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Beethoven újra Budán járt

Díszpolgári cím
átadása

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü -
lete 2017. évben Imre Géza párbajtõrvívót
választotta Budavár díszpolgárává. Imre Géza
családjával a Budai Várban, a Tárnok utcában
élt közel 30 éven keresztül. Általános iskolai ta -
nul mányait is a kerületben, a Tárnok utcai
Általános Iskolában végezte.
A díszpolári cím átadására 2017. május 21-
én, vasárnap 18.00 órakor kerül sor.
Az ünnepség helyszíne: Városháza (I. kerület,
Kapisztrán tér 1.) Az ünnepségen való részvétel
regisztrációhoz kötött; regisztrálni a 06-1-458-
3028-as telefonszámon lehet május 18-án
16.00 óráig.                       (További részletek a 3. oldalon)

Öt nap, hét különleges hangverseny, teltházas
koncertek. Így összegezhető  a Beethoven Budán
2017 koncertsorozat, amelyet május 3–7. között
rendeztek meg a Budai Várban. Beethoven budai
fellépésének emléket állító kezdeményezés 2000-
ben emlékkoncerttel indult, mára pedig rangos
budapesti eseménnyé nőtte ki magát. 

A fesztivált Szeneczey Balázs főpolgármester-
helyettes nyitotta meg, és elismerően szólt az
önkormányzat kezdeményezéséről. Támogatásra
méltónak ítélte azt az elképze lést, amely szerint
Budapest 2020-ra – Beethoven születésének
250. és budai koncertjének 220. évfordulójára –
Bonnal és Béccsel közösen egy nemzetközileg
jegy zett zenei fesztivált, „zenei hidat” hozna létre.
   A nyitókoncerten bemutatkozott Záborszky
Katariina hegedűművész, a Budavári Önkor -
mány zat által meghirdetett kadenciaverseny ab-
szolút győztese, akinek dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester adta át az elismerő oklevelet és a
3000 eurós díjat. A Finnországban élő muzsikus-
zenetanár a Hollerung Gábor vezette Budafoki
Dohnányi Zenekar kíséretében, saját kadenciái-
val színesítve játszotta el Beethoven D-dúr hege -
dű versenyét. A koncert második felében a
Budafoki Dohnányi Zenekar és a Purcell Kórus
Beethoven: István király című művét adta elő,
Hollerung Gábor vezényletével. Prózai közre -
működők voltak Ladányi Júlia, Hunyadi Máté,
Imre Krisztián és Kurucz Dániel. 

(A koncertsorozatról részletek az 5.  oldalon)

Május 1-jén több ezren gyûltek össze a Tabán
lankáin, hogy együtt ünnepeljék a magyar
rockzene legendás alakjait, a „nagy generáció”
tagjait és a fiatal zenekarokat. A Maxisun,

Abaházi Csaba és a MégEgyKör, Török Ádám
és a Mini, a Beatrice, Deák Bill Gyula és Hobo,
valamint a Tátrai Band fergeteges koncertekkel,
igazi örömzenéléssel várta a rajongókat. 

A május 1-jei tabáni koncer -
tek az 1970-es évektõl a hazai
könnyûzenei élet egyik meg -
határozó eseményévé vál tak,
ám a 90-es évek elején szü -
neteltették a fesztivál meg -
rendezését.  A hagyományt a
Rózsa Records 1997-ben újí-
totta fel, így az idei évben 20.
születésnapját is ünnepelte a
Tabáni Fesztivál, amelynek
lebonyolításában a BEM6 is
részt vesz. 
A szervezõk várják a rajon gók
által készített fotókat, videó -
kat a Tabán Fesztivál web ol -
dalára vagy a facebook ol dal -
ra! #tabánfesztivál2017

A rockzene ünnepe 
a Tabánban 

Szent György nap a rendõrség napja. Ebbõl az al-
kalomból adták át a Budavári Szent György dí-
jat, amelyet idén Angyal Mihály rendõr fõtörzs -
õr mester vehetett át. Ismeretes, a díjjal az önkor-
mányzat  – a rendõrkapitányság ajánlása alapján
– a kerületben dolgozó rendõrök munkáját, a
közbiztonság javításáért tett erõfe szítéseiket is-
meri el. Angyal Mihály 2005. júliusa óta a ren -
dõrség hivatásos állományú tagja, közel egy év-
tizede az I. kerületi Rendõr kapitány ságon szolgál
nyomozói beosztásban. Felelõsségteljes és szak -
sze rû munkájának kö szön hetõen több bün-
tetõeljárást sikerült vád eme lésre megküldeni,
valamint az elkövetõket bíróság elé állítani. A
kitüntetettet és a rendõr ség dolgozóit az ünnep-
ségen a polgármester mellett Meichl Géza
rendõr dandártábornok, a budapesti rendõr-
fõkapitány gazdasági helyet tese, Cserháti László,
a Közbiztonsági Közalapítvány elnöke, Krammer
György kapitányság vezetõ és Árvai Zoltán, a
Hilton igazgatója is köszöntötte. 
   A kiemelkedõ munkát végzõ kerületi rendõ -
röket a Közbiztonsági Közalapítvány pénzju-
talommal ismerte el: huszonheten részesültek
összesen 2,6 millió forint jutalomban.

Elismerés a kerületi
rendõröknek 

Az Esélyegyenlõség Napja alkalmából a Buda -
vári Önkormányzat hat kerületi oktatási intéz -
ménynek lépcsõjáró kerekesszék emelõt ajándé -
kozott, amellyel jelentõsen megkönnyít hetõ az in-
tézménybe kerekesszékkel érkezõk köz leke dése.
Bemutatták a kerület által elindított érzékenytõ
programot és a tapasztalatokat is. 

   
Másfél évvel ezelõtt indította útjára az önkor-
mányzat a kerületben az érzékenyítõ programot,
amelynek célja, hogy már iskoláskorban meg -

ismer tesse a fogyatékkal élõ emberek minden-
napjait, és azt is, hogyan tudunk segíteni nekik. A
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesü lete
tagjai rendhagyó osztályfõnöki órán keresik fel a
kerületi iskolákat és játékos, könnyed formában,
mégis õszintén beszélnek életükrõl. Tábiné
Hídvégi Csilla, az egyesület elnökségi tagja el-
mondta, hogy az I. kerület ismerte fel elõször,
mennyire fontos, hogy már gyermekkorban meg -
tanítsák a segítõ magatartást és a fogya tékosság
elfogadását, a toleranciát.                (Folytatás a 3. oldalon)

Akadálymentesítés az iskolákban

Folytatódik az érzékenyítõ
program

Angyal Mihály kapta a Szent György díjat

Záborszky Katariinaés a Budafoki Dohnányi Zenekar

Fotó: Koncz Dezső
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A Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonában lévõ, 
Budapest I. kerületi,

nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5 év határozott idejû bérbeadására,

A pályázatok beadási határideje:
2017. június 1. 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás
megtekinthetõ a www.budavar.hu internet cí-
men, a Pályázatok hasáb Mûszaki Iroda hi-
vatkozása alatt, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030

A Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet a

tulajdonában lévõ lakások 
piaci alapon történõ

bérbeadására

A pályázatok beadási határideje:
2017. május 25. 16.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás
megtekinthetõ a www.budavar.hu internet cí-
men, a Pályázatok hasáb Mûszaki Iroda hi-
vatkozása alatt, valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030

Boldog születésnapot! 

A Településképi Arculati Kézikönyvrõl és az ez
alapján majdan elkészülõ településképi ren-
deletrõl tartott fórumot az önkormányzat
Fõépítészi Irodája április közepén. Csány Éva
fõépítész elmondta, hogy a településkép vé -
delmérõl szóló, tavaly elfogadott törvény értel -
mében minden településnek el kell készítenie a
Településképi Arculati Kézi könyvet és a tele -
pülésképi rendeletet.  A kézi könyv olyan szem-
léletformáló dokumentum, amelyben meg kell
határozni a településképi jellemzõket, a telepü -
lésképi szempontból egymástól jól elkülönülõ
településrészeket, azok arculati jellemzõit és
értékeit. Az I. ke rületi kézikönyvben külön fe-
jezetet kap majd a táji, természeti értékek megje-
lenítése, a világ örökségi terület és a köz te rületi
reklámhordozók kérdése is. Mint elhangzott, a
kézikönyv alapján az építtetõk, a tervezõk, a

helyi ségbérlõk és az itt lakók is komplex
összképet kapnak a kerületrõl, annak
építészeti érté keirõl. Ezeket az informá-
ciókat pedig felhasználhatják a tervezett
építkezések, felújítások során, hogy
méltó, a környezethez illesz kedõ építészeti
értékeket alkossanak. 
   Az arculati kézikönyv alapján október 1-
ig kell elkészíteni a településképi ren-
deletet. Az önkormányzat honlapján
(www.budavar.hu/Hasznos informá-
ciók/ Építésügyi Információk/Fõépítészi
Iroda/ Partnerségi Egyeztetés címszavak
alatt) elérhetõ a vonatkozó jogszabály és a
Miniszter elnökség által elkészített Tele -
pülésképi Arcula ti Kézikönyv minta, amely
egy képzeletbeli településre, Magyar szép -
helyre készült. 

A Hollán-család „borzalmas végzetére” em-
lékeztek április 22-én, kivégzésük 98. évfor-
dulóján a Lánchíd budai pillérénél. 

Idõsebb és ifjabb Hollán Sándor emlék-
tábláját 1920-ban állították fel, majd az 1945-
ben eltûnt. Az akkori kommunista hatalom
ugyanis fontosnak tartotta a Hollán-család
emlékének eltörlését. – 2004-tõl a leszárma-
zottak szerették volna visszahelyeztetni az em-
léktáblát, ám  2010-ig szóba sem jöhetett, hogy
a táblát újra avassuk, a Demszky-féle városveze -
tés minden kísérletünk nek ellenállt – em-
lékeztetett Nagy Gábor Tamás. – Végül 2010-
ben, Tarlós István fõpolgármestersége alatt
kaptuk meg az engedélyt, hogy a korábbi tábla
másolata felkerülhessen eredeti helyére, a
Lánchíd budai pillérére.
   A polgármester felidézte a 98 esztendõvel
ezelõtti eseményeket azon a helyen, ahol életét
vesztette apa és fia, ahol végzett velük a Cserny-
különítmény. Idõsebb és ifjabb Hollán
Sándort a Pauler utcai otthonukból hurcolták
el, majd a Lánchídnál kiszállították õket a
teherautóból, kényszerítve, hogy haladjanak
az elsõ pillérig s ott álljanak meg, szorosan a
vaskorlát mellett, arccal a Duna felé. Akkor a
Lenin-fiúk közölték velük, hogy elérkezett
kivégzésük pillanata. A tarkólövéstõl azonnal
meghaltak, testüket a Dunába lökték.
Gyilkosaik pedig cigarettára gyújtva átsétáltak
a hídon, a pesti parton várakozó teherautóhoz.
   – A Dunába lövés évtizedekig egyet jelentett a Hollán-család tragédiájá-
val. Ezért is szerepel az emléktáblán a kifejezés, hogy „borzalmas
végzetük”, mert emberileg elképzelhetetlen volt hasonló – emelte ki Nagy
Gábor Tamás, aki hozzáfûzte: a kommunisták által kitalált kivégzést a
Szálasi-féle nyilasok is alkalmazták, még nagyobb számmal a Dunába lõve
az embereket.

