzat idén immár 19. al -
kalommal rendezi meg a népszerû Beethoven
Budán Fesztivált, amely a zeneszerzõ 1800.
május 7-i budai koncertjének állít emlé ket.
Május 1. – május 7. között 11 hangver seny re és
házimuzsikálásra várják az érdeklõ dõket. Továb-
bi információk, érdekességek és jegyvásárlás a
beethovenbudan.hu oldalon és a faceboo kon. 

(A Beethoven Budán Fesztiválról részletek a 4-6. oldalon)

A Várnegyed Galéria májusi 
kiállítása

Visszatérõ 
ösvények

Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas kárpitmûvész
Visszatérõ ösvények címû kiállításával mutat -
kozik be a Várnegyed Galériában. A kiállítás
május 3-án 18.00 órakor nyílik, a kiállítást
megnyitja Feledy Balázs M.S. mester-díjas mû -
vé szeti író, közremûködik Vincze Zsuzsa he ge -
dûmûvész és Incze Ildikó színmûvész. 

Önkormányzati tulajdonba kerülhet a Krisztina tér 1. 

Beszámolt a rendõrkapitányság

Krisztina tér 1. – az egykori Budai Polgári Casino székhelye. Az épület a kerület tulajdonába kerülhet, a felújítás után a
Budavári Művelődési Háznak adhat otthont.

Krammer György rendőrkapitány: Budavár az egyik leg-
biztonságosabb kerület a fõvárosban 

A Tóth Árpád sétányon virágzó gyönyörû cse -
resznyefák egyértelmûen jelzik: végre itt a tavasz,
újjáéled a természet. Ilyenkor minden kép pen
érdemes kimozdulni otthonról, feltöltõdni, sétálni
egyet a Tabáni tanösvényen, a Gellért-hegyen a
Filozófiai kertnél vagy éppen a már említett sétá -
nyon. A Budavári Önkormány  zat is több prog -
rammal köszöntötte a tavaszt és a Föld Napját. 

A Föld Napja alkalmából mutatta be a Budavári
Önkormányzat a Gamesz új elektromos meghaj -
tású, zéró-emissziós kisteherautóját. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta, hogy a folyama -
tos fejlesztések eredményeként immár igazi kis
elektromos meghajtású gépjármû-flottával ren-
delkezik a kerület. A most vásárolt kisteherautó

mellett egy elektromos járdatakarító és két elek-
tromos gyalogkíséretû hulladékszedõ is dolgozik
a kerület tisztaságáért, miközben nem terheli
feleslegesen a környezetet.  A környezet védelem
fontosságára hívta fel az önkormányzat a figyel-
met a Vuk játszótéren rendezett közös családi
kertészkedésen is. A munkába a leg kisebbeket is
bevonták, ösztönözve õket arra, hogy óvják a ter-
mészet értékeit. 
   A tavaszt, a jó idõt és a közös együttlétet ünne-
pelték a Czakó Utcai Sport- és Szabadidõ központ -
ban megrendezett Tavaszköszöntõ Sportnapon
is, ahová a napsütés sokakat kicsalogatott. 

(A Föld Napja alkalmából tartott 
rendezvényekrõl részletek a 3. oldalon)

(A Sportnapról képes beszámolónk és a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpont programjai a 10. oldalon)

Helló tavasz!

Fotó: MTI
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A magyar nyelv az igazi hungarikum
Április 11-én, a Költészet Napján nem pusztán
József Attila, hanem a kerületben élt Márai
Sándor születésének évfordulójára is emlékezünk.
Éppen ezért a Budavári Önkormányzat minden
évben a Krisztinavárosba, a Mikó utcába várja
az irodalom és a költészet barátait. Idén Reisinger
János irodalomtörténész válaszolt arra az örökké
megfogalmazódó kérdésre, mi is az a vers és mit
ad nekünk.

Az ünnepségen résztvevõ diákoknak a polgár -
mester elmondta: József Attila, a huszadik század
talán legnagyobb hatású költõje, 1905-ben, ezen
a napon született.
   – Az 1848-49-esforradalom és szabadságharc
után április 11., az áprilisi törvények szen-
tesítésének napja, piros betûs ünnep volt. József
Attila maga is írt errõl egy verset, amelyben az
szerepel: úgy tudtam, az én születésnapom piros
betûs ünnep – elevenítette fel a feledésbe merülõ
tényt Nagy Gábor Tamás polgármester, aki így
folytatta: 1964 óta a kultúra és irodalomszeretõk
szívében valóban piros betûs ünnep e dátum.
Ugyanis Magyarországon 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünneplik a Költészet
Napját. De valójában mit ünneplünk, mi is az a
vers és mit ad nekünk? 
   – Az elmúlt két évtizedben, évrõl évre kiváló
költõkkel kerestünk erre választ – mondta a pol-
gármester, aki felidézte, hogy  Kányádi Sándor
költõ egy kedves anekdotával válaszolt. Eszerint
Erdélyt járva egy iskolában megkérdezte: mi az a
vers, mire egy kisdiák így felelt: amit mondani
kell – mesélte Nagy Gábor Tamás. Hozzátette:
valóban, a vers az, amit mondani kell, mert egy
nemzet kovácsolható össze abból, hogy vannak
közös verssorai.
   Az idei ünnepségen Reisinger János irodalom -
történész adott választ arra a kérdésre, mi is a
vers, és mit ad nekünk a költészet.
   – A görögök találták ki a szót: poesis, ami azt
jelenti, megcsinálni, megalkotni, létrehozni. A
németek a XVII. században saját szót alkottak:
Dichtung, azaz tömörítés, sûrítés. Nekünk 1395-
bõl való az a kifejezésünk, hogy hírt költõ, s 1750-
ben, a nyelvújítás elõtt keletkezett a költészet sza-
vunk, amely arra utal: valami felkel, mint a Nap,
kiköltik, akár a fiókát a tojásból – mondta. 
   – A magyar nyelv az igazi hungarikum, mert öt
versrendszerben tud megszólalni, amíg a többi

nyelv maximum háromban. Az õsi magyar, azaz
ütemhangsúlyos, vagy szólamnyomatékos verse -
lésben, a klasszikus, vagy idõmértékesben,
Sylvester János 1541-ben pedig az Újszövetség
elõhangjának írásakor elõször hexameterben
fogalmazott, Kazinczyék behozták az újklasszikus,
másként Nyugat-európai formát, míg Berzsenyi
és Ady szimultán verseléssel szólaltak meg, amit
senki sem tud a világon, illetve a XX. századi sza -
bad verset, avagy zsoltár verset is képes megszólal-
tatni a magyar nyelv – sorolta költészetünk
különlegességeit Reisinger János. Érdekesség -
ként elmondta, hogy Vörösmarty: A vén cigány
címû költeményét 16 francia költõ tudta csak
lefordítani.
   – Melyik a legnagyobb magyar vers? – tette fel
a kérdést az elõadó. Majd így válaszolt: Babits
1910-ben azt mondta: A vén cigány. Majd késõbb
azt is mondta, Shelley: Óda a nyugati szélhez címû
költeménye, Tóth Árpád fordításá ban. Hiszen a
magyar költészet, fordítás költészet ként szintén
óriási – tette hozzá.

   Kosztolányi szerint a legnagyobb magyar vers
egy erdélyi találós kérdés: „Csontkürttel kürtölnek
/ arany deszkák hasadnak / földi férgek mozog-
nak.” A megfejtést is közölte: a kakasok reggel
kukorékolnak, felkel a Nap, ébrednek az em be -
rek.
   – Pilinszky János Weöres Sándor Rongy szõ -
nyegének 13. darabját tartotta a legjobbnak: „Én
is világot hódítani jöttem, / s magamat meg nem
hódíthatom, / csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
/vagy ámíthatom és becsaphatom. / Valaha én is
úr akartam lenni;/ ó bár jó szolga lehetnék! / De jaj,
szolga csak egy van: az Isten, /s uraktól nyüzsög a
végtelenség” – mondta el Reisinger János, meg
azt is: számára József Attila négysorosa a legnagy-
obb magyar vers: „Valamikor volt a tett, abból lett
a gyûlölet, ebbõl pedig szeretet s a világnak vége
lett.”
   A tartalmas elõadás végén a Budavári Önkor-
mányzat, a Litea és a Márai család megkoszorúzta
az író szobrát és emléktábláját a Mikó utcában. 

D. A.

Reisinger János előadása a Márai szobornál 

Kincses szigetrõl és kincseskamráról már sokan
hallhattak, de Kincses Kultúróvodáról jóval
kevesebben. Pedig a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák Lovas úti telephelye március óta ezzel a
címmel büszkélkedhet. Hogy mit is rejt az Emberi
Erõforrások Minisztériumának pályázatán el-
nyert elismerés, arról Kiss Anikó óvodavezetõ-
helyettes mesélt.

A Lovas úti óvoda sok éve a mûvészeti nevelést,
ezen belül a zenei nevelést és a hagyomány -
ápolást állítja pedagógiai programjának közép-
pontjába. Az öt gyerekcsoport élén dolgozó tíz
óvónõ többsége hangszeren játszó, képzett mu -
zsikus, és jónéhányan tagjai a Néphagyományél-
tetõ Óvodapedagógusok Egyesületé nek. Az óvo-
da – a Budavári Önkormányzat és a szülõk által
támogatott alapítvány segítségével – korábban
is élt azokkal a lehetõségekkel, amelyeket a

budai természeti és szellemi örökség kínál. Kiss
Anikó lelkesen sorolja, hogy a Hadtörténeti
Múzeum, a Mátyás-templom, a Nemzeti Galé -
ria, a Budai Vár, a Mesemúzeum, a Tabán vagy
a Normafa csupa olyan érték, amelyeket öröm-
mel ismertetnek meg a gyerekekkel, emellett jár-
nak bábszínházba és zenei programokra is. A
társóvodák elõtt – a jó szakmai kapcsolat révén
– mindez sosem volt titok, így nem csoda, hogy
éppen a kollégák javasolták, hogy a Lovas úti
nevelõtestület pályázza meg a Kincses Kultúr -
óvoda címet. Katinszki Ferencné, Ildikó, a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézmény -
vezetõje pedig örömmel állt a kez deményezés
élére. 
   A benyújtott pályázati anyag gerincét a
pedagógiai és fejlesztési tervek, valamint a kul-
turális intézményekkel, illetve mûvészekkel,
közmûvelõdési szakemberekkel kötött együtt -

mûködési szerzõdések adták. Az Emberi Erõ-
források Minisztériumának Kultúráért és
Köznevelésért Felelõs Államtitkárságának
elsõdleges célja éppen az volt, hogy ösztönöz-
zék az ilyen együttmûködéseket, így az elnyer-
hetõ anyagi támogatás is ezt a célt szolgája. A
Lovas úti óvoda a következõ idõszakra a
Mátyás-templommal, illetve annak múzeumá-
val, a Szentendrei Skanzennel, a Hagyomá -
nyok Házával kötött szerzõdést, amely nem
csupán látogatást, hanem múzeum pedagógiai
foglalkozást is tartalmaz. Az intézmények mel-
lett két szakemberrel, Tálas Ágnes néptáncos-
sal és Navratil Andrea népdalénekessel is
együttmûködnek. Tálas Ágnes neves meste -
rek, Foltin Jolán és Kallós Zoltán tanítványa.
Hetente egyszer egy népzenész kíséretében
néptáncra tanítja a gyerekeket az óvodában.
Navratil Andrea a felnõtteknek, az óvoda -
pedagógusoknak tart Dúdoló kört, de erre a
foglalkozásra a szülõket is meghívják. Kiss
Anikó azt vallja, hogy énekelni mindenki tud,
ám lehet, hogy nem mer, esetleg edzetlen a
hangja vagy éppen kevés népdalt ismer. – A
körben bátorodik az ember, és szívesebben
énekel – mondja a szakember.
   A Lovas útiak a pályázati anyag tartalmi és for-
mai ellenõrzéséhez a Kincses Kultúróvoda címet
már korábban elnyert óvodákban dolgozó kollé -
gáktól kértek segítséget, a fenntartó Budavári
Ön kormányzat képviseletében pedig Nagy
Gábor Tamás polgármester támogató nyilat ko -
zatot tett a szakmai tervek mellé.
   A közel 130 pályázó közül az idén országszerte
26 intézmény nyerte el a címet – amelyet három
évig viselhet – és a díjjal járó 1,3 millió forintot.
A megvalósuló programok terveit és dokumen-
tációját, a többi óvodát segítve, a Lovas úti óvo-
da szakemberei folyamatosan feltöltik a projekt
honlapjára.
   Kiss Anikó derûsen mesélt a sikeres pályázat -
ról és mosolyogva tette hozzá: „mi abban hi -
szünk, hogy eddig is Kincses Kultúróvoda
voltunk, hiszen 125 kicsi kincsre vigyázunk nap
mint nap”.                                                  Rojkó A.

