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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és 
örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden 
magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati 
hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma 
pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó 
bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó 
bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések 
közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től 
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektro-
nikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál 
megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben 
saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt 
követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, 
átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén 
pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai 
automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon kö-
vethetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismer-
hetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik 
adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folya-
mataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan 
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
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— A honvédelem napja annak a tisz-

ta, egyszerű és világos akaratnak az 

ünnepe, hogy Magyarország legyen 

erős, független és szabad — mond-

ta Áder János köztársasági elnök a 

Budai Várban, a Szent György téren 

rendezett ünnepségen, amelyen csa-

patzászlót adományozott a Magyar 

Honvédség Parancsnokságának. 

Mint mondta, a honvédek legyenek 

büszkék erre a zászlóra, mert az az 

összetartozásuk kifejezése mellett az 

1848 májusában megszületett mo-

dern magyar hadsereg örökségét is 

megtestesíti.

Korom Ferenc altábornagy válasz-

beszédében kiemelte: a biztonság 

létezésünk elengedhetetlen feltétele, 

e nélkül nem lehet egy nemzetnek 

jövője. Ennek egyik záloga a Magyar 

Honvédség, amely azonban csak a 

hátország, a társadalom támogatá-

sával képes maradéktalanul ellátni 

feladatait.

Az ünnepség a Dísz téren folytató-

dott, ahol a Honvéd emlékműnél 

Benkő Tibor honvédelmi miniszter 

mondott beszédet. Rámutatott: a tör-

ténelemben számtalanszor láthattuk 

példáját a magyar emberek elszánt-

ságának, elhivatottságának, haza 

iránti elkötelezettségének. — Ez az a 

példa, amit a ma élő nemzedéknek, 

s különösen a katonáknak követniük 

kell. Mert ez az ország megérdemli, 

hogy olyan katonái legyenek, akik 

ezeket a tulajdonságokat magukénak 

vallják — mondta a miniszter.

Az esemény kegyeleti imákkal és 

koszorúzással folytatódott az em-

lékműnél és Görgey  Artúr szobrá-

nál, ahol a Budavári Önkormányzat 

nevében Nagy Gábor Tamás polgár-

mester is elhelyezte az emlékezés 

virágait. Az ünnepség az Esztergomi 

rondellán ért véget díszlövésekkel 

és a nemzeti lobogó felvonásával.  

„Minden zászló annyit ér, 
mint a közösség, 
mely a magasba emeli”

Százhetven éve, 1849. május 21-én foglalta vissza a szabad-

ságharcban a magyar honvédsereg Buda várát. Ennek emléket 

állítva 1992 óta május 21. a honvédelem napja. 
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Boldoczki Gábor Budavár 
díszpolgára
Május 21. a honvédelem napja és egyben a Kerület Napja is, ekkor adják át a díszpolgári címet a Város-

házán. Idén Boldoczki Gábor Liszt Ferenc-díjas trombitaművészt, a Zeneakadémia docensét választot-

ták Budavár díszpolgárának.  

Családtagok, barátok, zenésztársak, 

tanítványok és természetesen a 

kerület közössége köszöntötte má-

jus 21-én Budavár új díszpolgárát, 

Boldoczki Gábor Liszt Ferenc-díjas 

trombitaművészt, a Zeneakadémia 

docensét. 

Boldoczki Gábor 1976-ban született 

Kiskőrösön, nyolcéves korában kez-

dett zongorázni, egy évvel később 

már édesapjától tanult trombitálni. 

1987-ben második, 1990-ben pedig 

első díjat nyert a Zeneiskolák Orszá-

gos Trombitaversenyén. 1993-ban 

megnyerte a Rézfúvósok Országos 

Versenyét. Innentől kezdve rendsze-

resen részt vett hazai és nemzetközi 

zenei versenyeken, ahol számtalan 

díjat, első helyezést ért el. 2004-ben 

ő volt az első trombita-szólista, aki 

debütált a Salzburgi Ünnepi Játé-

kokon Michael Haydn trombitaver-

senyeivel. Rendszeresen koncerte-

zik olyan neves koncerttermekben, 

mint például a bécsi Musikverein, a 

berlini Philharmonie, a párizsi Salle 

Gaveau, a Théâtre de Champs Ély-

sée, a luzerni KKL, vagy a budapesti 

Művészetek Palotája. A hagyomá-

nyos repertoár mellett kortárs zene-

művek keresett előadója, több ősbe-

mutató fűződik nevéhez. 2008-ban 

Junior Prima-díjjal, 2013-ban Liszt 

Ferenc-díjjal és idén Bartók-Pászto-

ry-díjjal tüntették ki.

Talán nem is gondolnánk, hogy mi-

lyen sok szálon kötődik egymás-

hoz a hagyomány, a történelem és 

a trombita.  — Emberemlékezet óta 

úgy tartják, hogy az ember a trom-

bita hangját követve képes az isteni 

tökéletesség útján járni — mondta 

köszöntőjében Nagy Gábor Tamás 

polgármester. Nem véletlen, hogy 

a Biblia is több helyen említi az 

angyali trombitát, amely az isteni 

üzenetet közvetíti. Az ókori görög 

olimpiákon nemcsak a sportolók 

mérkőztek meg egymással, hanem a 

trombitások is, és a győztes fújhatta 

az olimpiai játékok eseményeinek 

hangjelzéseit, nevét pedig feltüntet-

ték a becsület oszlopán. 
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— És éppen 170 esztendővel ez-

előtt, 1849. májusában, Buda dicső 

felszabadításakor adták ki Debre-

cenben Sárosi Gyula Arany trombita 

című verses költeményét, amely 13 

„leheletben” tárgyalta az 1848/49-

es évek forradalmi eseményeit. Az 

Arany trombita évekig tiltott könyv 

volt, Világos után a császáriak Sá-

rosit halálra, majd kegyelemből 

életfogytiglani várfogságra ítélték — 

idézte fel a polgármester. Az Arany 

trombita azonban fennmaradt és 

hirdette a magyar történelem legfel-

emelőbb korszakát, amelynek egyik 

csúcspontja Budavár dicsőséges fel-

szabadítása. 

— Buda visszavétele büszkeséget, 

tartást adott, megerősítette a hitün-

ket abban, hogy nemcsak jogunk, de 

akaratunk és erőnk is van ahhoz, 

hogy szuverén nemzetként és nem 

legyőzött alattvalóként nézünk far-

kasszemet az ellenünk szövetkező 

hatalmakkal — hangsúlyozta Nagy 

Gábor Tamás. 

A történelmi események felidézé-

se után a polgármester a kerület 

új díszpolgárát méltatta. Boldoczki 

Gábor szerény, kifinomult, érzékeny 

és jó humorú művész. Olyan ember, 

aki, ha belép egy koncertterembe, 

kicserélődik odabenn a levegő. 