A terrorról, amely a leninizmusból fakadó
esszen ciális lényege a kommunizmusnak, két
idézetet osztott meg a polgármester. Wass
Albert úgy fogalmaz, hogy „A bolsevik olyan
ember, aki … irigy és tele van gyûlölködéssel.
Minden kit gyûlöl, aki nem úgy gondolkodik,
mint õ. Olyan ember, aki nem akar egyebet,
mit munka nélkül hozzájutni valamihez, osz-
tozkodni a másén, és ezért gyilkosságokkal
csinál helyet magának a világban. Mindegy,
hogy minek nevezi magát, mindegy hogy mi-
lyen jelszó nevében fosztogat és milyen zászló
alatt vonul fel az utcákon. Végeredményben
egy és ugyanaz. Homo bestialis. Állatember.”

– Munka nélkül elfoglalni a másét, akár gyil -
kos ság által is, a gyûlölet alapján, ilyen a kom -
mu nista, a posztkommunista ember gondol -
ko dá sa – foglalta össze Wass Albert gondo-
latait. Nagy Gábor Tamás a második citátum
elõtt úgy fogalmazott: nehogy azt higgyük,
hogy a vörösterror kapcsán csak néhány lum -
pen elem magánakciójáról volt szó. Lukács
György 1915-ben már értekezett a bolsevizmus
lénye gérõl: „A lélek megváltásához éppen a
lélek feláldozására van szükség: egy misztikus
eti kából kiindulva, vad Realpolitikerré kell vál-
ni, és nem egy mesterséges kényszert, hanem a
>>Ne ölj<< abszolút parancsát kell megszegni”.
A polgármester  hozzátette, hogy a Tanács -

köztársaságot, a vörösterrort, mind a mai
napig jótékony félhomály fedi, igazán még
nem tárták fel ennek az egykor dicsõséges-

nek hívott 133 napnak a történetét, azonban 2019-ben, a századik évfor-
dulón megkerülhetetlen lesz a szembenézés, az álforradalmi romantika
hazugságai helyett a gyilkos terror bemutatása.
   A megemlékezés végén a résztvevõk koszorúkat helyeztek el.
Szepesfalvyné Bodócsi Eszter a Franciaországban élõ Hollán-leszármazot-
tak nevében helyezte el az emlékezés virágait.                                                 DIA

Vörösterror a Duna-parton

Településképi fórumot tartottakFelhívás
A Budapest I. kerület Budavári
Önkormány zatának Népjóléti

Közalapítványa a nyári idõszakhoz közeledve
táborozás támogatására a 2017. évi költség -

vetésébõl pályázatot hirdet minden 
az I. kerületben mûködõ szociális, népjóléti
valamint köznevelési intézmények, illetve

egyházi közösségek részére. 
A pályázat benyújtásnak határideje: 
2017. június 1. csütörtök 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 3 egymástól elkülönített pél -
dányban, de egy borítékban kell benyújtani.
Személyesen vagy postai úton benyújtható a

Budapest Főváros I. kerület Budavári 
Polgár mesteri Hivatal/Szervezési Csoport

részére 217. szoba (1250 Budapest, Pf.: 35.).

További részletek a www.budavar.hu oldalon
az Intézmények/Közalapítványok/Népjóléti

Közalapítvány fül alatt találhatóak.

90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte a Budavári Önkormányzat Békés
Itala Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színésznőt, Érdemes és Kiváló mű -
vészt. Békés Itala Főiskolai tanul-
mányait 1950-ben végezte. 1957-ben
szerződött a Vidám Színházhoz, 1958-
tól pedig a Madách Színház tagja. 1969-
ben egy személyes színházat hozott
létre, melyben kabaréval, monod rá -
mával aratott sikert, valamint külföl -
dön is vendégszerepelt. Munkásságát
1964-ben Jászai Mari-díjjal, 1982-ben
Érdemes Művész, 2006-ban Kiváló
Művész címmel díjazták. 2010-ben
mű vészi életpályája elismeréseként
Kossuth-díjjal tüntették ki. 
   A Várban élő Tolcsvay Béláné, Rózsa
mama pedig 100. születésnapját ünne-
pelte május elején. Ez alkalomból az
önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, Judák Barnabásné
dr. Varga-Kovács Emese aljegyző és
Incze Ildikó, a Várnegyed Galéria veze -
tője köszöntötte őt fia, Tolcsvay László
zenész és menye, Péreli Zsuzsa képző -
művész társa sá gában. A vári közösség a
Mátyás-templomban ünnepelte Rózsa
mamát. 

Isten éltesse az ünnepelteket! Békés Itala színművész A 100 éves Tolcsvay Béláné, Rózsa mama születésnapi köszöntése
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Ülésezett a Fővárosi Turisztikai
Kerekasztal
A tanácskozás visszatérő témája, a turistabuszok kö-
zlekedése és parkolása. Strang Tamás, a Budapesti
Közlekedési Központ Innovációs szakértője a nyári
nagy sportrendezvé nyek, valamint építési projektek
idejére vonatkozó munka anyagot ismertette a kerek -
asztal képviselőivel. Elhangzott, hogy a Lánchíd déli sza-
kaszán nem alakítanak ki buszparkoló helyeket, ezeket
a BKK szeretné az északi oldalon tartani, ezáltal a
Kossuth tér és Duna Aréna közötti szakaszon több
parkolóhely kerül kialakításra. A Budai Várban folyó
kor mányzati épít kezések 2017-ben is folytatódnak,
jelentős közmű építések várhatók a helyszínen, a
turista busz közlekedés szabályozásáról jelenleg egyez -
te tetések folynak.

Karbantartás a várfalon
A Budavári Önkormányzat megbízásából folyatódik a
várfalak karbantartása, a munka most a Lovas út –
Várfok utca torkolatánál zajlik. A felület nagy-nyomású
vizes lemosása után a sérült és kifagyott tégla és kõele-
meket kivésik, majd pótolják. 

Röviden

Emléktáblákról és a költségvetés módosításáról is tárgyalt a Képviselõ-testület áprilisban

Beszámolt a rendõrkapitány

Akadálymentesítés az iskolákban – Először a Batthyány iskolában próbálták ki az emelőberendezést

Folytatódik az érzékenyítõ program 

Megkérdeztük 
a gyerekeket…
Az érzékenyítõ programban résztvevõ gyerekek, a Batthyány utcai
Általános Iskola 4/A osztályos tanulói lelkesen meséltek tapaszta-
lataikról. Õk második osztályosan találkoztak a Mozgássérült Embe -
rek Önálló Élet Egyesülete mentoraival, majd harmadikban a jelelést
tanulták. Most, negyedikben újra az egyesület tagjai járnak hozzájuk
rendhagyó órákra. Valamennyien kipróbálták a kerekes széket is, és
bizony meglepõdtek, hogy milyen nehéz hajtani, hiszen sokmindenre
kell egyszerre figyelni. Az egyik kislány elmesélte, hogy õ már alkal -
mazta is az órákon tanultakat, a házukban élõ kerekes székes bácsi-
nak, illetve a feleségének már többször is segített a lépcsõnél. 

Az április végén megtartott Képviselõ-testületi
ülésen terítékre került a kerület közbiztonsága: a
tavalyi évben tovább csökkent a bûncselek-
mények száma. Módosították a képviselõk a költ-
ségvetést, döntöttek a civil pályázatról és emlék-
táblák elhelyezésérõl. Az idei évben a kerület
díszpolgárává Imre Géza párbajtõrvívót válasz-
tották.  

A kerület közbiztonsága jó, ezt nem pusztán a
statisztikai adatok, de az itt élõk szubjektív biz-
tonságérzete is alátámasztja– így összegezhetõ a I.
kerületi Rendõrkapitányság 2016. évrõl szóló
beszámolója. A tavalyi évben tovább csökkent a
regisztrált bûnesetek száma a kerületben, 2016-
ban 1309 ilyen esetet regisztráltak (2015-ben
1410 eset volt.) Az elõzõ évhez képest 13 száza-
lékkal kevesebb volt a lakásbetörés, 22,3 száza-
lékkal a lopás és összesen négy rablás történt.
Kábítószerrel kapcsolatos bûncselekményt a
tavalyi évben nem regisztráltak. Javult a felderítés
és az elfogás aránya is. Az említett négy rablásból
két alkalommal elfogták az elkövetõt.  
   A beszámolóban Krammer György rendõr -
kapitány külön kiemelte a trükkös lopásokat, az
„unokázós csalási” eseteket, az elmúlt évben meg-
nõtt az ilyen bûnelkövetések száma. A Körzeti
Megbízotti (KMB) rendszer is jól teljesített a tava-
lyi évben: a körzeti megbízottak a lokális prob-
lémák megoldásában nyújtottak segítséget az itt
élõknek. Krammer György kiemelte, hogy a
bûncselekmények csökkenése nem csupán a
rendõrség érdeme, hanem az önkormányzattal, a
közterület-felügyelettel és a Polgár õrséggel végzett
közös csapatmunka eredménye.  
   A vitában Váradiné Naszályi Márta (PM) a
trükkös lopásokkal kapcsolatban azt kérdezte,
hogyan lehet elejét venni az ilyen bûncselek-
ményeknek. A rendõrkapitány elmondta, hogy
rendszeresen tartanak fórumokat az önkor-
mányzattal, a családsegítõvel, az Idõsek Klub -
jaival, egyházakkal és civil szervezetekkel, hogy
felhívják az idõsek figyelmét a csalókra.  Nagy
Gábor Tamás polgármester arra kérte a rendõr -
séget, hogy továbbra is lépjenek fel az „ittapiros-
holapiros” csalók ellen és az illegális árusokkal
szemben.
   A Képviselõ-testületi ülésen módosították a
költségvetést, többek között fedezetett biztosított
az önkormányzat a Horányi Ifjúsági Tábor felsze -
relésére és üzemeltetésére, valamint egy új elekt -
romos meghajtású, azaz zéró emissziós utcaseprõ
gép beszer zésére is. Támogatták Tóth Gábor
képviselõ javaslatát is, amely sze rint az önkor-
mányzat Budavári Helytörténet Kötetek címmel
adjon ki helytörténeti kiadványt Buda 1944-45-
ös ostromáról. 

