
A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM, 2019. május 16.

2019

08





Víziváros • Vár • Krisztinaváros • Naphegy • Tabán • Gellérthegy

VARNEGYED

címlapon: Gyermeknap

Programok a 2. és a 31. oldalon

„Hamlet háziköntösben”

14. oldal

Radisics Milán kiállítása

a Tér-kép Galériában 

17. oldal

Május 21.: Buda visszafoglalása 

6. oldal



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 8.. SZÁM, 2019. MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK4

ö n ko r m á n y z at

A két elismerést ünnepélyes keretek 

között adta át az önkormányzat veze-

tése április 25-én. Nagy Gábor Tamás 

polgármester mellett Varga Ferenc 

dandártábornok, a Fővárosi Kataszt-

rófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, 

Krammer György Zsolt, az I. kerületi 

Rendőrkapitányság vezetője és Peter 

Knoll, a Hilton Szálloda igazgatója kö-

szönte meg a rendőrök és a kataszt-

rófavédelemben dolgozók munkáját. 

Valamennyien elismeréssel beszéltek 

a kerületi rendőrök és tűzoltók tevé-

kenységéről, amellyel hozzájárulnak 

a kerület biztonságához.  

BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY 
DÍJ
A Képviselő-testület döntése értel-

mében 2019-ben Gyebnár Péter 

László rendőr őrnagy vehette át az 

elismerést. Gyebnár Péter László 

1997. óta a Rendőrség hivatásos ál-

lományú tagja, 2014. májusától az 

I. kerületi Rendőrkapitányság Ren-

dészeti Osztály Körzeti Megbízotti 

Alosztály osztályvezető-helyettese, 

majd 2015. januárja óta a Rendé-

szeti Osztály kinevezett vezetője. 

Az I. kerületi Rendőrkapitányság 

területén megtartásra kerülő ren-

dezvények biztosítási feladataiban 

parancsnokként vesz részt. Folya-

matos kapcsolatban áll a kerületi ön-

kormányzattal és a polgárőrséggel 

is. Munkatársaiból hatékony, jó han-

gulatú közösséget kovácsolt össze, 

igyekezete, szorgalma, felelősségér-

zete, hivatástudata, munkabírása és 

terhelhetősége példaértékű.

BUDAVÁRI SZENT FLÓRIÁN 
DÍJ
A Budavári Szent Flórián Díjat idén 

első ízben adományozta az önkor-

mányzat. A Képviselő-testület dön-

tése értelmében az első kitüntetett 

Molnár Péter tűzoltó főtörzsőrmes-

ter. Molnár Péter 2002. szeptem-

berében szerelt fel a Közép-pesti 

Tűzoltási, Mentési Parancsnokság ál-

lományába beosztott tűzoltóként, a 

Budavári Katasztrófavédelmi Örsön 

2010-től lát el szolgálatot gépjármű-

vezetőként. 

Gyebnár Péter László

Elismerés a rendőröknek és a tűzoltóknak

az életüket kockáztatják 
a közösségért 
A rendőrök és a katasztrófavédelemben dolgozók sok esetben saját életüket kockáztatják értünk. Hi-

vatásukat, kiemelkedő és példamutató teljesítményüket a közösség nevében az önkormányzat a Szent 

György és a Szent Flórián Díjjal ismeri el.  

Molnár Péter
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Tűzoltói hivatását hosszú ideje ki-

emelkedően magas színvonalon látja 

el, szakmai tudását és bátorságát szá-

mos tűzeset és műszaki mentés során 

bizonyította. Szorgalma és igyekeze-

te példaértékű. Megszerzett tudását 

folyamatos önképzéssel is gyarapítja, 

tapasztalatait a fiatal kollégáknak át-

adja. Nagy szerepet vállal a szolgálati 

csoport közösségének kialakításában, 

ezen felül önkéntes munkájával több 

esetben segítette a laktanya felújítá-

sát, karbantartását. Munkájával hoz-

zájárult a tűzoltóság és a tűzoltók 

pozitív megítéléséhez.

Biztonságban élhetünk
Beszámolt tevékenységéről a Képviselő-testületnek a ke-

rületi rendőrkapitányság. Krammer György, az I. kerületi 

kapitányság vezetője elmondta, hogy a kerület közbiz-

tonsága tartósan jó, csökkent a bűncselekmények száma. 

— A kerület közbiztonsági helyzetét a leghitelesebben az 

itt élők minősítik. A visszajelzések, a lakossági fórumok 

és értékelések alapján elmondható, hogy az emberek 

szeretnek itt élni, biztonságban érzik magukat, családju-

kat — mutatott rá a rendőrkapitány. 

A tavalyi évben a regisztrált bűncselekmények száma 10 

százalékkal (1053-ról 949-re) csökkent. Autólopás nyolc 

esetben volt, és 11 autót törtek fel. Csökkent a vagyon 

elleni bűncselekmények száma is, rablás pedig egyálta-

lán nem történt. 

A trükkös csalásokkal kapcsolatban a rendőrség kiemel-

te, hogy az elkövetők folyamatosan újabb és újabb meg-

tévesztő történetekkel hívják fel a gyanútlan idős embe-

reket.  Ezért mindenkit fokozott óvatosságra kérnek. A 

rendőrség eredményességét mutatja, hogy három eset-

ben sikerült azonosítani és elfogni a trükkös csalókat. 

 

Krammer György elmondta azt is, hogy a közbiztonság 

megóvásában nagy segítséget jelent az önkormányzat 

támogatása, többek között a térfigyelő rendszer kiépíté-

se és a működtetése.

Az ünnepségen a Közbiztonsági Közalapítvány is elismerte a rendőrségi (képünkön) és a katasztrófavédelmi dolgozókat, 
összesen harminchárman vehettek át pénzjutalmat.  
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Minden évben nagy segítséget je-

lent a helyi civil szervezeteknek az 

önkormányzat pályázata, amellyel 

a társadalmi szervezeteket, közcélú 

feladatokat, valamint a karitatív cé-

lokat támogatják. Az idei költségve-

tésben tíz millió forintot biztosítottak 

erre a célra, a nyilvános pályázatra 

47 pályázat érkezett, közel 30 millió 

forintos támogatási igénnyel. A Kép-

viselő-testüket döntése értelmében 

35 szervezet részesül támogatásban, 

amelynek segítségével családi- és 

gyermekprogramokat, egészségmeg-

őrző programokat, kirándulásokat, 

táborokat és kulturális és sport- ese-

ményeket tudnak megvalósítani. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 2019. 

június 6-án, csütörtökön 17 órai kez-

dettel a Budavári Művelődési Házban 

(1011 Budapest, Bem rakpart 6.) 

tartja éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javas-

latokat személyesen a Polgármes-

teri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin 

(Kapisztrán tér 1., Attila út 65., Isko-

la utca 12.)  2019. június 3-án 12.00 

óráig lehet leadni, illetve e-mailen a 

kozmeghallgatas@budavar.hu címre 

elküldeni.

Május 21. a magyar honvédelem napja és egyben a Kerü-

let Napja is. 170 évvel ezelőtt,  1849-ben ezen a napon 

foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Buda 

várát. Buda ostroma az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja volt, amely 

1849. május 4-től május 21-ig tartott. 

A Kerület Napján adja át az önkormányzat a díszpol-

gári címet. 2019-ben a kerület Boldoczki Gábor Liszt 

Ferenc-díjas trombitaművészt, a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem egyetemi docensét választotta meg 

Budavár díszpolgárává.