Zseniális tehetségére, hihetetlen 

muzikalitására kiváló példa Maurice 

Andrénak, a világhírű francia trom-

bitásnak az elismerése. — Maurice 

Andrét egyszer megkérdezték, ki 

a legjobb trombitás. Azt válaszol-

ta, hogy Maurice André az első, és 

nincs második és nincs harmadik he-

lyezett sem.  Egészen addig tartot-

ta is magát ehhez a véleményéhez, 

amíg meg nem hallotta hangszerén 

játszani Boldoczki Gábort. A magyar 

művészt így konferálta fel a Mauri-

ce André trombitaversenyen: Most a 

Tomasi koncertet fogják hallani, aho-

gyan én azt életemben mindig szeret-

tem volna eljátszani — elevenítette 

fel a történetet Nagy Gábor Tamás, 

majd átadta a díjazottnak a díszpol-

gári oklevelet és az aranygyűrűt.

Az új díszpolgárt elsőként Szabó 

Teréz zongoraművész köszöntötte 

zenével, majd Vigh Andrea, a Ze-

neakadémia rektora méltatta. Úgy 

fogalmazott, hogy Boldoczki Gábor 

generációjának kiemelkedő tehet-

sége, igazi trombitavirtuóz, csodála-

tosan muzikális, első rangú szólista, 

aki a világon egyedülálló tehetséget 

és karriert tudhat magáénak. Virtuóz 

játékát a szakmai díjak, elismerések 

és a közönség szeretet is jól mutat-

ja. Eddig kilenc lemeze jelent meg, 

amelyek közül több album is díjat 

nyert. Nagy tisztelet és szeretet 

övezi a Zeneakadémián is, növendé-

kei példaképnek tekintik — emelte ki 

Vigh Andrea. 

— Ahol én megjelenek, ott a függő-

ségről beszélünk — kezdte köszön-

tőjét dr. Zacher Gábor toxikológus, 

Boldoczki Gábor rajongója. — Ne 

ijedjenek meg, most is a függőség-

ről lesz szó, hiszen Gábor is függő. 

Függője a munkájának és zseniális 

hangszerének — mondta. Felidézte, 

hogy ő maga az 1980-as évek köze-

pén kedvelte meg a trombitazenét, 

és folyamatosan „vadászta” a leme-

zeket. — 2002-ben futottam bele Gá-

bor lemezébe, és azonnal elvarázsolt 

a játéka, én magam is függő lettem 

— mesélte. Hozzátette, nemcsak Bol-

doczki Gábor tehetsége varázsolja 

el, de csodálja hihetetlen erejét, ki-

tartását, szorgalmát és a zene iránti 

Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora

Dr. Zacher Gábor toxikológus
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alázatát is. Zacher Gábor köszönetet 

mondott a művész szüleinek is, hi-

szen Gábort édesapja kezdte taníta-

ni. — Nagyszerű érzés lehet azt látni, 

hogy a gyermek túlszárnyalja mes-

terét és világhírű trombitaművész 

lesz — mondta, majd köszöntőjét így 

zárta: méltó kézbe került az I. kerü-

let díszpolgári címe.

Szabó Teréz és Szelevényi Vito zenével köszöntötte az új díszpolgárt

Tanítványai részéről Szelevényi Vito 

köszöntötte Boldoczki Gábort; To-

masi trombitakoncertjének II. téte-

lét adta elő. A díszpolgárok részéről 

Dragonits Tamás építész és jó barát 

méltatta. Mint mondta, 20 éve is-

merkedtek meg a Várban, amikor is 

Boldoczki Gábor úgy jellemezte ma-

Dragonits Tamás építész

gát, mint „világhírűnek induló trom-

bitaművész”. — Bevallom, kerekedett 

a szemem, mert nem kis dolog, ha 

valaki ilyet állít magáról. De Gábor 

önbizalma, humorérzéke, kedvessé-

ge és számtalan más jó tulajdonsága 

meggyőzött, hogy biztosan igazat 

mond. És valóban! — mondta.

A kerület közössége nevében az 

önkormányzat Sárosi Gyula Arany 

trombita című kötetét, egy tabáni 

szüreti festményt, egy fanfárt és 

egy trombitát fújó angyal szobrát 

adta ajándékba. 

A köszöntések után Boldoczki Gá-

bor beírta üzenetét Budavár Arany-

könyvébe. Mint mondta, Beethoven 

idézetét választotta: 

„A zene az egyetlen anyagtalan bejá-

rat egy olyan világba, amely maga-

sabb a tudásnál, s amely körülveszi 

az embert anélkül, hogy azt megra-

gadná... Amit a szellem az érzékek 

útján kap meg belőle, az a megteste-

sült szellemi kinyilatkoztatás.”
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Nagyléptékű kórházfejlesztés a professzionálisabb 
betegellátásért

Átadták a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház 
új szárnyát
Május 24-én átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új szárnyát. 

A fejlesztés első ütemében egy több mint 1800 négyzetméteres 

épületrésszel bővült az intézmény, helyet adva további negyven 

betegágynak, a képalkotó részlegnek, szakrendelőknek, rehabilitá-

ciós tornatermeknek és négy családorvosi praxisnak. A fejlesztés az 

Egészséges Budapest Program keretében valósult meg, finanszíro-

zása jelentős részben kormányzati forrásból történt, amely önkor-

mányzati, rendi és magántámogatásokkal egészült ki. 

A Budapesti Szent Ferenc Kórház 

egyik fő tevékenysége a szív- és ér-

rendszeri betegek  műtét utáni  re-

habilitációja, a tartós életmódváltás 

lehetőségének megteremtése a bete-

gek hosszú távú ellenőrzése mellett. 

A kardiovaszkuláris betegségek által 

okozott halálozás Magyarországon 

vezető halálok, hazánk ebben Euró-

pa élvonalába tartozik. Az infarktus 

után fél, egy évvel a magyarorszá-

gi betegek halálozási aránya jóval 

meghaladja a nyugat-európai szin-

tet. Ennek megoldása csak jó minő-

ségű rehabilitációs, betegedukációs 

programokkal, és a betegek család-

jának bevonásával lehetséges. A Bu-

dapesti Szent Ferenc Kórház, amely 

a kardiológiai rehabilitáció területén 

Közép-Magyarország kétmillió fős 

lakosságát látja el, a jelen fejlesz-

tésnek köszönhetően bevezeti a kar-

diovaszkuláris rehabilitáció 21. szá-

zadi modelljét. Többek között erről 

beszélt az átadón dr. Toldy-Schedel 

Emil, a kórház főigazgatója. A jövő-

beni tervekről elmondta, a fejlesz-

tés következő lépése a kórház régi 

épületének teljes rekonstrukciója, 

amelynek révén 150 ágyon valósul-

hat meg a kardiovaszkuláris rehabi-

Dr. Toldy-Schedel Emil főigazgató
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litáció, a szívátültetettek utókezelése 

és a végstádiumú szívelégtelenség-

ben szenvedők ellátása is.