   Idén is nagy érdeklõdés övezte az önkormány -
zat által a társadalmi szervezetek számára meg -
hirdetett pályázatot. A határidõig összesen 44 pá-
lyázat érkezett be, amelyet a támogatási javaslatok
megtételére jogosult munkacsoport tárgyalt meg
elõzetesen. Dr. Patthy Szabolcs képvi selõ, a
munkacsoport vezetõje elmondta, hogy idén is
értékes pályázati anyagok érkeztek be, és a mu-
nakcsoport végül konszenzussal hozta meg dön-
tését. A tíz milliós pályázati alapból összesen 36
pályázónak biztosítottak támogatást. 

   Ellátási szerzõdést köt az önkormányzat a
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. fenn -
tartásában mûködõ Csiribiri Családi Bölcsõ -
dével. (A korábbi szerzõdés megszüntetése a jogsz-
abályváltozások, valamint fenntartóváltás követ -
keztében volt indokolt.) A testület hozzájárult dr.
Bagyinszky Réka gyermekfogászati praxisjogának
elidenge nítéséhez, a jövõben dr. Simon István lát-
ja majd el a 2. számú körzetben a gyermekfogásza-
ti feladatokat. Új védõnõi körzettel is bõvült a
kerület, a Mikó utcai tanács adóban egy védõ nõ -
vel több látja el ezeket a feladatokat. 
   Emléktáblák elhelyezésérõl is döntöttek a
képviselõk. A Tárnok utca 13. számú mûemlék
épületen emléktáblát állítanak Avar Istvánnak,
a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-
és kétszeres Jászai Mari-díjas színmûvésznek,
aki 30 éven keresztül élt a kerületben. A
Mészáros utca 10. számú lakóházat, Gyurko -
vics Tibor egykori lakóhelyét is emléktábla
jelöli majd. A tábla a Kossuth- és József Attila-
díjas magyar költõ, író, pszichológus, Budavár
díszpolgára halálának 10. évfor du lójára, 2018-
ban készül el. A Várbarátok Köre, a Holo -
kauszt Emlékközpont igazgatója, Török Ferenc
építész és Prõhle Gergely államtitkár javaslata
alapján Neÿ Ákos tiszte letére emléktábla kerül
az Úri utca 19. szám alatti mûemléképületre.
Auguszt József cukrászatáról egy kultúrtör -
téneti emléktábla emlékezik majd meg a
Krisztina tér 3. alatti épületen, Fodor Géza
Nádasdy Kálmán- és Széchenyi-díjjal kitün-
tetett esztéta és zenekritikusnak pedig a
Kosciuszkó Tádé utca 6. számú épületen állí-
tanak emléket.                                                        B.L.

Krammer György: A tavalyi évben tovább csökkent a regisztrált bûnesetek száma a kerületben

Május 21-én, a Kerület Napján kerül sor a
„Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím átadá -
sára. A beérkezett jelölések alapján a Kép -
viselõ-testület az idei évben Imre Géza párbaj -
tõrvívót  választotta díszpolgárrá. Imre Géza
családjával a Budai Várban, a Tárnok utcában
élt közel 30 éven keresztül. Általános iskolai
tanulmányait is a kerületben, a Tárnok utcai
Általános Iskolában végezte 1981. és 1989.
között. 1991-ben a magyar csapatbajnokságon
bronz érmes, egy év múlva pedig egyéniben
arany érmes lett. 1994-ben, Mexikóban egyé -
niben a junior világbajnokságon hatodik, csap-
atban pedig elsõ helyezett lett. 1996-ban nyerte
el elsõ alkalommal az „Év magyar vívója” elis-
merést, de több kitüntetõ címet tudhat magáé-
nak, 2016-ban a Magyar Érdemrend közép-
keresztje elismerésben részesült. Az olimpiai
játékokon két arany és két bronz érmet szer -
zett, de az ötkarikás játékokon túl a világ-
versenyeken is nagyszerû eredményeket ért el. 

Avatar-fal a Batyiban 
Pandora, az Avatar címû filmben megismert
távoli hold elevenedik meg a Batthyány utcai
Általános Iskola rajztermében. Az emelt raj-
zos csoport tagjai, akik heti plusz egy órában
festenek-rajzolnak, úgy határoztak, hogy
alkotnak valamit a tanterem falára. Ki-ki felír-
ta ötletét egy papír cetlire, az összegyûlt elkép -
zeléseket számítógépre vitték, amely kidobta
az eredményt: Avatar. Szeptember végén fog-
tak neki a munkának, és ahogyan Rainer
Máté tanár úr felidézte, sokan kezdetben
érdeklõdve figyelték az eseményeket, majd
kisvártatva csatlakoztak a festõ csapathoz. A
falat április végén avatták fel.

(Folytatás az 1. oldalról) 
Tábiné Hídvégi Csilla elmondta: valamennyi elsõ osztályt és 9. osztályt
felkeresik a programmal, sõt, az iskolák is rendszeresen hívják õket az
órákra és egyéb iskolai rendezvényekre is. A képzésben résztvevõ mento -

rok tabuk nélkül beszélnek arról, hogy nehezített körülményeik ellenére
minõségi és teljes életet élnek, például táncolnak is. De beszélnek arról is,
hogy hogyan kénysze rültek kerekesszékbe. Az iskolásoknak pedig meg-
mutatják, hogyan tudnak segíteni nekik például egy-egy lépcsõfoknál.  
   Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, az önkormányzat alje-
gyzõje is a pozitív tapasztalatokról számolt be. Mint mondta, az iskolák
is keresik, várják a programot, amelyet szeptembertõl tovább folytat az
önkormányzat. A segítségnyújtás mellett a jelelést is tanítják a kic-
siknek: a jelnyelvi tolmács a legfontosabb kifejezéseket mutatja meg az
iskolásoknak.  
   – Az esélyegyenlõség megteremtése az önkormányzat egyik kiemelt
célki tûzése. Éppen ezért az érzékenyítõ programok mellett segítjük a
fogya tékkal élõk foglalkoztatását, a hivatalban több fogyatékkal élõ kollé-
ga is dolgozik – mutatott rá. Az esélyegyenlõség biztosítása érdekében az
önkormányzat lépcsõjáró kerekesszék emelõket vásárolt hat kerületi
iskolának, amelyet az aljegyzõ jelképesen átadott a Közép-Budai
Tankerületi Központ igazgatónak, Hajnissné Anda Évának. A beren-
dezésekre közel öt millió forintot fordított a kerület.  

A könnyebb közlekedést segíti az új eszköz

Elhunyt dr. Székely
Gabriella
Húsvét vasárnap, életének 91. évében elhunyt
dr. Székely Gabriella, az Elsõ kerület szol-
gálatáért érdeméremmel kitüntetett házior-
vos. Dr. Székely Gabriella 1926-ban született
Miskolcon, 1951-ben szerzett általános orvosi
diplomát Budapesten. Orvosi munkáját a
mai Országos Kardiológiai Intézet elõdjében
kezdte. 1955-ben az I. kerületben körzeti or-
vos lett, az I. kerületi lakosok gyógyítását 52
évig végezte, egészen 81éves koráig. Dolgozott
a Markovics Iván utcai, majd a Csalogány ut-
cai rendelõben és vállalkozó háziorvosként a
Corvin téri rendelõben. Nyugdíjas éveit csa -
ládja körében töltötte az I. kerületi ottho ná -
ban, amelyben 62 éve élt. Temetése május 19-
én lesz a Farkasréti temetõben. 
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Lulu 80 címmel nyílt kiállítás az idén 80 esz-
tendõs Gyulai Líviusz, Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas grafikus, festõmûvész, könyvillusztrátor és
rajz filmes munkáiból a Várnegyed Galériában.
A tárlat június 3-ig várja a látogatókat. 

– Gyulai Líviusz igazi polihisztor, aki mindent
tud szakmájáról, a mûvészetrõl, s mindent olyan
derûvel fogalmaz meg, aminek jó a közelében
tartózkodni. E gondolatokkal kezdte köszöntõjét
dr. Nagy Gábor Tamás. A polgármester olyan
mesehõshöz hasonlította a festõ-grafikust, aki
elindult a keleti végekrõl, Barótról, majd óriási
mesterektõl tanulta a mûvészetet, mégis meg-
marad magának, megõrizte saját stílusát, és akit
jósága miatt segít meg a szerencse. A szép szám-
mal megjelent érdeklõdõt beavatta köszöntõ -

beszéde születésének történetébe is, amely sze -
rint Berecz András, Kossut-díjas ének- és mese-
mondó javasolta, hogy forduljon ihletért a
kétezres évek elején, Antall István szerkeszté -
sében megjelent Gyulai Líviusz kötethez. Így
akadt rá a Munkácsy-díjas képzõmûvész,
Szemadám György mézeskalács szívet formázó
méltatására. Ebben olvasható: „kedves Lulu, te
nem tudod, milyen szerencsés vagy, szeretet -
reméltónak születtél, s minden megnyilvánulá-
sodból a szeretet olvasható ki.”
   – Gyulai Líviusz úgy van benne az idõben,
mint ahogy terekben, tájakban, világokban,
kultúrákban: idõktõl és koroktól függetlenül.
Mindenütt otthonosan, szépen, nekünk örö -
met, felismerést okozva – fogalmazott megnyi -
tójában Szabó Lilla mûvészet történész, aki

kiemelte: az alkotó mindent tud, ami az élet, ami
a szakma. Végtelen humanizmus és szeretet árad
mûveibõl.
   A mûvészettörténész felvázolta a háromszéki
Erdõvidéken született Gyulai Líviusz életútját,
amely a háború sújtotta Erdélybõl Sopronba
vezetett, ahol a helyi könyvtár állandó látogatója
lett. Budapesten a képzõmûvészeti gimnázium-
ba, majd a Képzõmûvészeti Fõiskolára járt, ahol
Kmetty Jánostól, Barcsay Jenõtõl, Bernáth
Aurél tól sajátította el a mesterséget. Mindössze
másodévesen már könyvillusztrátori megbízást
kapott.
   Szabó Lilla kiemelte: a mûvész sosem modor-
os, sosem pózoló, mivel rengeteget tud, hihe tet -
lenül szerény és öntudatos
   – A spontán elmosolyodás egy-egy képem elõtt
– énnekem az a taps a kiállításokon – idézte a
mûvészettörténész „Lulu” egyik nyilatkozatát.