Budavár visszafoglalását idézi fel május 

19-én, vasárnap 13.00 órától a Kapiszt-

rán téren a Magyar Huszár és Katonai 

Hagyományőrző Szövetség pirotechni-

kai látványelemekben gazdag, több száz 

katonát felvonultató csatabemutatóval.  

Az előadás az Esztrád Színház jóvoltá-

ból, Korcsmáros György rendezésében 

valósul meg. A hagyományőrző lovas és 

gyalogsági katonák, a tüzérségi bemu-

tatók, a puskasortüzek, a szuronyok, a 

kardok összecsapása nem csupán a ma-

gyar katonai hagyományt eleveníti fel, 

hanem valódi élményt ad gyerekeknek 

és felnőtteknek egyaránt – ígérik a szer-

vezők.

Támogatás a kerületi civil 
szervezeteknek

Május 21.: Buda visszafoglalása
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Május a vérnyomásmérés hónapja

Magyarországon mintegy egymillió 

embert kezelnek magas vérnyomás-

sal, és becslések szerint további egy-

millió ember élhet úgy magas  vér-

nyomással, hogy nem tud róla. Ezért 

is fontos, hogy évente legalább egy-

szer szakemberrel megméressük a 

vérnyomásunkat! Május a vérnyo-

másmérés hónapja, a szakemberek 

arra kérnek mindenkit, háziorvosá-

val méressen vérnyomást és éljen 

140/90 alatt! 

Az egészségügyi államtitkárság és 

a Magyar Hypertónia Társaság má-

jusban az ország számos pontján in-

gyenes vérnyomásmérést biztosít, a 

helyszínek megtalálható a szervezet 

honlapján, illetve Facebook-oldalán. 

Javában zajlanak a munkálatok a Budavári 

Önkormányzat Maros utcai szakrendelőjé-

ben. Az eddig funkció nélküli, kertre néző 

terasz elbontásával az alagsor tulajdon-

képpen földszintté válik, itt kapnak majd 

helyet a vérvételi helyiségek és egy új, ké-

nyelmes beteg váró. 

A szakrendelő felújításához a Budavári Ön-

kormányzat Egészségügyi Szolgálata 173 

millió forint pályázati támogatást nyert az 

Egészséges Budapest Program keretéből, 

az összeghez az önkormányzat további 50 

millió forintot biztosít.  Ismeretes, az önkor-

mányzat saját fenntartásban működteti a 

szakrendelőt és folyamatosan fejleszti azt.  

A munkálatok várhatóan év végéig tarta-

nak, az esetleges kényelmetlenségek, zaj 

miatt a betegek türelmét és megértését 

kérik.

Bővítik a Maros utcai szakrendelőt  
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Május 26-án EP-választás
Május 26-án, vasárnap arról döntünk, hogy Magyarországot kik képviseljék az Európai Unió Parlament-

jében. Az Európai Parlament tagjainak választásakor nem egyéni jelöltekre, hanem listákra szavazunk. 

Egy szavazó csak egy listára szavazhat. A szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tart. 

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A szavazásra jogosult választópol-

gárok a Nemzeti Választási Irodá-

tól postai úton már április elején 

megkapták a névre szóló értesítőt a 

szavazóköri névjegyzékbe vételről. 

Az a választópolgár, aki a választási 

értesítőt valamely okból nem kapta 

kézhez, az a helyi választási irodá-

ban személyesen kérheti az értesí-

tő pótlását legkésőbb 2019. május 

24-én 16.00 óráig. A választópol-

gár a névjegyzékben nyilvántartott 

adataiba 2019. május 24-én 16.00 

óráig a helyi választási irodában be-

tekinthet.

Fontos szabály, hogy a szavazat-

számláló bizottság a szavazókör-

ben nem vehet fel választópolgárt 

a névjegyzékre, még a választó-

polgár személyi azonosító okmá-

nya és lakcíme alapján sem! Így 

amennyiben a szavazás napján a 

választópolgár ténylegesen nem 

szerepel a névjegyzéken, nem 

szavazhat. 

ÁTJELENTKEZÉS

Az a választópolgár, aki a szava-

zás napján Magyarország területén, 

de magyarországi lakcímétől eltérő 

szavazókör területén tartózkodik, 

átjelentkezésre irányuló kérelmet 

nyújthat be személyesen vagy elekt-

ronikusan a helyi választási irodához. 

Fontos változás a korábbiakhoz ké-

pest, hogy az átjelentkezésre irá-

nyuló kérelemnek, legkésőbb 2019. 

május 22-én (szerdán) 16.00 óráig 

Szavazólap minta • fotó. MTI
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NE FELEJTSE EL! 
A szavazásra vigye magával lakcímkártyáját és személyi 

igazolványát vagy útlevelét, jogosítványát. Fontos, hogy az 

iratok érvényesek legyenek, érvénytelen igazolvánnyal nem 

szavazhat. Szükség esetén érvényes személyi okmányokat a 

kormányablakban tud csináltatni. 

I. kerületi Kormányablak  — 1013 Budapest Attila út 12.

Nyitva tartás: Hétfő 07:00-17:00, kedd 08:00-17:00, szer-

da 08:00-20:00, csütörtök 08:00-18:00, péntek 08:00-14:00, 

szombat-vasárnap: zárva.

kell megérkeznie a helyi választási 

irodához. Az átjelentkező válasz-

tópolgár 2019. május 22-én 16.00 

óráig levélben vagy ügyfélkapus 

azonosítás nélkül interneten módo-

síthatja kérelmét. Személyesen vagy 

ügyfélkapus azonosítással interne-

ten 2019. május 24-én 16.00 óráig 

kérheti visszavételét a lakcíme sze-

rinti szavazóköri névjegyzékbe. 

A választás napján I. kerületben tar-

tózkodó, az I. kerületbe átjelentke-

zést kért választópolgár a 3. számú 

szavazókörben adhatja le szava-

zatát. A 3. szavazókör címe: 1011 

Budapest, Bem rakpart 6. (Budavári 

Művelődési Ház) Az I. kerületben te-

lepülésszintű lakcímmel rendelkező 

választópolgár is a 3-as szavazókör-

ben adhatja le szavazatát. 

KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS

Ha a választópolgár a szavazás nap-

ján külföldön tartózkodik, Magyar-

ország külképviseletén szavazhat. A 

külképviseleti névjegyzékbe való fel-

vételre irányuló kérelmet a szavazó-

köri névjegyzékben szereplő, a sza-

vazás napján külföldön tartózkodó 

választópolgár nyújthat be. A külkép-

viseleti névjegyzékbe való felvételre 

irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. 

május 17-én 16.00 óráig kell megér-

keznie a helyi választási irodához. A 

külképviseleti névjegyzékbe felvett 

választópolgár legkésőbb 2019. má-

jus 17-én 16.00 óráig módosíthatja a 

megjelölt külképviseletet. A külképvi-

seleti névjegyzékbe felvett választó-

polgár legkésőbb 2019. május 22-én 

16.00 óráig kérheti törlését a külkép-

viseleti névjegyzékből.

MOZGÓURNA IRÁNTI 
KÉRELEM 

Az a választópolgár, aki a szava-

zóköri névjegyzékben szerepel, de 

egészségi állapota vagy fogyatékos-

sága, illetve fogva tartása miatt nem 

tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 

mozgóurnát kérhet.

A kérelem benyújtható a helyi vá-

lasztási irodához (amelynek sza-

vazóköri névjegyzékén szerepel a 

választópolgár) levélben vagy elekt-

ronikus azonosítás nélkül elektroni-

kus úton legkésőbb 2019. május 22-

én (szerdán) 16.00 óráig. Emellett 

személyesen vagy elektronikus azo-

nosítással elektronikus úton legké-

sőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig.