Díjat nyert a Lovas úti óvoda

Kincses óvodások

Hagyományőrző Mihály-napi ünnepség

I. kerületi idõsek, nyugdíjasok
részére 

I. turnus: június 4. – június 13. 
II. turnus: szeptember 3.– szeptember 12. 

A szállás térítési díja:
- a rászoruló idõseknek: 4.500 Ft / 9 éj
- a kerületi nyugdíjasoknak: 19.800 Ft / 9 éj 
Az étkezés és az utazás önköltséges. 

Jogosultság igazolásához szükséges: 
• I. kerületi állandó bejelentett (a jelentkezéskor
legalább 1 év óta meglevõ) lakóhely igazolása
• öregségi nyugdíj vagy rokkantsági ellátás igazolása
• személyazonosító igazolvány + lakcímkártya + TAJ
kártya
• jövedelemigazolás  (utolsó havi nyugdíjszelvény)
• egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény
Kedvezményre jogosult, akinél az egy fõre jutó
jövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot. 

Jelentkezés ideje: 2018. május 7. – május 11. között
hétfõtõl-csütörtökig 09.00-15.00 óráig, pénteken
09.00-12.00 óráig.

Jelentkezés: csak személyesen 
- az I. számú Idõsek Klubjában (1015 Bp. Hattyú u. 16.);
érdeklõdni lehet a +36-1-201-9735 telefonszámon.
- a II. számú Idõsek Klubja (1013 Bp. Roham utca 7.);
érdeklõdni lehet a +36-1-375-9486 telefonszámon

* * *
I. kerületi gyermekes családok

részére 

I. turnus:  augusztus 7. – augusztus 12.  
II. turnus: augusztus 13. – augusztus 19. 

A szállás térítési díja a 18. életévüket betöltött jogosul-
tak számára: 2 500 Ft/ fõ/ 5 éj, 3 000 Ft/fõ/6 éj. Az
étkezés és az utazás önköltséges. 

Jelentkezés feltétele: 
•  a család egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg a
62 700 Ft-ot
•  a család I. kerületi állandó lakcímmel rendelkezik (a
jelentkezés elõtt legalább
1 évvel) és életvitelszerûen is a kerületben lakik. 
Jogosultság igazolása:  
•  személyazonosító igazolvány + lakcímkártyák + TAJ
kártyák
•  jövedelemigazolások
•  hallgatói jogviszony igazolása 16 év felettiek vonat -
kozásában

Jelentkezés ideje: 2018. május 2. - május 11. között
hétfõtõl-csütörtökig 09.00 – 17.00 óráig, pénteken
09.00 – 13.00 óráig.

Jelentkezés: csak személyesen a Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban (1012 Budapest Attila út 89.); érdeklõdni
lehet a +36-1-356-8363-as és a +36-1-356-9599-
es telefonszámokon.
A jelentkezési lap a www.budavar.hu és www.bu-
davarszk.hu honlapról is letölthetõ és kitölthetõ.

* * *
Nagycsaládosok országos

egyesületének I. kerületi csoportja
(három vagy több gyermeket

nevelõk) részére 

I. turnus: június 16. – június 22. között 
II. turnus: augusztus 20. – augusztus 26. 

A szállás térítési díja a 18. életévüket betöltött jogosul-
tak számára 3 000 Ft/fõ/6 éjszaka. Az étkezés és az
utazás önköltséges. 

Jogosultság igazolása:  
•  Lakcímkártyák + TAJ kártyák
•  Nyilatkozat arról, hogy a szülõ a saját háztartásában
neveli 3 vagy több 18 év alatti gyermekét 
•  Nyilatkozat arról, hogy a szülõ a saját háztartásában
neveli 3 vagy több 18 év feletti gyermekét, 
•  16 év feletti gyermek nappali tagozatos jogviszonyá-
nak igazolása 

Jelentkezés ideje: 2018. május 2. - május 11. között
hétfõtõl-csütörtökig 09.00 – 17.00 óráig, pénteken
09.00 – 13.00 óráig.

Jelentkezni csak személyesen lehet a Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban (1012 Budapest Attila út 89.). Érdeklõdni
lehet a +36-1-356-8363-as és a +36-1-356-9599-
es telefonszámokon.
A jelentkezési lap a www.budavar.hu és www.bu-
davarszk.hu honlapról is letölthetõ és kitölthetõ.

KEDVEZMÉNYES
NYARALÁSI LEHETÕSÉG

ZAMÁRDIBAN
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Új elektromos kisteherautó a kerület szolgálatában – Közös kertészkedés a Vuk játszótéren 

Földünk, környezetünk védelme közös
felelõsség

Polgárõrség: közgyûlés és új iroda
A Budavári Polgárõrség április 27-én 16.00 órakor
tartja közgyûlését a Mészáros u. 18. szám alatt talál-
ható irodában. A közgyûlés napirendi pontjai: az
egyesület 2017. évi mûködési, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl szóló beszámolók, valamint a
közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása; a
Felügyelõ Bizottság jelentésének elfogadása; az
egyesült 2018. évi költségvetésének megvitatása és
elfogadása; az egyesület székhelyének módosítása. 
A közgyûlés után 18.00 órától a Budavári Polgárõrség
mindenkit szeretettel vár az új iroda  avatására a
Mészáros utca 18-ban. A rendezvény keretében
beszámolnak az elmúlt év eredményeirõl és a pol-
gárõrség jelenlegi helyzetérõl is.

Látványterv az új Duna-hídról
Az UNStudio és a Buro Happold Engineering ter-
vezõiroda közös terve alapján épülhet meg a Dél-
Budát és Csepelt összekötõ új híd Budapesten –
közölte a Fõpolgármesteri Hivatal. Az új Duna-híd
nemzetközi tervpályázatára 17 pályamû érkezett, és az
elsõ díjat a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó
UNStudió és a Buro Happold Engineering alkotta kon-
zorcium terve nyerte el.

Gyermekvédelmi tanácskozás 
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban megrendezésre került az Éves gyer-
mekvédelmi tanácskozás, amelynek témája az idei
évben az oktatási-nevelési intézményekben történõ
óvodai- és iskolai szociális segítõ tevékenység beve -
zetése volt. A meghívottak körét azok a kerületben
dolgozó szakemberek alkották, akik a gyermekekkel
kapcsolatba kerülnek (bölcsõdei kisgyermeknevelõk,
óvónõk, pedagógusok, védõnõk, rendõrök, gyer-
mekjogi képviselõ, gyámügyi szakügyintézõk). A
tanácskozás során értékelték az elmúlt év gyer-
mekvédelmi tevékenységét, majd a résztvevõk elõ -
adást hallgattak meg a 2018. szeptember 1-tõl be -
vezetésre kerülõ óvodai-iskolai szociális segítõ
tevékenységrõl. A bölcsõdék jelezték az igényüket,
hogy szeretnék, ha a szociális segítõ tevékenység
kiterjedne az õ intézményükbe is.

Új helyszínen a háziorvosi ügyelet
Március 15-tõl új helyre költözött a 24 órás felnõtt
háziorvosi ügyelet. A korábban a Beethoven utcában
mûködõ ügyelet immár a Városmajor utca 33. szám
alatt, megújult környezetben, a hét minden napján fo-
gadja a betegeket. A rendelõ tömegközlekedéssel
megközelíthetõ a Széll Kálmán térrõl induló 128-as
busszal a Barabás villa megállóig. Telefonszám: +36-
1-212-6636.

Röviden

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
a 2018. évi költségvetésbõl biztosított 

pályázati keret felhasználására pályázatot
hirdet a Budapest I. kerületben mûködõ 

köznevelési intézmények szakmai munkájának
támogatására. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcso -
lódó kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkormányzat
honlapjáról (www.budavar.hu / Pályázatok) menü -
pont ból, illetve ügyfélfogadási idõben nyomtat -
ványként átvehetõk a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá lati
Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint,
1013 Budapest, Attila út 65.).

A pályázat benyújtásnak határideje: 
2018. május 2.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat két példányban, de egy borítékban kell
benyújtani:
- személyesen a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
- postai úton a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére
(1250 Budapest, Pf.: 35.). 

Elbírálási határidõ: 2018. május 31.

A pályázattal kapcsolatosan további információ:
Pál Katalin civil és nemzetiségi referens 
Telefon: +36-1-458-3096.

Pályázati felhívás
(Folytatás az 1. oldalról)
   – A számadatok egy értékelés esetében
kiemelkedõ tényezõk, de magát a terület közbiz-
tonsági helyzetét a leginkább hiteles módon az
minõsíti, hogy biztonságban érzik magukat az itt
élõ emberek. Ez a tapasztalat markánsan érzõ dik
a szakmai együttmûködésekbõl, a lakossági fó -
rumok tapasztalatiból kiindulva is, de a ren dõr -
séggel együttmûködõ önkormányzati képvi se lõk
egyértelmû visszajelzése is ez – mondta Krammer
György rendõrkapitány, aki köszö netét fejezte ki
az önkormányzatnak, a közte rület-felügyelet nek
és a polgárõrségnek is a jó együtt mûködé sért.
Hozzátette: az önkormány zat által mûköd tetett
térfigyelõ kamerák nagy segítséget jelentenek a
közbiztonság fenntartá sában. A rendõr ségi beszá-
molót egyhangúlag fogadták el. 

