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Kalevala pályázat

Díjátadó 
a Nagykövetségen 
A Finn Nagykövetségen adták át az önkormányzat által meghirde-

tett Kalevala-pályázat győzteseinek a díjakat. A díjazottakat Mark-

ku Virri, Finnország magyarországi nagykövete, Cita Högnabba-Lu-

mikero, a Finnagora igazgatója és Nagy Gábor Tamás polgármester 

köszöntötte. 

A Finn Nagykövetségen köszöntöt-

ték a Budavári Önkormányzat ál-

tal meghirdetett Kalevala-pályázat 

győzteseit, Kéry Bálint Bencét és 

Csobán Andrást (I. helyezett), Bakos 

Ildikót (szakmai különdíj) és Detko-

vics Anikót (közönségdíj). 

A finn és a magyar nép rokonsága 

nem pusztán a nyelvben, hanem 

a művészetben és az alkotói for-

manyelvben is megmutatkozik. — A 

Kalevala-pályázatra beérkezett pá-

lyaművek azt mutatták meg szá-

momra, hogy a magyarok és a finnek 

ugyanazokat a dolgokat érzik ma-

gukhoz közelállónak: a természetes 

anyagokat, a tojást, mint a teremtés 

szimbólumát, a zenét és a szó ere-

jét. A pályaművek elbírálásakor úgy 

éreztem, mintha tükörbe néznék — 

mondta köszöntőjében Markku Virri, 

aki a zsűri tagjaként is részt vett a 

pályaművek értékelésében. A nagy-

követ külön köszönetet mondott az 

önkormányzatnak a finn-magyar 

kapcsolatok aktív ápolásáért. 

Cita Högnabba-Lumikero, a Finnago-

ra igazgatója szintén tagja volt a 

zsűrinek. Mint mondta döntése meg-

hozatala előtt kikérte a finn szob-

rászművészek véleményét is. Egy-

behangzóan úgy értékelték, hogy az 

alkotóművészek nagyszerűen egyesí-

tették a két nemzet formanyelvét és 

kifejezik a finn lelkiséget. — Az általuk 

kiemelt pályázók közöl ma két alko-

tót is köszönthetünk itt — mondta.

A kultúra az a közös pont, amely 

segíti egymás megértését, a hagyo-

mányok ápolása pedig hatalmas 

megtartóerővel bír. Erről már Nagy 

Gábor Tamás polgármester beszélt, 

aki külön megköszönte az alkotók 

munkáját, a Finn Nagykövetség és a 

Finnagora együttműködését.

A díjazottakról részletek 

az 5-6. oldalon olvashatók

A Kalevala pályázat díjait Markku Virri nagykövet és Nagy Gábor Tamás polgármester adta át

Cita Högnabba-Lumikero
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A fődíj nyertesei: Kéry Bálint 
Bence és Csobán András
Kéry Bálint Bence  és Csobán András több évtizede ismerik egymást, mégis a Kalevala köztéri szobor-

pályázatra készített Karélia (I.) című munka az első közös alkotásuk. Ezzel a művel elnyerték a Budavári 

Önkormányzat 2500 eurós fődíját. A szobrot az új Kalevala parkban állítják föl.

Kéry Bálint Bence: — Andrással évfolyamtársak voltunk 

a Képzőművészeti Főiskolán. Ő a középiskolában díszítő 

szobrász szakon, a főiskolán festő osztályon végzett. 

Csobán András: — Amikor Bence barátom értesült a pá-

lyázatról, fölhívott, hogy üljünk össze és gondolkodjunk 

közösen. Már első alkalommal előkerült egy-két papírlap 

és filctoll. Attól kezdve napi kapcsolatban voltunk, és si-

került győzelemre vinnünk a munkát.

K. B. B.: A Kalevalát mindketten jól ismerjük. Emellett 

jómagam egy ideje különös érdeklődéssel fordultam 

Észak-Európa, illetve Finnország felé. András és én is 

jártunk azon a tájon, ez volt a közös munkálkodásunk 

kovásza. 

Cs. A.: A szobrunk alapját két szempont határozta meg: 

a Kalevala a vaskorban játszódik, valamint, hogy Finn-

ország partjain is léteznek hatalmas gleccserek, ten-

ger-mosta gránitelemek. Ezt a két elementáris ősi anya-

got, az öntött vasat és a gránitimitációt kombináltuk. Az 

eposzból három elemet ragadtunk ki, és megpróbáltunk 

a hétköznapi valóságból szakrálissá emelni mindhármat. 

A tárgyak: a hajó, a vasbárd és a hangszer, a kantele, ami 

az eposz szerint Vejnemöjnen kezében „nagy dolgokra 

képes”. Megpróbáltuk szintetizálni, összegyúrni, össze-

hozni és egyetlen motívumként a vastárgyat beékelni a 

gránitsziklát imitáló alapba. A műalkotáson hat-hat húr 

is szerepel — ez lett közös gondolkodásunk esszenciája, 

ezt valósítottuk meg a plasztikai munkák során. Szob-

runk igazi otthonra talál majd a tabáni helyszínen.
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Kezdet című pályaművével Detkovics Anikó szobrászművész nyerte 

el a Kalevala szoborpályázat közönségdíját. A fiatal alkotó különle-

ges szobra köré a mesemondás kultikus helyét is megtervezte. 

— Nagyon fontos volt, hogy nem fel-

tétlenül csak egy emlékművet sze-

rettem volna létrehozni, hanem egy 

olyan élettel teli, interaktív játékkal, 

mesélő helyszínnel kialakított teret, 

ahol a látogató játékosan, és a gyer-

meki kíváncsiságot felkeltve megis-

merkedhet a Kalevalával. 

A Kezdet központi eleme a Kale-

vala teremtéstörténetéből ismert 

izzó tojás. A tojások belehullanak a 

vízbe, darabjaira törnek, és ebből 

keletkezik a világ. A tervemben az 

látható, ahogy az egyik tojás bel-

esik a vízbe, a terepből koncentri-

kus dombgyűrűk alakulnak körülöt-

te, és mesélő helyszínné alakulnak. 

Nagyon fontos volt számomra maga 

az élő szó, a mesemondás lehető-

sége, ami nélkül nem maradhatott 

volna fenn a Kalevala sem. Ez volt 

az egyik fontos elindítója a pálya-

munkámnak is. 

Az emlékhelyhez egy újabb dimen-

zió tartozik. A természeti környe-

zet formavilágát idéző koncentrikus 

gyűrűkön elszórva, apróbb tojáshéj 

töredékekként információs kőlapok 

jelennek meg. Ezeken rövidebb in-

formációk találhatók a Kalevaláról, 

annak múltjáról, jelenéről és jövő-

jéről. Számomra hihetetlen megtisz-

teltetés, hogy a közönség meglátta 

benne az értéket. 

A közönségdíjas: 
Detkovics Anikó

Bakos Ildikó szobrászművész két pályaművet is beküldött a Kalevala szo-

borpályázatra. Teremtés című munkájával elnyerte a zsűri különdíját. 

— 2004-ben, a kuhmói Kalevala Intézet-

ben már alkalmam nyílt képzőművész-

ként reflektálni e halhatatlan műre. Ak-

koriban egy vietnami művésszel ketten 

kaptunk meghívást, majd egy közös ki-

állítás keretében bemutattuk a témával 

kapcsolatos munkáinkat.  

A Kalevala régóta benne van a kultú-

ránkban, a 20. század első évtizedeiben, 

a Kallela korszakban a Kalevala élő mó-

don, oda-vissza hatott. Számomra isme-

rősek Akseli Gallen-Kallela finn művész 

illusztrációi, Kodály Veinemöjnenről szó-

ló kórusműve és az eposz valamennyi 

hazai képző- és iparművészeti, valamint 

építészeti kapcsolatai. 

A pályázatra két tervet adtam be, a Te-

remtés címűre kaptam a szakmai különdí-

jat, a másik munkámnak a Kalevala-hajó 

címet adtam.  Mind a két alkotás a tojás 

szimbólumra, a kezdet jelképére reflek-

tált. Hozzám mindkét mű közel áll, egy 

hajszálnyival talán a Teremtés van köze-

lebb, amely elnyerte a szakmai díjat.   R.A.

A szakmai díj nyertese: 
Bakos Ildkó
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A Budavári Önkormányzat egyik 

fontos programja a műemlékházak 

felújítása. Évente több száz millió 

forintot költ erre az önkormányzat, 

hogy a kerület megőrizze építészeti 

értékeit és egyedülálló hangulatát. 

2019-ben 19 vári ház felújítása va-

lósul majd meg, mintegy 900 millió 

forint értékben. Az első öt épület ta-

vaszra már el is készült, az újjászü-

letett házakat egy-egy kedves ajtó-

dísszel is megajándékozta az kerület. 