2019. május 24-én 16.00 órát köve-

tően csak elektronikus azonosítással 

elektronikus úton legkésőbb 2019. 

május 26-án 12 óráig.

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

ELÉRHETŐSÉGEI:

Budapest, Kapisztrán tér 1.

E-mail:valasztas@budavar.hu

Telefon: +36-1-458-3092, 

+36-1-458-3030.

MOZGÓURNA igényelhető a 

szavazás napján is az ille-

tékes szavazatszámláló bizott-

sághoz meghatalmazott útján 

vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy által be-

nyújtva. A kérelmet 12.00 óráig 

kell benyújtani.
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Bemutatjuk a Katakomba 
pinceszínházat 
Aki betér a Krisztina téren álló Szent Gellért Gimnázium alagsorába, annak nagy meglepetésben lesz 

része. Az iskola vezetősége álmodott egy nagyot, és az álmot fenntartói támogatással megvalósította: a 

romos pincéből színháztermet alakítottak ki, amely a Katakomba nevet kapta.

2013 őszén a Szent Gellért Gimná-

ziumban útnak indult egy drámacso-

port, a fiatalok az elmúlt években 

számos színdarabot mutattak be. A 

kezdeti színjátszó kör mára sokré-

tű diákszínpaddá és színházi egye-

sületté nőtte ki magát, és a Gellért 

Színpad idén valódi színháztermet is 

kapott az iskola alagsorában.

Az iskola vezetősége — fenntartói tá-

mogatással — az egykori romos pin-

céből megkapó hangulatú színházter-

met alakított ki, amely a Katakomba 

nevet kapta. 

A Költészet napjára egy különleges 

versszínházi előadással készült a 

Gellért Színpad. A Fák hegyén című 

előadás Kányádi Sándor költemé-

nyeire és Olgyay Gábor gitárkom-

pozíciójára született összművészeti 

produkció. Célja — Kányádi szava-

ival élve —, hogy a könyvekbe zárt 

versek kiszabaduljanak fogságukból. 

A szavak megelevenednek, játékba 

lépnek térrel, gitárszóval, fények-

kel, hangokkal, mozdulatokkal. Az 

egyórás műsor alatt Kányádi olyan 

oldalát is megismerhetjük, ami a 

nagyközönség előtt rejtve maradt. A 

bemutatót Kányádi Sándorné Tichy 

Mária Magdolna is megtisztelte je-

lenlétével.

A Fák hegyén versszínházi előadás 

2019. május 21-én 19 órakor ismét 

megtekinthető a Katakomba pince-

színházban. Játsszák: Olgyay Gá-

bor (zene), Széll-Rózsa Szilvia (vers, 

mozgás, ének), Hajba Lídia (vers, 

mozgás, rajz). A belépés ingyenes.

Bővebb infó: gellertszinpad.hu

Kányádi Sándorné, Magdi néni és az alkotók a Fák hegyén című előadás bemutatóján 

fotó. Gellért Színpad

Részlet az előadásból
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Az Irodalmi Magazin legújabb tematikus száma Kányádi 

költészetére, az életmű sokoldalúságára fókuszál. A szer-

kesztők azokat a szakmai és emberei okokat is hangsú-

lyozni szeretnék, amelyek a nemrég elhunyt költőt a 20-

21. századi kultúra meghatározójává tették. 

 — Külön érdekessége a magazinnak, hogy olvasható ben-

ne egy olyan Kányádi-interjú, amely eddig nem jelent 

meg — emelte ki a főszerkesztő. A beszélgetést 2005-ban 

a lap akkori főszerkesztője, az azóta elhunyt Oláh János 

készítette. Végül nem került nyomtatásba, mert folya-

matosan javították, csiszolgatták. Most egy szerkesztett, 

rövidített változata olvasható az Irodalmi Magazinban.

A lap bemutatóján részt vett Pécsi Györgyi József Atti-

la-díjas irodalomtörténész, a Kányádi monográfia szer-

zője, Iancu Laura József Attila-díjas költő, Nagy Gábor 

Tamás polgármester és Gryllus Dániel Kossuth-díjas 

előadóművész. A vendégeket az est moderátora, Mirtse 

Zsuzsa író, költő kérdezte Sándor bácsihoz fűződő barát-

ságukról, személyes élményeikről. 

Az Irodalmi Magazin megvásárolható a Magyar Napló 

Könyvesboltban (1085 Bp., József Krt. 70. Nyitva: H-P: 

10-18 óra), vagy megrendelhető interneten:  https://

magyarnaplo.hu/konyvaruhaz/magazin/irodalmi-maga-

zin-kanyadi/. (Az ár tartalmazza a postázási költséget.)

Kányádi 90

Verseiben egy próféta 
szólal meg

Május 10-én lett volna 90 éves Kányádi Sándor. 
Az Irodalmi Magazin ez alkalomból tematikus 
lapszámmal jelentkezett, amely a tavaly júniusban 
elhunyt költő életművének sokoldalúságát mutatja be. 

Iancu Laura költő, Szentmártoni János főszerkesztő és Mirtse Zsuzsa az est moderátora a lap bemutatóján
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„...Varázs 
volt 
személye 
körül.”

MÁRAI SÁNDOR ÍRÁSAI 
KRÚDY GYULÁRÓL
Május 20., hétfő 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iro-

dalomtörténész előadásában. 

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu

Hegedűest
Május 22., szerda 18.00

Ábrahám Márta és tanítványainak 

koncertje. Belépődíj: 1000 Ft, Bu-

davári Önkormányzat Kerületkár-

tyával a belépődíj: 500 Ft. Jegyvá-

sárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: 

jokaiannaszalon@budavar.hu

Könyv-
bemutató

Május 23., csütörtök 18.00

Czigány György: Télikék és Simon 

Erika: Hűség hithez, tudományhoz 

című könyvének bemutatója. A be-

lépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni a jokaiannasza-

lon@budavar.hu e-mail címen lehet 

a program megjelölésével.

Bach a 21. 
században

Május 27., hétfő 19.00

Illés Szabolcs barokkhegedűs vetí-

téssel, zenékkel és hangszerbemuta-

tóval egybekötött előadása.

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 1000 Ft Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények 

ideje alatt, egyéb esetben a láto-

gatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni.

Jegyek átvétele: kedd, szerda, 

csütörtök 16.00-18.00. További 

információ:

jokaiannaszalon@budavar.hu

www.jokaiannaszalon.hu

Zene és 
varázslat
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Amikor a vörös terror 
tombolt
Száz esztendővel ezelőtt, 1919-

ben öltött testet Magyarországon 

a kommunizmus bűnös és gyilkos 

ideológiája. A mindenki ellen felkor-

bácsolható gyűlölet és a mindenki 

ellen bevethető terror áldozata volt 

Hollán Sándor, és fia, ifjabb Hollán 

Sándor, akiket 1919. április 22-én 

éjszaka a Lánchídról lőttek a Duná-

ba. Rájuk, és a vörös terror több száz 

áldozatára emlékezek. 

— A tanácsköztársaság „dicsőséges” 

133 napjának története, a proletár-

diktatúra, a vörös terror állami szint-

re történő emelése volt. Előszele 

annak, amit 1945 után megtapasztal-

hatott Magyarország, és szerte a vi-

lágon sok millióan áldozatává váltak. 