A Miniszterelnökséget vezető Gulyás 

Gergely arról beszélt, hogy a kórház 

felújítása példaértékű összefogás 

eredménye. Mint mondta, a felújí-

tásra 2,7 milliárd forintot fordított a 

kormány, amihez a pénzügyi tárca to-

vábbi 200 millió forinttal járult hozzá.

Varga Mihály pénzügyminiszter is az 

összefogás erejéről és az Egészséges 

Budapest Program fontosságáról be-

szélt. Mint mondta, a pénzügyi fede-

zet rendelkezésre áll. A programban 

négy centrumkórház jön létre, 24 

társkórház és 32 szakrendelő újul 

meg. Mint arról már korábban, be-

számoltunk, a Maros utcai szakren-

delő felújítása is az Egészséges Bu-

dapest Program keretében, állami és 

önkormányzati támogatással valósul 

meg. A rendelő felújítása tavasszal 

kezdődött meg: az alagsorban ké-

nyelmes vérvételi helyiségeket és 

betegvárót alakítanak ki idén. 

A KÓRHÁZ AZ I. 
KERÜLETBEN ÉLŐK 
ELLÁTÁSÁT IS SEGÍTI

A Budavári Önkormányzat a tavalyi 

évben kötött együttműködési meg-

állapodást a kórházzal, így az az I. 

kerületben élők számára is biztosít 

kardiológiai és belgyógyászati-di-

abetológiai ellátást. Nagy Gábor 

Tamás polgármester kérdésünkre 

elmondta, hogy az együttműkö-

dést bővítik, az önkormányzat 15 

millió forintos támogatást biztosít 

a kórháznak. Ennek részeként egy 

olyan elektromos kisbuszt vásárol 

a kerület, amellyel a kerületi bete-

geket szállítják majd a vizsgálatok-

ra. A kórházban két kórterem is az 

I. kerületi betegek rendelkezésére 

áll. — Nagyon fontos előrelépés-

nek tartjuk, hogy a kerületben élők 

is részt tudnak venni a kórház ál-

tal biztosított szűrővizsgálatokon, 

otthonápolási-tanfolyamokon és a 

szakrendeléseken, illetve a rehabili-

tációs kezeléseken — mondta a pol-

gármester. 

Az I. kerületben élők családorvosi 

beutalóval vehetik igénybe a kar-

diológiai szakrendelését. A műtétek 

utáni rehabilitációra pedig a beteget 

ellátó kórház utalja be a pácienseket.   

Június 1-jén, szombaton 

9-16 óráig a Szent Ferenc 

Kórházban (1021 Széher út 71-

73.) szűrővizsgálatokra várják a 

kerület felnőtt lakosait. A láto-

gatók számára vezetett bejárás 

formájában bemutatják kórház 

új szárnyát is.

Az új épületet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉ-
SEK A KERÜLETBEN 

Tavaly év végén készült el a Mikó 

utcai gyermekorvosi rendelő teljes 

felújítása, a korábbi szűkös rendelő 

helyett ma már egy tágas, kényel-

mes és korszerű intézmény várja a 

családokat. A tervek között szerepel 

a Markovits utcai gyermekorvosi 

rendelő bővítése és az Attila úti ren-

delő felújítása is. 
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A Tankerület Kiváló Diákja díjjal ismerte el a Közép-Bu-

dai Tankerületi Központ azokat a diákokat, akik nem 

pusztán tanulmányaikkal, de közösségszervező és ön-

kéntes munkájukkal, egyediségükkel és egyéniségükkel 

is kiemelkednek diáktársaik közül.  Az idei évben össze-

sen száz — köztük számos, az I. kerületben tanuló — diák 

számára adta át Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató 

az elismerő okleveleket. Ismerjék meg kerületben tanuló, 

a Tankerület Kiváló Diákja díjjal elismert diákokat!    

A tankerület kiváló 
diákjai

Gerecs Lotti, Boskovics Brúnó, Pleschinger Norbert a Budavári 

Általános Iskola diákjai

Juhász Balázs, Tóth Hanna, Katkó Dominik, 

Krizsán Róbert, Czank Alex Richárd és Kádár 

Zsófia — a Budapest I. Kerületi Kosztolányi 

Dezső Gimnázium csapata

Velő Emőke, Gócza Borbála Sára, Zempléni 

Lilla Nóra és Csuta Dorottya a Budapest I. 

Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 

tanulnak 

Somorjai Márk, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium diákja • 

fotó: Kissimon István 
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Fodor Dorina, a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola diákja a díjátadás napján is 

versenyen volt, így az elismerő oklevelet édesanyja vette át. 

Minden diáknak és pedagógusnak gratulálunk!

Kelen Márton, a Budapest I. Kerületi 

Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művé-

szeti Iskola tanulója

Temesvári-Nagy Levente, Berta Marcell és Horváth Eszter Kata a Toldy Ferenc Gimnázium diákjai

Megkezdődött a Czakó 

utcai Sport- és Szaba-

didőközpontban a „pa-

goda” teljes átépítése. Az 

elavult pavilont elbontot-

ták, a helyére egy korsze-

rű és kényelmes szabad-

téri közösségi helyiséget 

építenek. 

Az új létesítményben el-

húzható falak lesznek, 

így jó időben szabad té-

ren, de árnyékban, eső, 

szél vagy hűvösebb idő 

esetén pedig védett he-

lyen lehet majd közössé-

gi programokat tartani a 

Czakón. 

Új pavilon épül a Czakón
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Életműdíj

Dr. Körmendi István I. ke-

rületi családorvos Életmű-

díjban részesült, a rangos 

kitüntetést a Családorvo-

sok Országos Szövetsége 

javaslatára kapta meg. 

A kerületi praxist édesap-

ja, Körmendi Henrik ala-

pította 1920-ban, fia az 

1950-es években vette át. 

A betegeket nagy szakér-

telemmel kezelte, régi pá-

cienseit még ma is ellátja. 

Ezúton is gratulálunk az 

elismeréshez!

A Lánchíd változatlan járdaszélességgel, a jelenlegi lát-

ványát megőrizve újítható fel — ezt tartalmazza a nem-

rég megjelent kormányhatározat. A Főmterv Zrt. meg-

bízásából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem megvizsgálta, hogy a hídszerkezet hogyan ké-

pes elviselni a járdaszélesítésből adódó többlet terheket. 

A vizsgálat értelmében a járda szélesítése csak a láncok 

jelentős statikai megerősítésével együtt valósítható meg. 

Ez azonban nagy többletköltséget indukálna. Ezért a jár-

dák felújítása továbbra is a jelenlegivel azonos módon, 

2,2 méter szélességben valósul meg. 

A tervek szerint a Lánchíd, a Széchenyi István tér alat-

ti villamos-közúti aluljáró és a várhegyi Alagút együttes 

felújítása 2019 őszén indulhat el, a beruházás előkészí-

tését a Budapesti Közlekedési Központ végzi.