Elkészült felújítások:

Fortuna utca 13. — utcai homlokzat

Úri utca 18. — utcai homlokzat

Úri utca 19. — Balta köz felőli hom-

lokzat

Úri utca 17. — tető karbantartása

Táncsics Mihály utca 15. — utcai 

homlokzat

A felújítások folytatódnak, a szak-

emberek már dolgoznak a további 

műemlékházak megszépítésén. Az 

önkormányzati ciklus végére vala-

mennyi önkormányzati tulajdonú 

épületben elvégzik a legszüksége-

sebb munkálatokat. 

FSZR

Folytatódik 
a műemlékházak felújítása 

A vidám ajtódíszeket Nagy Gábor Tamás polgármester és Vas Hunor, 

a GAMESZ igazgatója helyezte el a kapukon
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Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest I. kerületben működő köz-

nevelési intézmények szakmai munkájának támogatására. 

A pályázat célja: 

A Budapest I. kerületi köznevelési in-

tézmények egyedi, kiemelt vagy év-

fordulós programjaik megvalósításá-

ra, illetve testvérvárosi kapcsolataik 

ápolására vonatkozóan kulturális, 

művészeti és sportrendezvények, 

programok, tevékenységek támoga-

tása.

A pályázaton a Budapest I. kerület-

ben működő állami, illetve egyházi 

fenntartású köznevelési intézmé-

nyek vehetnek részt. 

A pályázat beadásához szükséges 

adatlap és kapcsolódó kötelező mel-

lékletei letölthetők az önkormányzat 

honlapjáról (www.budavar.hu/Pályá-

zatok) menüpontból, illetve ügyfél-

fogadási időben nyomtatványként 

átvehetők a Budapest Főváros I. 

kerület Budavári Polgármesteri Hi-

vatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 

Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint, 

1013 Budapest, Attila út 65.).

A pályázat benyújtásnak határideje: 

2019. április 30.

Óvodai beiratkozás
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák április és május hónapokban tartják a beiratkozást. A beiratkozás-

hoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványának, valamint TAJ kártyájának fénymásolata és a szülő érvényes lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványa. Az óvoda arra kéri a szülőket, hogy lehetőség szerint a gyermeket is vigyék el a beiratkozásra. 

BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK
Tigris és Mészáros épületekbe je-

lentkezők számára:

Április 25., csütörtök 08.00-12.00 

óra és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Tigris u. 58-60.

Lovas úti épületbe jelentkezők szá-

mára: 

Május 09., csütörtök 08.00-12.00 

óra és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Lovas út 3.

Dísz téri épületbe jelentkezők szá-

mára:

Május 10., péntek 08.00-12.00 óra 

és 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Dísz tér 3.

Toldy Ferenc utcai épületbe jelent-

kezők számára:

Május 13., hétfő 08.00-12.00 óra és 

14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Toldy Ferenc u. 66.

Iskola utcai épületbe jelentkezők 

számára:

Május 14., kedd 08.00-12.00 óra és 

14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Iskola u.44.

Pótbeiratkozás valamennyi intéz-

mény esetében: május 15., szerda 

08.00-12.00 óra között az Iskola 

utca 44. szám alatt.
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A legbiztonságosabb város 
legbiztonságosabb kerülete
Rendőrségi évértékelőt tartottak, ahol Krammer György ezredes, az I. kerületi kapitányság vezetője, 

Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Cserháti László Gábor, a Közbiztonsági Közalapítvány elnöke 

beszélt a rendőrség munkájáról. A kerület közbiztonsága évek óta stabilan jó. A szubjektív közbiztonsá-

gérzet nőtt, a leggyakoribb bűncselekményformák pedig csökkentek. Mindezekkel együtt folyamatosan 

növekszik a városrész turisztikai terhelése.

Budapest idén elnyerte az Európa 

legjobb úti célja 2019 díjat, amelyet 

közönségszavazás alapján osztanak 

ki.  Az elismerés nem kizárólag fővá-

rosunk szépségének szól, hanem az 

itt tapasztalható biztonságnak is. 

Az értékelőn elhangzott az is, hogy 

a bűncselekmények száma hat éve 

folyamatosan csökken. Az elmúlt 

évekhez viszonyítva a lakásbetö-

rések száma 5,4 százalékkal, a 14 

kiemelten kezelt bűncselekmény 

száma 26,7 százalékkal, a rongálá-

sok 27,5 százalékkal, a lopások 35,1 

százalékkal, a gépkocsi feltörések 

60,9 százalékkal, a gépkocsi lopások 

87 százalékkal csökkentek, rablás 

egyetlen esetben fordult elő. 

— Érdemes felidézni, hogy honnan 

is indultunk. Másfél évtizeddel ez-

előtt egy-egy lakossági fórumon az 

itt élők hosszan sorolták a közbiz-

tonsággal kapcsolatos panaszaikat 

— kezdte felszólalását Nagy Gábor 

Tamás. — Még a kilencvenes évek 

közepén, amikor megkérdezték az 

embereket, mi a legfontosabb, akkor 

mindig a közbiztonságot említették 

első helyen. Ma mindössze néhány 

százalék jelöli meg a közbiztonság 

problémáját. Mert ma a közbizton-

ság jó. 

A polgármester leszögezte: a rendőr-

ség és az önkormányzat feladata az 

elért eredmények megőrzése, ehhez 

segítséget nyújtanak a kormányza-

ti intézkedések és a költségvetési 

források egyaránt. Arra is felhívta a 

figyelmet, hogy a technika fejleszté-

sekben, például a térfigyelő rendszer 

korszerűsítésében szinte soha sem 

lehet megállni. Az önkormányzat eb-

ben is partnere a rendőrségnek.

A kiemelkedő munkát végző rendőrö-

ket Szent György-díjjal, a katasztró-

favédelem munkatársait Szent Flóri-

án-díjjal ismeri el az önkormányzat. 

A díjakat lapunk megjelenésekor 

adták át. Szent György-díjat kapott 

Gyebnár Péter László rendőrőrnagy. 

A Szent Flórián-díjat Molnár Péter 

tűzoltó főtörzsőrmesternek ítélték 

oda.                                                 D. A.
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Húsvéti 

meglepetés

A Budavári Önkor-

mányzat idén is 8000 

forintos húsvéti tá-

mogatással segítette a 

80 év feletti időseket. 

A kerületben működő 

három Idősek Klubja 

tagjainak Nagy Gábor 

Tamás polgármester 

személyesen adta át a 

támogatást és virággal 

is köszöntötte az idő-

seket. Szentgyörgyvöl-

gyi Péter, az V. kerület 

polgármestere pedig 

bonbonnal lepte meg a 

klubtagokat. 

Áder János köztársasági elnök 2019. május 26. napjá-

ra, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 

magyarországi választását. A választással kapcsolatos 

fontos határidők: 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyaror-

szág területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő 

szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irá-

nyuló kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektro-

nikusan a helyi választási irodához. Az átjelentkezés-

re irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 

(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi válasz-

tási irodához. A választás napján I. kerületben tartózko-

dó, az I. kerületbe átjelentkezést kért választópolgár a 

3. számú szavazókörben (1011 Budapest, Bem rakpart 

6. Budavári Művelődési Ház) adhatja le szavazatát. Az I. 

kerületben településszintű lakcímmel rendelkező válasz-

tópolgár is a 3-as szavazókörben adhatja le szavazatát. 

 

Mozgóurna igényelhető a helyi választási irodánál le-

vélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus 

úton legkésőbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 órá-

ig; személyesen vagy elektronikus azonosítással elektro-

nikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig. Ezt 

követően csak elektronikus úton, elektronikus azonosí-

tással lehet igényt benyújtani  május 26-án 12.00 óráig. 

A szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizott-

sághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 

nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 

12.00 óráig kell benyújtani az igényt. 

Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartóz-

kodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A kül-

képviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló ké-

relmnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell 

megérkeznie a helyi választási irodához. 

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Budapest, Kapisztrán tér 1.

e-mail:valasztas@budavar.hu

telefon: +36-1-458-3092

Választási hírek
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Együtt köszöntöttük 
a Föld Napját

Április 22. a Föld Napja. A Budavári Önkormányzat 

közös kerület-takarítással és faültetéssel hívta fel a 

figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

A kerület vezetése, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ 

és szerkesztőségünk munkatársai a Gellérthegyen, a 

víztározó tetejét takarították ki. A bokrok alól, a sé-

tányok mellől sajnos sok eldobált hulladék került elő, 

az önkéntesek tucatnyi szemeteszsákot töltöttek meg.

A Föld Napja alkalmából facsemetével és cserjékkel 

gazdagodott a Naphegyen a népszerű Pom-Pom ját-

szótér. Nagy Gábor Tamás polgármester, Varga Antal 

alpolgármester, Jeney Jánosé (képünkön) és Horváth 

Csilla képviselők a közös ültetéssel arra hívták fel a 

figyelmet, hogy „aki fát ültet, a jövőbe tekint.”