Jogosulatlan közterület-használat: 
jelentõs pénzbüntetések 

Új rendeletet alkotott a Képviselõ-testület az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
közterületek használatáról és rendjérõl. Dr. Her-
pai-Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, az új ren-
delet megalkotásának legfontosabb szempontja
a jogszabály strukturált, rendszerezett, átlátható,
gyakorlatias és logikus kialakítása volt. Az elmúlt
évek tapasztalata szerint a jogellenes magatartást
tanúsító személyek túlnyomórészt nem kerületi
lakosok voltak és a jogosulatlan közterület-
használat általában az építkezésekhez, valamint
a turisták által kedvelt helyeken megjelenõ
adománygyûjtési és árusítási tevékenységekhez
köthetõk. Az új rendelet ezért ezen cselekmé -

nyekre kiemelt hangsúlyt fektet. Jelentõsen
emelték a jogosulatlan közterület-használat
esetén alkalmazható közterület-használati díja -
kat, hogy az visszatartó erõvel bírjon. 
   Fontos és új elem, hogy az építkezésekhez
használatos hulladéktároló konténerek vala -
mint a települési szilárdhulladék-gyûjtõ kon-
ténerek közterületen történõ elhelyezéséhez
legfeljebb három napig adható ki közterület-
használati engedély. Idõhatárhoz kötötték a
balesetveszély elhárítása céljából történõ ingye -
nes közterület-használatot is: ilyen esetben legfel-
jebb 120 óra idõtartamra adható ingyenes hoz-
zájárulás.  Dr. Herpai-Nagy Teodóra kiemel te az
utcabútorokkal kapcsolatos szabályozást is.
Mint mondta, közterület-használati hozzájá ru -
lást kell beszerezni utcabútorok, például viráglá -
dák kihelyezéséhez is, valamint azok folyama tos
karbantartásáról, felújításáról a közterület hasz -
nálója köteles gondoskodni. Amennyiben pedig
az utcabútorok lekerített teret képeznek, az
elhatárolt terület után közterület használati díjat
kell fizetni. Ugyanis többször volt arra példa,
hogy vendéglátó helyiségek utcabútorokkal
határolták el területüket a járdán. 
   Hozzájárult a Képviselõ-testület a Krisztina tér
1. számú épületben lévõ állami tulajdoni
hányad megvásárlásához. Ezzel az épület teljes
egészében a kerület tulajdonába kerül, ugyanis
az önkormányzat 2015-ben már megvásárolta
az MSZP-tõl az épület egy részét. Akkor az 1.
emeleti, egykori Budai Polgári Casino bálter-
mének felújítását is megkezdték, a Gamesz beru -
házásában a legfontosabb gépészeti felújításokat
és a nyílászárók cseréjét végezték el. 

   Idõközben kormányhatározat született az
Andrássy Emlékmúzeum létrehozásáról,
amely  nek érdekében a kormány a Bem rakpart
6. szám alatti önkormányzati tulajdonú épü -
letet meg kívánja vásárolni. Amennyiben az
adásvétel létrejön, az önkormányzatnak gon-
doskodnia kell a Budavári Mûvelõdési Ház
elhelyezésérõl. Miután az önkormányzat a
kezdetektõl közösségi funkcióra kívánta hasz -
nosítani a Budai Polgári Casino székházát, a
felújítás után ide költözhet majd a kerületi
mûvelõdési ház. A Krisztina téri épület fel -
újításához az említett kormányhatározat 900
millió forintot biztosít a Budavári Önkor-
mányzatnak. Az épületet állami tulajdonban
lévõ részét az önkormányzat 145 millió forin-
tos vételáron vásárolhatja meg. 

Elbírálták a civil pályázatokat

Az önkormányzat évek óta pályázati támogatás-
sal segíti a kerületi civil szervezeteket és egyháza-
kat. A pályázatot idén is kiírták, 10 millió forint
keretösszeggel. Határidõig 41 pályázat érkezett
be, amelyeket a Képviselõ-testület tagjaiból álló
Elõkészítõ Munkacsoport áttanulmányozott és
javaslatot tett a pályázati keretösszeg fel-
használására. Javaslatuk alapján 36 szervezet
számára biztosít támogatást az önkormányzat. A
nyerteseket a Polgármesteri Hivatal postán
értesíti. 
   Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzati
cégek – Budavári Kapu Kft., BUJSZ Kft. és
HÁZGA Kft. – üzleti terveit is. 

B.L.

Önkormányzati tulajdonba kerülhet a Krisztina tér 1. 

Beszámolt a rendõrkapitányság

A Föld Napja alkalmából mutatta be az önkor-
mányzat azt az új elektromos meghajtású, zéró-
emissziós kisteherautót, amellyel a jövõben a
kerület utcáiban elhelyezett kutyaürülék-gyûjtõ
edénye ket ürítik. A természet értékeinek meg -
óvására hívták el a figyelmet a Vuk játszótéren is,
ahová közös kertészkedésre, faültetésre várták a
családokat.

A környezetvédelem fontosságára hívta fel a
figyelmet Nagy Gábor Tamás polgármester a
Föld Napja alkalmából tartott kerületi ren-
dezvényeken.  Mint mondta, már lokálisan is
sokat tehetünk természeti és épített környezeti
értékeink megóvása érdekében. – Ez a szemlélet
vezette a Budavári Önkormányzatot is, amikor
számos egyedülálló, úttörõ kezdeményezést
vezetett be – hangsúlyozta. Példaként említette,
hogy a Budavári Önkormányzat elsõként biztosí-
tott ingyenes parkolást a zöld rendszámos,
elektro mos meghajtású autóknak, a szabályozást
késõbb a fõváros is átvette. Az elektromobilitást
ösztönzi a kerület azzal is, hogy e-töltõket létesítet-
tek a kerület több pontján.  
   – Az itt élõk közössége is nagyon sokat tehet a
környezetért, a környezettudatos szemlélet kiala -

kí  tásáért. Már az is nagyon sokat számít, ha
szelektíven gyûjtjük a hulladékot, odafigyelünk
arra, hogy egy-egy rendezvény vagy kirándulás

után nem hagyunk szemetet magunk
után – hívta fel a résztvevõ gyerekek
figyelmét a polgármester. 

Ezt a gondolatmenetet folytatta Vas
Hunor, a Gamesz igazgatója is. Felidéz -
te, hogy az elsõ elektromos járdata ka -
rító gép megvásárlásakor sokan legyin-
tettek, hogy csak csepp a tengerben. –
A fejlesztések, a környe zettu da tos szem-
lélet kialakítása azonban nem állt meg.
Ma már a járdata karító mellett két elek-
tromos gyalog kíséretû hulladékszedõ-

vel is rendelkezik a kerület, mostantól pedig
elektro mos meghajtású kisteherautó gyûjti össze
a kerület mintegy 150 kutyaszemetesébõl a kutya -
ürüléket – emelte ki a Gamesz igazgatója, jelezve,
hogy azok a bizonyos cseppek tengerré is válhat-
nak. Az új kisteher autóról elmondta, hogy egy
töltéssel 60-80 kilométert tud megtenni, amely
elegendõ a napi feladat ellátásához. 
   A Föld Napján közös kertészkedésre is várta az
önkormányzat a kerületieket: a hagyományok -
hoz híven ilyenkor egy-egy játszótér környezetét
szépítik meg növényekkel, fákkal. Idén a Vuk
játszótéren ültettek fákat és bokrokat, amelyek
nem pusztán a jó levegõt, de az árnyékot is bizto -
sítják majd az ide látogatóknak.                                B.L.

A Gamesz új, elektromos kisteherautóját a gyerekek is kipróbálhatták a Föld Napján

A felelõs kutyatartás fontosságára is fel-
hívták a résztvevõ gyerekek figyel mét a
Föld Napján. Óvári András, a Vigyél
Haza Alapítvány alapítója elmondta,
hogy Budapesten közel há rom  ezer kó-
bor kutya él, sokuk azért került az
utcára, mert a gazdájuk megunta, nem
mérte fel, hogy az állat tartása milyen
felelõsséggel jár. Óvári András bemu-
tatta azt a chipleolvasó készüléket is,
amellyel könnyedén azonosítható egy
el veszett kutya. Mostantól ilyen eszköz
a Czakó utcai sportpályán is van, segít -
ve, hogy az elveszett állatok visszake -
rüljenek a gazdihoz. 

Faültetés a Vuk játszótéren
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A hazai jazzélet jeles képviselõi minden évben be-
bizonyítják, hogy Beethoven zenéje milyen sok-
színûen feldolgozható. Május 5-én, pénteken
21.00 órakor, a Városháza aulájában a Jazzical
Trió lép fel. Káel Norbert zongorista, Oláh Péter
bõgõssel és Pecek Lakatos András dobossal
közösen mutatja be, hogy miként hangzik
„Beethoven másképpen”. 

t Hogyan találtak rá a különleges hangzásra?
– Éveken keresztül az Egyesült Államokban, New
Yorkban és Bostonban éltem, a Berklee School
of Music-on tanultam. Már abban az idõben
felmerült bennem, miként lehetne a klasszikus
zenét és a jazzt olyan módon ötvözni, hogy egyedi
hangzású muzsika szülessen. A jazz mellett
klasszikus képzésben is részesültem. Nagyon sok
komolyzenei mûvet játszottam és késõbb ezek a
darabok szolgáltatták a jazzalapokat. Két évvel
ezelõtt, immár idehaza, megtaláltam azokat a
zenészeket – Oláh Péter bõgõst és Pecek Lakatos
András dobost –, akikkel sikerült megvalósítani
a tervemet. Mindketten klasszikus képzésben
részesültek, ezért a játékunk sajátos kamara-
muzsikának hat. Megalakítottuk a Jazzical Triót,
amelynek neve a jazz és a classical music – azaz a
klasszikus zene – ötvözete, jelezve egyben a stí lu -
sunkat is.
t A jazz hazája az Egyesült Államok. Miért nem
odakint alapított zenekart?

– Számomra az európai hatások is fontosak. A
jazz számtalan kultúra, népzene, motívum és rit-
mus elegye. Személyes választásom volt, hogy
haza jöttem. Szeretem Európát, e kontinens szá-
momra hatalmas zenei táptalajt jelent. Itt él a
családom, de megmaradtak az amerikai szakmai
kapcsolataim. Mivel a világháló ma már az élet
része, odaát akkor is jelen vagyok, ha itthon
tartózkodom. Amikor az Egyesült Államokban
koncertet vagy mesterkurzust szervezünk, átre -
pü lök az óceánon. Saját tapasztalatom, hogy a
Távol-Keleten is óriási az érdeklõdés a jazzre és az
európai komolyzenére.  
t Mennyire improvizatív a Jazzical Trió zenéje?

– A megszerkesztett és az improvizációs részek
aránya 50-50 százalék. A feladat legnehezebb
része a darabok kiválasztása. Nem könnyû meg-
találni azokat a zenemûveket, amelyek alkal ma -
sak a feldolgozásra. Sok mûbõl ugyanis az átdol-
gozás után csupán egy olcsó hangzású zeneszám

születne. Ezt semmiképpen nem szeretnénk,
ezért rengeteg darabbal „kísérletezem” és kipró -
bálom, hogy miként lehetne megõrizni az eredeti
dallamukat, ugyanakkor megszólaltatni az új
hangzást is. Elkészítem az átiratot, amelyet a pró-
bateremben eljátszunk, majd mindenki hoz-
záteszi a saját variációját. Ilyenkor elõfordul, hogy
megváltozik a darab struktúrája vagy a koncep-
ciója. Öt-hat próba alatt kialakul a végleges vál-
tozat. Fontos törekvésünk, hogy a dallamok és a
zenei történések azok számára érthetõek és él -
vezhetõek legyenek, akik soha nem hallgattak
klasszikus zenét vagy jazzt.
t Mely szerzõk mûvei szerepelnek a Jazzical Trió
repertoárján?