Folytatódik a Lánchíd rekonstrukciójának előkészítése

Közmeghallgatás 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvise-

lő-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, javaslatokat személye-

sen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin 

(Kapisztrán tér 1., Attila út 65., Iskola utca 12.)  2019. 

június 3-án 12.00 óráig lehet leadni, illetve e-mailen a 

kozmeghallgatas@budavar.hu címre elküldeni.
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Újra a trükkös csalókról
A trükkös csalók mindig újabb és újabb módszereket eszelnek ki, hogy megtévesszék, becsapják áldo-

zataikat. A rendőrség tájékoztatása szerint az utóbbi időben ismét elszaporodtak a termékbemutatós 

csalások, amelyekkel elsősorban az idősebb embereket tévesztik meg. 

Az ilyen termékbemutatókat szer-

vezők előszeretettel használják ki 

az idős emberek hiszékenységét, 

saját vagy közeli hozzátartozójuk 

egészségügyi állapotáért való aggó-

dást, illetve tájékozatlanságukat az 

új egészségügyi eszközökről. Már a 

szórólapként terjesztett meghívókon 

vagy a telefonos meghívások során 

felvillantják annak a lehetőségét, 

hogy a termékbemutató résztvevője 

tehet valami fontosat az egészségé-

ért. 

 A leendő vásárlókat úgy invitál-

ják a „burkolt” termékbemutatóra, 

hogy előadást nem tartanak, hanem 

ingyenes  egészségügyi vizsgálat-

ra, szűrésre küldik a meghívókat. A 

magukat orvosoknak kiadó csalók 

egészségügyi eszközökkel vizsgálják 

a vendégeket, a szűrés kiértékelése 

közben pedig pontosan ugyanúgy 

tartanak előadást, mint korábban. 

A színlelt állapotfelmérés után sok 

esetben azt közlik az azon résztve-

vővel, hogy súlyos beteg, azonban 

ha megvásárolja az általuk ajánlott 

terméket, állapotában pozitív válto-

zások mennek végbe, a gyógyulás 

útjára lépnek. 

A vizsgálatot elvégzők ilyenkor ál-

talában fehér köpenyt viselnek, 

nyakukban fonendoszkóp van, hogy 

egészségügyi szakembernek tűnje-

nek. Azt állítják, hogy az általuk kí-

nált terápiamatrac, alvásgarnitúra, 

légtisztító, lágylézerkaróra, valamint 

különböző masszírozókészülékek 

alkalmasak a sértettekkel elhitetett 

súlyos, életveszélyes állapot keze-

lésére, gyógyítására. A hiszékeny 

jelentkezőknek pedig valamilyen 

betegségre hivatkozva adják el több 

százezer forintért a termékeket.

LEGYEN ÓVATOS!

Mielőtt részt venne ilyen akción:

• Győződjön meg, hogy a szervezők 

valós adatokat adtak-e meg magukról. 

Kérje ki családtagjai, ismerősei taná-

csát, ha van rá lehetőség, az interne-

ten tájékozódjon a szervezőkről!

• Személyi iratait soha ne adja át a 

szervezőknek!

• A termékbemutatóra kísérje el kö-

zeli hozzátartozója, barátja!

• Utasítsa el az eladó azon ajánlatát, 

hogy elszállítja Önt a bankba vagy 

haza a szükséges pénzért!

A rendőrség mindenkit arra kér, 

hogy amennyiben termékbemuta-

tóval összekötött szűrővizsgálatra 

invitálják Önöket, mindenképpen 

forduljanak családtagjaikhoz illetve 

szükség esetén forduljanak a rend-

őrséghez az ismert telefonszámo-

kon. 
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A krisztinavárosi templom melletti kis árnyas parkolóban szombatonként termelői piacot tartank. A 

termelők többek között friss, zamatos zöldségeket, füstölt árukat, isteni kolbászokat, sajtokat és valódi 

kovászos kenyeret kínálnak. Mi azonban ennél értékesebb „árucikkekre” is bukkantunk a piacon: mo-

soly, derű, kedves szavak, közösségi élmény. 

A krisztinavárosi termelői piacon 

nincs hangos szó, legfeljebb csak 

nevetés. Nincs lökdösődés, tüleke-

dés, a vásárlók türelmesen várnak 

sorukra, hiszen közben van idő 

gusztálni a termékeket és néhány jó 

szót váltani másokkal.  Vásárlók és 

termelők régi ismerősként köszöntik 

egymás, az eladók már jól ismerik 

a törzsvásárlókat és sokszor kérés 

nélkül is adják a kívánt portékát. 

Például a kefírt Gabriella nővérnek, 

a Szociális Missziótársulat főnök-

nőjének. — Nagyon szeretjük ezt a 

kis piacot. A Farkas Edith Katolikus 

Szeretetotthonban élő idős gondo-

zottaink rendszeresen kijönnek ide, 

vásárolnak maguknak egy kis cse-

megét, néhány szem almát. Sőt, a 

múltkor találkoztam az egyik bent 

lakó házaspárral, ők kolbászt vettek. 

Azt mondták, ezt meg kell kóstolni, 

mert olyan igazi házias! — mesélte 

nevetve Gabriella nővér. 

Bizony, a füstölt húsokat, kolbászfé-

léket kínáló termelőnél ínycsiklandó 

házias illatok várnak.— Mi a vásárlók 

kedvence? — kérdeztük. — Magam 

sem hittem el, de nagyon sokan ke-

Piac a templom tövében
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resik a disznósajtot. Meg a tepertőt 

is — árulta el a hentes. Naná, hogy 

ezek után szerkesztőségünk mun-

katársa is vásárolt a disznósajtból 

és nem is csalódott. Isteni ízek, kel-

lemes fűszerezés. A standnál össze-

futottunk Varga Antal alpolgármes-

terrel is. Reméljük, nem árulunk el 

titkot, de az ő favoritja a hentesnél 

a csemegekolbász. 

A zöldséges standnál Katalin várja 

a vevőket. Tavasz lévén friss eper, 

zöldborsó, új fokhagyma, hófehér 

karfiol, zsenge sárgarépa sorakozik 

a rekeszekben. A vevők keresik is az 

idényzöldségeket, mert mint többen 

is mondták, ezek nem kényszerérlelt 

vagy vegyi anyagokkal kezelt ter-

mékek. Közben természetesen szó 

esik az árakról is. — Olcsóbb, mint a 

Fény utcai piac. És frissebb is, mint 

a nagybaniról szállított zöldségek — 

sommázták a vevők.

Meglátogattuk még a savanyúságo-

kat kínáló standot és kicsit elidőztünk 

a különleges lekvároknál is. Van itt 

minden, mi szem-szájnak ingere. Sőt, 

annál is több: narancsos töklekvár, 

somlekvár, alma- és körte-chutney.