A megnyitó végén, a galériát vezetõ Incze Ildikó a
vendégek sorából maga mellé szólította Berecz
Andrást, köszöntse õ is a kiállítót.
   – Most egy csempén kell, hogy táncoljak  – rövi -
den kell szólnom. Gyulai Líviusz rajzai egy kis
pesti pad: egyik oldalán baróti fenyõvel, másik
oldalán soproni fenyõvel – rögtönzött a mese-
mondó, s elmesélte Hazug Pista bácsi történetét,
aki saját szemével látta azt a szibériai barmot, ame-
lyiknek egyik szarva hegyétõl a másikig a fecske
három napig repült, az állat mégis befért a kicsiny
istállóba, mert annak oda „bé kellett férnie”.
   Gyulai Líviusz varázslatos képeinek hangu-
latához illõ zenérõl dr. Déri György, Liszt
Ferenc-díjas gordonkamûvész gondoskodott a
megnyi tón.
   A kiállítás megtekinthetõ június 3-ig, keddtõl
szombatig 11.00 – 18.00 óra között a Várnegyed
Galériában (I. Batthyány utca 67.).                       DIA

Gyulai Líviusz kiállítása 
a Várnegyed Galériában

Lulu munkáiból a szeretet árad

Berecz András rögtönzött köszöntővel mosolyogtatta meg a résztvevőket

Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõt, a
Nemzet Mûvészét, Budavár díszpolgárát
köszöntötték 88. születésnapja alkalmából
a Petõfi Irodalmi Múzeumban (PIM) és
otthonában.

Olyan nagy érdeklõdés kísérte Kányádi
Sándor születésnapi köszöntését a Petõfi
Irodalmi Múzeumban, hogy a szervezõk
úgy döntöttek: az interneten is közvetítik
az eseményt. Ez az érdeklõdés is mutatja
azt a szeretetet és tiszteletet, amely Kányádi
Sándor felé irányul – mondta Prõhle
Gergely, a PIM fõigazgatója személyes
hangvételû köszöntõjében. Külön kiemel -
te, hogy az erdélyi születésû költõ alapító
tagja a Digitális Irodalmi Akadémiának és
ötletadója az ország egyik leglátogatottabb
közgyûjtemé nyének, a Mesemúzeumnak.
   – Kányádi Sándor minden versében ott
van a gyermekekhez lehajoló jóság, vidám-
ság és játékosság, amelyre nagyon nagy
szükség van a mai világban. Áldott az az em-
ber, aki be tudja lopni az emberek szívébe a

gyermeki derût és jókedvet – így jellemezte
az ünnepeltet Böjte Csaba ferences szer -
zetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
alapítója. – Isten éltesse a Kárpát-medence
legnagyobb élõ költõjét – mondta. 
   Az eseményen Kányádi Sándor verseit a
Kaláka együttes, Havas Judit elõadómû -
vész és a gyerekeknek meghirdetett 19.
Kányádi Sándor Szavalóverseny résztvevõi
adták elõ.  A teltházas eseményen részt vett
Balog Zoltán, az emberi erõforrások mini sz -
tere és Gulyás Gergely, az Országgyûlés alel-
nöke is. Nagy Gábor Tamás, Budavár pol -
gár  mes tere otthonában köszöntötte a
kerület díszpolgárát.

Kányádi 88

Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója és Kányádi Sándor

Gyurkovics Tibor országos vers-, prózamondó és vers -
éneklõ versenyt hirdetett Gyurkovics Györgyi, a költõ,
író, drámaíró özvegye és a K 11 Mûvészeti és Kulturális
Központ.

Gyurkovics Györgyi lapunknak elmondta: a költõ
2008-ban bekövetkezett halála óta minden esz-
tendõben igyekszik valamilyen programot szervezni
annak érdekében, hogy Gyurkovics Tibor és mû -
vészete elevenen éljen a köztudatban.
   – A verseny célja, Adyval szólva: „ifjú szívekben
élek”, vagyis ha egy fiatal meghallja Gyurkovics Tibor
nevét, ne kérdezzen vissza: õ kicsoda? – árulta el az író
özve-gye, aki az elõzményekkel kapcsolatban megje-
gyezte: 2015-ben Nyugat-Dunántúlon már tartottak
hasonló versenyt.
   A két évvel ezelõtti megmérettetést
Mosonmagyaróváron rendezték, majd a
program tavaly regionális, idén pedig
országos rendezvénnyé nõtte ki magát.
Szeretnék felkutatni és nyilvánossághoz
segíteni azokat az amatõr vers- és próza-
mondókat, verséneklõket, elõadómûvé -
szeket, akik magas mûvészi fokon tolmá -
csol ják a magyar irodalom, benne
Gyurkovics Tibor remekeit. Újdonság az
énekelt versek kategóriája. 
   Nevezni vers – és prózamondás kategó -
riában Gyurkovics Tibor egy választott
versével, prózájával és egy, a magyar iro-
dalomból választott vers, vagy prózai mû-
vel lehet. Énekelt vers kategóriában szin-
tén egy Gyurkovics mû és egy szabadon
választott magyar szerzõ megzenésített ver-
sével nevezhetnek a vállalkozó szellemû -
ek. Nevezhet szólista, vagy zenekar, ez
utóbbi létszáma maximum 6 fõ lehet. A
választott mûvek egyenként nem halad-
hatják meg a nyolc percet.
   Jelentkezési lap a www.k11.hu, illetve a
www.eromuvhaz.hu címrõl tölthetõ le. A
kitöltött jelentkezési lapokat gyurkovics -
vers2017@gmail.com e-mail címre vár-
ják. További felvilágosítás Farkas Tibor -
tól, a K 11 mûvészeti vezetõjétõl kérhetõ,
a 30/915-2518-as telefonszámon.

   A verseny elõdöntõit Pécsett, Nagykanizsán,
Veszprémben, Debrecenben, Szegeden, valamint
Budapesten rendezik, szeptember és október folya -
mán. Az elõdöntõkön 3 fõs zsûri értékeli a produk-
ciókat. Farkas Tibor, Gyurkovics Györgyi, illetve
minden megyében egy-egy helybeli, neves szakember
választja ki az elõdöntõk után azt a körülbelül 30 pro-
dukciót, amellyel a versenyzõk részt vehetnek a bu-
dapesti döntõn. A döntõnek és a gálamûsornak a
Petõfi Irodalmi Múzeum biztosít helyszínt november
18-án.
   A verseny fõ támogatói az Emberi Erõforrások
Minisztériumának minisztere, a Nemzeti Kulturális
Alap és a Magyar Mûvészeti Akadémia. A verseny
fõvédnöke Dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs ál-
lamtitkár.                                                                             D. A.

Versmondó verseny 
Gyurkovics Tibor emlékére

Tudta? 
Néhány évvel ezelõtt Kányádi Sándor tisztelõi
egy padot állítottak fel az Arany János utcai
metrómegállóban, ezzel a felirattal: Ez itt
Kányádi Sándor padja, aki fáradt, megpihenhet
rajta. A táblán szerepel a Hiúság címû vers is,
amely magyarázatul szolgál a pad születésére. 
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Május 4-én Érdi Tamás zongoramûvész
koncertje visszaemlékezéssel kezdődött.
A Junior Prima és Prima Primissima-díjas
muzsikus elmondta, hogy szomorú an ül
le a zongorához, mert hét évvel ezelõtt a
Beethoven-napokon Kocsis Zoltánnal
adott koncertet a Várszínház színpadán; a
négykezes D-dúr szonátát játszották

együtt. Ezért a felcsendülõ Holdfény -
szonáta elsõ tételét Kocsis Zoltán emlé -
kének ajánlotta a művész.
   Az 1801-ben komponált cisz-moll  szo ná -
ta és a d-moll szonáta után Liszt roman-
tikus mûvei csendültek fel, amelyek han -
gulatát Érdi Tamás rendkívül szuggesz tív
játékkal adta vissza. 

A Beethoven Budán fesztivál május 7-i hang-
versenye kettõs évfordulónak állított emléket a
zsúfolásig telt Mátyás-templomban. Beethoven,
József nádor meghívására 1800. május 7-én adta
budavári koncertjét, huszonnégy évvel késõbb
pedig a IX. szimfónia õsbemutatóját tartották
Bécsben. Az emlékhangversenyen Beethoven IX.
szimfóniájának átirata hangzott el két orgonára
és kórusra. 

– Különleges évforduló, különleges hely, külön-
leges hangzás – így foglalható össze az az ünnep-
ségsorozat, amelyet 2000. óta megtart a Budavári
Önkormányzat, s amely immár fesztivállá nõtte
ki magát. Az idei zárókoncerten a IX. szimfónia
rendhagyó hangzásvilágban, két orgonista össze-
hangolt játékával szólal meg – mondta köszön-
tõjében dr. Nagy Gábor Tamás. Szabó Balázs
átira ta még soha sehol nem volt hallható.

A IX. szimfónia õsbemu-
tatóját 1824. május 7-én tartot-
ták Bécs ben. Feljegyzések szerint
Beethoven, aki akkoriban már
teljesen süket volt, a zárótételnél
a közönségnek háttal állt és a
szavakat az énekesek szájáról ol -
vasta le. Az elõadás után a kö -
zönség frenetikus tapsban tört
ki. Sigismund Thalberg sze rint,
aki hallgatóság között volt, a
scherzo végén Carolina Unger a
teljesen süket szerzõt az ujjongó
publikum felé fordította.
Beethoven látta az õt felállva üd-
vözlõ lelkes tömeget és meghaj -
lással köszönte meg az ünnep -
lést. A polgár mester megmutat-
ta, hogy milyen módon tapsol-
nak az emberek a siketek jel-
nyelvén és azt kérte, hogy a IX.
szimfónia befejezését követõen
a közönség elsõként ezzel a jellel
fejezze ki a tetszését, így ünne-
peljék Beethovent.