A vörös terror rettegésben tartotta 

az országot egy abszurd és ember-

telen ideológia, a bolsevik kommu-

nizmus jegyében — mondta emléke-

zőbeszédében Nagy Gábor Tamás. A 

polgármester — Tormay Cecile nap-

lószerű Bujdosókönyvében írtak se-

gítségével — felidézte az idősebb és 

az ifjabb Hollán Sándor száz évvel 

ezelőtti kivégzésének előzményeit 

és történetét. „Vérfoltok sokasodnak 

az országban. Már azt is tudjuk, ki-

nek a vére volt a nagy vörös tócsa a 

Lánchídon. Hollán Sándor és az atyja 

halt meg ott a hídoszlop alatt. Egész 

életükön át dolgoztak. És azok ölték 

meg, akik a dolgozók vezéreinek ne-

vezik magukat” — írta Tormay Cecile. 

A megemlékezésen részt vett Pauli-

ne Hollan, aki a család nevében kö-

szönetet mondott az önkormányzat-

nak, amiért megemlékeznek őseiről.  

— A Hollán családnak, éppúgy mint 

az országnak, sikerült két alkalom-

mal is túlélnie a kommunista dik-

tatúra szörnyű rendszerét. Sikerült 

mindkét alkalommal nekiállni az új-

jáépítésnek és egyénileg boldogulni 

— mondta a család Magyarországon 

élő leszármazottja. — Kívánjuk, hogy 

a múlt hibáit, tanulságait figyelembe 

véve, értékeit, erényeit tiszteletben 

tartva gyermekeink, unokáink már 

egy boldog és békés országban élje-

nek – zárta beszédét.

Az család és a Budavári Önkormány-

zat nevében Pauline Hollan és Nagy 

Gábor Tamás polgármester helyezett 

el koszorút a Lánchíd pillérén lévő 

emléktáblánál, majd a résztvevők 

rózsát szórtak a Dunába, emlékezve 

a vörös terror áldozataira. 
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„Hamlet háziköntösben”
Szerencsére még nagyon sokan elmondhatják magukról, hogy látták Gábor Miklóst valamelyik szere-

pében a színpadon. A Kossuth-díjas színművész idén lenne 100 éves. A feledhetetlen Hamletről lánya, 

Gábor Júlia – a kerületben működő Márai Szalon „háziasszonya” – mesél. 

Hogyan ünneplik a 100. születésna-

pot? 

— Apukám életében megtapasztal-

hatta, milyen gyorsan felejti a kö-

zönség az egykor ünnepelt színé-

szeket. Számunkra, Vass Évának, apu 

feleségének, nekem és a közeli bará-

toknak természetesen nagyon fontos 

ez a századik évforduló, és némi ag-

godalommal vártuk, mi fog történni 

ez alkalommal. Az aggódás azután 

boldog izgalommá változott, mert 

olyan sok minden történt és fog még 

történni az évfordulón. A Magyar 

Posta kiadott egy bélyegsorozatot a 

„százasokról”: Komlós Juciról, Besse-

nyei Ferencről és apukámról. A Ma-

dách Színházban, amely apu szakmai 

sikereinek, talán pályája csúcsának 

helyszíne volt húsz éven keresztül, 

a férjem, Szigethy Gábor színháztör-

ténész kiállítást rendezett fotókból, 

újságkivágásokból, apu grafikáiból. 

Április 7-én a Bajor Gizi Színész-

múzeumban Hamlet háziköntösben 

címmel szerveztek beszélgetést és 

vetítést, amelyet kétszer annyian 

szerettek volna meghallgatni, mint 

ahányan befértek! Barátja, közeli 

munkatársa, Felvidéki Judit tévéren-

dező beszélgetéssorozatot szervez, 

amelyre apu barátait, pályatársait 

hívja meg és a beszélgetéseket ve-

títés kíséri.

Mi volt Gábor Miklós játékának tit-

ka, mi tette felejthetetlenné az ala-

kításait? 

— Azt tudom mondani: számomra 

csodálatraméltó édesapa volt, példa-

kép, szellemi vezető, akinek a szere-

tete mind a mai napig elkísér. A szí-

nészetének, alakításainak objektív 

értékelését meghagyom a nézőknek, 

pályatársaknak, színháztörténészek-

nek.

A színházi szakma Gábor Miklós 

Hamlet alakítását tekinti pályája 

csúcsának. Önnek személy szerint 

édesapja mely szerepei voltak a leg-

kedvesebbek?

— A Hamlet bemutatójakor nyol-

céves voltam, amikor öt évvel ké-

sőbb — túl a háromszázadik előadá-

son — levették műsorról, még mindig 

csak tizenhárom. Többször láttam 

az előadást, többször megsirattam 

apu-Hamlet halálát és a közönséggel 

és a kritikákkal egyetértésben én is 

nagyszerű előadásnak tartottam a 

Hamletet. De amikor Füst Milán Ne-

gyedik Henrik című drámáját bemu-

tatták, nekem az volt a nagy revelá-

ció, mert akkor már tudtam követni 

a darab és benne apu alakításának 

intellektuális játékát. Aput komoly, 

töprengő, vívódó színésznek tartot-

ták elsősorban, pedig lubickolt a víg-

játékokban. Neki is, nekem is egyik 

nagy kedvencünk volt G.B. Shaw 

Tanner John házassága című víg-

játéka. Szerencsére és kivételesen 

ennek megmaradt a televíziós felvé-

tele. Számomra megunhatatlan apu 

és Vass Éva kettőse a darab végén, 

amikor a címszereplő rájön: sorsa 

megpecsételődött, meg kell nősülnie. 

Amikor Kecskemétre szerződött, az 

a mondás járta színházi berkekben: 

„Olyan jól érzi magát, mint Gábor 

Miklós Kecskeméten”. Ennek a Ruszt 

Józseffel rendezővel közös korszak-

Gábor Miklós és lánya 

Gábor Júlia 1961-ben
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nak kiemelkedő előadása volt a Don 

Carlos, apukám színészi feltámadása, 

amelyet én is lenyűgözve csodáltam.

Gábor Miklós a színészet mellett írt, 

grafikákat is készített. Honnan táplálko-

zott ez a sokszínű művészi önkifejezés?

- Meggyőződésem, hogy a tehetséges 

emberek sokféle tálentummal vannak 

megáldva. Apukám székesfehérvári 

gimnazistaként még festőnek készült, 

de írásait is rendszeresen felolvasta 

az önképzőkörben. Azután egy ifjúkori 

szerelem és a gyerekkorában látott ren-

geteg hollywoodi film (édesapja mozi-

kat bérelt Zalaegerszegen és Székesfe-

hérváron) hatására mégis a színészetet 

választotta. Saját bevallása szerint azt 

gondolta, ez lesz a legkönnyebb, legke-

vésbé megerőltető pálya. Mire ráébredt 

a tévedésére, már késő volt. Annak elle-

nére, hogy élete végéig rajzolt és több, 

általa írt könyv is megjelent, szerintem 

minden műfajhoz a színész szemével 

közelített.

A századik évforduló kapcsán milyen 

további rendezvényeket terveznek az 

érdeklődők számára?

— Június 1-jén folytatódik a korábban 

említett, Felvidéki Judit által szerve-

zett beszélgetéssorozat a Kugler Art 

Caféban. Az EMMI támogatásával június 

15-én nyílik egy nagyszabású kiállítás a 

százéves Gábor Miklós és Bessenyei Fe-

renc emlékére a Bajor Gizi Múzeumban. 