 

Igazán ámulatba estünk a tejterméke-

ket, sajtokat és kenyérféléket kínáló 

sátornál. Olyan bőséges sajtválasz-

tékkal találkoztunk, mint egy sajt-

szaküzletben. Friss és füstölt sajtok 

különböző ízesítéssel, sajtkrémek, 

joghurtok és egy kis házi túró rudi. 

Kevés cukorral, minőségi étcsoko-

ládéval. És a pékáruk... Fonott kosa-

rakban, hófehér kendőkön sorakoz-

nak a gusztusosabbnál gusztusosabb 

kenyerek, kalácsok, pogácsák.  Mint 

megtudjuk, a finomságok igazi csa-

ládi vállalkozásban készülnek. — Bá-

tyámé a tejtermék-részleg, én a pé-

kárukkal foglalkozom. A túrós batyut 

és a tepertős pogácsát édesanyám 

süti (annyira népszerűek, hogy ott-

jártunkkor már mutatóban sem volt 

belőlük — a szerk.), a kenyeret és a 

kalácsot pedig a fiammal közösen én 

készítem. Hajnali kettőkor keltünk, 

megsütöttük a friss termékeket és 

jöttünk — mondta a hölgy, aki azt is 

elárulta, hogy a csodás kakaós ku-

glófokat 13 éves lánya készíti, és 

természetesen az abból származó 

bevétel is őt illeti.

Látogasson el a krisztinavárosi ter-

melői piacra, mert mindenkit kedves 

szóval, mosollyal várnak!
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Tér-Kép 
Galéria

Vizek-Formák-Földünk címmel Radi-

sics Milán MÚOSZ-nagydíjas fotómű-

vész képeit mutatja be a Tér-Kép 

Galéria. A tárlat a drónfelvételek se-

gítségével a klímaváltozás és a kör-

nyezetszennyezés hatásait mutatja 

be, baljós képet vetítve arról, mi vár 

ránk, ha a víz teljesen eltűnik. 

Helyszín: Tér-Kép Galéria, 1016 Bu-

dapest, Krisztina krt. 83-85.

kamara-
zene

Június 5. szerda 18.00 

A kamarazene mesterei címmel ren-

deznek koncertet a ZTI-ben. Közre-

működnek: Nagao Haruka - hegedű, 

Varga Gábor - klarinét, Murata Chika 

– zongora. Műsor: Bartók: 1. rapszó-

dia, Beethoven: Tavaszi szonáta, Mo-

zart: Kegelstatt trio. A belépés díjta-

lan. Helyszín: Zenetudományi Intézet 

– 1014 Budapest Táncsics u. 7.

Kuruc 
emlékek 

Június 11. kedd 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület folytatja a Rákóczi- és 

kuruc emlékek bemutatását. Ezúttal 

Ausztriában és Csehországban fel-

lelhető emlékeket ismerhetnek meg. 

Meghívott vendégek: a Cseh Centrum 

igazgatója és a Bohemia Baráti Kör.

Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. székház – I. Gellérthegy u. 30-

32. 

Orgonaest
Június 2. vasárnap 18.00

Budavár bámulatos barokk-orgoná-

ját a Budavári Evangélikus Templom 

minden hónap első vasárnapi rend-

szeres orgonaest sorozatában ezút-

tal Kecskés Mónika szólaltatja meg. 

Műsorán J. S. Bach mellett német és 

francia szerzők művei szerepelnek. 

A belépés díjtalan.

Helyszín: Bécsi kapu tér. 

Könyvtári 
programok 

Június 13. csütörtök 17.00 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Márai Sándor Könyvtárában Tör-

ténetek a könyvtárban címmel egy 

novella kapcsán beszélgetnek a mű 

által felvetett kérdésekről. A beszél-

getést Farkas Zsuzsa könyvtáros, 

biblioterapeuta vezeti. A program 

ingyenes.

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár — 

I. Krisztina krt. 87-91.

Könyv-
bemutató

Június 15. szombat 16.00

Olga Majeau Elszórt morzsák a kék 

madárnak című könyvének bemuta-

tója, beszélgetés a szerzővel. 

Helyszín: Jókai Anna Szalon – 

1011 Budapest, Iskola utca 28. 

Időpont: 2019. június 15. 16:00-

18:00

Budavári 
Beszél-
getések

Június 14. péntek 19.00

Az est vendége Lányi Béla szerzetes, 

aki a Fülöp-szigetekről és Cebu váro-

sáról is mesél. 

Helyszín: Mátyás-templom Plébánia-

hivatal – 1014 Budapest, Országház 

utca 14. díszterem

Június 15-ig látogatható
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Márai 
az állatokról

„AZ ÁLLATOK KIRÁLYA – A KUTYA”
Június 3., hétfő 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István színművész és Mé-

száros Tibor irodalomtörténész előadásában. Belépődíj: 

1500 Ft, Budavári Önkormányzat Kerületkártyával a be-

lépődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrende-

lés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Jókai Anna 
emlékest

Június 5., szerda 18.00

Vendégek:  Mirtse  Zsuzsa író, költő, Takács Bence 

előadóművész. Közreműködik: Timkó János Pál zon-

goraművész. Az esten bemutatásra kerül Lőrincz Sán-

dor:  Jókai Anna Emlékezete. A magunk cseppjét a vi-

lágóceánból  című kötete. Az est moderátora:  Csűrös 

Csilla rádióriporter, műsorvezető. 

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál-

ni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével.

A Fallaci
Június 6., csütörtök 18.00

Harcban a világgal a világért című könyv bemutatója az 

IdőJel Kiadó szervezésében. A monográfia Oriana Fallaci 

olasz író, publicista születésének 90. évfordulója tiszte-

letére jelenik meg. A könyvet bemutatja és a szerzővel, 

Wéber Krisztinával beszélget: Nógrádi György egyetemi 

tanár. 

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál-

ni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével.

Vízivárosi 
Csillagok

Június 11., kedd 19.00

A Vízivárosi Csillagok sorozatban ezúttal Lovász Irén nép-

dalénekest, néprajzkutatót, egyetemi docenst ismerhetik 

meg. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Re-

gisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Könyvbemutató
Június 13., csütörtök 18.00

László Gyula: Régészeti tanulmányok az avar társada-

lom történetéhez című könyvének bemutatója a Püski 

Kiadó szervezésében. A belépés díjtalan, de regisztráci-

óhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.hu 

e-mail címen lehet a program megjelölésével. 

Jókai Anna Szalon  1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb eset-

ben a látogatás időpontjával kapcsolatban ajánlott 

előzetesen egyeztetni. További információ: jokaianna-

szalon@budavar.hu. www.jokaiannaszalon.hu

Lovász Irén • fotó. Jung Zseni
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Az egykori Táncsics-börtön és az Erdélyi bástya évtize-

dekig elzárt terület volt, ugyanis a második világháború 

után jóvátételként az Egyesült Államok tulajdonába ke-

rült. 2014-ben újra a magyar állam tulajdona lett. Akkor, 

az önkormányzat kezdeményezésére két napra megnyílt 

az 1848-as forradalom egyik ikonikus helyszíne és 68 

év után először léphetett be magyar ember mindenféle 

ellenőrzés nélkül az Erdélyi-bástya területére.