A zeneirodalom egyik leghíre-
sebb darabja, Beethoven utolsó

szimfóniája Fassang László és Szabó Balázs
orgonajáté kában csendült fel. A IV. tételben fel-
hangzó Öröm ódát a Nemzeti Énekkar adta elõ,
Antal Mátyás vezény letével. Szólistaként közre -
mû ködött: Kolonits Klára, Kun Ágnes Anna,
Horváth István és Kovács István. A mû tetõ -
pontját az orgonasípok egyre markánsabban
felcsendülõ hangja elõzte meg, katartikus él -
ményt adva a hallgatóságnak.

Néma tapsvihar 
a Mátyás-templomban

A fesztivál szervezõi május 5-én a
Kelemen Barnabás trió hangverse -
nyére várták a barokk és klasszikus
zene barátait. A hazai koncertvilág is-
merõi jó néhány éve élvezik a kamara-
muzsikát játszó család magas szín -
vona lú fellépéseit. A Kossuth- és
Prima-díjas Kelemen Barnabás ezen
az estén sógornõjével, Kokas Dóra
csellómû vés szel és Dóra párjával,
Maxim Rysanov brácsa mû vésszel
alkotott triót. 
   A koncerten elhangzott Beethoven
Esz-dúr duettje brácsára és csellóra,
Beethoven G-dúr triója, valamint
Bach Goldberg-variációi. 

Beethoven és Bach

Kocsis Zoltán emlékére

Jazzgitáron szólt a Tavaszi szonáta

Május 5-én este a Várkert Bazár színpadán a Juhász Gábor Trió mutatta be, hogy miként hat a klasszikus
zene a hazai kortárs jazzre. A fesztivál történetében nem elõzmény nélküli ez a kezdeményezés, hiszen ko-
rábban – mások mellett – Vukán György, Szakcsi Lakatos Béla, Balázs János és Lajkó Félix, a Sárik Péter
Trió is örömmel vállalta, hogy bebizonyítja Beethoven ihletõ erejét. Ezúttal Juhász Gábor jazzgitáros kapott
felkérést, így született meg a Beethoven Sessions címû est. A trió – amelynek másik két tagja Jeszenszky
György (dob) és Kovács Zoltán (bõgõ) – ezúttal Tálas Áron zongoristával bõvült. 

Május 6-án a korhű hangszereké volt a főszerep. Délután a
Zenetudományi Intézetben megrendezett koncerten
Kolonits Klára drámai kolo ratúrszoprán énekesnő és
Ránki Fülöp zongo raművész lépett fel. A hangverseny
mindkét mûvésznek tág lehetõséget kínált Beethoven és
Schubert dalciklusainak árnyalt bemutatására, egyben a
tavalyi Beethoven Budán fesztivál után, az idén ismét be-
mutatkozhatott az a korhû zenei hangzást megjelení-
tendõ, 1820-as Graf fortepiano-kópia, amelyet a Budavári
Önkormányzat támogatásával készítettek. Jelenleg ez az
egyetlen olyan korhû hangszer Magyarországon, amelyre
Beethoven komponált, illetve amelyen játszott.
   Este az Orfeo zenekar – ugyancsak korhű hangszereken
– Beethoven I. és II. szimfó niáját mutatta be. A tervek sze -
rint az idei évtől kezdő dően évrõl évre meghallgatha tunk
majd egy vagy két további szimfóniát a méltán népszerű
zenekar előadásá ban, Vashegyi György vezény letével.
   Beethoven az I., C-dúr szimfóniát épp egy hónappal
azelõtt (1800. április 7-én) mutatta be Bécsben, hogy
Budára érkezett volna. 

Szöveg: Rojkó Annamária

Emlékezetes
pillanatok

Sikerrel zárult az idei Beethoven Budán fesz-
tivál. Nagy Gábor Tamás polgármester, a
koncertsorozat ötletgazdája, kezdeményezõje
a fesz tivál jelentõségérõl, az emlékezetes pil-
lanatokról és a jövõ évi tervekrõl beszélt a
Várnegyednek.   

t 18 esztendõvel ezelõtt, az elsõ Beethoven em -
lék koncerten gondolta volna, hogy a kezdemé -
nyezés ilyen sikeres lesz? 

– Amikor 2000-ben megrendeztük a Várszín -
ház ban az első koncertet, sokaknak meglepetés
volt, hogy Beethoven járt Budán és koncertet is
adott. Ez a kultúrtörténeti szempontból is
kiemelkedõ jelentõségû esemény mára beke -
rült a köztudatba. Már ezért érdemes volt
elindítani a Beethoven Budán sorozatot. Az
pedig külön megtiszteltetés és öröm, hogy min-
den évben neves mûvészek és zeneértõ közön-
ség részvételével ápolhatjuk ezt a hagyományt
és évrõl-évre felfedezhetjük a zeneszerzõt. 
t Az idei koncertsorozatban mi volt az Ön szá -
má  ra a legemlékezetesebb? 

– Katartikus élmény volt átérezni az Örömóda
üzenetét: az emberi testvériségrõl, barátságról
szóló öröm kifejezését. A viszály, a gyûlölet
helyett a szeretet az, amelyben semmi mással
nem pótolható erõ lakozik. Ez Beethoven örök -
érvényû mondanivalója, amit a siket mûvész
üzen nekünk téren és idõn át – a zene nyelvén.
Éppen ezért volt megható, ahogyan erre a kö -
zön ség is emlékezett. Tiszteletük kifejezéseként
Beethovent jelnyelven tapsolták meg, mintha
köztünk lenne. A második taps, a hangos tet-
szésnyilvánítás pedig az elõadóknak szólt, akik
elementáris erõvel szólaltatták meg a mûvet.
Emlékezetes volt az István király címû, koncert-
termekben csak ritkán játszott mûvet teljes
egészében hallani Hollerung Gábor ve zény -
letével. A Juhász Gábor jazz-trió elõ adása pedig
egy különleges színfolt volt a koncertpalettán. A
Tavaszi szonáta üdesége, frisses sége, játékossága
szó szerint felpezsdítette a hallgatóságot. 
t Körvonalazódnak-e már a jövõ évi fesztivál ter-
vei? 

– A vári felújítások miatt a nagyobb koncertter-
meket elhagyjuk és a házimuzsika kultúráját
hozzuk vissza 2018. májusában a Budai Várba.
Az az elképzelésünk, hogy sok kisebb, intim
közegben elõadott koncerttel idézzük meg
Beethovent. Gondolkodunk azon is, hogy a
kadenciaverseny után jövőre zeneszerzői pá-
lyázatot írunk ki.                                                      B.L.

Koncertek korhû
hangszereken

Az Mátyás-templomban megtartott zá ró -
 kon certet az MTVA rögzítette, a felvétel a
közeljövőben az M5 csatornán kerül majd
adásba. 

A www.beethovenbudan.hu oldalon, va -
la  mint az esemény facebook oldalán addig
is meg tekint he tőek a koncerteken készült
fo tók, majd a ké sőbbiekben a video felvé -
telek is.
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A Tabáni filmklub legutóbbi estjén A nagyrozs-
dási eset címû filmet vetítették az érdek-
lõdõknek. A film alaphelyzete Gogol Revizor -
jához hasonló félreértés, amelyet kihasználva a
fõszereplõ harcba kezd a nõk fürdõhasználati
jogáért. A Kalmár László rendezte alkotásban a
kor olyan kiemelkedõ színészei szerepelnek, mint
Zenthe Ferenc, Páger Antal, Sinkovits Imre,
Fónay Márta, Tompa Sándor, Lorán Lenke. A
film kapcsán a szatíra mûfajáról Nagy Gábor
Tamás polgármester és dr. Kelecsényi László
filmtörténész beszélgetett.

   – A szatírák arról szóltak, hogyan próbálta a
rezsim iróniával legitimálni magát. Ez néha túl
jól sikerült, így a filmet nem engedték moziba,
mint  például A nagyrozsdási esetet, amely 1957-
ben készült, ám csak 1984-ben kerülhetett
közönség elé – vetette fel vitaindítóként a pol-
gármester. Dr. Kelecsényi László filmtörténész
úgy látja: a humor soha nem legitimál, mindig
lázad. Az alkotás betiltásával kapcsolatban kifej -
tette, hogy 1957-ben elkészültek olyan filmek,
amik addig nem, megjelentek könyvek, amik
addig nem. Ennek a látszat szabadságnak Nagy
Imre meggyilkolásával vége szakadt. – A nagy-

rozsdási eset egy korabeli szex-komédia, a nõk
sza badságáról, szabadosságáról mesél, tehát
nem politikai okokból „verte ki a biztosítékot” –
mondta a filmtörténész, aki a rendezõrõl elme -
sél te: Kalmár László a ’45 elõtti film mestere
volt, a Halálos tavasz, a Gábor diák, vagy a
Déryné fûzõdnek nevéhez.
   A szatíra fogalmának tisztázására Nagy Gábor
Tamás Swift Gulliverjét említette példaként,
mint olyan rendszerkritikát, amelyik bizonyos
dolgokat eltúloz, ezzel mulatságossá téve és le -
lep lezve, hasonlóan A nagyrozsdási esethez.
   Kelecsényi László hangsúlyozta: az ötvenes
években betiltott szatírák egy általános struk-
túráról beszélnek, ahogy például Gogol Revizor -
ja. Gyárfás Miklós A nagyrozsdási eset forgató -
könyvében ezt a dramaturgiai fordulatot hasz -
nálta. – A filmnovellát már 1954-ben, a Nagy
Imre kormányprogram után forgatási terv be
vették, ám csak jóval később mutatták be – fûzte
hozzá. – A vígjáték elején szerepel a dátum:
1952, nehogy a nézõ azt higgye, hogy saját ko-
rában játszódik – mutatott rá a polgármester. –
Ugyanis azt sulykolták: az akkori túlkapásokat
azóta kijavították, helyreállították a szocializ-
must, ami 1956-ban kulcs kérdés volt. DIA

A legitimáló vígjáték

Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi 
jegypénztárában igényelhetõek 
(1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.)

Így nevettünk egykor…

A filmklub következõ elõadása 2017. május 18-án 18.00 órától 

GYULA VITÉZ TÉLEN-NYÁRON
magyar vígjáték, rendezte: Bácskai Lauró István

Meghívott vendég: KONCZ GÁBOR színmûvész, 
a film fõszereplõje

KAMARAI ELÕADÁSOK,
KÉRDEZZ-FELELEK!
(BKIK székház, Krisztina krt. 99. VII. em.
elõadóterem)
Május 25-én, csütörtökön 18.00 órától Géntech -
no lógia a mezõgazdaságban (Mit kockáztatunk és
miért?). Elõadó: Prof. Dr. Darvas Béla, az MTA doktora,
a GMO-Kerekasztal és a Magyar Ökotoxikológia
Társaság egyik alapítója és elnöke. 