– Palestrinától Johann Sebastian Bachon és
Chopinen keresztül, Bartókon át Ligeti Györ-
gyig tart a sor. Természetesen Beethoven is
kihagyhatatlan, akinek korábban három mûvét
– a Patetikus szonáta 1. tételét, a VII. szimfónia
2. tételét és a Für Elise-t – dolgoztuk át. Mind-
három mû eredeti formában, majd jazz-variá-
cióban is hallható a tavaly megjelent Duality
címû leme zünkön. A Beethoven Budán Fesz-
tiválra készü lõdve az utóbbi hónapokban na-
gyon sok Beethoven szonátát hallgattam. A
koncerten a felsoroltak mellett elhangzik
többek között a Holdfény szonáta lassú és gyors
tétele, az Örömóda, amit kicsit fölráztunk, meg-
vadítottuk, el játsszuk a C-moll zongoraverseny

III. tételét, egy kedves dalciklusból a Mormota-
dalt és nem titok, hogy tervezünk néhány
megle petést is.                                                         R.A.

A Jazzical Trió koncertje a Városházán

Eredeti dallamok új hangzásban

A Sárik Péter Trió újra visszatér a Beethoven
Budán Fesztiválra. Három évvel ezelõtt Sárik
Péter (zongora), Fonay Tibor (bõgõ) és Gálfi
Attila (dob) a Várkert Bazárban mutatkozott be
a Mester mûveinek jazz-feldolgozásaiból álló
mûsorával. Tavaly elkészült a vonósokkal
kibõvített változat is, amelyet Budapesten most
elõször mutatnak be a BTA Szimfonikusok
Vonószenekarának közremûködésével. A kon -
cet ről Sárik Péter mesél.

– Bátran kijelenthetem, hogy pályafutásunk
egyik legsikeresebb projektje az X Beethoven.
Minden lehetséges helyszínen elõadtuk már az
elmúlt három évben: Magyarországon, Kelet- és
Nyugat-Európa számtalan városában, a Zene -
akadémián, komoly hangversenytermekben,
tradicionális jazzklubokban, szabadtéri szín-
padokon, fesztiválokon. Mindenhol hatalmas
lelkesedéssel fogadták, és óriási sikerrel zárultak
a koncertjeink. A közönség rendkívül hálás

azért, hogy kiszakítottuk a klasszikus zenét a meg -
szo kott, hivatalos, kicsit merev közegébõl, sze -
retik, hogy improvizálunk és bevonjuk õket a
mûsorba. 
   Immár hagyomány, hogy minden elõadáson
közösen elénekeljük az Örömódát, de nemcsak
úgy egyszerûen az eredetit, hanem a jazz-feldol-
gozást. Ilyenkor egy többszáz tagú zenekarrá
válunk, és mindenki megtapasztalhatja, hogy
milyen egy jazz-produkcióban részt venni.
t Hogyan merült fel az ötlet, hogy a trió mellé
vonószenekart is bevonjanak? 

– Jazz-zenészeknek viszonylag ritkán adatik meg,
hogy vonószenekarral, vagy szimfonikus zene -
kar ral játszanak. Nekem az elmúlt években,
leginkább a saját szerzeményeim által, sokszor
volt szerencsém ebben a semmi máshoz nem
ha sonlítható élményben részesülnöm, és ezek -
nek a koncerteknek, stúdiófelvételeknek hatá -
sára határoztam el, hogy továbbgondolom a
Beethoven mûsorunkat. A koncepció az volt,
hogy a zongoraszonáták kaptak vonószenekari
kíséretet, amire tudtommal eddig nem sok pél-
da volt. Elmondhatatlan, hogy  mennyit ad hoz-
zá ez a felfogás az olyan,  már egy szál zongorán
is döbbenetes erejû kompozíciókhoz, mint
például a Holdfény szonáta.
t A zenekari hangszerelést is ön készítette?

– Igen, én hangszereltem, de Almási Kornél, a
koncerten közremûködõ Baptista Teológia
Akadémia Szimfonikus Zenekarának karmes te -
re, vezetõje öntötte végsõ formába.
   Úgy gondolom, hogy ha klasszikus zenéhez
nyúlunk, azt csak a lehetõ legnagyobb tisztelet-
tel, alázattal és szakértelemmel szabad tennünk,
erre pedig Kornél és a zenekara garancia.
t Elõfordul, hogy más produkciókban is közösen
játszanak az Almási Kornél vezette zenekarral?

– Nem, ez az elsõ alkalom, hogy együtt játszunk.
Elárulom azonban, hogy Kornél volt a legelsõ
Sárik Péter Trió basszusgitárosa, még a ’90-es

évek végén. Innen az ismeretség, a barátság és a
bizalom. Nagyon fontosnak tartom, hogy azon
az alapvetésen túl, hogy egy ilyen projektben
minden egyes szereplõ szakmailag tökéletesen
képzett és felkészült, legyen valami plusz érzelmi
szál, ami túlmutat a hûvös profizmuson. Mélyen
hiszek abban, hogy ha a muzsikusok magukénak
érzik azt a produkciót, amiben játszanak, a
szívüket és a lelküket teszik bele, azt a közönség
is megérzi, és a koncert egy sokkal magasabb
dimenzióba kerül.
   Ezt a hozzáállást már az elsõ próbán meg -
éreztem, így még a szokottnál is jobban várom a
május 3-át, ahol a budapesti közönség elõtt is
bemutatkozhatunk.
t Kinek ajánlja a koncertjüket?

– Mindeninek! A nyitott szívû és lelkû klasszi -
kuszene-rajongóknak, Beethoven kedvelõinek,
a jazz-zene híveinek, a koncerttermekkel épp
csak ismerkedõ fiataloknak és a sokat látott-
hallott idõsebbeknek egyaránt. Azoknak is,
akik már hallották a Beethoven mûsorunkat,
hisz ez most teljesen más lesz, a lemezen és az
eddigi koncerteken   hallható mûvek más,
maga sabb dimenzióba emelkedtek, bátran
mond hatom, hogy az elõadás több részén a
libabõr garantált!                                                        R.A.

Sárik Péter: Pályafutásunk egyik legsikeresebb
projektje az X Beethoven

Jazzical Trió

BEETHOVEN MÁSKÉPPEN
Május 5. 21.00 Városháza 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

JAZZICAL TRIÓ

Káel Norbert (zongora), 
Oláh Péter (bõgõ), 

Pecek Lakatos András (dob) 

SÁRIK PÉTER TRIÓ 
X BEETHOVEN

Május 3. 19.30
MOM Kulturális Központ

(1124 Budapest, Csörsz utca 18.)

SÁRIK PÉTER TRIÓ ÉS

A BTA SZIMFONIKUSOK VONÓSZENEKARA. 
Vezényel Almási Kornél. 

Sárik Péter Trió
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Május 4-én Oláh Kálmán nemzetközi hírû,
világjáró jazz-zongorista, zeneszerzõ érkezik a
Beethoven Fesztiválra. A MOM Kulturális
Központban megrendezendõ Symphonic & jazz
címû esten Beethoven II. szimfóniája hangzik el a
Budafoki Dohnányi Zenekar elõadásában,
Hollerung Gábor vezényletével, a második
részben pedig Oláh Kálmán és triója csatlakozik a
szimfonikus zenekarhoz, hogy két komolyzene ih-
lette kortárs jazz-mûvet mutassanak be.

t A Budavári Beethoven Fesztivál keretében kerül
sor a Beethoven Fantasy õsbemutatójára. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a szervezõk felkérésére írta ezt a
zenemûvet?

– Igen, személyesen Nagy Gábor Tamás pol-
gármester úr kért fel a darab megírására. Teljesen
rám bízta a mű jellegét, formáját, az volt a felkérés
lényege, hogy Beethoven témákra épül jön, vala -
mint teljes szimfonikus zenekarra és valamilyen
jazz formációra készüljön. 

t Beethoven zenemûveinek hallgatása vagy
inkább e zenedarabok improvizációra ihletõ szemé-
lyes felidézése segítette a szerzemény megszületését?

– Sokat gondolkodtam, hogy mely darabok
témáit használjam fel, illetve dolgozzam át. Az is
szempont volt számomra, hogy a közönség felis-
merje majd a témákat, még ha más ’köntösben’
jelennek is meg, ugyanakkor arra is figyeltem,
hogy ne csak a legnépszerûbb dallamok hangoz-
zanak el. Végül úgy döntöttem, hogy a három -
tételes fantáziát három különbözõ Beethoven
zenemû témájára építem: az I. tételnek a 27-es e-
moll kései zongoraszonáta, a II. tételnek a híres
Patetikus szonáta lassú tétele, a III. tételnek pedig
a 7. szimfónia szintén híres második tétele az
alapja. Ezek a melódiák természetesen az erede-
titõl eltérõ hangszerelésben, illetve átharmonizál-
va szólalnak meg, és a tételeket összeköti az adott
témákból kiinduló saját, megírt zeném, vagy
improvizációm. Tulajdonképpen ez az a szál, ami
összekapcsolja a Beethoven különbözõ korsza-
kaiból származó dallamot. A darab írásakor egy-
fajta motivikus összefüggésrendszerre koncentrál-
tam, és általá ban amikor improvizálok – bármi-
lyen stílusról is legyen szó – ebben gondol ko -
dom. Beethoven zenéjének egyik legfon tosabb
része a különbözõ motívumok és témák közötti
szoros összefüggés és kapcsolódás, valamint az
egyszerû, apró elemekbõl kezdõdõ organikus
építkezés, ezért ezekre kiemelten figyeltem  kom-
ponáláskor.
t A koncerten elhangzik egy korábbi mûve, a
Passacaglia for Orchestra & Jazz Trio címû szim-
fonikus alkotás is. Ebben a darabban a jazztrió másik
két tagja, Balázs Elemér dobos és Barcza Horváth
József bõgõs szólót is játszanak. Az önálló szólamok
mennyire adnak lehetõséget az improvizációra?

– A passacaglia egy eredetileg barokk zenében
alkalmazott variációs forma, de mai, modern
szerzõk is gyakran használják. Nekem remek
lehetõséget adott a jazz-variációk és a megkom-
ponált variációk egymást követõ alkalmazására,
mivel mindezek a passacaglia harmóniasorát
alkotó pillérhangokra épülnek. A hagyományos
passacagliákban ezek a pillérhangok általában a
basszus szólamban maradnak, és kifejezetten a
harmóniasort alkotják, ami az egész darabot vagy
tételt végigkíséri. Én azonban úgy írtam meg ezt

a néhány hangot, hogy ne csak harmóniasor
lehessen belõlük, hanem a felsõ szólamokban is
meg tudjanak jelenni, és témaként is lehessen
alkal mazni.
t Bach-tól Liszten át Bartókig számos zeneszerzõ
mûvét feldolgozta már. A komolyzenei alkotók közül
kik a kedvencei?

– Minden korszakból vannak kedvenceim. Nem
lehet mérlegre tenni Beethovent és mondjuk
Sztravinszkijt, mert a maga korában mindkettõ
zseni volt. Mint minden szerzõnek és elõadó -
mûvésznek, Bach és Beethoven nekem is nagy
kedvenceim. De szeretem Wagnert és Richard
Strausst is. A XX. századi zenébõl pedig azt
hiszem Sztravinszkij a kedvencem, három külön-
bözõ korszakából leginkább az úgynevezett neo-
klasszikus stílusú mûveit szeretem – legalábbis
mostanában. Ugyanis ahogy változik egy zenész,
úgy változik az ízlése is. Márpedig a változás na -
gyon fontos egy kreatív mûvész életében, külö -
nösen egy jazz-zenész esetében.
t Nemzetközi hírû elõadóként járja a világot.
Árulja el, hogy mikor jut ideje a zeneszerzésre?

– Útközben...                                               Rojkó A.