Ősztől tematikus beszélgetések és film-

vetítések kapcsolódnak a kiállításhoz. A 

napokban kaptunk felkérést a férjem-

mel, hogy ősszel az M.C.P. Múzeumban 

meséljünk személyes emlékeinkről egy 

alkalmi tárlat keretében.

roj-

Márai 
Szalon 

Május 28. kedd 17.00

Házigazda: Szigethy Gábor. Helyszín: 

Budavári Önkormányzat Díszterme – 

I. Úri utca 58. 

Prokop 
Péter 
kiállítása

Meghosszabbítva június 1-ig

A száz éve született pap-festő, Prokop 

Péter alkotásait mutatja be a Tabáni 

Kuckó kiállítása Titok – Kint és Bent 

címmel. A Szent Ferenc Kórház gyűj-

teményéből válogatott emléktárlat 

bibliai tárgyú kompozíciói egyszerre 

mutatják az egyéni evangéliumi ér-

telmezést és a mély vallásos szelle-

miséget. A kiállítás nyitvatartását a 

nagy érdeklődésre való tekintettel jú-

nius 1-ig meghosszabbították.  Hely-

szín: Tabáni Kuckó - 1013 Budapest, 

Döbrentei utca 9., Virág Benedek Ház.

Smart 
Budapest 

Május 22. szerda 09.00-13.00 óra 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-

mara idén második alkalommal ren-

dez közös fórumot a vállalkozók és 

a budai polgárok részére. A program 

vezértémája a tudatos jövő, azaz a 

Smart Budapest program és a főváro-

si fejlesztéseken belül is Buda jövője 

a következő 10 évben. Az előadá-

sokon túl ezúttal is lehetőség nyílik 

konzultációra, kapcsolatépítésre a 

vállalkozók és budai lakosok köré-

ben. Helyszín: BKIK Székház (1016 

Budapest, Krisztina krt. 99. VII. eme-

let) Széchenyi terem.

Kuruc 
emlékek 

Május 28. kedd 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület a Rákóczi- és kuruc emlé-

kek lengyelországi nyomait mutatja 

be.  Előadó: Mitrovits Miklós törté-

nész, polonista. Helyszín: Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt. székház – I. Gel-

lérthegy u. 30-32. 

Könyvtári 
programok 

Május 28. kedd 16.00. Könyvklub 

Május 29. szerda 17.00- 17.30.

Diafilmvetítés gyerekeknek

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár - I. 

Krisztina krt. 87-91.
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Isten éltessen Várnegyed 
Galéria!
„Térjen vissza a földre a tündérvilág” – énekelte Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző-énekes április 

29-én a Várnegyed Galériában és aznap este valóban úgy tűnt, hogy angyal szállt el a jelenlévők felett 

a kiállítóterem 15. születésnapján.

Másfél évtizeddel ezelőtt Szalóky 

Károly „galériás” megálmodta, hogy 

a Várfok utcában — egészen a Bécsi 

kapuig — kortárs galériák sora nyíl-

jon meg. A Budavári Önkormányzat 

felkarolta az ötletet és maga is ki-

állítótermet nyitott. — A Batthyány 

utca 67. akkoriban egy használaton 

kívüli szuterén volt. Az átalakítást 

követően, 2004. április 30-án nyi-

tottuk meg ezt a helyet – emlékezett 

a kezdetekre Nagy Gábor Tamás pol-

gármester. 

A Várnegyed Galériát azóta szívük-

be zárták a művészek és a látogatók 

egyaránt. A 15 év alatt kiállító mű-

vészek nevét szinte felsorolni sem 

lehet, mint ahogyan azt a műfaji 

sokszínűséget sem, amely jellem-

ző a Várnegyed Galériára. A rangos 

művészek kiállításai mellett mindig 

nagy sikert aratnak a helytörténeti 

kiállítások is. Ilyen volt a Budai Vár 

XX. századi történetét bemutató 

tárlat, a Szerelmem, Víziváros vagy 

éppen a Babits-kiállítás. A Mátyás 

emlékévben a gyerekeknek kínált 

közösségi élményt, hogy kiállíthat-

ták rajzaikat, az idősebbek pedig az 

1956-ra emlékező tárlaton mutatták 

be személyes emléktárgyaikat, do-

kumentumaikat. 

A Várnegyed Galéria nemcsak kép-

zőművészek, hanem színészek, ze-

nészek és énekesek találkozóhelye, 

igazi közösségi tér. Ebben nagy sze-

repe van Incze Ildikónak, a galéria 

vezetőjének. 

Genezis címmel Szmrecsányi Boldi-

zsár Boldi szobrászművész és Incze 

Mózes festőművész közös kiállítása 

nyílt a Várnegyed Galériában. Boldi 

tökéletesre csiszolt, zárt kompozíció-

inak elsődleges forrása a természet-

elvű gondolkodásmód, amelyben az 

emberi születés pillanatára, a létezés 

élményére reflektál. Incze Mózes a 

hagyományos alapokon nyugvó, fi-

gurális festészet képviselőjeként, a 

misztikus fényekbe borult kompozí-

cióin a mai kor emberének attribú-

tumaival a jelenkorra reagál, a létha-

tárt feszegeti.

A kiállítás megtekinthető június 8-ig 

a Várnegyed Galériában (Batthyány 

utca 67.).                                     DIA

A teremtés művei
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Figyelemfelhívó tárlat 
a Tér-Kép Galériában
Radisics Milán MÚOSZ-nagydíjas fotóművész képei-

ből nyílt kiállítás május 15-én a Tér-Kép Galériában 

Vizek-Formák-Füldünk címmel. A tárlat drónfelvételek 

segítségével a klímaváltozás és a környezetszennyezés 

hatásait mutatja be.  A művész célja, hogy felhívja a 

nyilvánosság figyelmét: szembe kell néznünk a környe-

zetünkben véghez vitt pusztító magatartásunkkal.

Radisics Milán Water.Shapes.Earth (Vizek-Formák-Fül-

dünk) projektje a Föld vízi útjainak evolúcióját kutatja. 

Az olvadó gleccserektől a száraz folyómedrekig a festői 

mocsarokon keresztül, új perspektívában megmutatva a 

víz sokszínűséget és fontosságát a klímaváltozás arcain 

keresztül. 

A művész tizenegy országon keresztül utazva vizsgálta a 

zsugorodó gleccsereket és a folyók fonódását. Megörökí-

tette a virágzó tavakat, folyókat és patakokat, majd a víz 

és a szárazföld találkozását, a lagúnáknál és a mocsarak-

ban, még mielőtt az ember lenyomata rákerülne ezekre 

a területekre. Hogy teljes legyen a kör, végül eljutunk a 

kiszáradt vízfolyásokig, folyómedrekig — amelyek a te-

rületen található terményföldektől válnak felismerhető-

vé — baljós pillantást vetítve arra, mi vár ránk, ha a víz 

teljesen eltűnik. 

A tárlat ingyenesen megtekinthető június 15 -ig, keddtől 

szombatig, 12-18 óráig. Helyszín: Tér-Kép Galéria, 1016 

Budapest, Krisztina krt. 83-85.
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Pillanatképek 
a Beethoven Budán 
fesztiválról
Különleges koncertek, ritkán játszott 

darabok, műfaji változatosság és kö-

zönségsiker. Így jellemezhető a Bee-

thoven Budán idei programsorozata, 

amelyet 2019-ben huszadik alkalom-

mal rendezett meg a Budavári Önkor-

mányzat. Az immár rangos nemzetkö-

zi fesztiválként jegyzett rendezvény 

annak állít emléket, hogy Beethoven - 

József nádor meghívására Beethoven 

Budára érkezett és 1800. május 7-én 

este zenésztársaival hangversenyt 

adott a Budai Várban. 