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Szentháromság tér 6. III.66.)
Május 16-án, kedden 18.00 órától Magyarok nyo -
mában a Föld körül – IV. rész: Magyarok Délkelet-
Ázsiában; Tajvan és magyar utazói címmel dr. Kubassek
János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, az
MTA köztestületi tagjának vetített elõadása.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Május 16-án, kedden 18 órakor Anna Magdalena
Kokits (Bécs) zongoraestje. Program: Beethoven:
32 változat WoO 80, Manuela Kerer: Dla Rajun, Leoš
Janácek: Benõtt ösvényen Nr. 11, 13 & 15, Ködben Nr. 1-
2; Ernst Toch: Capricetti op. 36, George Gershwin: Kék
rapszódia. Az Osztrák Kulturális Fórum rendezvénye. A
belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött (e-mail: mi-
haly.vajcs@bmeia.gv.at). 

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM 
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Május 12., május 19. és május 26. (pénte ken ként)
17.00 – 18.30. Aprók tánca zenével és kéz mûves
foglalkozásokkal. Májusban májusfa állítással, zöldághaj -
tással, nyárköszöntõvel és pünkösdölõvel, valamint az
ezekhez a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokkal,
táncokkal várják a gyerekeket. A belé põdíj: 500 Ft/fõ (2
éves kor felett, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt). 

URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b; telefon: +36-1-
386-9233 ; +36-1-209-9193)
Májusban kedden és csü tör tökön 20.00 órától 3D
filmvetítés: A Világegyetem. A terem befogadó ké -
pessége korlátozott. Kérjük, érdeklõdjön és foglalja le
elõre helyét telefonon: +36-1- 386-92-33. Táv csöves
bemutató (derült idõ esetén) májusban 21.00 – 22.30
óráig derült idõ esetén. A belépõjegy ára 500 Ft.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Május 17-én 15.00 órakor ismeretterjesztõ elõ -
adás-sorozat az invazív fajokról. Az elõadás során több,
a világ más részeirõl származó faj terjedésének törté -
netét és következményeit mutatják be. Elõadó: Pál
János környezetgazdálkodási agrármérnök. A részvétel
ingyenes, a szerencsések a „természet 1-1 apró szele -
tével" gazdagabban távozhatnak.
Május 23. kedd 17.00 – Az év gombája: a világító
tölcsérgomba – a Magyar Mezõgazdasági Múzeum és
Könyvtár elõadássorozata a 2017-es év kiemelt élõ -
lényeirõl. Elõadó: Hernádi Ildikó okleveles agrármérnök,
mérnök-tanár.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR VÁRMEZÕ GALÉRIA
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Nagybánya Tájképfestõ telep 21 éve címû kiállítás a
Nagybánya Kulturális Egyesület szervezésében. A kiál-
lítás május 31-ig várja az érdeklõdõket.

VÁRFOK GALÉRIA
(1012 Budapest, Várfok u. 11.)
Nemes Anna vannak címû kiállítása június 3-ig te kint -
hetõ meg. A Várfok Galéria nagytermében Nemes Anna
korábbi és legújabb képeibõl láthatnak egy válogatást,
míg a Várfok Project Roomban (1012 Budapest, Várfok
utca 14) visszatekinthetünk testépítõ nõket megörökítõ
diplomamunkájára, ami az erre az alkalomra készített
videómunkákkal egészül ki.   

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014 Budapest, Szent
György tér 4-5-6.) 
Arany János-kiállítás az OSZK-ban 
Az Arany János-emlékév 2017 rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan „Más csak levelenként kapja a boros -
tyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet címmel Arany
János-kiállítás nyílt a nemzeti könyvtárban. 

ZÖLDIKE KLUB
(1011 Budapest, Mária tér 1.)
Május 18-án 17.30 órakor Lakásbérlés Budapesten -
AirBnb-tõl a szociális bérlakásig címmel fórumbeszél-
getés.
Május 21-én 15.00-18.00 óra között Bababörze.
Gyerekruha 0-14 éves korig, játék, könyv. Az asztal-
foglalás ingyenes, kereskedõket nem várnak.

Programok

Föld napja a kerületben 
Április 22-én, a Föld napján a világ szinte minden or -
szá gában különbözõ megmozdulásokkal, akciókkal
hívják fel az emberek figyelmét a környezet megóvá -
sának fontos ságára. Idén az I. kerületben a Budavári
Önkormányzat és a Fõkert Zrt. parkszépítésre, faül-
tetésre, hulladékgyûjtésre hívta a kerület lakóit. 
   A Kosztolányi Gimnázium diákjai, családok, önko-
rmányzati képviselõk és a hivatal dolgozói a Vérme -
zõn vettek részt a közös munkában, amelynek ered-
ményeként megszépültek a nemrégiben felújított
séta utak, a padok, a Babits szobor mellé pedig frissen
ültetett virágok kerültek. A park új fákkal is gazda -
go dott: a résztvevõk díszszilvafákat és hársfát ültet-
tek el.  
   A kerületi játszóterek üzemeltetéséért felelõs BUJSZ
Kft. a Toldy-Donáti utca sarkán lévõ játszótérre várta
a családokat. A közös kertészkedés és takarítás csalá-
dias piknikkel zárult.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő angol társal-
gókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetőségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 évesek -
nek Pa tocskai Katalin szín mű -
vésznő ve zetésével. Rész vételi díj
3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alka-
lom. Érdeklődés, jelentkezés:
+36-20-770-8679, patocs -
katica@gmail.com, www.
szinkope@ org.
19.00-20.00 labdás gerinc-
torna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom,  4000 Ft/ 4 alka-
lom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com cí-
men.

Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.

Szerda:
9.30-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
tapasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz -
hatunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja
egy kávé vagy tea árát. Meghívott előadó esetén további
500 Ft.
15.00-16.00 „Aranycipő”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, +36-30-479- 93-
28.

16.30- 17.30 „JóGinkó” játékos jóga  8-12 éves, ját-
szani, mozogni, nevetni szerető gyerekek számára.

Érdeklődés, jelentkezés:
dori.hidy@gmail. com,
+3670-300-00-66. 
Részvételi díj:
1 alkalom - 1200 Ft; 
4 alkalom – 4000 Ft, 
8 alkalom  – 7000 Ft, 
12 alkalom  – 9500 Ft
(testvérkedvezmény: 20%).

Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.

11.00-12.30 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. Részvételi díj:1500 Ft/fő, az első alka-
lom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Bakos
Ildikó, ibakos@freemail.hu, +36-30-497-3600. 
14.00-17.00 bridzs klub.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő orosz társal-
gókör. 
17.00-18.00 meridián torna.
18:30-20:00 Nőijóga műhely Tóth Réka Ibolya veze té -
sével. Részvételi díj 2300 Ft/alkalom.

Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen.
10.00-11.00 „Aranycipő” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Érdeklődés: Füleki Réka, +36-30-479- 9328.

Vasárnap: 
KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP (kalandtúrával,
vetélke dővel, alkotóműhellyel). Érdeklődés: Körmendi
Csilla, +36-30-531-5577, 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
HANGFÜRDŐ TERÁPIA 
Május 13-án, szombaton 17.00 órától közös hangutazás tibeti hangtálakkal, dobokkal, gongokkal és más
hangkeltő eszközökkel. Részvételi díj 2000 Ft. Jelentkezés: Farkas Kata, +36-30- 285-5424. 

IRÁNYTŰ A TÁPLÁLKOZÁSI INFORMÁCIÓK ÚTVESZTŐJÉBEN
Henter Izabella dietetikus MSc előadása május 16-án, kedden 18.00 órától. A belépés díjtalan.
(A dietetikussal készült interjúnkat lásd lent, Újra terítéken az étkezés címmel.)

Cikluspöttyök © NŐIJÓGA MŰHELYNAP
Május 20-án, szombaton, 10.00-15.00 óráig ismerkedés a női lét ciklikus
természetével, elmélyülés testben és lélekben a nőijóga gyakorlatok segítségével.
Gyakorlás és tanítások, további otthoni gyakorlás a program munka füzetével.
Részvételi díj: 9500 Ft. Jelentkezés: reka.i.toth@ gmail.com, vagy Bimbó női
műhely Facebook oldal.

„FÖLDET ÉRŐ”
Kiss Viktor festő kiállításának megnyitója május 23-án, kedden 18.00 órakor.
Közreműködik: Patocskai Katalin. 

Kiss Viktor 1977-ben született Miskolcon, 1995. óta foglalkozik rajzzal és festészettel.
Számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta már be alkotásait.  Érdeklődési
területe elsősorban a színtan.

Április 18-án a Vízivárosi Klubban Ágoston Csilla, az ELTE Pszichológiai
Intézetének munkatársa tartott elõadást a stresszrõl és az ártalmairól.
   Az emberi szervezet a stressz hatásra hosszú távon kiégéssel, rövid távon
testi tünetekkel reagál. Jellemzõ lehet a heves szívverés, a gyorsuló légzés és a
vérnyomás-emelkedés, a fejfájás, az alvás-, illetve emésztési-zavar. Amennyi -
ben a stressz továbbra sem csökken, a szervezet folytatja az ellenállást, emiatt
fizikai kimerülés következik, majd elõtörhet valamilyen betegség (pl. gyomor-
fekély) is. Komolyabb esetben támadásba lendülnek a pszichoszomatikus,
azaz a lelki alapú betegségek, amelyek tüneteire többek között a félelemérzet,
az idegesség, a nyugtalanság, a bizonytalanság-érzés, a türelmetlenség és az iz-
gatottság a legjellemzõbb. E felsorolt problémák nyomán koncentrációs
zavarok, döntésképtelenség, alacsony önértékelés, apátia és depresszió
alakulhat ki, amelyek viselkedési következményekkel – csökkent tel-
jesítõképességgel, a szociális képességek zavarával és szélsõséges esetben füg-
gõséggel – járhatnak. Súlyos esetben a szív- és vérkeringési rendszer, az
izomzat, a kötõszövet, a légzési-, az immun-, a gyomor- és bélrendszer,
valamint a központi idegrendszer is károsodhat a szervezetben.
   A sötét kép felvázolását követõen Ágoston Csilla gyakorlati segítséget
kínált a stresszes állapot leküzdéséhez. A téma szakértõjeként egyértelmûen
az adott probléma tudatosítására és tervszerû megoldására bíztatott. Az
elõadó hangsúlyozta, hogy ehhez önkontroll is szükséges, és ha elkerül-
hetetlen, konfrontálódni is muszáj a stressz csökkentése érdekében. Az
elõadó a jelenlévõket megtanította néhány relaxációs gyakorlatra, és el-
mondta, ha lazítással, meditációval, akarat nélküli figyelemösszpontosítással
és megfelelõ légzésgyakorlatokkal nem sikerül a konfliktus felszámolása,
hosszú távon professzionális segítségre van szükség.                                          R.A.