Õsbemutató szimfonikus zenekarra és jazz trióra

Oláh Kálmán

SYMPHONIC & JAZZ
Május 4. 19.30

MOM Kulturális Központ  
(1124 Budapest Csörsz u. 18.)

Oláh Kálmán Trió és 
a Budafoki Dohnányi Zenekar 

vezényel: Hollerung Gábor

BEETHOVEN: 
II. szimfónia

- szünet -

OLÁH KÁLMÁN: 
Beethoven Fantasy for symphony orchestra 

& jazz trio – õsbemutató

OLÁH KÁLMÁN: 
Passacaglia for Orchestra & Jazz Trio

Budavár testvér váro -
sából, Regens burgból
egy nagyon fiatal, alig
17 éves tehetség ér ke zik
a Beethoven Bu dán
Fesztiválra. Chris toph
Preiß-nak a má jus 5-i
koncert lesz a kilen -
cedik önálló estje és
élete elsõ külföldi fellé -
pése. A koncertre a
belépés ingyenes.

Christoph Preiß öt -
éve sen kezdett zongo -
rázni. 2011 óta Franz
Hummelnél tanul
zon  gorát és zeneszerzést. Zongoraestjeivel és
nagy zene karok szólistájaként évek óta elbûvöli
a zenesze retõ közönséget. A fiatal mûvésznek
már három CD-je is megjelent és a kritiku-
sokat is meggyõzte különleges tehetségérõl. A
német országi „Jugend musiziert” („Muzsikáló
ifjú ság”) versenyeken számos alkalommal ért
el elsõ he lyezést, két alkalommal tartományi
kitün tetett ként végzett. 2014-ben a német
ZDF televízió portréfilmet készített róla, 2015-
ben pedig elsõ alkalommal adott koncertet a
bonni Beethoven-ünnepen.
   Mozart A-dúr és Beethoven B-dúr zongora-
versenyéhez is írt kadenciát, amelyeket 12 és 15
évesen a németországi Marchingban rendezett
zenekari fesztiválon, valamint a Da Capo Kama-
razenekarral a Münchner Künstlerhausban mu -
tatott be.
   Budaváron Beetoven C-moll Pathétique, C-
dúr Waldstein szonátájával, valamint Csaj kovsz kij
D-dúr szonátájával mutatkozik be a közön-
ségnek. 

   A Pathétique szonátát Beethoven mindössze
27 évesen komponálta, de máig egyike a legnép-
szerûbb mûveinek. Az 1804-ben komponált
Waldstein szonáta Waldstein grófnak szóló aján-
lásáról kapta nevét. Ez a nagyszabású mû nyitja
meg az érett Beethoven nagy szonátáinak sorát. 

Christoph Preiß koncertje a ZTI-ben

Vendégségben Regensburg

VENDÉGSÉGBEN REGENSBURG
Május 5. 16.00 

Zenetudományi Intézet 
(1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)

A koncertre a belépés ingyenes

BEETHOVEN:
C-moll Pathétique zongoraszonáta,  Op. 13

BEETHOVEN: 
C-dúr Waldstein zongoraszonáta, Op. 53

- szünet - 
CSAJKOVSZKIJ: 

G-dúr szonáta, Op. 37 

Chris toph Preiss

A Beethoven Budán Fesztivál koncertjeire jegyeket a jegy.hu weboldalon, az Interticket jegyirodáiban, 
valamint a Budavári Önkor mányzat Ügyfélszolgálati irodáján (Kapisztrán tér 1.) lehet vásárolni. 

Az Ügyfélszolgálati irodán történõ jegyvásárláskor az I. Kerületkártyával rendelkezõnek 
10 százalék kedvezményt adnak. 

Fotó: Zeneakadémia
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A Beethoven Budán Fesztivál minden eszten -
dõben teret enged a fiatal zenészek bemu-
tatkozásának. Mint ahogyan arról már beszá-
moltunk, az idén évben két koncerten – május 3-
án és 6-án – találkozhat velük a közönség. A kon-
certen fellépõ fiatalokat arra kértük, mondják el,
számukra mit jelent Beethoven.  

DOLFIN BALÁZS (cselló): „Beethoven egy olyan
zseni és zenéje olyan „õserõt” hordoz, ami
egészen mai napig minden zeneszerzõre hatással
van: vagy „ellene”, vagy õt követve alkottak/
alkotnak. Számomra mindig óriási élmény, ha a
csellóra írt viszonylag kis repertoárjából elõadha-
tok egy-egy gyöngyszemet. Szilasi Dávid  barátom -
mal minden alkalommal más és más mély sé geit
fedezzük fel az Õ zenéjének, ezért számunkra
különleges alakalmak ezek a koncertek.”

SZILASI DÁVID (zongora): „Amint meghal -
lom Beethoven nevét, a hihetetlenül fegyel me -
zett, már-már ’kíméletlen’ munka jut eszembe.
Ez jellemzi az én értelmezésemben leginkább a
beethoveni életmûvet. Talán a legfontosabb,
amit minden zenésznek meg kell tanulnia tõle az
a tökéletességre való törekvés, amivel szerze mé -
nyeit megalkotta.”

KAPOR ANDREJ (hegedû): „Beethoven kétségte-
lenül a romantika elsõ elõfutára. Elképesztõ,
miféle új hangzásvilágot, komponistaideált te -
remtett meg elsõsorban a megsüketülésének
köszönhetõen. Kései mûveinek lassú tételei a
korszak legõszintébb, szívbemarkoló megnyil-
vánulásai.”

RADNÓTI RÓZA (zongora): „Mit jelent számomra
Beethoven? Nagyon közhelyesen hangzik, ha azt
mondom, Beethoven nem halt meg, Beethoven
él. Valahol viszont igaz ez a mondat: a hatása
örök. Hálás vagyok neki, hogy oly sok hozzá
hasonló géniuszt ihletett meg, akik az õ zenéjét
ismerve, s tõle tanulva hozhatták létre saját
mestermûveiket.”

KURGYIS ANDRÁS (brácsa): „Beethoven számom-
ra egy megalkuvást nem tûrõ zseni, egy örök for-
radalmár. Mûvészete felette áll annak, hogy
éppen melyik korban alkotott. Vonósnégyeseit
külön is kiemelkedõnek tartom.”

KRUPPA BÁLINT (hegedû): „Weöres Sándor
Beethoven emlékére címû versével tudnék válas-
zolni: 

Utolsó vonósnégyesek: 
a hangzás hasadékai, 
a lélek elvesztette dallamait 
és nem kiván többé zenét, 
se patak, se madarak hangját 
ezentúl, csillagforgások 
úgyse hallható énekét, 
inkább a mennydörgés 
vonulását ! 
Mindig a csöndet, 
ahonnan néma rezgések fakadnak, 
másvilági üzenetek, 
némák, süketek, kénytelen 
hangra fordítani – 
A bontatlan 
magányban társ dalol, a tökéletes, 
az egyetlen és akármennyi, 
a süketségben sincs többé egyedül.”

OSZTROSITS ÉVA (hegedû): „Beethoven számom-
ra egy alapkõ. Elsõ élményem a hegedûverse -
nyének megismerése, ami meghatározó jelen-
tõségû volt már a zenei pályafutásom kezdetén
is. A zene tisztasága és szellemessége, az érzelem -
gazdag kifejezésmódja, a dallam- és akkordkeze -
lése, és a hihetetlenül arányos és pontos forma
elsõ hallásra is lenyûgözõ volt számom ra.
Beethoven már korán az egyik iránytûjévé vált az
életemnek.” 

BARANYAI BARNA (cselló): „Az embert újra
megváltani akaró idealista. A hierarchikus tekin-
télyelvûséget nem tûrõ felvilágosult géniusz.”

Fiatal zenészek hitvallása a Mesterrõl

Új utak Beethovenhez
ÚJ UTAK BEETHOVENHEZ I.

Május 3. 19.00 Városháza 
(Kapisztrán tér 1.)

BEETHOVEN: 
F-dúr cselló-zongora szonáta, Op. 5. No. 1.

Közreműködik: Dolfin Balázs (cselló), 
Szilasi Dávid (zongora)

BEETHOVEN:
F-dúr „Tavaszi” hegedû-zongora szonáta, 

Op. 24. 
Közreműködik: Kapor Andrej (hegedû), 

Radnóti Róza (zongora)
– szünet –

BEETHOVEN: 
A-dúr hegedû-zongora szonáta, Op. 12. No. 2

Közreműködik: Kapor Andrej (hegedû), 
Radnóti Róza (zongora)

BEETHOVEN:
G-dúr vonóstrió, Op. 9 No. 1

Közreműködik: Kapor Andrej (hegedû),
Kurgyis András (brácsa), Baranyai Barnabás

(cselló)

ÚJ UTAK BEETHOVENHEZ II.
Május 6. 19.30 Városháza

(Kapisztrán tér 1.)

BACH: 
g-moll Adagio és fúga, BWV 1001 

BEETHOVEN: 
Esz-dúr szonáta hegedûre és zongorára, 

Op. 12. No. 3., 
DEBUSSY:

Szonáta hegedûre és zongorára 
Közreműködik: Varga Oszkár (hegedû), 

Dani Imre (zongora)
– szünet –

BACH: 
Esz-dúr preludium és fúga

BEETHOVEN:
C-dúr vonósnégyes, Op. 59. No. 3. 
Közreműködik: Kruppa Kvartett – 

Kruppa Bálint (hegedû), 
Osztosits Éva (hegedû), 

Kurgyis András (brácsa), Baranyai Barnabás
(cselló)

VARGA OSZKÁR (hegedû): „Számom ra
Beethoven az emberiség legszebb értékeit valósít-
ja meg zenében. Zenéjét hallgatva a legnemesebb
gondolatok jelennek meg. Szavakba nem tudom
önteni mennyit jelent számomra.”

DANI IMRE (zongora): „Beethoven azok közé a
szerzõk közé tartozik, akik miatt igazán megéri
zenésznek lenni. Jelenleg mûveinek merészsége,
váratlan kitörései és hangulatváltásai nyûgöznek
le, de zenéje annyira összetett és sokszínû, hogy
idõ rõl-idõre újabb elemeire figyelek fel és csodál -
kozok rá.”

A Beethoven Budán Fesztivál 
koncertjeire jegyeket a jegy.hu weboldalon, 

az Interticket jegyirodáiban, 
valamint a 

Budavári Önkor mányzat Ügyfélszolgálati
irodáján (Kapisztrán tér 1.) lehet vásárolni. 

Az Ügyfélszolgálati irodán történõ jegyvásár-
láskor az I. Kerületkártyával rendelkezõnek 10
százalék kedvezményt adnak. 
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NYITOTT ZENEI MÛHELY
Május 8-án, 15-én és 22-én 10.00-11.30-ig
zene akadémisták nyilvános próbái házimu -
zsikával. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu web -
oldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu
e-mail címen lehet a program megjelölésével.

BEETHOVEN BUDÁN FESZTIVÁL
HÁZIMUZSIKA
Május 2-án 16.00 órától a Budapest I. kerületi
Farkas Ferenc Zeneiskola mûvésztanárainak
mûsora.
Május 3-án 16.00 órától Matuska Flóra (csel-
ló), Andor Krisztián (zongora).
Május 5-én 16.00 órától Tomasz Máté (csel-
ló), Bekker Dávid (zongora).
Május 7-én 16.00 órától Kökény Eszter
(hegedû), Várallyai Kinga (zongora).
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni itt lehet:  beethovenbudan.hu/
hazimuzsika/.