Beethoven mindig más arcát mu-

tatja meg, eleven, lüktető életmű 

az övé. A fesztivál története során 

művei megszólaltak régizenei előa-

dásmódban, korhű hangszereken, 

dzsessz feldolgozások formájában, 

házi muzsikálások során, az idén a 

szalonszimfóniák, az improvizáció 

és pophangzás jelentette az újabb 

előadói lehetőségeket. 
A II. Budavári Beethoven Zeneszer-

zőverseny díjazottja műveit május 

2-án gálakoncerten mutatta be Ba-

log József zongoraművész és Rácz 

József hegedűművész. A zeneszer-

zőversenyre öt országból huszonöt 

pályamű érkezett. A zsűri az első 

díjat Lázár Dániel A tavasz születé-

se című művének ítélte. A második 

díjat Per Dybro SØrensen dán zene-

szerző kapta Beszélgetés a tavaszról 

című zeneművéért, míg a harma-

dik helyen a tavalyi verseny egyik 

győztese, Oláh Patrik Gergő végzett 

Cigány extázis című alkotásával. Az 

elismerő okleveleket dr. Nagy Gábor 

Tamás, a Budavári Önkormányzat 

polgármestere és Maros Miklós ze-

neszerző, a zsűri elnöke adták át a 

győzteseknek.

A Zeneszerzőverseny díjazottjai: Lázár Dániel, Per Dybro SØrensen és Oláh Patrik Gergő
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Hatalmas sikert aratott 

Balázs János és a Bu-

dafoki Dohnányi Ernő 

Szimfonikus Zenekar 

közös előadása. A Hősi-

esség és szabadság című 

koncerten Beethoven 5. 

(Esz-dúr) zongoraverse-

nyét és az Egmont — kí-

sérőzenét hallgathatta 

meg a közönség Megy-

gyesi Schwartz Lúcia 

(ének) és Blaskó Péter 

(narrátor) közreműködé-

sével.

Az idei évben a balett 

is megjelent a Beetho-

ven Budán progarm-

sorozatában. A Győri 

Balett művészei a 7. 

szimfónia zene- és 

tánc-univerzumába 

vezették el a nézőt, 

valamint bemutatták  

Kodály Zoltán műve-

ire készült Romance 

című darabjukat is.

A Beethoven Budán Fesztivál 

improvizációs estjén ezúttal 

a magyar könnyűzenei élet 

két halhatatlan ikonja, Benkő 

László és Balázs Fecó mutat-

ták meg, hogyan kapcsolódhat 

az ő zenei világuk Beethoven 

műveihez. A Roll over Beatho-

ven koncerten a Kossuth-díjas 

előadók Beethoven dallamaira 

improvizáltak és saját dalokat 

is előadtak a Rajkó zenekarral. 

A koncerten közreműködött 

Szakcsi Lakatos Béla.
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Kedvezményes üdülési lehetőség kerületieknek 

Irány Zamárdi!

A Budavári Önkormányzat kedvezményes üdülési lehetőség biztosít az I. kerületben élő idősek és nagy-

családosok, valamint rászoruló családok számára a zamárdi üdülőben.  

Az önkormányzat zamárdi üdülője közvetlenül a Balaton 

partján található, kényelmes, árnyas kerttel. Az elhelye-

zés 4-6 személyes faházakban vagy 2-6 személyes tég-

laépítésű épületekben történik. A tisztálkodási lehetősé-

get különálló épületben férfi és női zuhanyzóhelyiségek 

biztosítják. Az üdülőben jól felszerelt konyha van, több 

tűzhellyel, mikrohullámú sütőkkel, de lehetőség nyílik 

bográcsozásra, kerti sütögetésre is. Valamennyi szobá-

hoz külön hűtőszekrény tartozik. 

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport- és játékfel-

szerelések, a gyermekeknek hinta, és homokozó. A kirán-

dulni vágyóknak kerékpár biztosított. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK KERÜLETI IDŐSEKNEK:

-  Az I. kerületben állandó bejelentett lakóhely a jelent-

kezés benyújtása előtt legalább 1 év időtartamban. 

- Öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban ré-

szesül. 

- Az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének – 28.500,-Ft 

– öt és félszeresét, azaz 156.750,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület Bu-

davári Önkormányzat I. sz. Idősek Klubjában (1015 Bu-

dapest, Hattyú u. 16.), valamint a II. sz. Idősek Klubjá-

ban (1013 Budapest, Roham utca 7.) 2019. május 20. és 

2019. május 24. napjáig, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra 

között, valamint pénteken 9-12 óra között.

Jogosultság igazolása: személyazonosító igazolvány, lak-

címkártya, jövedelemigazolás (utolsó havi nyugdíjszel-

vény), egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény, 

TAJ kártya.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK RÁSZORULÓ GYERMEKES 

CSALÁDOK RÉSZÉRE:

- Az I. kerületben állandó bejelentett lakóhely a jelentke-

zés benyújtása előtt legalább 1 év időtartamban. 
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- Az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének – 28.500,-Ft 

– ötszörösét, azaz 142.500,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület a Bu-

davári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-

tatási Központban (1012 Budapest, Attila út 89.)  2019. 

május 13. és 2019. május 24. napjáig, hétfőtől csütörtö-

kig 9-17 óra között, valamint pénteken 8-13 óra között.

A jelentkezési lap a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ honlapján  elérhető: www.buda-

varszk.hu

Jogosultság igazolása: személyazonosító igazolvány, lak-

címkártya (gyermeké is), jövedelemigazolás, TAJ kártya 

(gyermeké is), hallgatói jogviszony igazolás 16 év felet-

tiek vonatkozásában.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL NAGYCSALÁDOSOKNAK:

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének I. Kerületi 

Csoportja esetében a rászorultság alapja a saját háztar-

tásban nevelt három vagy több gyermek.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület a Bu-

davári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-

tatási Központban (1012 Budapest, Attila út 89.)  2019. 

május 13. és 2019. május 24. napjáig, hétfőtől csütörtö-

kig 9-17 óra között, valamint pénteken 8-13 óra között.

A jelentkezési lap a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ honlapján  elérhető: www.buda-

varszk.hu. 

Szükséges dokumentumok:

– a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tartalmaz-

za az I. kerületi lakóhelyet, 

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülő saját ház-

tartásában neveli három vagy annál több 18 év alatti 

gyermekét, továbbá az Egyesület képviselőjének hiteles 

igazolása, hogy a jelentkező az Egyesület tagja

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülő saját ház-

tartásában neveli három vagy annál több 18 év feletti 

gyermekét, a gyermek nappali tagozatos jogviszonyának 

igazolása, továbbá az Egyesület képviselőjének hiteles 

igazolása, hogy a jelentkező az Egyesület tagja 

– személyazonosító igazolvány, 

– lakcímkártya (gyermeké is),

– születési anyakönyvi kivonat (új jelentkezők és újszü-

löttek esetében), 

– TAJ kártya (gyermeké is).

További információ: Budavári Önkormányzat 

Népjóléti Csoport Tel.: +36-1-458-3051  

Turnus Időtartam
Éjszakák 

száma

Térítési díj összesen/fő

(18 év felettiek 500 Ft/éj IFA)*

Rászoruló idősek, 

kerületi nyugdíjasok

június 5. – június 13.

szeptember 3.- 

szeptember 11.