Lazítással a lelki
betegségek ellen A nagy érdeklõdésre való tekintettel május 16-án 18.00

órakor „ráadás” elõadás zárja a Vízivárosi Klub lelki és testi
közérzetjavító tavaszi sorozatát. A táplálkozással kapcso-
latos korábbi elõadás után számos betegség-megelõzéssel, il-
letve terápiával kapcsolatos kérdés merült fel az érdeklõdõk
körében. Ezekre a kérdésekre – Iránytû a táplálkozási infor-
mációk útvesztõiben címû elõadása keretében –  Henter
Izabella MSc dietetikus adja meg a válaszokat. 

t Milyen tematika szerint építi fel az elõadását?
– A bevezetõben tisztázunk majd néhány, a témával kapcso-
latos alapfogalmat, mert a kutatások szerint a hétköznapi
életben gyakori a kifejezések keveredése. Sokszor tévesztik
össze például az anyagcsere és az emésztés fogalmát. A két
szó nem cserélhetõ fel, mert az anyagcsere sejtszinten
létezik, az emésztés pedig a gyomor-bélrendszer mûködé -
sére vonat kozik. A rövid bevezetõ után elõadásomban az
összegyûjtött kérdésekre kívánok válaszolni, miközben
olyan apró trükköket tanítok, amelyekkel elkerülhetõk a
táp lál kozás különféle veszélyei. 
t Több kérdés érkezett a megfelelõ koleszterin érté kek -
rõl, mások arra kíváncsiak, hogy milyen ételfé -
leségeket ehetnek negatív következmé nyek
nélkül.

– Ami az úgynevezett jó koleszterintet il-
leti, a kívánatos az 5,2 illetve alatta. 6,2
mmol/l felett magas szív-érrendszeri
rizikót jelez. A betegek leggyakrabban
valóban azt kérdezik, mit ehetünk, il-
letve mit nem, pedig ennél sokkal
fontosabb lenne a rendszerszemlélet.
Ha sikerül elérnünk az ideális testsú-
lyunkat és azon belül a zsír-izom arányt,
akkor nagyobb esélyünk nyílik arra, hogy
jól mûködjön a májunk, amely a koleszterin-
szintet, a mellékpajzsmirigyünk, amely a kalci-
umszintet, és a hasnyálmirigyünk, amely a vércukorszin-
tet sza bályozza. A helyes táplálkozás nagyon összetett prob-
lémakör. Azt szoktam tanácsolni, hogy próbáljunk vegye-
sen étkezni, és ehhez saját magunk szerezzük be a nyers -
anyagokat és lehetõleg mi készítsük el az ételt. Ideális lenne,
ha otthon bármikor elõ tudnánk varázsolni egy levest, egy
salátát vagy egy fõzeléket. Zöldségre vagy gyümölcsre min-
den nap szükségünk van.  
t A sütéshez milyen zsiradékot használjunk?

– Nem mindig az olcsó a jó, ezen a területen is legyünk egy
kicsit igényesek. Ha napraforgóolajat használunk, akkor
lehetõleg az omega-3-mal dúsított fajtát válasszuk. Az
omega-3 ugyanis a gyulladáscsökkentõ, az allergiaellenes és

a daganatmegelõzõ molekulák keletkezését segíti. Az
omega-6 és az omega-3 is megtalálható az olajos magvakban,
a dió- vagy a tökmagolajban. A napraforgóolajat – a két

hatóanyag ideális aránya érdekében – dúsíthatjuk
például lenmag- vagy szõlõmag-olajjal. 
t Többen érdeklõdtek a méregtelenítésrõl…

– Egyértelmûen pozitívan értékelendõ, ha
valaki méregteleníteni kívánja a szer -
vezetét, azonban ez a tevékenység ki -
zárólag az egészséges emberek számá ra
javasolt. A kezelés alatt álló daganatos
betegeknek tilos, a nehéz munkát
végzõknek, stresszes állapotúaknak,
cukorbetegeknek és kismamáknak

csak nagyon szigorú kontroll mellett
sza bad méregtelenítésbe kezdeni. A

legkönnyebb változat a heti egyszeri zöld-
ség-gyümölcs nap, amely a keringést és a kivá -

lasztó rendszertkíméli, egy kicsit felszabadítja a
szer vezetet. 
t Milyen témákban érkeztek még kérdések a résztvevõktõl?

– Sokan érdeklõdtek a D3-, a K2-vitaminok és a kalcium sze -
repérõl is, így ezekrõl is szót ejtünk majd. A D-vitamin
hiánya ma már szinte népbetegség; a kutatások szerint az
idõsebb lakosság kétharmada D-vitaminhiányos. 
   Az elõadás még tucatnyi kérdést érint, a napi egy pohár
vörösbor jótékony hatásától a jól beosztott, öt-hatszori
étkezésig. Szeretném, ha az érdeklõdõk megismernék az
egészség öt pontját – amelyek: a táplálkozás, a mozgás, a tár-
sas kapcsolatok, a stressz-kezelés és az alvás – és meggyõzõd-
nének arról, hogy ezt az ötöt egyensúlyban tartva, esélyünk
nyílik arra, hogy jó minõségben éljünk.                           Rojkó A.

Ráadás a Vízivárosi Klubban május 16-án

Újra terítéken az étkezés
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
ta  tá si Központ. Sokan idegenkednek, ha ezt a
nevet hallják; úgy gondolják, hogy itt csak a
súlyosan rászorulóknak nyújtanak támo-
gatást. Mások talán nem is hallottak még az
intézményrõl, és nem nagyon tudják, mit is
kellene vele kezdeni. Pedig a Szolgáltatási
Központ – ahogyan a neve is mutatja – szá-
mos szolgáltatás  biztosít a kerületieknek,
nemtõl, életkortól és családi állapottól füg -
getlenül. Az intézmény nyújtotta lehetõ -
ségekrõl Lázár Nórát, a Szolgáltatási Központ
vezetõjét kérdeztük.

t Nem gondoltak még arra, hogy nevet változtat-
nak? 

– Az elnevezésünk jogszabályi kötelezettségbõl
adódik. De valóban, sokakat „elriaszt”a név: a
szociális jelzõ egészen más gondolatokat éb reszt
az emberekben, mint amivel manapság
foglalkozunk. Talán azért, mert a rendszer váltás
idõszakában tényleg a megnövekedett szociális
problémák kezelésének szükségessége hívta élet -
re a szervezetet.  Az évek folyamán azonban je-
lentõsen megváltozott és kibõvült a tevékenysé-
gi körünk. Már régen nem „segélyezési-szer -
vezet” vagyunk, sokkal inkább egy amolyan „jó-
szomszéd”. Korábban, fõleg vidé ken, de még a
városokban is, természetes igény volt a szomszé-
di viszony ápolására: az emberek így osztották
meg örömüket, bánatukat egy más sal, segítették
egymást, valódi szolidaritás alakult ki. Az igény
ma is megvan rá, de nagyon sokat változtak a
körülmények: nem mindig ismerjük a szomszé-
dainkat, kicsit bizalmatlanabbak is vagyunk
egymással. Mi ezt az ûrt szeretnénk egy kicsit pó-
tolni.  A szociális és gyermekvédelmi, jogsza -
bályban elõírt az alaptevé kenységeink mellett
nagyon fontos prevenciós feladatunknak tar-
tom, hogy olyan közösséget építsünk, amelyben
az itt élõk számos ponton kapcsolódnak egy -
máshoz, és ki tudják egymást segíteni, ha szük-
ség van rá. Éppen ezért szervezünk különbözõ
programokat, kézmûves-foglalkozásokat, gene -
rációs napot a Czakó utcai pályán, mû köd -
tetjük a Kalandorok Klub ját, táborokat szer -
vezünk, hogy a családoknak legyen lehetõségük
másokkal is megismerkedni, és a közös él -
mények alapján akár újabb összejöveteleket
szer vezni. Egyre népszerûbb a kamasz-csopor-
tunk, folyamatosan növekszik a létszám. Itt pél-

dul az idei évtől drámapedagógia
esz közeivel próbálunk átadni
olyan érté keket, önismereti
tudást, amely ebben az életkor-
ban különö sen fontos. És a sort
még folytathatnám: I. kerületi
Szülõk Klubja, meri dián torna,
senior jóga, könyv tár. Tényleg
bárki találhat magának itt jó tár-
saságot és tartalmas elfog laltsá -
got, nemtõl, életkortól és családi állapottól
függetlenül. 
t Gondolom, más típusú ügyekben is fordulhat-
nak Önökhöz az itt élõk. 

– Természetesen számos, a jogszabályokból
adódó feladatot is ellátunk. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai állás -
keresési tanácsadással is segítenek, néha csak
annyi kell, hogy átírjunk egy elavult, rosszul
összeállított önéletrajzot. Mûködte tünk jogi,
felnõtt- és gyermek pszichológiai tanácsadást,
pár- és családterápiát, szociális információs
szolgálatot, adósságkezelési tanácsadást. Most
például bárkinek szívesen segítünk az Otthon
Melege pályázat kitöltésé ben is, forduljanak
hozzánk bizalommal! 
t Munkájuk, ellátási területük másik nagy alap-
pillére az idõsekkel kapcsolatos. Itt milyen tapasz-
talataik vannak?  

– Az önkormányzattal együttmûködésben
elkö telezettek vagyunk az idõsek támogatása
iránt. Nagyon népszerûek az Idõsek Klubjai,
az ott rendezett programok, ezekrõl Önök is
rendszeresen beszámolnak. Ami talán kevés-
bé látványos, de szintén sokak által kereset
szolgáltatás, az a házi segítségnyújtás. Ezt tula-
jdonképpen úgy kell elképzelni, mint amikor
saját beteg hozzátartozónkat otthon ellátjuk.
Szociális gondozók és szociális asszisztensek
nyújtanak segítséget abban, hogy valaki kis
segítséggel az otthonában tudjon maradni. A
szociális gondozók egy nap több embert is el-
látnak a megállapodásban rögzített feladatok-
nak megfelelõen. A jelzõ rendszeres házi segít-
ségnyújtás iránt is nagy igény van, nem vé -
letlen, hogy az önkormányzat tavaly nyáron az
eddigi ötvenrõl kétszázra bõvítette a készü -
lékek számát és modern, helymeghatározó
(GPS) jeladóval ellátott, két irányú kommu-
nikációra is képes eszközöket biztosít a rászo -
rulóknak. 

t Egyre több a kisgyermekes család a kerület-
ben, a bölcsõdékbe, óvodákba sokan jelentkeznek,
a kerületi játszóterek látogatottsága is jelentõs, de a
változás már az iskolákban is megmutatkozik.
Önök mit érzékelnek mindebbõl? Hogyan hat a
munkájukra?