A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ munkatársai a Gellérthegyen takarítottak

Fát, cserjéket ültettek a Naphegyen
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Kibomlott 
szerpentin-
szalagok

Május 9., csütörtök 17.00

Hús-vér nőiesség és parfőmös ro-

mantika Erdős Renée születésének 

140. évfordulójára. A Berzsenyi Dá-

niel Irodalmi és Művészeti Társaság 

programja. Előadó: Dr. Császtvay 

Tünde irodalomtörténész. A belépés 

díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a jokaiannaszalon@bu-

davar.hu e-mail címen lehet a prog-

ram megjelölésével.

„Kányádi 
90”

Az Irodalmi Magazin Kányádi című 

lapszámának bemutatója

Május 10., péntek 18.00

Az est moderátora: Mirtse Zsuzsa 

író, költő. Vendégek: Pécsi Györ-

gyi irodalomtörténész, Iancu Laura 

költő, Szentmártoni János költő, az 

Irodalmi Magazin főszerkesztője. 

Kányádi Sándor életművéből Gryl-

lus Dániel és Gryllus Vilmos adnak 

zenés ízelítőt. A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött. Regiszt-

rálni a jokaiannaszalon@budavar.hu 

e-mail címen lehet a program meg-

jelölésével.

Vízivárosi 
csillagok

Május 13., hétfő 19.00

Vendég: Száraz Miklós György Jó-

zsef Attila-díjas író, aki egy rend-

hagyó életrajzában így ír: „…Sokat 

tekergett a mesés Andalúziában és 

Rómában, csellengett télen görög szi-

geteken, eljutott Tibet kősivatagaiba, 

Arábia és Észak-Afrika homoksivata-

gaiba, de az otthona Budán van, az 

első kerületben, a Várhegy oldalában, 

a Vízivárosban…” Beszélgetőtársa a 

Kossuth-díjas írótárs: Temesi Ferenc. 

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Tehetség-
mustra

Május 15., szerda 18.30

A Vízizene szezonzáró estje — immár 

hagyományteremtő módon — a Ze-

neakadémia kivételes tehetségeire 

fókuszál. Belépődíj: 1000 Ft, Buda-

vári Önkormányzat Kerületkártyával 

a belépődíj: 500 Ft. Jegyvásárlás: 

www.jegy.hu, jegyrendelés: jokaian-

naszalon@budavar.hu

Balatoni 
impressziók

Május 16., csütörtök 18.00

Kovács Emőke: Balatoni Impressziók 

— Sorsok, helyek, történetek — című 

könyvének bemutatója. A belépés 

díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a jokaiannaszalon@bu-

davar.hu e-mail címen lehet a prog-

ram megjelölésével.

Száraz Miklós György • fotó: Szász Marcell

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje 

alatt, egyéb esetben a látogatás 

időpontjával kapcsolatban ajánlott 

előzetesen egyeztetni.

Jegyek átvétele: kedd, szerda, csütör-

tök 16.00-18.00. További információ:

jokaiannaszalon@budavar.hu

www.jokaiannaszalon.hu

Versek és 
csillagok
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„A versek ritmusára 
születtünk”
A majd’ két évtizedes hagyományoknak megfelelően Márai Sándor egykori Mikó utcai lakóháza előtt 

ünnepelte a Budavári Önkormányzat a Költészet Napját és Márai születésnapját. Az idei megemléke-

zésen L. Simon László országgyűlési képviselő, József Attila-díjas költő olvasta fel ez alkalomra írt 

esszéjét.

— Ki tudja hányszor olvastam már el Örkénytől a Bal-

lada a költészet hatalmáról című egypercest — kezdte a 

meghívott, így folytatva: újra és újra előveszem, és el-

csodálkozom azon, hogy éppen egy elbeszélés mutat rá 

ilyen egyszerűen és tökéletesen a költészet varázslatos 

erejére.

— Az életünk tele van költészettel — emelte ki L. Simon 

László, jelezve: az égbolt tele van költészettel, ezt már a 

költők is tudják, írja Márai. De a sírbolt is tele van költé-

szettel, s a kutak mélye, s a madarak zsigerei is, s min-

den, ami van, ami él, vagy valamilyen rezgésszám szerint 

hozzátartozik ahhoz az ütemhez, amely a világot moz-

gatja és áthatja. A jó költő mindig erre az ütemre ügyel.

A versek ritmusára születtünk. Anyánk méhében a szív-

dobbanás egy ütem volt életünk eposzából. Minden korty 

anyatej, mit magunkba szívtunk, egy metafora a magyar 

nyelv rejtélyes rapszódiájából.

— A költészet csodájából csak elvenni lehet — emelte ki. 

— Egyszer az egyik lányomnak segítettem az irodalmi 

házi feladatában — idézte fel esszéjében a költő. — Még-

iscsak magyartanár vagy apa, vagy nem? A Toldi első 

énekéből kellet kiírnia és osztályoznia a metaforákat. 

Olyan volt, mintha a háború után egy helyre kellett 

volna hordanunk a halottakat. Átnézni a zubbonyok 

zsebeit, lehúzni az ujjakról a gyűrűket. – Hamarabb be-

lefáradtam a metaforák kiírásába, mint a lányom. Ez a 

monoton statisztikus feladat éppen azt az örömöt veszi 

el, amit a költészet nyújtani képes. Ami nem azt jelenti, 

hogy nem kell megtanítani, mi is a metafora. Lehetne 

ezt úgyis, hogy közben az ember ne távolodjon el attól, 

amit magyarként már az anyatejjel szívott magába – így 

L. Simon László. 

A megemlékezés végén az önkormányzat és a résztve-

vők koszorút helyeztek el Márai szobránál és emléktáb-

lájánál a Mikó utcában.

Ditzendy

L.  Simon László

Versek és 
csillagok
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Prokop Péter pap, festő-író alkotá-

saiból nyílt kiállítás április 16-án 

a Tabáni Kuckóban. A Szent Ferenc 

Kórház gyűjteményéből válogatott 

emléktárlat megnyitásakor Feledy 

Balázs művészeti író többek között 

kitért arra, hogy a 20. század ne-

ves festőművésze 1919-ben Kalo-

csán született, ott végezte a jezsuita 

gimnáziumot, az érseki szeminári-

umot, majd pappá is ott szentelték. 

Három éven át káplánként szolgált. 

1945-ben beiratkozott a pesti Kép-

zőművészeti Akadémia festőszakára. 

Mesterei között volt Domanovszky 

Endre és Barcsay Jenő is. 1948-ban, 

az iskolák államosítása után érseke 

visszahívta, így utolsó félévét a főis-

kolán már nem fejezhette be, káp-

lánként szolgált tovább, miközben 

templomi oltár- és falképeket festett. 

1957-ben elhagyta az országot, és a 

Római Képzőművészeti Akadémián 

szerzett festőművészi diplomát. A 

római évek hozták számára művé-

szetének kiteljesedését. Ő maga így 

írt erről: „Rómában legfőképpen felfe-

deztem a Fényt, és föllobbant színeim 

átalakultak, megérlelődtek. Lángoló 

színeim azonban a szülőföldemé!”

Prokop Péter 1999-ben költözött 

vissza Magyarországra és 2003-ban 

bekövetkezett haláláig fáradhatatla-

nul alkotott. Művészi munkáit őrzi 

többek között Kalocsán az Érseki 

Múzeum és a római Szent István 

zarándokház. Pályája során szá-

mos önálló kiállítása volt (Olasz- és 

Németországban, Ausztriában, az 

Amerikai Egyesült Államokban és 

Ausztráliában). Egyedi expresszív 

stílusáról festményei mellett színes 

üvegablakai, tábla-, fal- és oltárké-

pei, grafikái tanúskodnak.

Prokop Péter kiállítása a Tabáni Kuckóban

Titkok – kint és bent
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A Tabáni Kuckóban kiállított bib-

liai tárgyú kompozíciói egyszerre 

mutatják az egyéni evangéliumi 

értelmezést és a  mély vallásos 

szellemiséget. Prokopp Péter ősi, 

szakrális-ikonikus bibliai alakokat 

értelmez újra erős, dekoratív szí-

nekkel és derűvel. Saját arc poe-

ticája szerint: „Elvem mindig is 

az: minél többet sűrítsek a műbe 

az emberségből. A művész ne sze-

gényítse ki magát semmiféle han-

dabandának, mert az újdonság. 

Érdekesnek és szellemesnek tűnő 

dekorációért. Nem elégítettek ki 

a legföljebb iparművész tendenci-

ák. A tartalmasságot nem tagad-

hattam meg. A tiszta művészetet 

olyan értelemben persze hangoz-

tatom, hogy a létrehozásban a fő 

szempont az artisztikum. Nélkü-

le zátonyra fut a megvalósítás. A 

téma tehát nem furakodhat a fő 

helyre, de mellékesen, oldalhajtás-

ként csatlakozhat a kivitelezéshez.