8

8

Szociálisan rászoruló:

0,-Ft+ IFA

Kerületi nyugdíjas: 

16.800,-Ft/8 éj + IFA

Nagycsaládosok Egyesülete 

-18 év alatti gyerekekkel
július 30. – augusztus 5. 6

18. életévüket betöltött jelentkezők 

esetében: 0 Ft + IFA

Nagycsaládosok Egyesülete - 
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói
augusztus 25. – augusztus 31. 6

18. életévüket betöltött jelentkezők 

esetében: 0 Ft + IFA

Rászoruló gyermekes 

családok
augusztus 13. – augusztus 18. 5

18. életévüket betöltött jelentkezők 

esetében: 0 Ft + IFA

Rászoruló gyermekes 

családok
augusztus 19. – augusztus 24. 5

18. életévüket betöltött jelentkezők 

esetében: 0 Ft + IFA

TURNUSBEOSZTÁS ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT 

* Az idegenforgalmi adót (IFA) minden 18 év feletti nyaralónak be kell fizetnie.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és Ta-

noda. Babajelbeszéd tanfolyam és be-

szédindító foglalkozás.

Érdeklődés, jelentkezés: www.babake-

zek.hu ,bubocababa@gmail.com

További információ:  Hamar-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, önszerveződő 

angol társalgókör. A nyelv középszintű 

ismerete ajánlott!

KEDD: 

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning. 

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növelé-

sére, valamint egyensúlyfejlesztés a 

testtuddatos mozgásért. Részvételi díj: 

1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. 

Bejelentkezés szükséges a mozduljtu-

datosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház 1-3 éves korú gyer-

mekek és szüleik részére. Részvételi 

díj: 1000Ft/alkalom (egy gyermek + 

egy felnőtt). Információ: Márton Pi-

roska táncos, óvodapedagógus, moz-

gásterapeuta. piroska.marton.tanc@

gmail.com.

10.30-12.00 Újra vár minden édes-

anyát, kismamát és várandósságra 

készülőt a Közép-budai baba-mama 

és hordozós klub!

Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 

beszélgetnél egy támogató és biz-

tonságot nyújtó közegben, itt bátran 

kérdezhetsz! Cserélj tapasztalatot má-

sokkal a kisgyermekes lét örömeiről, 

kihívásairól, és hozd el magaddal ba-

bádat is! A klubot vezeti: Jezsek Klau-

dia, édesanya, hordozási tanácsadó.

Bevezető alkalmak: Május 22.,29., jú-

nius 5. Folytatás ősszel!

Facebook: Közép-budai baba-mama és 

hordozós klub. Részvételi díj: 500 Ft

15.30-16.30 „Aranycipő”- senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyugdí-

jasoknak ingyenes. Folyamatos csatla-

kozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan @

gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklő-

dők jelentkezését is fogadják, de a já-

tékszabályok ismerete szükséges.

17.00-18.00 Meridián torna. A 

gyakorlatok mindennapos végzé-

sével sokat tehetünk egészségünk 

javításáért A torna ingyenes, fo-

lyamatosan lehet csatlakozni a 

csoporthoz.

19.00-20.00 Stabiliáló funkcionális 

köredzés Részvételi díj: 1400 Ft/alka-

lom, 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@gmail.

com címen.

P r o gr a m o k

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 (testvérek jelentkezése esetén kedvezmény). 

Jelentkezési határidő: május 21. 

Érdeklődés, jelentkezés: Zrinyi-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 előt-

ti téren.

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvé-

teli díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan @gma-

il.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam. Részvételi díj 500 

Ft. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagolyvár 

Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csilla, 

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

dex.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!

Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ 1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

Gyereknapi program a Czakón június 1-jén! Részletek a 31. oldalon
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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 Klub

Május 24. péntek 19.00

Pribojszki Mátyás – az egyik legis-

mertebb kortárs magyar szájhar-

monikás – és zenekara az igényes 

élőzenét szeretnék életben tartani. 

Zenéjükben felfedezhetők a blues 

gyökerei, a swing, a jazz és némi 

funky is.  Házigazda: Grunting Pigs. 

Belépőjegy: 1200 Ft. 

Lépcsőházi történetek: 

Heinczinger Mika szólókoncertje

Május 31. péntek 19.00

Heinczinger Mika, a Misztrál együt-

tes alapító tagja két szólólemezéből 

— a Gyöngy és az ÉgIgézők — válo-

gatott dalok mellett a magyar köl-

tészet kincsestárából szólaltat meg 

verseket a középkortól napjainkig. 

Belépőjegy: 1000 Ft.  Jegyek elővé-

telben a www.tixa.hu/bem6 oldalon 

kaphatók.

Fűben-fában finomság

Május 23. csütörtök 18.30

Kóstolóval és könyvdedikálással 

egybekötött előadás a vadnövények 

gasztronómiájáról.  Csalán, bodza, 

akác, pitypang – mi mindenre jó? 

Mit főzhetünk százszorszép levélből, 

katáng gyökérből, lóherevirágból? A 

túlélés lehetősége vagy az ínyencek 

bolondériája? Halmos Monika előa-

dása.  Belépőjegy: 1200 Ft.  Jegyek 

elővételben a www.tixa.hu/bem6 ol-

dalon kaphatók.

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

Milonga Tango Y Alma táncház, 

Argentin tangó 

Szerdánként 18.30-tól  fél órában 

alaplépések tanítása teljesen kezdők-

nek ingyenesen. 19.00-20.30 táncta-

nítás. 20.30-tól táncház 3–4 számból 

álló tangó, vals, milonga és canyuen-

gue tandákban, cortinákkal elválaszt-

va. Vezeti: Götz Andrea és Szőllősi 

András. További információ:  www.

tangoyalma.hu. Belépő: 1000 Ft.

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30 

Közösségi tánc, amely 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.

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Május 30. csütörtök 10.00

A    „költészet lángját” élesztgetjük 

csütörtökönként. „Szeressétek a bá-

rányokat! Szeressétek a madarakat!” 

- Dsida Jenő. Összeállítás természet-

versekből.

Tabán sportkör

Május 23. csütörtök 17.00

Téma: Belgium, Brüsszel. Előadja: Le-

hoczki Márta

Ismeretterjesztő előadások

Május 21. kedd 10.30           

Csordás Gábor: Marokkó. 

Belépő: 100 Ft.

Május 28. kedd 10.30         

Ipach Ildikó: Ősi sziklafestmények 

Csádban II. Belépő: 100 Ft.

Budavári Filmklub 

Május 17. péntek 14.00

Ifjúság — olasz-svájci-angol-francia 

filmdráma. A filmklubra a belépés 

ingyenes! Helyszín: Tabán mozi, Bu-

dapest, Krisztina krt. 87-89.

Ferenczy István Vizuális Műhely

Hétfőtől péntekig 17.30-20.30 

Budapest legrégebb óta működő 

rajziskolája megújult környezetben 

várja minden felvételire készülő, 

vagy pusztán rajzolni vágyó leendő 

diákját. Korrepetitorok: Imre Mari-

ann Munkácsy-díjas képzőművész, 

Wachter Ákos Barcsay-díjas fes-

tőművész. Portré,  aktmodell utáni 

rajz, festés, kroki, anatómiai isme-

retek elsajátítása.  Információ: +36-

1-212-9239. Napijegy: 3000 Ft, 1 

hét 8000 Ft, 4 hét 18 000 Ft, illetve 

minden hónap első hétfőjén nyugdí-

jasoknak ingyenes!

Helyszín:1011 Budapest Fő u. 3.
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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.