– Érezhetõen változik a kerület demográfiai
össze tétele, egyre több a fiatal, kisgyermekes csa -
lád és ezzel párhuzamosan változnak a Gyer -
mek jó léti Központ feladatai is. A családok egy
részével különbözõ programjainkon talál ko -
zunk, de sajnos vannak olyanok is, amelyek a
szülõk nehéz válása miatt kerülnek a látó -
körünkbe. Jogszabály által meghatározott fela-
datunk a felügyelt kapcsolattartás biztosítása, és
„igény” is van rá. Tudni kell azonban, hogy a
szolgáltatás igénybevételének feltétele bírósági-,
vagy gyámhivatali jogerõs határozat, amelyben a
kapcsolattartás megvalósítójaként a gyermek jó -
léti központ került megjelölésre. Telefo nos
Készenléti Szolgálatunk is mûködik, hogy a
család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási
idején kívül felmerülõ gyermekvédelmi krízis -
helyzetekben  azonnali segítséget vagy tájékoz-
tatás nyújtsunk, ha például gyermeket bántal-
maznak, vagy egy-egy veszekedés nagyon elfajul.
Eddig egy alkalommal szólalt meg a telefon.
Jogszabályi kötelezettségünk az utcai szociális
munka biztosítása a csellengõ gyermekek ese -
tében. Szerencsére, ez egyáltalán nem jellemzõ a
kerületben, de azért nyitott szemmel járunk.
Szintén ú,j speciális feladat a kórházi szociális
munka, amelynek a kiépítése és a protokollja
most alakul. A jövõ évtõl tovább bõvül a fela-
datkörünk az óvodai- iskolai szociális munká-
val, bár talán találóbb lenne az óvodai- iskolai
segítõ munka. Sok esetben a pedagógus látja a
gyermeken, hogy valami nincs rendben, de a
szülõkkel nem tud igazán kapcsolatba lépni.
Ezekben az esetekben tudnak majd a kollégák
segíteni, valamint a pedagógusok, a gyermekek
és a szülõk is helyben kaphatnak segítséget.    B.L.

„Közösséget is építünk”

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 
vállalja társasházak közös 

képviselõi feladatainak ellátását
Szolgáltatások:  
o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat, 

egyéni elszámolás készítése.
o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 

közgyûlési termünkben.
o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft, mert:
  agyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
  ateljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
  aa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
  azavartalan mûködés biztosítása
  agazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli
az általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! 
Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot átveheti 

személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 
+36-20-466-5808, +36-1-356-0388 www.hazga.hu

Adomány
Kárpátaljára
Az EMMI megbízásából 2016 õszén az Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázatot hirdetett
„Kárpátaljai akcióprogram” címmel a külhoni ma -
gyars ággal kapcsolatos ismeretek bõvülésének elõ se -
gítésére.
   A megnyert pályázat keretében a Budapesti
Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János
Szakgimnázium két tanára a centrumhoz tartozó
iskolák tanáraival 2017. április 5-9-ig Kárpátalján
járt. Magukkal vitték az iskoláik által gyûjtött több
százezer forintnyi adományt, amelyet a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola számára ajánlot-
tak fel a helyi magyar nyelvû felsõfokú szakképzés tá-
mogatására. A beregszászi központú tanintézmény
mellett a centrum tanárai felkeresték a térség leg-
fontosabb magyar emlékhelyeit: a Vereckei-hágót,
Munká csot, Huszt, Ugocsavár romjait, Nagyszõlõs és
Beregszász településeket. Az utazás során a centrum
tanárai szembesültek a térségben lakó magyarság sú-
lyos gazdasági helyzetével, a Kelet-európai orszá-
gokhoz képest ötödannyi átlagbérrel rendelkezõk
napi szintû erõfeszítéseivel. Bízunk benne, hogyha
kis részben is, de diákjaink adomá nyai hozzásegítik
külhoni társaikat ahhoz, hogy az oktatásban való
részvétel segítségével megmaradásuk minél több
szempontból biztosított legyen.
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    I. Úri utcában Mátyás templom felé nyíló kilátással II.
emeleti 50 m2-es, 2 francia erkélyes önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,9 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 önko-
rmányzati lakás bérleti joga budai vári önkormányzati
lakásra vagy budapesti öröklakásra cserélhető. Csere -
irányár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  
    XII. Költő utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2
generációs cirkófűtéses, felújítandó önkormányzati lakás
kisebb budai öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 18,9
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, étkező -
konyhás, cirkófűtéses, önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékű budai vagy Buda környéki
öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 21,9 M Ft. 
    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. 
    XII. Farkasrét közelében a Kempelen Farkas utcában
nettó 90 m2-es 2 szintes 3 szobás, erkélyes, összkomfor-
tos öröklakás gépkocsi beállóval eladó.  Irányár: 46,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
    Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es,
reprezentatív módon felújított összkomfortos, gépesített
és felszerelt nagy étkező konyhával kialakított önkor-
mányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csere irányár:
39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton 6 lakásos kertes társasházban lévő
105 m2-es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezőkonyhás,
loggiás, dupla garázsos, tárolós, cirkófűtéses, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. Irányár: 51,5 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.  
    I. Újpesten, a Duna pláza közelében, csendes park felé
nyíló, budai hegyekre panorámás, tégla építésű társasház
II. emeletén lévő 40 m2-es 1 szobás, étkezőkonyhás, erké-
lyes, alacsony rezsiköltségű, vízórás, tárolós, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 509-26-65
    Eladó 47m2-es öröklakás a Tabánnal szemben, az Attila
úton. Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti,
száraz, de felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-
30/7304746
    Tihanyi örökpanorámás, 160 m2-es, nappali + 4+1/2
szobás, duplakomfortos nyaralót cserélnék nagypolgári,
magas emeleti, öröklakásra. víziváros előnyben. Telefon:
06-30-9515-003.
    XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban
165 nm-es elsõ emeleti 4 szobás + 2 fürdõszobás nagyte -
ra szos lakás 2 garázzsal 170 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    XI. BAH csomópont közelében csendes utcában 12 laká-
sos társasház elsõ emeletén 58 nm-es teljeskörûen felújí-
tott nappali + 2 hálószobás designlakás 39,9 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II/A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200
nm-es belsõ kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás du-
plagarázzsal 89 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. Tabánnal szemben 47 m2-es öröklakás eladó az Attila
úton. Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti,
száraz, de felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-
30/730-4746
    Tésen a Bakonyban tehermentes parasztház, felújított
korhû belsõvel, új fürdõszobával, 800 négyszögöl telken,
(összközmûves) teljes berendezéssel, azonnal költözhetõ -
en eladó. Telefon: 06-20-221-7429.
    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

    Jól keresõ,nagy gyakorlattal és felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ fiatal pár életjáradéki szerzõdést kötne egye -
dül álló, idõs személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet
biztosítunk. 20/443 0015.
    Életjáradéki szerződést kötnék, ottlakás nélkül, egye -
dül álló idős hölggyel vagy úrral, felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatalember. Telefon: +36-70-338-6755.
Hívjon bizalommal!

adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren del -
ke  zem!! Ingeyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00

    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, hi-
básat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit
hangle mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat -
ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet, fényképezőgé -
peket, objektíveket -  készpénzért! Teljes lakáskiürítést
vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-
973-4949.00

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Heren-
dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket
(kopottan, hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, bizsu -
kat – 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.

    
    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

GÁBOR ESZMERALDA
BECSÜS-MÛGYÛJTÕ

(Elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol
judai kát, tovább antik és modern festményeket,

bronztárgyakat, bútorokat(figurális elõnyben), ezüst-
tárgyakat, aranyékeszreket, porcelánokat, herendit,

meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza
alkotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, teljes
hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre
is. Életjáradéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ u.
67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

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 -
ví  tá   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. Garan -
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

   ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gya -
kor lat, heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edé -
nyek ki-be húzása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fû -
nyírás-sövénynyírás. Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.
    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
                                                                                                    

    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.
   REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ stb. szere -
lése, javí tá   sa garanciával. Kerületi redőnyos. AJÁNDÉK
SZÚ NYOG HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!.
Telefon: 06-70-341-94-89.

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.

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

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

Telefon: 06-20-9777-150.00

   I. kerületben élõ szakképzett ápolónõ idõsek és
betegek otthonápolását vállalja. Telefon: 06-20-365-
2455.

                                            Oktatás
    „Jóga a mindennapi életben” Segít a fizikai, mentális,
lelki 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-
30 402-4657.    

In gat lan

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 (Országház utca 15.)
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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

NAGY ZSUZSANNA
MÛGYÛJTÕNÕ
KÉSZPÉNZÉRT, 

AZONNAL.

Felvásárol festményeket, bútorokat, 
Herendi, Zsolnay és egyéb

porcelánokat, órákat (kar, zseb, fali),
szõnyegeket, csipkéket, 

kitüntetéseket, ezüst tárgyakat,
kerámiákat, csillárokat. 
Komplett hagyatékot. 

Hívjon bizalommal, 
legmagasabb áron elsõ

vevõként.
Telefon: 06-30-907-9910

Az Ön megbízható partnere!

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,

objektíveket -  készpénzért! 
Teljes lakáskiürítést vállalok. 

Pintér Nikoletta 
Telefon: 466-8321, 
06-30-973-4949.

Budavári Önkormányzat parkolás-
menedzs ment társasága 

PARKOLÁSI ELLENÕR 
pozícióba keres munkatársakat. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: I. kerület

Versenyképes fizetés, munkaruházat, Budapest BKK
bérlet, cafeteria, biztos háttér,  önálló mun ka végzés,

korrekt munka körülmények, jó csapatszellem. 
Elvárás: Érvényes erkölcsi bizonyítvány, jó fizikai ál-
lapot, kulturált, ápolt megjelenés, jó kommunikációs

készség
Jelentkezni a diszpecser@budavarikapu.hu 
email címen lehet, fényképes önéletrajzzal. 

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

Életjáradék
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