Pap mivoltom is befolyásolta dön-

tésemet. A bensőm közölni kötelez 

nézőim kedvére. Magával ragadni 

a misztikum felé. A pap-festő-író 

háromsága összekeveredve segítik 

egymást. Egyvelegük gyümölcse 

rájuk áldozott életem, a kilencezer 

kép és tizenhét könyvem.”

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: 

Április 30. kedd 18.00:

„Pap-költők Társasága – vendég-

ségben Virág Benedeknél” 

Szakrális költészet a magyar iro-

dalomból; Szörényi László iro-

dalomtörténész, egyetemi tanár 

előadása.

Május 14. kedd 18.00 óra: 

Prokop Péter, az összművész 

Prof. Dr. Prokopp Mária művé-

szettörténész, egyetemi tanár 

előadása és Prokop Péter fes-

tőművész 100. születésnapja al-

kalmából megjelent Emlékezések 

könyve című album bemutatója. 

A festményeket és számos kötetet 

is bemutató kiállítás május 14-ig, 

keddtől szombatig, 14-18 óra között 

látogatható a Tabáni Kuckóban, a 

Döbrentei utca 9. szám alatt. A belé-

pés díjtalan.                                     r.a.

AZ IGAZSÁG SZENVEDÉLYE
Filmvetítés a Tabán moziban

Május 16. csütörtök 18.00 

Kovács András: Falak

A belépés díjtalan, de az ingyenes jegyek kiváltása előre 

szükséges a Tabán mozi pénztárában a helyek korlátozott 

száma miatt. Cím:  1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89., 
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Márai 
Szalon 

Április 30. kedd 17.00

A Május-ünnep című előadás vendé-

ge: Dr. Lőrincz György bortermelő.  

Közreműködik: Für Anikó színművész 

és  Szőcs Artur rendező, színművész.  

Házigazda: Szigethy Gábor. Helyszín: 

Budavári Önkormányzat Díszterme – 

I. Úri utca 58. 

Testvér-
városi 
Egyesület

Május 10. péntek 16.00 

Hogyan lassítsuk az öregedés fo-

lyamatát, milyen kezdeményezések 

és helyi lehetőségek vannak aktivi-

tásunk megőrzésére? A témáról dr. 

Apor Péter címzetes egyetemi tanár, 

belgyógyász-, sport-, szív rehabilitá-

ciós szakorvossal beszélgetnek. 

Helyszín: Várnegyed Galéria – 

I. Batthyány u. 67.

Várbarátok 
köre

Május 13. hétfő 17.00 

A Budapesti kalauz marslakók szá-

mára című  pódium-műsorral Szerb 

Antalra emlékeznek. Előadó: Szalóczy 

Pál, a Magyar Rádió volt főmunka-

társa, Kazinczy-díjas előadóművész. 

Helyszín:  Budavári Önkormányzat 

Díszterem – I. Úri utca 58.

A feltámadás 
ábrázolása 

Május 11., szombat, 17.00 

A Napút Művészeti Akadémia tavaszi 

kiállításán négy alkotó - Bíró Edina, 

Döbröntei Zoltán, Hódosi Helga és 

Kiss Viktor - közös ikonográfiai alap-

ból kiinduló és összehangolt mun-

kafolyamatban készült nagyméretű 

képei különböző színvilágokban utal-

nak a halál utáni lélekvilágra a Föld, 

a Feltámadott test és az Angyal áb-

rázolásával. A kiállítást megnyitja: 

Puntigán József helytörténész (Lo-

sonc). Helyszín: Magdolna-torony – I. 

Kapisztrán tér. 

A kuruc kor
Május 14. kedd 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület a Rákóczi- és kuruc em-

lékek nyomát mutatja be – ezúttal 

Erdélyben. Előadók: Okos Márton 

és Horváth Zoltán György. Helyszín: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szék-

ház – I. Gellérthegy u. 30-32. 

Körutazás
Június 8-14.

A Honvédelmi Szövetség a II. Rá-

kóczi Ferenc emlékév alkalmából 

körutazást szervez Rozsnyó, Kassa, 

Körmöcbánya, Bajmóc és sok más 

felvidéki város felkeresésére helyi 

idegenvezetéssel. Részletes tájékoz-

tatás: presidium@tkoe.hu, tel: +36-1-

33-77-683.

Könyvtári 
programok 

Április 30. kedd, 16.00 

Könyvklub  az Életet az éveknek 

nyugdíjasklub szervezésében. Téma: 

Kuncz Aladár  Fekete kolostor című 

könyve. Vendég: Zahora Mária dra-

maturg.

Május 9. csütörtök, 17.00 

Történetek a könyvtárban címmel egy 

novella kapcsán beszélgetés a mű ál-

tal felvetett kérdésekről. A beszélge-

tést Farkas Zsuzsa könyvtáros, bibli-

oterapeuta vezeti. 

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár - I. 

Krisztina krt. 87-91.

Budapest 100
Május 4-5.

A népszerű városismereti program-

sorozatban ezúttal a száz éve meg-

nyílt németországi Bauhaus iskola 

épületeit ismerhetik meg a résztve-

vők. Részletes program: http://buda-

pest100.hu/ 

Egyikből 
a másikba

Május 15-ig

Babos Pálma Ferenczy Noémi-díjas 

kerámiaművész és Raija Rastas finn 

textilművész Egyikből a másikba 

című közös kamara kiállítása május 

15-ig látogatható a Kiskép Galériá-

ban. Helyszín: I. Országház utca 8.
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Szentendrei 
angyal-
szárnyak

Óriási érdeklődés mellett nyílt meg 

a Tér-Kép Galériában, a Budapesti 

Tavaszi Fesztivál programsorozat 

részeként, a GlasSpring üvegművé-

szeti kiállítás. A tárlaton 44 művész 

munkáiban gyönyörködhetünk má-

jus 10-ig.

Az üveg különleges anyag, amely 

szinte kimeríthetetlen forma- és ér-

telmezési lehetőséget ad, rendkívüli 

átalakulásokra képes. Erre szolgál 

bizonyítékul ez a mostani, kivéte-

lesen gazdag és izgalmas kiállítás 

is, amely átfogó módon mutatja be 

a Magyar Üvegművészeti Társaság 

alkotóit.                                      DIA

Üvegművészet a tér-kép galériában

Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas fes-

tőművész április 11-én nyílt kiállítása abba 

vonulatba tartozik, amellyel a Várnegyed Ga-

léria a keresztény ünnepkör előtt tiszteleg. A 

„János evangéliuma” a nemzetközi hírű mű-

vész alkotásaival köszöntötte a húsvétot.

A megnyitón Petrás Mária Prima Primissi-

ma- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes 

autentikus, népi egyházi éneke után Novonty 

Tihamér művészeti író avatta be a látogatókat 

Aknay János képi világába. A tárlaton több-

ségében ó- és újszövetségi epizódok láthatók. 

Akárcsak a középkori táblaképeken, ezeken az 

alkotásokon is az ég találkozik a földdel, itt a 

templom, a ház és a torony az Isten lakhelye. 

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A VÁRNEGYED GALÉRIA 
15. SZÜLETÉSNAPJÁT!
2019. április 29. hétfő 18.00 óra

Köszöntőt mond: Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere

és Feledy Balázs M. S. mester díjas művészeti író

Közreműködik: Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekes



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, 2019. ÁPRILIS 25. CSÜTÖRTÖK18

k u lt ú r a

Május 1-jén 19.30 órakor Beetho-

ven egyetlen oratóriuma, a Krisz-

tus az Olajfák hegyén csendül fel a 

krisztinavárosi Havas Boldogasz-

szony Plébániatemplomban. Vashe-

gyi György, az Orfeo Zenekar és a 

Purcell Kórus Liszt-díjas művészeti 

vezetője lapunknak elárulta, hogy 

nem véletlenül tértek vissza erre a 

helyszínre, hiszen az egyházi műve-

ket akusztikai szempontból legjobb 

templomban előadni. 2009-ben — a 

Haydn-évben — Haydn: Teremtését 

játszották ugyanezen falak között, 

tavaly pedig Beethoven C-dúr misé-

jét adták elő ugyanitt. 

Az 1803. április 8-án bemutatott 

Krisztus az Olajfák hegyén című 

oratórium témáját Beethoven maga 

választotta, szövegkönyvét Franz 

Xaver Huber írta. A mű a képzőmű-

vészeti alkotásokon is sokszor meg-

örökített evangéliumi jelenetsort 

idézi fel. Szabadon kezelve a ha-

gyományos passiót, annak azonban 

csupán kezdeti elemeit jeleníti meg, 

a történet két fontos jelenete: az 

alvó tanítványok háromszori feléb-

resztése, illetve Júdás árulása nem 

szerepel benne. A Getszemáni-kert-

ben töltött éjszaka félelmének meg-

jelenítése, az angyallal történő be-

szélgetés, valamint Jézus elfogása 

azonban áriák és énekkari szólamok 

keretében idéződik fel. A drámai mó-

don megfogalmazott érzelmek na-

gyon is emberközelbe hozzák Isten 

fiát, aki végül elfogadja sorsát.