ZENEAKADÉMISTÁK KONCERTJE
Május 9-én, szerdán 19.00 órától a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói-
nak hangversenye. A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokai -
annaszalon.hu weboldalon vagy a jokaian-
naszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 

16.00 – 20.00 óráig

A látogatás idõpontjával kapcsolatban 
ajánlott elõzetesen egyeztetni.

Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu,

facebook.com/jokaiannaszalon

– Mindig hálás dolog abban segíteni, hogy
hétköznapi emberek személyesen találkozhas-
sanak a környezetükben élõ hírességekkel.
Különösen, ha az arisztokratikus, színpadnyi
távolság helyett szinte karnyújtásnyira, ember -
közelbõl ismerkedhetnek a neves alkotókkal,
mûvészekkel, tudósokkal, sportolókkal – mond-
ja Bakó Annamária, a Vízivárosi csillagok címû
sorozat ötletgazdája. 
   A Jókai Anna Szalon otthonos helyszínt kínál
a közelmúltban indult sorozatnak, amelynek
szikráját egy kb. 15 évvel ezelõtti filmsorozat vil-
lantotta fel. Akkoriban a kerület neves lakója,
Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attila-díjas
költõ, író Nagy Gábor Tamás polgármesterrel
közösen járták a városrész utcáit, tereit és a rend-
hagyó helytörténeti sétákon Gyur ko vics Tibor az
egykor ott élt elõdökrõl mesélt.
   A Vízivárosi csillagok sorozat – amely a vendég
kötõdése szerint váltogatja majd nevét a kerület
más régióival Krisztinavárosi, Tabáni stb. csil-
lagokra –, azokat az ott élõ vagy onnan elszárma-
zott személyiségeket mutatja be, akik pályá jukkal,
életútjukkal példát adtak a magyar ság szá mára. 

   A rendezvény iránt érdeklõdõk minden
hónap 20-án 18.00 órakor találkozhatnak a
meg hívott vendégekkel, és a „hivatalos” progra -
mot követõen lehetõség nyílik személyes társal-
gásra is. Márciusban a Jégverem utca egykori
lakója, Sass Sylvia Kossuth- és Erkel-díjas opera -
éneke snõ és tanítványa, Mocan-Székács Barbara
beszélgetett, áprilisban pedig Baranyay László
zongoramûvészt, a Zeneakadémia tanárát ugyan -
csak egy hajdani tanítvány, Bogányi Gergely
Kossuth- és Liszt-díjas zongoramûvész kérdezte,
aki – Bakó Annamária szavait idézve – „a vízi -
városi csillagtól olyan fényt kapott, hogy üstö -
kössé vált”.

   A májusi vendég várhatóan Kocsis István író,
drámaíró lesz, júniusban pedig Hoppál Mihály
Széchényi-díjas etnológus, folkloristával találkoz -
hat a közönség.
   A nyári szünet után szeptember 20-tól foly-
tatódik a sorozat. A tervek szerint Tandori Dezsõ
Kossuth- és József Attila-díjas költõ, író, mûfor -
dító, Kásás Zoltán egykori Európa-bajnok vízilab -
dázó, edzõ látogat a Jókai Anna Szalonba és az
évad során sor kerül a Gyurkovics Tibor-vezette
helytörténeti sétáról készült filmek bemutatására
is. A belépés minden alkalommal ingyenes, de a
részvétel regisztrációhoz kötött a jokaiannasza-
lon.hu oldalon.                                                    r.

A mindig
megújuló Fábri
A rendezõ egyik legismertebb, legsikeresebb
alkotásával, a Sánta Ferenc második regé -
nyébõl készített, Húsz óra címû film vetítésével
folytatódott a Fábri Zoltán életmûvébõl ke -
resztmetszetet kínáló vetítéssorozat a Tabán
moziban. Dr. Nagy Gábor Tamás beszélgetõ-
partnere a film restaurálását vezetõ Fazekas
Eszter filmtörténész volt.
   – Nagy dolog a tavaly január elsejével elindí-
tott nemzeti filmrestaurálási és digitalizálási
program, amelynek keretében tizennégy Fábri-
filmet újíthattak fel a rendezõ születésének
századik évfordulójára – hangsúlyozta Fazekas
Eszter, aki szólt a most vetített filmrõl. Mint
elmondta: a Húsz óra a mester klasszikus
korszakába sorolható mû, a Körhintával, a
Hannibál tanár úrral, az Édes Annával és a Két
félidõ a pokolban címûekkel. Ezek az alkotások
tették világhírûvé alkotójukat.
   – A Húsz óra már abban a stílusban készült,
amit az egykori kritikus, aki cannes-i díjat adott
volna a Körhintának és Törõcsik Marinak,
Francois Truffaut honosított meg – magyaráz-
ta a filmtörténész. – Noha Fábri nem a hat-
vanas években induló, Szabó Istvánt, Kézdi-
Kovács Zsoltot, Rózsa Jánost, Gábor Pált, Kósa
Ferencet, Gaál Istvánt soraiban tudó generá-
cióhoz tartozott, kiemelkedõ módon használta
a több idõsíkos, több nézõpontú történet -
mesélést. Ennek köszönhetõen rendkívül bát -
ran ábrázolta az ötvenes éveket.                   DIA

Új sorozat a Jókai Anna Szalonban

Vízivárosi csillagok

A számos nemzetközi elismeréssel díjazott,
Oscar-díj jelölést is kapott Testrõl és lélekrõl
címû film több I. kerületi kötõdéssel is bír. Zrínyi
Gál Vince színész, a film egyik szereplõje például
a Várban él. 

t Sokan felismerik az utcán?
– Elõfordul, hogy idegen emberek egészen
elképesztõ helyeken szólítanak meg azzal, hogy
látták a filmet és mennyire tetszett nekik. Erre
tényleg jó büszkének lenni.
t Bélát, a hentest játssza. Hogyan került a filmbe?

– Egy telefonhívás nyomán személyesen kezd -
tünk beszélgetni a szereprõl. Megkaptam a for-
gatókönyvet és nem sokkal késõbb elkezdõdött
a forgatás. Enyedi Ildikó ismert a szakmából, de
személyesen korábban nem álltunk kapcsolat-
ban. Néhány hazai mozifilmben és egy-két
nálunk forgatott külföldi sorozatban volt már
szerepem, de ilyen izgalmas hangulatú filmben
sosem dolgoztam. Ildikó kézben tartotta az
egészet, mégis mindenkinek nagy szabadságot
hagyott. Valódi alkotói csapat vette körül, min-
denkinek volt egy jó szava a másikhoz. Szandrá-
val (a fõszereplõ Borbély Alexandrával – a szerk.)
színházi elõadásban dolgoztunk már együtt. A
Színmûvészeti Egyetemen mindketten Máté
Gábor osztályában végeztünk, de õ az utánunk
jövõ évfolyamban. A film operatõrével, Herbai
Mátéval forgattam életem elsõ nagy játékfilmjét,
a Randevút. Kolos István, „Isó”, a rendezõ asszisz -
tense csodálatos ember, korábban Till Attila Tisz-
ta szívvel címû filmjében találkoztam vele.
   A stábban, az öltöztetõktõl a biztonsági
õrökön keresztül a színészekig mindannyian
tudtuk, hogy a közös cél Ildikó víziójának minél
tökéletesebb megvalósítása. Közben a rendezõ
nem erõltetett ránk semmit, és egy pillanatra
sem felejtette el, hogy emberek vagyunk. A fan-
tasztikus hangulatú forgatás eredményeként a
film éppen úgy sikerült, ahogyan azt Ildikó
elõzetesen elképzelte.

t A szakmában az
ön neve a KOMA kö -
zösségi szín  házzal
forrt össze. 2011-ben
létrehozta a KOMA
Bázist, amelynek ügy -
ve zetõje és mûvészeti
vezetõje. Milyen céllal
indította útjára ezt az
egyedülálló progra -
mot?

– Már egyetemista -
ként elhatároztam,
hogy kõszínházban
nem leszek társulati
tag, mert ahhoz túlsá-
gosan öntörvényû va -
gyok. Sokkal inkább
az érdekelt, hogy
képes-e a színház a
hagyományos formá -
nál nagyobb hatást gyakorolni akár a be fo -
gadóra, akár az alkotóra. 2007-ben megalapítot-
tam a kortárs magyar szövegekkel foglalkozó
KOMA színházat. Szépen lassan kidolgoztunk
egy olyan modellt, ami a közösségi színházra
épül. 2010 óta a XV. kerületi önkormány zat
támogatásával, egy volt iskolaépületben dolgo-
zunk. A közösségi színház lé nyege, hogy nem
színészekkel, hanem hétköznapi embe rek kel –
elsõsorban 15 és 25 év közötti fiatalokkal –
hozunk létre elõadásokat. Nem hagyományos
darabokat játszunk: a KOMA olyan aktuális
témákat választ, amelyek közügynek számítanak.
Készült darab a drogról, az internetes kommu-
nikáció problémáiról; most éppen az oktatással
foglal kozunk. Az elõadást a szereplõk saját élmé -
nyeibõl, életébõl, történe teibõl származó gon-
dolatok alapján írjuk, és négy hónapon keresztül
próbáljuk. A szereplõ fiata lok a saját nevükön
játsszák a saját törté netüket, ezzel a nézõ egyfajta
tanúságtételnek is részese lesz. A projekteknek
az is célja, hogy a darab résztvevõi – akik
kegyetlenül õszintén kitárul koznak, és szembe
mernek nézni önmagukkal – fontos muníciót
kapjanak a változtatáshoz, a tovább lépéshez.
t Egy elõadás hány alkalommal van mûsoron?

– Átlagosan hússzor, de ez mindig attól függ,
hogy az adott darabot hányan akarják megnézni.
Néhány olyan darabunk is fut, ami elsõsorban
a középiskolák számára érdekes. Ilyenkor több
osztály közösen ül be a nézõtérre. Minden
elõadást beszélgetés követ a közönséggel, amely -
nek célja, hogy az érintett fiatalok kimondják a
problémáikat és meghallgassák a többieket. 

t Ha kifutott egy darab, elköszönnek a szereplõktõl?
– Mindenki csak egy elõadásban vehet részt, de
ha szeretne, továbbra is nálunk maradhat. Így
született a Bázis ötlete. Szereztünk egy pingpon-
gasztalt, dartsot és csocsót és eldöntöttük, hogy
minden nap nyitva leszünk. A kialakult erõs
közösségbe a fiatalok elhozzák a barátaikat is.
Amikor az egyik srácról kiderült, hogy már
negyedszer járja a 9. osztályt, leültünk vele tanul -
ni; így született a tanulássegítõ mentor program.
A KOMA Bázison ma már színházi, szociális és
pedagógus szakemberek profi csapata dolgozik.
Szeretnénk hosszabb távon futtatni ezt a kísér-
leti modellt, amelyet – ha mûködik –, tovább
adunk másoknak is.
t A Várban élõk nap, mint nap találkoznak önnel,
itt nõtt fel a kerületben és ma is itt lakik…

– A szüleim fiatal házasként együtt laktak
anyukám szüleivel a Móra Ferenc utcában; hét
testvérem közül az elsõ három oda született.
Amikor kezdett szûk lenni a lakás, leköltöztek
a Batthyány utcába. Ötödikként engem is oda
vittek haza. Most jön a csavar, mert mire iskolá-
ba mentem, egy cserével újra visszatértünk a
Várba és így a Budavári Általános Iskolába
járhattam. Tulajdonképpen a felesé gem mel
lemásoltuk a családi példát, hiszen eleinte mi
is a szüleimmel laktunk, és az elsõ két gyerekem
náluk született. Néhány éve át köl töztünk a Vár
másik oldalára, a Táncsics utcába. Az egész
életem a Várhoz és a Mátyás-templom közössé -
gé hez köt. Hét testvé rembõl öt a Vár falain
belül maradt, egy öcsém a Tabánban lakik, a
bátyámék pedig Gyömrõre költöztek.   Rojkó

Zrínyi Gál Vince filmrõl, színházról, közösségrõl – és a Budai Várról

Kõszínház helyett közösségi színház

Zrínyi Gál Vince

Az áprilisi Vízivárosi csillagok elõadáson Baranyay László Liszt Ferenc-díjas zongoramûvészt és -tanárt ismerhette meg
a közönség. Beszélgetõtársa tanítványa, Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész volt.