Ezt követően régészeti feltárások kezdődtek meg a te-

rületen. Többek között ezen ásatások során előkerült 

leleteket, az Erdélyi  bástya falait mutatja be Az első 

bástya - Pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincsei-

ről című tárlat a Táncsics utca 9. szám alatt. A látogatók 

bejárhatják a  feltárás helyszínét és megtekinthetik az 

ásatás során előkerült leletanyagot. Az értékesebb lele-

teket és a szinte teljesen ép felvonóhidas kaput összes 

tartozékával együtt a Budapesti Történeti Múzeum Vár-

múzeumában helyezték el. A kiállítás a két helyszínen 

október végéig látogatható. Mindenkinek csak ajánlani 

tudjuk!  

Látogatható 
az Erdélyi 
bástya

A testvérvárosi együttműködés jegyében ezúttal a szé-

kelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményével is-

merkedhetnek meg a látogatók a Várnegyed Galériában.  

A kiállítás 2019. június 13-án, csütörtökön 18.00 órakor 

nyílik.

Udvarhely 
a Galériában
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Budavári 
Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja a gyermekekről szólt – a Bu-

dai Várban is. Az önkormányzat ismét megrendezte a 

gyermeknapi programot. Kicsiket és nagyokat színpadi 

programokkal, családi koncertekkel és öko-játszóházzal 

várták. S ahogyan már megszokhatták: Budavári Gyer-

meknap nincs pónilovas fogat és állatsimogató nélkül! 
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Rögtön a dobogón
Hutter Róbert, a Tabáni Spartacus tájfutó szakosztály ifjú versenyzője bebizonyította, hogy kitartó 

munkával és elszántsággal nagy eredményeket érhetünk el. A fiatal sportoló élete első versenyén do-

bogóra állhatott. Élményeiről, küzdelméről ő maga számol be.   

ÉLETEM ELSŐ TÁJFUTÓ 
ÉLMÉNYE A VÉRTESBEN
2012-ben kezdtem sportolói életem, 

amikor a Tabáni Spartacus labdarúgó 

szakosztályába jelentkeztem. 6 évet 

fociztam a Tabán kiváló csapatában, 

azonban tavaly egyre többet kezd-

tem foglalkozni tanulmányaimmal 

és közösségi munkámmal. Megvá-

lasztottak a Közép-Budai Tankerület 

(ebbe beletartozik az I. kerület is) di-

áktanácsának vezetőjének, és döntős 

lettem az országos innovációs ver-

senyben. Ezzel egyre több felada-

tom lett, és a heti 5 edzésből csak 

néhányra tudtam elmenni. Emiatt 

idén januárban végleg eldöntöttem, 

hogy más lehetőségek iránt kutatok. 

Fizikatanárom ajánlotta nekem a tá-

jfutást, mivel azt gondolta, tetszene 

nekem. Korábbról jól ismertem a Ta-

báni Spartacus tájfutó szakosztályt, 

hiszen hallottam, hogy nemrég in-

nen vált ki a labdarúgó szakosztály, 

amely jelenleg Budai Futballklub 

néven külön szervezetként folytat-

ja működését. Egy gyors telefonos 

egyeztetés után elmentem életem 

első tájfutó edzésére. Az egyesület-

ben mindenki nagyon kedves és be-

fogadó volt, így nagyon élveztem. 

Elkezdtem hétvégenként eljárni a 

terepes térképes edzésekre, ahol 

kezdetben kísérővel teljesítettem 

a pályákat. Nagyon tetszett a tájé-

kozódás része, és a mentoraimnak 

hála, gyorsan tanultam. 

Két hónappal később eljött az egye-

sület saját rendezésű versenye, a 

Tavaszi Spartacus Kupa tájfutóver-

seny. A háromnapos rendezvény 

a Vértesben, Szár mellett zajlott; 

a háromnapnyi versenyzés össze-

tett eredménye alapján díjazták a 

versenyzőket. Én a többiek taná-

csára az ifi kezdő csoportban, az 

M15-18C-s kategóriában indultam. 

Az első nap rozsdásan indultam, 

de gyorsan összeszedtem magam, 

és nagy sebességgel teljesítettem a 

pályát. Így sikerült valahogy 7 má-

sodperccel a leggyorsabbnak lenni. 

Szombaton, a második versenyna-

pon másodikként rajtoltam (2 per-

cenként volt a rajt), és az addigi 

két hónap áldozatos munkájának 

köszönhetően utolértem az előttem 

indulót, aki a korábbi napon máso-

dik lett. A pálya további szakaszát 

teljesítve befutottam a célba, ahol 

megtudtam, hogy én vagyok a nap 

első befutója. A harmadik nap, va-

sárnap vadászrajt volt, amely azt 

jelenti, hogy abban a sorrendben, és 

olyan időközönként indulnak a ver-

senyzők, mint ahogyan azt az előző 

két napon elért összeredmény mu-

tatja. Így én indultam elsőnek, öt és 

fél perccel utánam pedig a második 

helyezett. Induláskor nehezen talál-

tam az első pontot, ezzel sikeresen 

elveszítettem minden előnyömet, 

úgyhogy szaladtam bokron, tüské-

sen, mindenen át, irányban a követ-

kező pontokra. Végül a mögöttem 

lévő is bakizott, így összesen kilenc 

perccel értem elsőként a célba. Fej-

vesztett futásomnak köszönhetően 

visszahoztam lemaradásom, és a 

vasárnapi fordulót tekintve is én let-

tem a leggyorsabb, igaz csak három 

másodperccel. A versenyt röviden 

követte az éremátadó, ahol életem 

első tájfutó versenyén aranyérmet 

kaptam.

Hutter Róbert

Hutter Róbert • fotó: Gyalog László
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NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. 

Találkozó a Vérmezőn, a Széll Kálmán 

tér felőli részen lévő fitnesz eszkö-

zöknél. A részvétel I. kerületi lako-

soknak ingyenes. 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 kívü-

li 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 előze-

tes tánctudás. A részvétel I. kerületi 

lakosoknak ingyenes. További infor-

máció: +36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 alkal-

mas bérlet; Előzetes regisztráció 

szükséges: mozduljtudatosan@gmail.

com. Facebook elérhetőség: @moz-

duljtudatosan.

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra. 

Részvételi 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:  ani-

koertler@gmail.com.

Hahó, itt a Czakó!

Czakó utcai 

Sport- és Szabadidő Központ 

1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

MEGNYITOTT A BÜFÉ A CZAKÓ UTCAI 
SPORT- ÉS SZABADIDÕKÖZPONTBAN

Nyitva: Hétköznap: 13.00 – 20.00 óráig

Hétvégén: igény szerint, illetve a rendezvényeken 

Képünk illusztráció
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HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. Babajelbeszéd tanfolyam és 

beszédindító foglalkozás. Érdeklő-

dés, jelentkezés: www.babakezek.hu, 

bubocababa@gmail.com. További in-

formáció: 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. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudato-

san@gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning. 