A koncerten a Jézust alakító tenor 

szólista, Komáromi Márton mellett 

a műben a koloratúrszoprán angyal 

szólamát Kolonics Klára, Pétert pe-

dig Najbauer Lóránt basszus szólista 

szólaltatja meg. A zeneszerző az ere-

deti kottát szokatlan módon színpadi 

utasításokkal is ellátta. 

Beethoven Budán 2019
Április 30. – május 7. között ismét megrendezi a Budavári Önkormányzat a Beethoven Budán Fesztivált. 

Számos helyszínen és koncerten idézik meg a zeneszerzőt, aki 1800. május 7-én a Budai Várban lépett fel.  

Oratórium a Krisztina templomban
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Roll over BEAThoven

A Beethoven Budán Fesztivál keretében május 3-án a dzsessz-szólistával és cigányzenekarral fűszere-

zett rock-est mindenképpen a különlegességek közé tartozik majd.  A Roll over BEAThoven – Add meg 

magad BEAThoven című koncert az ihletett improvizációnak ad teret. A számos zenei meglepetést tar-

togató koncert két főszereplője a „Nagy generáció” két Kossuth- és Liszt-díjas billentyűs-zeneszerzője: 

a Budavárért emlékéremmel kitüntetett Benkő László és Budavár díszpolgára, Balázs Fecó. 

Hogyan fogadták ezt különös kezdeményezést?

BENKŐ LÁSZLÓ: — Középiskolás korunkban mindketten 

klasszikus zenét tanultunk, Beethovenen, Chopinen, Lisz-

ten nőttünk fel. Amikor összeültünk, hogy megbeszéljük 

a koncert koncepcióját, rá kellett jönnünk, hogy az elmúlt 

évtizedek során született szerzeményeink egy része – ha 

nem is úgy, mint a komolyzenei szerzők művei —, de bi-

zonyos értelemben klasszikussá vált. Amit annak idején 

a zene szeretete okán írtunk, beköltözött az emberek 

lelkébe, mint annak idején a szonáták vagy szimfóniák.

BALÁZS FECÓ: — Szerintem a zene nem ismer határokat, 

én mindenképpen az átjárhatóság híve vagyok. Ezen az 

esten a saját zenéken keresztül szeretnénk körbejárni a 

klasszikusokat. Ez azt is jelenti, hogy nem csupán Bee-

thoven, hanem más komolyzenei szerzők ismert harmó-

niái is felcsendülnek majd.

Milyen zenekari felállásban hallhatjuk majd Önöket?

BENKŐ LÁSZLÓ: — Egymást váltva, és közösen is játsz-

szunk majd szólót, és egy rock zenekar is lesz mögöt-

tünk. Sztárvendégünk Szakcsi Lakatos Béla, aki pár éve 

önálló Beethoven improvizációs estet is adott a Várban. 

Koncertünkön az egyik dallam átgördülhet egy másikba, 

örökzöld dallamfoszlányokat is rejtenek az improvizá-

ciók és sok régi saját szerzemény is felcsendül majd. 

A gondolatokon és az érzelmeken egyaránt Beethoven 

szellemisége érződik majd.

BALÁZS FECÓ: —A zenei kavalkádot segíti gyerekkorunk 

kedvenc zenekara, a Rajkó Zenekar is, akik többek kö-

zött Brahms és Liszt darabokat is játszanak majd. Az 

egymással harmóniában lévő, különböző zenei műfajok 

végül — vágyaink szerint — a zenében való hitünket is 

megmutatják.

r.a.
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Beethoven Budán 2019

Emlékkoncert kitűnő 
szólistákkal
A Beethoven Budán Fesztivál emlékhangversenyét május 7-én ismét azon a helyszínen, a Várszínház-

ban tartják, ahol a zeneszerző-zongoraművész 1800. május 7-én, József nádor meghívásának eleget 

téve vendégszerepelt. Az ünnepi koncert két szólistája Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt-díjas hegedűmű-

vész, valamint Berecz Mihály zongoraművész. 

Milyen érzelmi többletélményt je-

lent Önöknek az autentikus hely-

szín?

BERECZ MIHÁLY: — Milyen öröm lett 

volna hallani azt a koncertet! Köny-

nyen elfelejtjük, hogy a fiatal Bee-

thoven inkább zongoraművészként, 

mint zeneszerzőként volt ismert. 

Tanítványa, Carl Czerny írásaiból 

sokat megtudhatunk Beethoven „za-

bolátlan, vad” játékáról. Szélsőséges, 

nagy hangerő, merész pedálhaszná-

lat volt rá jellemző. Több pedáljelzé-

se korabeli hangszereken is szokat-

lan hangzású, meghökkentő.

BARÁTI KRISTÓF: — Minden 

helyszínnek saját aurája van, a 

Várszínház ezek közül kiemel-

kedő helyszín. Az egész Vár tör-

ténelmi kisugárzással rendelkezik, 

emellett Beethoven a hozzám legkö-

zelebb álló szerző. Ez az együttállás 

számomra nagyon inspiráló.

Előfordult már, hogy olyan helyszí-

nen, színpadon léptek fel, amely a 

zenetörténet valamelyik jelentős 

alakjához kötődött?

B. M.: — Igen, volt ilyen: A Zenea-

kadémia Nagytermének színpadán 

Dohnányi, Bartók, Cziffra, Fischer 

Annie is gyakran megfordult. A Liszt 

múzeum, illetve a Csalán utcai Bartók 

Emlékház a zeneszerzők zongoráit 

őrzi, ezeket volt szerencsém meg-

szólaltatni. A legnagyobb múltú hely-

szín talán mégis a Vigadó — különös 

élmény volt Brahmsot, Lisztet vagy 

Ravelt játszani ugyanott, ahol maguk 

a zeneszerzők is koncerteztek.

B. K.: — A Carnegie Halltól a Moszk-

vai Konzervatóriumig jó néhány 

olyan hangversenyteremben kon-

certeztem, amelyeknek a nagy elő-

dök miatt hihetetlen aurája volt. Ma-

gyarországon Martonvásár az a hely, 

ahol nyaranta fesztivált rendeznek 

Beethoven látogatásainak emlékére. 

Magam is játszottam ott.

A Beethoven Budán Fesztiválon 

három Beethoven hegedű-zongora 

szonátát játszanak. Dominál vala-

melyik hangszer ezekben a művek-

ben vagy inkább kiegészítik egy-

mást?

Baráti Kristóf • fotó: Marco Borggreve
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B. M.: — Az op. 12-es három szoná-

tában — ami Beethoven első ilyen 

hangszerösszeállítású sorozata — 

a hagyományhoz hűen a zongora 

főszereplő. Nem véletlenül jött hasz-

nálatba az elnevezés: „zongoraszoná-

ták hegedű kísérettel”. A későbbi vo-

nós-zongora művekben már jobban 

eloszlik a hangsúly a hangszerek 

között, így az általunk játszott op. 

30-as szonátákban is nagyobb sze-

repet kap a hegedű. A nem sokkal 

ezek után írott Kreutzer-szonáta pe-

dig akár egy versenymű is lehetne 

zenekari kíséret nélkül. 

B. K.: — Én a két hangszer párbeszé-

dét hallom a szonátákban. A kama-

razene jellegzetessége, hogy a hang-

szereket egyenlő formában vezeti a 

szerző, két zenész egymás partnere-

ként játszik.

Milyen érzelmeket sugároznak az el-

hangzó szonáták?

B. M.: — A legegységesebb talán a 

harmadik, G-dúr szonáta, aminek 

mind három tétele duzzad az erőtől, 

ragyog a derűtől, a humortól. Népze-

nei hatás leginkább a virtuóz harma-

dik tételen hallatszik. A c-moll szon-

áta a leghosszabb (és legnehezebb) 

a három szonátából. A sötét hangvé-

telű tételek között — játékosságával 

— kifejezetten üdítően hat a scherzo.

B. K.: — Igyekeztünk úgy összeállítani 

a programot, hogy három különböző 

hangulatú mű kerüljön egymás mel-

lé. A fiatalos, lendületesebb művet 

egy kísérletező jellegű szonáta köve-

ti, majd mind között a legismertebb, 

a dramatikus Kreutzer zárja az estet.

Hangszeres szólistaként hogyan 

hangolódnak össze?

B. M.: — Igazi rajongója vagyok Ba-

ráti Kristófnak, sokszor volt alkal-

mam hallani. Talán a legkedvesebb 

emlékem vele kapcsolatban Bartók 

Szólószonátája. Nagy öröm számom-

ra, hogy az ünnepi koncerten együtt 

játszhatok vele!

B. K.: — Nagyon szeretem, amikor a 

kamarazenei baráti körömbe új ze-

nei partnert vonhatok be, és különö-

sen örömteli, ha az illető fiatal. Misi 

számomra új felfedezés. Biztos va-

gyok benne, hogy a közönség május 

7-én nagyszerű koncertet hallhat.