Baranyay László zongoraművész egyike a vízivárosi csil-
lagoknak, családjával a Batthyány utcában él
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E-mail: varnegyed@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfõ: 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent-
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe -
tõségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikap -
cso lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó
és mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és
mozgásterjedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

Kedd:

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudato -
san@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan@gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan@gmail.com címen. 

Szerda:

10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete -
rápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Rész -
vételi díj: 1000Ft/alkalom.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan-
folyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Az órákon profi
tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy elevenít -
heti fel a chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a
slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csat-
lakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-
479-93-28. 

Csütörtök:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen. A gyakorlatok minden-
napos végzésével kézbe véve saját sorsunkat, sokat
tehetünk egészségünk javításáért, fenntartásáért, mivel
jótékonyan hatnak a testre, a lélekre és a szellemre is. A
csoportban, együttesen végzett gyakorlatok hatása
leírhatatlan, azt meg kell tapasztalni!

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelent ke zé -
sét is fogadják, de a játékszabályok ismerete szükséges!

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár-
salgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével töké -
letesítheti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A hagyományos kínai
orvoslás alapja a meridiánrendszer az energiapályák
hálózata. A meridiánokon akupunktúrás pontok he lyez -
kednek el, ezek ingerlése aktiválja azt adott meridiánt. 

A torna a meridiánok-
ból áramló energia-
egyensúly helyre állí -
tásával erõsíti a szer -
vezet immunrendsze -
rét, növeli vitalitását,
állóképességét. A gya -

kor latok mindennapos végzésével sokat tehetünk egész -
ségünk javításá ért. A torna ingyenes, folyama tosan lehet
csatlakozni a csoporthoz. 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.
com címen.

Péntek:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúságok és
más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda -
tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00
Gerinctorna 
minden korosztály-
nak. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Be -
je lent ke zés szük sé -
ges a mozduljtu da -
tosan@gmail.com
cí men.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társas tánc tan-
folyam. Részvé teli díj 500 Ft.  Az órákon profi tánctanár
segítségével tanulhatja meg, vagy elevenítheti fel a
chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slowfox és
a tangó alaplépéseit. Folyama tos csatlako zási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

Vasárnap: 

17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egész -
ség megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap 
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélke -
dõt, alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További
információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu

Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

FÕZÕSULI
Május 11. péntek, 15.30-18.30 
Lakto-vegetárius fõzõtanfolyam indul!

Elsõ alkalommal többfogásos indiai menü készül, Török Jolán vegetárius/vegán séf 
segítségével. 
Az elkészült ételeket a helyszínen elfogyaszthatják, vagy el is vihetik a résztvevõk.
Részvételi díj: 6500 Ft/fõ - kedvezményes áron. 
Érdeklõdés, jelentkezés a +36-70-211-2569-es számon.
További idõpontok a Vízivárosi Klub facebook oldalán találhatók május 11. után.

HANGFÜRDÕ
TERÁPIA
Május 5. szombat 17.00 óra

Közös hangutazás tibeti hangtá -
lakkal, dobok kal, gongokkal és más
hangkeltõ eszközök kel. Részvételi
díj: 2000 Ft. Jelentkezés: Farkas
Kata, +36-30-285 5424.

BUDAVÁRI ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Május 8-án, kedden 17.00 órától Budavári Zenei Szalon. Házigazda:
Szilasi Alex. A belépés ingyenes.  

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN
EGYESÜLET 
(1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 
Május 8-án, kedden 18.00 órától Katalónia és Aragónia története -
magyar vonatkozásokkal. IV. Béla féltestvére,  Jolánta útja Esztergomtól
Huesca-ig. Magyarországi Jolánta emlékei, magyar világ kiállí tási és
olimpiai sikerek Barcelonában. Felvezetõt mond: Harmat Árpád
történész, az egyesület vetített képeivel. 

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS TESTVÉRVÁROSI
EGYESÜLET 
(A program helyszíne: Várnegyed Galéria - Batthyány utca 67.) 
Május 10-én 16.00 órakor tartja soron következõ klubnapját az
egyesület „Magyarok városa Abruzzoban” címmel.
    
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára 
1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91.)
Június 29-ig látható dr. Lipovszky György: Kedvenc képeim címû ter-
mészetfotó kiállítása. A tárlat ingyenesen megtekinthetõ a könyvtár nyit-
vatartási idejében, hétfõn, szerdán és pénteken 13.00 – 19.00 óráig, kedden
és csütörtökön 10.00-16.00 óráig. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Május 8-án, kedden 18.00 órakor folytatódik a magyar természet -
filmesek alkotásaiból rendezett filmklub. Ezúttal Sáfrány József: A sebes
futású folyó – A Dráva élete címû alkotását mutatják be. A részvétel
ingyenes. 

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Május 3-án, csütörtökön 18.00 órától Ilyés Dalma fuvolaestje.
Mûsor:  Vivaldi: c-moll fuvolaverseny, továbbá Mozart és mások mûvei.
Km.: Lachegyi Róza és Orgován Csenge - hegedû, Zsótér Zsófia - brácsa,
Nagy Réka - cselló, Jenei Erzsébet - hárfa, Kovalszki Mária - zongora,
Balaska Rebeka – csembalo. A belépés díjtalan.
Május 6-án, vasárnap 16.00 Barokk mûvek mai szemmel, Botos
Veronika (brácsa) és Hegedûs Katalin (zongora) sorozatának elsõ
elõadása. Mûsor: Frescobaldi: Toccata, Bach: Adagio az I. szólószo -
nátából, Händel: g-moll szonáta, Corelli: La Follia, Vivaldi: B-dúr szvit,
Daquin: A kakukk, Vitali: Chaconne. Belépõjegyek: 2200 Ft (felnõtt) és
1500 Ft (diák és nyugdíjas). 

HAGYOMÁNYOK HÁZA – NYITOTT
MÛHELY 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Május 3-án 17.00 órakor Kész Margit „Ellehet a sok kincs, ha
egészség nincs” címmel a kárpátaljai népi gyógyászatról tart elõadást.
Ebben a zárt világban a gyógyítás saját, évszázadok alatt kialakult belsõ
tudásra épült. Az emberek az idõk folyamán fûben-fában keresték
betegségeikre a gyógymódot, alkalmazták a hideg és meleg víz gyógyító
erejét, táplálkozásukat a betegséghez igazították, erõs hittel imádkoztak
gyógyulásért. Ha az általános gyógyító tapasztalat nem volt hatásos, spe-
cialistához: tudóshoz, öntõasszonyhoz, csontrakóhoz, jóshoz fordultak.  

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI
MÚZEUM
(1013 Budapest, Apród utca 1-3.) 
Szabó Beáta: Invazív címû kiállítása élõfestéssel egybekötve. A mûvész
több napon át tartó performansza lehetõséget teremt arra, hogy az
érdeklõdõk  megfigyelhessék egy kortárs mû születését, és betekintést
nyerhessenek egy múzeum életébe.  Az élõ festés idõpontjai: kedd 10.00-
16.00, szerda 10.00-17.00, csütörtök 10.00-17.00, péntek 10.00-
17.00, szombat 13.00-17.00, vasárnap 10.00-17.00.

DUMASZÍNHÁZ GYEREKHAJÓ
(TRIP Hajó, 1011 Budapest Batthyány tér, Kassa hajó)
Folytatódik a Dumaszínház Gyerekhajó Retro mese sorozata, amelynek
keretében a Keménykalap és Krumpliorr kerül színre. Csukás István
szeret nivalóan humoros mesejátékát a Dumaszínház Gyerekhajó és a
Balatonszárszói Csukás Színház koprodukciójában Magács László ren-
dezõ állítja színpadra Kerekes József, Pille Tamás és Csifó Dorina fõsze -
repl ésével. Az elõadás bemutatója május 5-én, szombaton 10.30 órakor
lesz, a nyilvános fõpróbára május 4-én pénteken 10.30 órakor kerül sor.

Programok Idén is Budapest100

Nyissunk a térre!
A Budapest100 hagyományos programjai
idén a tereken várnak mindenkit május 5-6-
án.  Az I. kerületben a Hattyú utca és
Batthyány utca közötti kis tér lesz a rendez -
vény helyszíne.  A Budapest100 rendezvény
egy olyan civil városi ünnep, amelynek célja,
hogy felhívja a budapestiek figyelmét a körü -
löttünk lévõ város mindennapi értékeire.  

KLÁRISOK MESEKONCERT
KLUB
Havi rendszerességgel jelentkező csa -
lá di me sekoncert klubot indít a Klári -
sok zenekar. A koncertsorozat az NKA
támogatásával valósul meg.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 
60 perc.

ÁLLATOS MESÉK – 
DIAFILMVETÍTÉS

Amit vetítünk: A három kismalac, A
tücsök és a hangya, A török és a tehe -
nek,  A rút kiskacsa, Frakk és a lusta
macskák. 
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig.
30 perc.

Május 5., szombat 11 órátólÁprilis 28., szombat 11 óra
Május 12., szombat 11 óra

PROGRAMOK
I., Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020
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CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN
Április 27-én, pénteken 16.00 órától szeretet-
tel várják az I. kerületi kisgyermekes családokat az
áprilisi Czakós Családi Délutánra. 
Program: MINI TÁNCHÁZ – Kaszab Tibor, a
Kölyökidõ Alapítvány zenészének vezetésével.
Helyszín: a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi
helyisége. Érdeklõdni lehet a Sportközpontban: +36-
1-375-0336. A belépés ingyenes.

JÓGA 
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi
he lyi ségében. Külön felszerelés nem szükséges,
jógamat racot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak.
Rész vételi díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerület -
kártyával rendelke zõk nek 1000 Ft/alkalom, kerüle -
ten kívüli érdeklõdõk nek 1500 Ft/alkalom. További
információ: Horváth Cintia: +36-30-3960-323; szin-
tikeee89@gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ
SZENIOR TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ Közösségi helyiségében. „Táncolok mert
élek, élek mert táncolok.” Gyógyító erõ rejlik a
táncban, fej leszt és örömöt ad. Javítja a memóriát, a
testtartást, az egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt
és a szívet. Mindez orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá
partner, sem elõzetes tánctudás. A részvétel a
kerületi lakosoknak ingyenes. További információ:
+36-1-375 0336.

FUN DANCE 
Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabad idõ -
központ Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak,
kis iskolásoknak. Egyedi táncóra, ahol a balettõl a hip-
hop stílusig mindent kipróbálhatnak a gyerekek.
Jelent kezhetnek kicsik-nagyok, fiúk-lányok! További
információ: +36-70-637-9684.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Alakformáló, zsírégetõ torna a Sport köz pont
Közösségi he lyi ségében csü törtö kön ként 17.00 -
17.50 óra között. Részvételi díj: kerületi lakosok-
nak 1200 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet;
kerületen kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4
alkalmas bérlet. Poli foamot  biztosítanak. Elõzetes
regisztráció szükséges: mozduljtudatosan@gmail.
com. Facebook elérhetõség: @mozduljtudatosan .