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesztés 

a testtuddatos mozgásért. Részvételi 

díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 al-

kalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás játszó 

és táncház 1-3 éves korú gyerme-

kek és szüleik részére. Részvételi díj: 

1000Ft/alkalom (1 gyermek + 1 fel-

nőtt). Információ: Márton Piroska tán-

cos, óvodapedagógus, mozgásterapeu-

ta. 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! A klubot vezeti: 

Jezsek Klaudia édesanya, hordozási 

tanácsadó. Következő alkalom: június 

5. 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 gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javítá-

sáért. A torna ingyenes, folyamato-

san 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.

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 @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 Bagolyvár 

Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csilla, 

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

dex.hu

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

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.



Tá j é k o z tat ó

23

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Márianosztrán járt 
a BLSZ
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSZ) a kerület egyik legaktívabb civil szervezete. Rendszeresen szer-

veznek közösségi összejöveteleket, „morzsabálokat”, előadásokat és kirándulásokat. Ezúttal Mária-

nosztrán jártak.

Márianosztráról a fogház jut eszünkbe. A megtorlások 

idején, az ’50-60-as években itt tartották fogva a politi-

kai elítélteket, és sokak rokona raboskodott itt. A Buda-

vári Lakosok Szövetsége kirándulásán is számos fájdal-

mas emlék villant fel a múltból. Tagtársaink elmesélték 

családtagjaik, rokonaik meghurcoltatásának történeteit.  

A fogházban ma mintegy 800 elítélt van, ezért látoga-

tókat nem fogadnak. Így a börtönmúzeumban ismerked-

tünk meg a múlt tárgyi emlékeivel. Megtudtuk, hogy itt 

készültek a kilencvenes évekig a varrott futball-labdák.

A szomorú emlékek felidézése után a templom értékeivel 

ismerkedtünk meg, amely a fogház épületéhez simulva 

magasodik a falu fölé. A templomot Nagy Lajos korában 

építették a pálos rend számára, ez volt az egyetlen ma-

gyar alapítású szerzetesrend első központja. Az erede-

ti 14. században épült templom szentélye átvészelte a 

török dúlást, ezt egészítették a 18. század elején a mai 

formájába, barokk stílusban. 

Kevesen tudják, hogy itt festették a częstochowai Fekete 

Madonnát még Nagy Lajos idejében. Az ikon, amelynek 

csodatévő erőt tulajdonítanak, Európa egyik legismer-

tebb Szűz Mária ábrázolása, és évszázadok óta vonzza a 

zarándokok tömegeit a világ minden tájáról a lengyelor-

szági Częstochowában (magyarul Csensztokóba). A képet 

16 pálos atya vitte Lengyelországba, amikor oda költö-

zött a rend központja. Itthon egy másolat maradt (az is 

korabeli), amely a templom oldalkápolnájában vészelte 

át az évszázadok viszontagságait. Amikor a rend vissza-

kapta a templomot, a képet „felújították”. Élénk színekkel 

festették újra, még fém díszítéseket is tettek rá. Nemré-

giben megvizsgáltatták a képet a Nemzeti Múzeumban, 

ahol kiderült, a jelenlegi festékréteg alatt kimutathatók a 

korabeli kép darabjai, de annyira hiányos, hogy inkább 

megtartják a felújított változatot. 

Mindezeket az információkat József atyától tudtuk meg, 

aki közel egyórás prédikációnak is beillő vezetéssel káp-

ráztatott el bennünket. 83 évével ő már csak fél ember 

munkáját tudja elvégezni, így amikor megkérdeztük, 

hány szerzetes szolgál itt, érthető volt válasza: másfél.

Lábody Imre, BLSZ

A częstochowai Fekete Madonna • fotó: czestochowa.pl
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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

Lépcsőházi történetek 

Heinczinger Mika szólókoncertje

Május 31. péntek 19.00

A májusi lépcsőházi koncert fellé-

pője  Heinczinger Mika, a Misztrál 

együttes alapító tagja, aki két szóló-

lemezéből - a Gyöngy és az ÉgIgézők 

- válogatott dalok mellett a magyar 

költészet kincsestárából szólaltat 

meg verseket a középkortól napja-

inkig. 

Belépőjegy: 1000 Ft.  Jegyek elővé-

telben a www.tixa.hu/bem6 oldalon 

kaphatók. 

Sebő-Klub és Táncház

Június 1. szombat 19.00

Koncert, vetítés, meglepetésven-

dégek. Házigazda a Sebő-együttes: 

Sebő Ferenc, Barvich Iván, Perger 

László, Soós Réka, Tímár Sára. A re-

mek táncházi muzsikát Mihó Attila 

és bandája biztosítja, tánctanárunk 

Csatai László „Csidu”. 

Belépőjegy: 1200 Ft. Jegyek elővé-

telben a  www.tixa.hu  oldalon kap-

hatók.

Ölveti Blues Band koncert

Június 7. péntek 20.00

Az Ölveti Blues Band 1989-ben 

több éves nyugat-európai utca- és 

kocsmazenélés után, Amszterdam-

ban alakult meg.  Kezdetben egyéni 

hangvételű, utcai produkciókkal szó-

rakoztatták a város turistáit, őslako-

sait, ami egyben a megélhetésüket 

is jelentette. A különleges hangra és 

az egyszerű, ám elementáris zenére 

nemsokára felfigyeltek a környező 

bárok, klubok tulajdonosai, és ettől 

kezdve a zenekar igazi színpadokon 

játszhatta kedvenc zenéjét.  A ze-

nekar excentrikus előadásmódjával 

állandó szereplője lett a nagy fesz-

tiváloknak és az ország blues kocs-

máinak. 

Belépő elővételben: 1200 Ft. Belépő 

helyszínen: 1500 Ft.  Jegyek elővé-

telben a  www.tixa.hu  oldalon kap-

hatók.

Budai Gitáriskola

Képzés életkortól és zenei előkép-

zettségtől függetlenül. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség!  További in-

formáció: +36 70 258 6938, info@

budaigitariskola.hu. Tandíj: 17.000 

Ft/hó, 70.000 Ft/félév.

 

VOX Hungarica Női Kar Egyesület

Minden szerdán 18.00-20.00 

Hangversenyeik javarészt jótékony 

célúak. Meghívást kapnak évente 

a Bárdos Lajos-napok koncertjei-

re. Karnagy: Döbrössy János.

AVIVA Torna

Keddenként 17.30-18.30 és 18.45-

19.45. Csütörtökönként 17.30-18.30

Az órákon a 4 órás alapképzés el-

végzését követően van lehetőség 

részt venni. Vezeti: Jancsurák Krisz-

ti. Bővebb információ: jancsu@gmail.

com vagy +36 70 386 7111.
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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.