Rojkó A.

Berecz Mihály • fotó: Zsugonits Gábor

A Beethoven Budán Fesztivál koncertjeire a jegy.hu 

weboldalon, az Interticket jegyirodáiban, a Budavári 

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Buda-

pest, Kapisztrán tér 1.) és a Jókai Anna Szalonban (1011 

Budapest Iskola utca 28.) lehet jegyeket vásárolni.

I. kerületi Kerületkártyával a Budavári Önkormányzat 

Ügyfélszolgálati Irodáján és az Jókai Anna Szalonban 

történő vásárláskor a jegyek árából 50% kedvez-

ményt adnak.

Jegyvásárlás a koncertekre
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. Babajelbeszéd tanfolyam és 

beszédindító foglalkozás. Érdeklő-

dés:www.babakezek.hu, bubocababa@

gmail.com. További információ:  Ha-

mar-Szelényi Éva, www.buboca.hu.  

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy 

a klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, önszerve-

ződő angol társalgókör. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

KEDD: 

08.00-09.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning. 

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok az 

ízületi mozgásterjedelem növelésére, 

valamint egyensúlyfejlesztés. Részvé-

teli díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás játszó 

és táncház 1-3 éves korú gyermekek és 

szüleik részére. Részvételi díj: 1000Ft/

alkalom (egy gyermek + egy felnőtt).  

Információ: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta;  

piroska.marton.tanc@gmail.com

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub. Részvételi díj: 500 Ft. To-

vábbi információk a facebook-ol-

dalon: Közép-budai baba-mama és 

hordozós klub, illetve az ollivander@

freemail.hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő”- senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyugdí-

jasoknak ingyenes. Folyamatos csat-

lakozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

09.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javítá-

sáért. A torna ingyenes, folyamato-

san lehet csatlakozni a csoporthoz.

 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés. Részvételi díj: 1400 Ft/

alkalom, 4600 Ft/4 alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

SZÍNKÓPÉ TÁBOR
Nyári színjátszó tábor 6-12 

éveseknek. 

Turnusok: június 17-22. és 24-

28., július 15-19. 

Részvételi díj 25.000 Ft (testvé-

rek jelentkezése esetén kedvez-

mény). 

Jelentkezési határidő: május 21. 

Érdeklődés, jelentkezés: Zri-

nyi-Patocskai Katalin, +36-20-

770-8679, szinkope@gmail.com. 
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NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. További információ: +36-1-

375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 -19.30 óra.

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli 

érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. 

További információ: Szadai Kriszta 

+36-70-636-6869; szadai.kriszta@

gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedden 11.00 – 12.00 óra. Nem kell 

hozzá partner, sem előzetes tánctu-

dás. A részvétel I. kerületi lakosok-

nak ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; Előzetes regisztrá-

ció szükséges: mozduljtudatosan@

gmail.com. Facebook elérhetőség: @

mozduljtudatosan.

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra. Rész-

vételi díj: 1.000 Ft/alkalom; 3.200 

Ft/4 alkalmas bérlet.

További információ: Ertler Anikó 

gerinctorna és gyerekjóga oktató; 

tel.: +36- 20-346-8051; e-mail:  

anikoertler@gmail.com.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren.

08.00-09.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 

Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500 Ft. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csil-

la, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@

index.hu

Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok 

részére

Kedden 9.00-10.00 és 10.30-

11.30 óráig, csütörtökön 8.00-

9.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalom-

mal szükséges, amelyet hétfőn és 

szerdán, 10.00-12.00 és 15.00-

17.00 óra között a 06-1-780-

7660-as telefonszámon, vagy 

személyesen a Vízivárosi Klub-

ban tehetnek meg.

Hahó, itt a Czakó!

Idén is sok család vett részt a Tavaszköszön-

tő Napon a Czakón.  A legkisebbek kedven-

ce az ugrálóvár volt, a nagyobbak fociztak, 

kipróbálták a spinninget vagy a Tegball-t 

(képünkön).  

CSALÁDI DÉLUTÁN 

Április 26., péntek 16.30 

Áprilisban Rolando bűvész inter-

aktív műsorával várják a családo-

kat a Czakó Utcai Sportközpont-

ba. A részvétel ingyenes. További 

információ: Program: +36-1-375-

0336; +36-20/232 8111

Czakó utcai Sport- és 
Szabadidő Központ 
1016 Budapest, Czakó 
u. 2-4.
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Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu

www.bem6.hu         budavarimuvelodesi.haz        budavarimuvelodesihaz

Szájharmonika Fesztivál

Április 26. péntek 18.30-tól és 27. 

szombat 17.00-tól

10 éves a Szájharmonika klub a 

Bem6-ban! Program: 

Április 26.:  18:30 - 19:15 kérdés-fe-

lelet (Q&A), Szabó Tamás, Pribojszki 

Mátyás; 19:30 - 20:00 Grunting Pigs 

koncert; 20:15 - 21:00 Szabó Tamás 

& Igali Csanád koncertje, 21:00 - 

21:45 Jam Session, Örömzene; 

Április 27.: 17.00 órától szájharmoni-

ka kiállítás, 17:30 - 18:30 Filmvetítés, 

„A szájharmonika története”; 18:30 - 

19:00 kérdés-felelet (Q&A), Pribojszki 

Mátyás, 19:15 - 19:50 Sopron Tangó 

Trió (H); 20:00 - 21:00 Konstantin Re-

infeld & Christoph Spangenberg (D); 

21:15 - 21:45 Pawn Shop (H); 21:45 

- 22:00 Jam Session, Örömzene.

Pénteki belépő: 1200 Ft, szomba-

ti belépő: 1500 Ft, kedvezményes 

belépő a két napra: 2500 Ft. Jegyek 

elővételben a  www.tixa.hu  oldalon 

kaphatók!

Misztrál Művészeti Klub

Április 28. vasárnap 19.00

Belépő: 1000 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók!

Sebő-Klub és Táncház 

Május 4. szombat 19.00

Belépőjegy: 1200 Ft.- Jegyek elővé-

telben a www.tixa.hu oldalon kapha-

tók.

Ethnofil koncert

Május 12. vasárnap 19.00

Világzene egy másik univerzumból. 

Belépőjegy elővételben: 1200 Ft; a 

helyszínen: 1500 Ft. Jegyek elővé-

telben a www.tixa.hu oldalon kapha-

tóak.

Alakformáló konditorna

Minden kedden, csütörtökön 15.30-

16.30 és 16.30-17.30, szerdánként 

és pénteken 07.30-08.30 és 08.30-

09.30   Vezeti: Tóth Ildikó, Harango-

zó díjas táncművész. Belépő:  1000 

Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft.

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30

Közösségi tánc, mely kíméletesen 

mozgatja át az izmokat, ízületeket 

és kiválóan hat a memóriára. Nem 

igényel táncpartnert, sem előzetes 

tánctudást. Vezeti: Szegedi Judit; 

+36 20 222 2326. Belépő: 600 Ft

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 

Kötetlen foglalkozás, közös kötés 

kezdőknek, újrakezdőknek és ha-

ladóknak.  Vezeti: Erdei Gyöngyvér. 

+36 20-333-7503. Díja: 2 000 Ft. 

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Minden csütörtökön 10.00  

A    „költészet lángját” élesztgetjük 

csütörtökönként.

Budavári Mozgássérült 

Egyesület

Május 7. kedd 14.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

minden hónapban klubnapot szervez 

mozgássérülteknek, akadálymente-

sített környezetben. Klubvezető: Dr. 

Szalkó Anna.

Baross Gábor Turista Klub

Május 3. péntek 14.00

Klubvezető: Malomhegyi Imre

Tabán sportkör

Május 9. csütörtök 17.00

Téma: Olasz régió. 

Ismeretterjesztés

Május 7. kedd 10.30 

Óvári Árpád: Alpesi utakon. Belépő: 

100 Ft.

Május 14. kedd 10.30         

Malomhegyi Imre: Az Iszlám építé-

szet remekei. Belépő: 100 Ft

Ferenczy István Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől péntekig 17.30-20.30 

Budapest legrégebb óta működő 

rajziskolája megújult környezetben 

várja minden felvételire készülő, 

vagy pusztán rajzolni vágyó leen-

dő diákját. Információ: +36-1-212-

9239. Napijegy: 3000 Ft, 1 hét 8000 

Ft, 4 hét 18 000 Ft, illetve minden 

hónap első hétfőjén nyugdíjasoknak 

ingyenes!
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve muködő 

WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatla-

niroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT. 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

Telefon: +36-30-509-2665, 212-

2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

IX. Duna parton a Liliom utcában 

Dunai panorámás erkélyes - a belső 

kert felé is nyíló - liftes társasház-

ban lévő 60 m2 alapterületű, 1 nap-

pali + 2 félszobás jó állapotú, napfé-

nyes nyugati fekvésű, cirkófűtéses, 

tehermentes azonnal beköltözhető 

öröklakás eladó. Irányár: 46,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.