NORDIC WALKING KLUB
Péntekenként 13.30 – 14.30 óra között nordic
walking. Gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó
tetején. A rendszeres összejöveteleken a foglalkozást
vezetõ szakszerû irányításával megismerhetik a
sportág alapjait. A részvétel a kerületi lakosoknak
ingyenes. Igény sze rint felszerelést is tudnak biztosí-
tani. További információ: +36-1/375 0336.

TENISZOKTATÁS A CZAKÓN 
Csoportos és egyéni oktatás felnõtteknek és gye -
rekeknek szakoktatók irányításával. További infor-
máció: +36- 30-789-3728.

HAHÓ, 
ITT A CZAKÓ! 

Programok 
a Sportközpontban

Czakó Utcai Sport- és 
Szabadidõközpont 

I. Czakó utca 2-4. 
Nyitva tartás: 

Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Számos programmal, sportbemutatókkal, spor -
tolási lehetõségekkel várták a látogatókat a Cza-
kó utcai Sport- és Szabadidõközpontban ren-
dezett Tavaszköszöntõ Sport- és Egészségnapon.
Né meth Zsuzsanna Fun Dance gyerek-táncbe-
mutatót tartott a legkisebbekkel, Birkus Rita
sport rehabilitációs tréner zsírégetõ tornával,
Simon Simonetta aerobic sztáredzõ pedig alak-
formáló tornával mozgatta át a vállalkozó
szellemûeket. Aki akarta, kipróbálhatta a táj-
futást, a teniszt, a spinninget és a zumbát is, de
részt vehetett szûrõ vizsgálatokon, életmód ta -
nács adásokon is. A gyerekek nagy örömére nem
maradt el a kézmû veskedés és a légvár sem. 

Tavaszköszöntõ sportnap volt a Czakón

Közös edzés Simon Szimonettával

„Nemcsak a húszéveseké a világ” – bemutatkoztak a senior táncosokA légvár mindig nagy siker

Gyurta Dániel olimpiai bajnok pingpongban sem maradt
alul

A sportnapot Varga Antal alpolgármester nyi-
totta meg, aki úgy fogalmazott, hogy igazi
feltöltõdést jelent, ha napsütésben, a jó levegõn
és jó közösségben töltjük a napot.  Ehhez pedig
a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban
minden adott. Az alpolgármester reményét
fejezte ki, hogy nem csupán a sportnapon, de a
hétköznapokon is minél többen kilátogatnak a
Czakóra, hogy a családdal, a barátokkal közösen
mozogjanak és jól érezzék magukat. – Hiszen
errõl szól ez a hely! – tette hozzá.
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A kerületben közel 22 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.
   
   I. Budai várban az Úri utcában II. emeleti, erkélyes, 42
m2-es, 1,5 szobás, összkomfortos, igényesen felújított,
gépesített, berendezett  önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Tóth Árpád sétány felé és a belsõ kert felé is nyíló 50
m2-es, földszinti, közvetlen kertkapcsolatos, cirkófûtés-
es, jó állapotú 1,5 szobás önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 27 M Ft/lakás.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Országház utcában 100 m2-es 2 bejáratos, 2 fürdõs-
zobás, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas, donga -
boltozatos, reprezentatív, felújított, 3 szobás, étkezõ -
konyhás, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 44,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 
    Budai várban az Úri utcában felújított épületben lévõ
110 m2-es, 2 fürdõszobával és 2 konyhával kialakított, 2
generáció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I.
emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 56,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban
hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvet -
len kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es
garzonlakás + 5 m2-es tárolóval örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 17,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    I. Budai várban a Dísz téren I. emeleti 100 m2-es
felújított, polgári jellegû önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 50 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában I. emeleti 60 m2-
es 2 szobás,  cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 27,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban a Táncsics Mihály utcában 3 lakásos
házban 30 m2-es felújított, dongaboltozatos, egyedi
gázfûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 21,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/ 488-1933
    I. Budai várban az Úri utcában 105 m2-es teljes I.
emeleti szinten elhelyezkedõ nagypolgári jellegû, 50 m2-
es szalonnal kialakított, átlagos állapotú, cirkófûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtér-
beépítési lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos hasz ná -
latú telekrésszel azonnal beköltözhetõen eladó. Irány ár:
120 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.

    I. ker. Buda szívében a Krisztina térnél, patinás épület-
ben, a Kosciuszkó Tádé 6. számú, háromszintes társasház
107 m2 hasznos területű, külön albetétbe helyezett tető -
te re eladó. Egy, maximum két lakás kialakítására alka-
lmas. Irányár: 45 millió forint. Érdeklődni: 06-20-580-
9621 telefonszámon.
   KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 12 szobás ki-
adó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Margit körúton kulturált liftes társasház elsõ
emeletén 94 nm-es, csöndes, nappali + 3 hálószobás
felújítandó lakás 44,9 millió forintért eladó. Irodának is al-
kalmas. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Pasaréten déli lejtõjén csendes utcában 3 lakásos
teraszházban 140 nm-es világos, magasföldszinti nagy
teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 3 hálós-
zobás duplakomfortos lakás 127 millió + a 2 beállós garázs
6 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben épült 4
lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes 121 nm-
es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás
nagy teraszos lakás 1 garázzsal 120 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Varsányi Irén utcában, kedvelt belbudai övezetben
elsõ emeleti, világos, csendes, nagy erkélyes 59 nm-es,
nappali, háló és étkezõ elrendezésû lakás 35,9 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Lipótmezõnél gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 sz-
intes többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal és
udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. BakosLak In-
gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáski-
adásként, 7-8% hozammal mûködõ 2 különálló világos,
csendes lakás egy-egy gépkocsi beállóval és pince -
rekesszel eladó. Egyik lakás 45 nm-es 1 szoba galériás:
42,5 millió Ft. A másik 53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2
millió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat,
He ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz,
fali), szõ nyegeket (kopottan, hibásan is), ki tün -
te téseket, ér mé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs  töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, min -
den féle régi séget, hibásat is. Hívjon bizalom-
mal a hét minden napján, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06-70-600-1727.

    
    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4.
emeletén világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószo -
bás erkélyes, duplakomfortos lakás egy teremgarázs -
hellyel 135 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.
 
I. kerület Bathhyány utcában 83 m2-es 2 és 1/2 szobás,
felújított 3. emeleti ingatlan eladó. Dr. Egyed ügyvédi
iroda: 06-20-957-3096.

    
Életjáradék

    
    Örömmelgondoskodnék Önről kölcsönös szimpátia es-
etén. szebbé téve idős éveit - eltartási vagy életjáradéki
szerződéssel! Telefon: 06-30-847-4955.

Festmény

    19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festmé -
nyeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befek-
tetõk részé re. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fa-
sor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. E-
mail: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

    adás-vétel
    

EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten. 

(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 

ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy

hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

    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 papírrégi sége -
ket. Díjtalan kiszállás, kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

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

    Almási Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat,
dísztárgyakat, órákat, festményeket, porcelánokat,
könyveket, hangszert, csipkét, bizsukat, csillárt, kitün-
tetést, hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-
597-8280.

GÁBOR ESZMERALDA-becsüs mûgyûjtõnõ -
múzeumok számára is - készpénzért vásárol

festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
evõeszközöket, aranyakat, szobrokat,

porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 
06-1-789-1693, 06-30-382-7020

    Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, porce -
lánokat, ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán ékszereket, órákat, teljes hagy-
atékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 10-17 óráig. Tel.:
0670-620-3636.

szol gál ta tás

    KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, konden-
zációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
    Bádogos, tetőfedő, tetőszigetelő cég kisebb, nagyobb
munkákat vállal. Telefon: 06-30-942-6766.
   Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20- 264-7752
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko lás. Gyors
kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-
5686-255.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 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: 06-70-550-0269.00

    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek 
átalakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!  

Telefon: 06-20-9777-150.00

   Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rí tását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze -
relése. Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan -
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

   Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á.
u. 2., az alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  

Szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggöny, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható ár.  

Telefon: 06-30-212-9919.

    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

                                                     
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

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

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, 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.

    
Egészség

TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg lérhetõ

legkorszerûbb ultrahang készülékkel -
kiemelkedõ szakmai felkészültségû radioló-

gus szakorvosokkal. Cím: I. Várfok u. 15.
Bejelentkezés: 1-213-9780.

ÉRSEBÉSZETI SZAKRENDELÉS 
(seprûvénáktól nagyerekig), 

a legkorszerûbb diagnosztikus eszközökkel,
25 éves tapasztalattal 

(ebbõl 10 év Németország), 
érsebészeti mûtétek kórházi háttérrel, 

OEP finan szírozás sal. 
Cím:  I. ker., Várfok u. 15. Bejelentkezés: 

1-213-9780, +36-30-368-9810.
    
    Jóga a mindennapi életben. segít a fizikai, szellemi, lelki
egészség megõrzésében. A test átmozgatása, légzés -
technikák, lazítás, feszültség feloldása. Hétfõn és szerdán
18.00-19.30-ig. Budavári Ált. Iskola. Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.

In gat lan

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)
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Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

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

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

Egészség

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR

A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során ked-
vezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût,
gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.

Az akció helye: 
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.

Az akció ideje: 
2018. május 7. (hétfõ) 08.00-16.00-ig.

Telefon: +363-1-212-2783 ; +36-1 212-2811.
A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül

nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû
lakosokat várnak.

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig a szerkesztőségben
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

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

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

H I RDE S S EN  A  VÁRNEGYEDBEN !

Életjáradék

Adás-vétel

Festmény

varnegyed@gmail.com

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG: E-mail: varnegyed@gmail.com • Te le fon: (+36-1) 355-0139

Szolgáltatás
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E-mail: varnegyed@gmail.com

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet 
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.

A BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

•  magyar állampolgárság
•  cselekvőképesség
•  büntetlen előélet
•  18. és 55 év közötti életkor
•  állandó belföldi lakóhely
•  érettségi
•  gépjárművezető esetén: „C” kategóriás 
    jogosítvány
•  a beosztás ellátásához szükséges egészségi, 
    pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan 
    életvitel.

Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján
történik, melynek elemei:
- hosszú távon kiszámítható életpálya
- évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás
- teljesítményjuttatás
- egyenruházati ellátás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, ok-
levél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, adó-igazolvány, hatósági iga-
zolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély
másolata.

Jelentkezés módja:

A jelentekezés regisztrációhoz kötött és folyamatos. 
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztra-
cio/19
A regisztráltaknak későbbi időpontban adunk tájé -
koztatást.

További információt az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail cí-
men vagy a 06-1-459-2300/93015 telefonszámon.

A toborzó időpontja után a jelentkezéseket az fki.hu-
man@katved.gov.hu e-mail címen tudjuk fogadni
(önéletrajz megküldése szükséges).

ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT
EMBERTÁRSAIDON!

SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM! KÉRJÜK, E-MAIL CÍMÉT A REGISZTRÁ-
CIÓS LAPON PONTOSAN ADJA MEG, MERT A SZÜK-
SÉGES ÉRTESÍTÉSEKET IDE KÜLDJÜK!

Helyszín: 
Budapest VIII., Dologház utca 

1. szám alatti épület 
I. emeleti Tímár terem 