Budai várban a Dísz téren repre-

zentatív palotaház földszintjén lévő 

58 m2-es, utca felé nyíló, földszin-

ti, teljes felújításra szoruló önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó. Csereirányár: 29,9 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 Dísz téren a Tóth 

Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 

dongaboltozatos, felújítandó önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó vagy kisebb budai vár-

ban lévő önkormányzati lakásra 

cserélhető. Csereirányár: 49,9 M 

Ft. Wágner Iroda, 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 felújí-

tásra szoruló önkormányzati lakás 

bérleti joga budai kisebb örökla-

kásra 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 

I. Fő utcában 80 m2-es, csendes 

belső udvar felé nyíló 2.5 szobás, 

erkélyes, jó állapotú polgári bel-

méretű I. emeleti önkormányzati 

lakás bérleti jogát kisebb I. kerületi 

önkormányzati lakásra cserélnék. 

Csereirányár: 27,9 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: 35,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 

III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  

belső kétszintes, jó állapotú, cirkó-

fűtéses önkormányzati lakás bérleti 

jogát   kisebb I. kerületi önkormány-

zati lakásra cserélnék. Csereirányár: 

29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.

 Keresünk tartós bérletre mini-

mum 2 hálószobás zuhanyzós lakást 

liftes házban. telefon: 06-30-941-

1177.

Eladó Fonyód központjában 

napfényes I. emeleti, 2 szoba, 

nappali, erkélyes, összkomfortos 

tehermentes lakás garázzsal, táro-

lóval, előkerttel. Irányár: 24,5 mill. 

Tel.: +36-20/493-9011.

KERESÜNK XII. II. III. kerület-

ben 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. II. és XII. kerület-

ben eladó és kiadó 4 -5 hálószobás 

igényes házat vagy villát és 3 háló-

szobás igényes lakást. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Pasaréti zöldövezetben 9 laká-

sos társasház földszintjén csendes, vi-

lágos, 53 nm-es 2 szobás erkélyes la-

kás 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 66 millió forintért eladó. 2 

nappali, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, 

2 konyha. Rendezett pázsitos sík 

kert, 2 gépkocsi beállóval. Bakos-

Lak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 

0571.
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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.

 

 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

ÉLETJÁRADÉK

Magányos? Ellátásra szorul? 

Vagy csak rossz az anyagi helyzete? 

Életjáradéki illetve eltartási szerző-

dést kötnék. 06-30/517-4580.

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.

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.

Vitorlás a Balatonon 650 ezer 

Ft-ért eladó. Egypárevezős csónakot 

vásárolnék a Balatonon. Telefon: 06-

70-2100553.

 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 hagyaték 

felvásárló azonnali készpénz 

fizetéssel vásárol! Antik bútorokat, 

festményeket, porcelánokat, Heren-

dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, 

dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, 

hibásan is), kitüntetéseket, érméket, 

bizsukat – borostyánt, ezüstöket, 

csipkéket, könyveket, hanglemeze-

ket, mindenféle régiséget, hibásat 

is. Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 

06-70-600-1727.

Készpénzért gépkocsikat vásáro-

lunk, hivatalos bontási igazolással, in-

gyenes szállítással. 06-30/455-87-19.

Papír és fémpénzt, bélyeget, 

képeslapot, papírrégiséget, régisé-

geket vásárolunk és árverésre átve-

szünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 

Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.

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.

Kárpitos és asztalos munkák, 

nádazás, gyéké nyezés munkával, 

szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty 

Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-

8384, 06-20-345-9963.

Várnegyed szerkesztőség:
E-mail: varnegyed@gmail.com  • Te le fon: +36-1-355-0139
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 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszere-

lő mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolás-

sal, ingyenes szállítással. telefon: 

06-30/455-87-19.

 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. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bur ko-

lás. Bontás, sitt-elszállítás.  Kovács 

Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

Melegszívű pótnagyit keresünk 

2 éves kisfiúnk mellé szeptember-

től, heti 2-3 alkalommal, rugalmas 

időpontban. Tel: 0630 2424 336.

TÁRSKÖZVETÍTÉS: szívvel-lé-

lekkel segítünk megtalálni párját! 

20/272-1461,  komolyangondo-

lom.hu.

TÁRSASHÁZAK közös képvi-

selete költségcsökkentéssel, hát-

ralékkezeléssel, naprakész köny-

veléssel. Egyéni vállalkozóként, 

jogász végzettséggel, húszéves 

közigazgatási gyakorlattal, OKJ 

vizsgával, tiszta erkölcsi bizonyít-

vánnyal. 06209214419.

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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EGÉSZSÉG

Az emberek életkörülményei 

igen sokfélék. Életmód nagymér-

tékben befolyásolja az egészséget. 

Mozgással, masszázzsal, táplálko-

zással hathatunk vitalitásunk, egész-

ségünk megörzésére. - Testmasszázs 

izmokra, izületekre ható kezelés - 

Talp - Akupresszurás kezelés a test 

energiáinak helyreállítása, hatva a 

belső szervekre - Egyéni jóga ok-

tatás. Hívjon bizalommal Harsányi 

Andrea 70-3888807.

O  KTATÁS

Amerikaitól angolul Gyorsan, 

beszédcentrikusan, minden szinten. 

Telefon: 06-70 -242-2611.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nap-

pali újságkihordókat keresünk. Fő-

állásban és részmunkaidőben is vé-

gezhető tevékenység. Jlentkezés a 

06/30-235-17-47-es telefonszámon.

Az I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT. 

vállalja társasházak közös 

képviselői feladatainak ellátását

Szolgáltatások:

Ha közös képviselet, 

akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft., mert:

  

 

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

•  Teljes körű könyvelés, 

 éves költségvetési javaslat, 

 egyéni elszámolás készítése.

• Közgyűlések összehívása és  

 megtartása, igény esetén 

 közgyűlési termünkben.

•  Felújítási munkák 

 koordinálása.

•  Pályázaton való indulás  

 teljes adminisztrációja.

• Műszaki feladatok 

 szervezése és végrehajtása.

•  Jogi képviselet.

•  Társasházi takarítás.

•  Gyorsszolgálat.

•  SZMSZ készítés.

 • ÚJ! ENERGETIKAI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE.

• gyorsított eljárás a 

 tartozókkal szemben, 

• teljes pénzügyi garancia, 

  pénzügyi biztonság,

• gazdaságos üzemeltetés.

• a tulajdonosok naprakész  

 tájékoztatása a Társasház  

 ügyeiről,

• zavartalan működés 

 biztosítása

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 

1.500 forint/megjelenés; 

Keretes: 2200 forint/megjelenés

KÖZÜLETI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 

2.500 forint/megjelenés; 

Keretes: 3.000 forint/megjelenés 

Telefon: +36-1-355-0139, 
E-mail cím: varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

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.

Május 25., szombat 11 órától 

Unikornisok és sárkányok

Az unikornisok mindig is fontos 

szereplői voltak a mítoszoknak és 

meséknek a jóság, a szépség és a 

varázslat megtestesítőiként. A sárká-

nyok hatalmas erejükkel csodálatra 

méltóak. Engedd szabadon a fantázi-

ádat és gyere, készítsd el a saját me-

sebeli  lényedet a Mesemúzeumban. 

Sokféle alapanyaggal dolgozhatsz: 

csuhé, gyapjú, különböző színes pa-

pírok. Minden kicsit és nagyot sze-

retettel vár Farkas Réka iparművész.

Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig

120 perc Június 1., 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.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020

GYEREKNAP 
A CZAKÓ 

UTCAI
SPORT- ÉS 

SZABADIDŐKÖZPONTBAN
2019. JÚNIUS 1. 10.00 – 13.00

 UGRÁLÓVÁR , ARCFESTÉS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

10.15-TŐL ROLANDO BŰVÉSZ INTERAKTÍV MŰSORA

 BÜFÉ MŰKÖDIK A SPORTKÖZPONTBAN

A BELÉPÉS INGYENES!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!