I. Budai várban a Tárnok utcában 

91 m2-es Dunai panorámás, igénye-

sen felújított, gépesített, felszerelt, I. 

emeleti, összkomfortos 3 szobás ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 56,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Budai várban az Országház ut-

cában 64 m2-es, 1,5 szobás, étkezős, 

cirkó fűtéses, jó állapotú, földszinti 

önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Tóth Árpád sé-

tány felé nyíló 100 m2-es dongabol-

tozatos, felújítandó önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó 

vagy kisebb budai várban lévő ön-

kormányzati lakásra cserélhető. 

Csereirányár: 49,9 M Ft. Wágner Iro-

da, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcá-

ban 110 m2-es 4 szobás, emeleti, 

hangulatos, dongaboltozatos, gáz-

cirkó fűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó (tető-

tér felé nyíló elvi bővítési lehető-

séggel). Csereirányár: 69,9 M Ft. tel.: 

0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 3,5 

szobás, 2 szintes, teljes felújításra 

szoruló önkormányzati lakás bér-

leti joga budai kisebb öröklakásra 

cserélhető. Csereirányár: 18,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

II. Rózsadombon a Tövis utcá-

ban 3 lakásos bauhaus villaházban 

lévő I. emeleti 163 m2-es felújítandó 

öröklakás közel 500 m2 kizárólagos 

használatú telekrésszel azonnal be-

költözhetően eladó. Irányár: 129 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665 

XIV. Zuglóban a Várna utcában 

31 m2-es, csendes belső udvar felé 

nyíló 1 szobás, gázfűtéses III. eme-

leti napfényes önkormányzati gar-

zonlakás bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 

212-2136, 0630/509-2665.  

I. Attila úton a Tabán közelében 

– a Budai vár felé is nyíló - liftes tár-

sasházban lévő 86 m2 alapterületű, 

erkélyes, polgári jellegű, jó állapotú, 

napfényes nyugati fekvésű, cirkófű-

téses, tehermentes azonnal beköl-

tözhető öröklakás eladó. Irányár: 62 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665 

I. Tóth Árpád sétány felé nyíló 

63 m2-es emeleti, erkélyes teljes 

felújításra szoruló 2 szobás önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó. Csereirányár: 36,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

Ausztriai 65 nm-es, felújított, 

panorámás, pelletkazános „A” ener-

giaosztályú lakás és udvari táro-

lóhelyiség Karinthiában, az olasz 

Alpoknál 91 ezer euró (31 millió 

Ft) ELADÓ. (Esetleg cserélhető) Te-

lefon: 06-30-834-7008. E-mail: 

e06308347008@gmail.com.

KERESÜNK XII. II. III. kerületben 

vagy Solymáron, Nagykovácsiban 

kiadó új vagy újszerű, prémium 

minőségű vagy luxus, klímás villát 

vagy családi házat 2 állásos garázs-

zsal.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

KERESÜNK I. és II. kerületben 

minimum 4 hálószobás igényes ki-

adó házat vagy villát. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

KERESÜNK I. II. és XII. kerület-

ben eladó és kiadó 4 -5 hálószobás 

igényes házat és 3 hálószobás igé-

nyes lakást. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

II. Pasaréti zöldövezetben 9 la-

kásos társasház földszintjén csen-

des, világos, 53 nm-es 2 szobás 

erkélyes lakás 53 millió forintért 

eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

II/A Pesthidegkúti zöldövezet-

ben 2 szintes, összesen 120 nm-es 

ikerház 2 önálló lakrésszel, 500 nm-

es telken 72 millió forintért eladó. 2 

nappali, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, 

2 konyha. Rendezett pázsitos sík 
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kert, 2 gépkocsi beállóval. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Rózsadombon Endrődi Sándor 

utcában, 4 szintes PANORÁMÁS, 210 

nm-es ikerház, 6 szobával és 3 für-

dőszobával, saját kis kerttel, dupla-

garázzsal 158 millió forintért eladó. 

Irodának is alkalmas. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II/A Pesthidegkút zöldöveze-

tében, a Klebersberg Kastély köz-

vetlen szomszédságában, intim 

saroktelken, Makovecz Imre által 

tervezett, frissen felújított, 250 nm-

es 5 szobás, 3 szintes organikus vil-

la, rendezett ősfás kerttel, panorá-

más kilátással, garázzsal 169 millió 

forintért eladó. BakosLak Ingatlan 

326 0618, 06 20 974 0571.

II. Hárshegyi úti újszerű lakó-

parkban liftes épületben 3. emeleti, 

115 nm-es, 3 szobás, teraszos, pa-

norámás, duplakomfortos lakás egy 

teremgarázshellyel 109 millió forin-

tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571. 

XI. Hegyalja úton BAH csomó-

pontnál frissen és igényesen fel-

újított modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

 

 BakosLak Ingatlan Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel

Építési telek (zöld övezeti, belte-

rületi) az osztrák határnál 1300-3500 

m2 és üdülőtelek 3000 m2, kőpincé-

vel eladó. Telefon: 06-30-834-7008. 

E-mail: e06308347008@gmail.com.

ÉLETJÁRADÉK

Magányos? Ellátásra szorul? 

Vagy csak rossz az anyagi helyzete? 

Életjáradéki illetve eltartási szerző-

dést kötnék. 06-30/517-4580.

Életjáradék szerződés. Figye-

lem! Boriska vagyok. Telefon: 06-

20-4567-399. Budapesti nő vagyok, 

de becsületes. Nagy lakást keresek, 

önkormányzati bérleti joggal átadó 

lakás is érdekel. Ha lehet dunai ki-

látásra néző lakás legyen. Életjára-

déki szerződés hivatalosan ügyvéd, 

közjegyző jelenlétében. Szerződök 

lakására, ingatlanára, nyaralójára 

stb. Továbbá szerződök idős úri! 

hölggyel és úrral, házaspárral. Szer-

ződéskötéskor 1.000.000 Ft-ot azaz 

egymillió forintot fizetek előre. To-

vábbá minden hónapban 35.000 

Ft életjáradékot élete végéig. Ha 

igényli, ellátom a háztartásban és 

mindenben segítségére leszek. Én 

közlöm önnel mindig a Várban sze-

rettem volna lakni. de majd az Úr 

gondot visel rám! Sajnos mivel nincs 

lakásom, arra kérem akivel szerző-

dök írásban, hogy biztosítson egy 

szobát számomra, mert az ottlakás 

fontos lenne nekem. higgye el ön-

nek is jó lesz, mert nem lesz egye-

dül. Én becsületes keresztény nő 

vagyok akiben szeretet él. Ne féljen 

tőlem, mert én is mondhatnám! ne-

kem sem mindegy, hogy kivel kötöm 

meg az életjáradéki szerződést. Én 

csak olyannal kötöm meg a szerző-

dést aki Úri! ember, mert manapság 

az úriemberekben sok szeretet van. 

Kérem győződjön meg. Először hív-

jon és beszéljen velem, mert önnek 

is nekem is kell a szimpátia. Szemé-

lyesen mindent megbeszélünk. Higy-

gye el, ha bárkivel szerződök sosem 

fogja megbánni. Ne hagyja a nevető 

örököseire vagyonát, hisz nem is ka-

pott szeretetet tőlük. Élje fel a pénzt, 

amit én fogok adni önnek szerződés-

kötéskor. Hívjon! Köszönöm, hogy 

megértett engem és hívni fog. csakis 

becsületes emberrel kötöm meg az 

életjáradéki szerződést a budai vári 

lakásra. Boriska vagyok. telefon: 06-

20-4567-399.

Megbízható hölgy eltartási vagy 

gondozási szerződést kötne idős 

úr vagy hölgy személyével bővebb 

ismeretség után. Főzés, takarítás, 

ágyban fekvő beteg gondozása is. 

Janovics Ottilia. Telefon: 06-30-

589-61-12.

Középkorú hölgy eltartási vagy 

életjáradéki szerződést kötne. 06-

30/621-3857.

Budai várban nevelkedett hölgy 

eltartási szerződést kötne idős sze-

méllyel ingatlanért cserébe kölcsö-

nös szimpátia esetén. Gondoskodás, 

anyagi támogatás. Andrea: 06-30/ 

399-8180.

Járadékot fizetek havonta idős 

személynek budapesti vagy vidéki 

ingatlanért (lakás, ház, telek, szántó) 

Kérem 18.00 óra után hívjon. tele-

fon: 06-20-6290-916.

FIGYELEM! Életjáradéki szerző-

dés. Mária vagyok. Telefon: 06-20-

334-2680. Budapesti nő vagyok, de 

becsületes, csak nagy lakásra van 

szükségem. Sajnos nekem nincs la-

kásom. Életjáradéki szerződést kötök 

önkormányzati vagy bérlakásra mely 

örökölhető számomra. Továbbá szer-

ződök ingatlanára, nyaralójára is stb. 

Szerződök idős úri! hölggyel és úrral, 



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, 2019. ÁPRILIS 25. CSÜTÖRTÖK28

A p r ó h i r d e t é s

mert csal úriemberekben van szere-

tet, mert én keresztény nő vagyok. 

Továbbá szerződéskötéskor 500.000 

Ft-ot fizetek önnek. Kérem, ne hagy-

ja nevető örököseire. Élje fel azt a 

pénzt amit fogok adni önnek. Segítek 

a háztartásban, mindenben (ha ön is 

akarja). Ottlakni egy szobában fontos 

lenne számomra. legalább ön sem 

lesz egyedül. Hívjon! Minden szerző-

dés hivatalosan lesz. Gondolja meg. 

megbeszélünk mindent személyesen. 

A kölcsönös szimpátia nagyon fontos 

számomra is. Higgye el nekem sem 

mindegy, hogy kivel kötök szerződöm 

és ki fog befogadni. Kérem önöket, be-

csületes, normális emberekkel szeret-

ném megkötni az életjáradéki szerző-

dést ügyvéd, közjegyző jelenlétében. 

Köszönöm, hogy megértettek. Mária 

vagyok. telefon: 06-20-334-2680.

ADÁS-VÉTEL

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 

személyes ezüst étkészletet, tálcát 

stb. Könyveket, régi katonai kitünte-

tések tárgyait és teljes hagyatékot. 

Elso vevoként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-

0151, herendi77@gmail.com. Cím: 

IX. ker. Ráday u. 6.

Arany, ezüst felvásárlás! Kész-

pénzért veszek festményeket, bú-

torokat, Herendi, Zsolnay és egyéb 

porcelánokat,ezüst-bronz tárgyakat, 

pénzeket, képeslapokat, kitünteté-

seket, borostyán ékszereket, órákat, 

teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. 

nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-

620-3636.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolással, 

ingyenes szállítással. 06-30/455-

87-19.

Papír és fémpénzt, bélyeget, 

képeslapot, papírrégiséget, régi-

ségeket vásárolunk és árverés-

re átveszünk. VI. Andrássy út 16. 

266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 

10-19.

 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham 

u. 7.) Veszünk könyveket, könyv-

tárakat, régi térképeket, kézira-

tokat, képes-levelező lapokat, 

plakátokat, fényképeket, egyéb 

papírrégiséget. Díjtalan kiszállás, 

készpénzfizetés. Tel./Fax: 212-

8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

 Zsigmond Mihály hagya-

ték felvásárló azonnali 

készpénz fizetéssel vásárol! Antik 

bútorokat, festményeket, porcelá-

nokat, Herendit, Zsolnayt és stb., 

órákat (kar, dísz, fali), szőnye-

geket (kopottan, hibásan is), 

kitüntetéseket, érméket, bizsukat 

– borostyánt, ezüstöket, csipké-

ket, könyveket, hanglemezeket, 

mindenféle régiséget, hibásat is. 

Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Tele-

fon: 06-70-600-1727.

Régiségek, műtárgyak vétele! Vá-

sárolok antik aranyakat, ezüstöket, 

Viktóriamintás porcelánokat, bronz 

tárgyakat, régi nagyméretű csillláro-

kat, festményeket, régi Ferenc József 

kitüntetéseket. Antik arany, ezüst zse-

bórákat valamint márkás karórákat 

(hibásakat is). Gömbölyű borostyáno-

kat, mézsárga előnyben. Bizsukat. Zo-

mánccal díszített arany, ezüst cigaret-

tatálcákat és szelencéket. Körpecsétes 

euzinmázas zsolnai tárgyakat. Min-

denféle antik órákat. Bútorokat. Antik 

és a 20-as évekből festményeket. per-

zsaszőnyegeket, teljes hagyatékot. Ha 

pénzre van szüksége jöjjön az üzlet-

embe. Üzlet: 2. kerület, Fény u. II/55. 

A Piac teázó mellett megtalál (Auguszt 

cukival sréhen szembe) Telefon: 06-

1-345-4184, 06-20-937-1313 vagy 

06-20-4567-399.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsoházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

is. Telefon: 06-30-447-3603.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszere-

lő mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Kertépítés-telekrendezés! Met-

szés, permetezés, favágás, gye-

pesítés, térkövezés, kerítésépítés, 

tereprendezés, egyéb kertészeti és 

kőműves munkák reális áron. www.

telekrendezes.hu, telefon: 06-20/ 

259-6319, 06-1/781-4021.
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 Lakásfelújítás! Szobafes-

tés, mázolás, tapétázás, 

parketta lerakás, -javítás, -csiszolás,  

vízszerelés, csempézés, villanysze-

relés, ajtó- és ablak csere, kőműves 

és asztalos munkáK, takarítás, 

garanciával. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 0630-251-3800. 

 REZSIMENTES ZÖLD JÖVŐ 

– MOST! Családi házak rezsi-

nullázása megújuló energiaforrás-

sal, napelemes megoldással, akár 0 

Ft önerővel, Európai Uniós pályáza-

ti lehetőséggel, már 2 hónap alatt 

is. Ne maradjon le róla, legyen az 

elsők között! Tel: 06 20 368 7777, 

bakoslak.office@gmail.com

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipsz-

kartonozás, kőműves-javítások, 

bur ko lás. Bontás, sitt-elszállítás.  

Kovács Gergely, telefon: 06-30-

5686-255.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolás-

sal, ingyenes szállítással. telefon: 

06-30/455-87-19.

TÁRSASHÁZAK közös képvi-

selete költségcsökkentéssel, hát-

ralékkezeléssel, naprakész köny-

veléssel. Egyéni vállalkozóként, 

jogász végzettséggel, húszéves 

közigazgatási gyakorlattal, OKJ 

vizsgával, tiszta erkölcsi bizonyít-

vánnyal. 06209214419.

EGÉSZSÉG

Az emberek életkörülményei 

igen sokfélék. Életmód nagymérték-

ben befolyásolja az egészséget. Moz-

gással, masszázzsal, táplálkozással 

hathatunk vitalitásunk, egészségünk 

megörzésére. - Testmasszázs izmokra, 

izületekre ható kezelés - Talp - Akup-

resszurás kezelés a test energiáinak 

helyreállítása, hatva a belső szervekre 

- Egyéni jóga oktatás. Hívjon bizalom-

mal Harsányi Andrea 70-3888807.

ENERGIA-STOP Kft.
2094 Nagykovácsi, 

Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

Bútorok, konyhabútorok 
valamint fa nyílászárók, 

redőnyök, árnyékolástechnikai 
eszközök gyártását és 
beépítését vállaljuk.

Miklós Csaba, 
tel: +36-70-586-0116

e-mail: miklosbutor@gmail.com

FIGYELEM! Változások a közös 

képviseletre vonatkozó törvényi 

előírásokban 2019. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-kezelés

•  Műszaki problémák kezelése -  

  Gondnoki házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák előkészítése, 

  lebonyolítása, felügyelete

•  Alapító Okirat és SZMSZ 

  elkésztése, karbantartása

•  Jogi problémák megoldása

I. kerületi közös képviselet 

és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382 9778

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 

(I. ker., Országház utca 15.)
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020

Április 27., szombat 11 órától 

Papírszínház mesék

A Japánból eredő és igen népszerű 

Papírszínház, a Kamishibai a mese-

könyveket mintegy színházzá alakít-

ja. A fakeretben mozgatható nagy-

méretű lapok segítségével a mesélő, 

a gyerekekkel szembefordulva, a 

lapok mozgatásával, az ebből eredő 

játékkal és ennek drámai hatásával 

igazi színházi élménnyé változtatja a 

hagyományos meseolvasást.

Amit mesélünk: A három kismalac

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Békakirály és Vashenrik. Ajánlott 

korosztály: 5-8 éves korig

30 perc.

Május 4., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben?

Melyik kártya az igazi? Építs bolygót 

Kis Herceggel! Ezen a délelőttön csa-

ládoddal közösen kipróbálhatod te is 

a Mesemúzeum legújabb társasjáté-

kait! Ajánlott korosztály: 6-12 éves 

korig. 120 perc

Május 11., szombat 11 órától 

Diafilmvetítés  - Válogatás Csukás 

István meséiből

Amit mesélünk: Pom Pom meséi: Ra-

dírpók, Szegény Gombóc Artúr, Sün 

Balázs, Süsü, a sárkány. Ajánlott kor-

osztály: 4-8 éves korig. 30 perc.

Május 18., szombat 11 órától 

Papírszínház mesék

A fakeretben mozgatható nagymé-

retű lapok segítségével a mesélő, a 

gyerekekkel szembefordulva, a la-

pok mozgatásával, az ebből eredő 

játékkal és ennek drámai hatásával 

igazi színházi élménnyé változtatja a 

hagyományos meseolvasást.

Amit mesélünk: A róka és a gólya, A 

császár új ruhája, Csizmás kandúr

Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig

30 perc