Jóga

Minden szerdán 19.00-20.30

Esti hatha óra, ahol csavarások 

és hullámzó ritmusok várnak a részt-

vevőkre. Bővebb információ, jelent-

kezés: Kövecses Bettina, hatha jóga 

oktató, RYT Yoga Allience. Elérhető-

ség: +36 70 322 1171, thetravelling-

mat@outlook.com.

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.

Tahiti tánc

Kezdőknek minden hétfőn 18.00-

19.30-ig. Középhaladóknak kedden-

ként 19.00-20.30-ig. 

Tahiti workout, alapmozdulatok gya-

korlása, új jelentkezőknek is: minden 

csütörtökön 18.15-19.15-ig.  A poli-

néz szigetvilág életvidám, energikus 

táncait tanuljuk. Vezeti: Végh Teodóra.  

Irka Kör Versszínház-Irodalomked-

velők Klubja 

Május 30. csütörtök 10.00

„Szeressétek a bárányokat! Szeressé-

tek a madarakat!” - Dsida Jenő

Összeállítás természetversekből.

 

Tabán sportkör

Június 6. csütörtök 17.00

Téma: Hazai túrák válogatás 1. rész. 

Előadja: Kormos Vera.

Budavári Mozgássérült Egyesület

Június 4. kedd 14.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

minden hónapban klubnapot szervez 

mozgássérülteknek, akadálymente-

sített környezetben. Klubvezető: Dr. 

Szalkó Anna.

Vetítettképes előadások

Június 4. kedd 10.30    Malomhegyi 

Imre:  Honfoglalás kapuja.  Belépő: 

100 Ft.

Június 11. kedd 10.30  Óvári Árpád: 

Szicília: Etna és Taormina. Belépő: 

100 Ft.

Néptáncoktatás

Óvodásoknak: hétfőnként 16.30-

17.15. Általános iskolásoknak: min-

den hétfőn 17.15-18.30 és szerdán 

17.00-18.30. 

Tanítók: Molnár Enikő és Markót Leven-

te.  Információ:  www.bartoktancegyut-

tes.hu. Tanfolyami díj: 5000 Ft/hó

 

Multi Talent Musical Iskola

Minden szombaton 9.00-13.00

7 éves kortól azoknak, akiket érde-

kel a musical és a színház világa. Ve-

zeti: Zezula Tibor. Információ: zezula.

tibor@gmail.com.

 

Ferenczy István Vizuális Műhely

Hétfőtől péntekig 17.30-20.30 

1011 Budapest Fő u. 3. 

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 ismere-

tek elsajátítása. 

Információ: +36-1-212-9239 

Napijegy: 3000 Ft, 1 hét 8000 Ft, 

4 hét 18 000 Ft. 

Minden hónap első hétfőjén nyugdí-

jasoknak ingyenes!
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A Polgárőrség hírei
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke a polgárőr 

mozgalomban végezett tevékenysége elismeréseként 

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitűntetésben ré-

szesítette Szabó Gizellát, a Budavári Polgárőrség tagját.

Budapest Rendőrfőkapitánya Budapest közbiztonsá-

gáért végzett áldozatos munkája elismeréséül dicséretben 

és jutalomban részesítette Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnest, 

az egyesület titkárát. Mindkettőjüknek gratulálunk!

A Budavári Polgárőrségbe várják bűntetlen előéletű, 

a Budapest I. kerület Budavár közbiztonságát fontosnak 

tartó és ennek megteremtéséért és fenntartásáért tenni 

akaró önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének tenni 

lakókörnyezetükért.

Jelentkezni lehet a polgárőrség elnökénél: Dr. Hegedűs 

György elnöknél, elérhetősége: +36-30-621-4143

Kötelező ebösszeírás
MEGHOSSZABBÍTVA OKTÓBER 31-IG

A Budavári Önkormányzat 2019. október 31-ig meg-

hosszabbította az ebösszeírás határidejét. 

Figyelem! Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkor-

mányzat rendelkezésére bocsátani. 

A szükséges nyomtatvány beszerezhető az Ügyfélszol-

gálati Irodákon (Kapisztrán tér 1., Iskola utca 16., Attila 

út 65.) és letölthető a www.budavar.hu oldalról. 

A kitöltött nyomtatvány leadható személyesen a már 

említett Ügyfélszolgálati Irodákon, postai úton a Buda-

pest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Iroda - 1250 Budapest, Pf. 35. címre, 

illetve a kerület megbízott állatorvosánál: Dr. Há-

mori Zsolt szakállatorvos, Csipet Bt. 1015 Buda-

pest, Batthyány u. 48. A nyomtatványok elekt-

ronikusan is leadhatók az ügyfélkapun keresztül 

vagy az online bejelentő felületen. Az online be-

jelentő felület megtalálható a www.budavar.hu ol-

dalon az Ügyintézés, Szolgáltatások, Tájékoztatók 

menüponton belül az Ügyintézés, Igazgatás alme-

nün keresztül a „Tovább az Ebösszeírás 2019 on-

line bejelentő felületre” linken.

Bővebb felvilágosítás az Igazgatási Irodán kérhető 

ügyfélfogadási időben. Tel.: +36-1458-3075, +36-

1-458-3088 és +36-1-458-3087.
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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 rep-

rezentatív palotaház földszintjén 

lévő 58 m2-es, utca felé nyíló, föld-

szinti, teljes felújításra szoruló ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti 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. 

I. Úri utcában a Tóth Árpád sé-

tány felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba 

hallos, cirkófűtéses, földszinti, átla-

gos állapotú önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 39,9 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 belmé-

retű I. emeleti önkormányzati lakás 

bérleti jogát kisebb I. kerületi ön-

kormányzati lakásra cserélnék. Cse-

reirányár: 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. Tárnok utcában 102 m2-es, 

Duna felé nyíló emeleti, teljes fel-

újításra szoruló 2 szoba hallos, nagy 

étkező konyhás önkormányzati la-

kás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 59 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.

Üzlethelység a Pauler utcában. 

Nagykirakatos, galériázott (teljes 

belmagasságú és természetes fény-

nyel megvilágított) jelenleg is mű-

ködő üzlethelyiség eladó (esetleg 

kiadó). Telefon: 06-30-834-7008. 

E-mail: e06308347008@gmail.

com.

Ausztriai 65 nm-es, felújított, 

panorámás, pelletkazános „A” ener-

giaosztályú lakás és udvari táro-

lóhelyiség karinthiában, az olasz 

határnál 91 ezer euró (31 millió 

Ft) ELADÓ. (Esetleg cserélhető) Te-

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

e06308347008@gmail.com.

Orvos házaspár venne kisgyer-

meke részére idős hölgytől, úrtól la-

kást holtig tartó haszonélvezet meg-

tartása mellett. 06-20/326-1345.

Budapesttől 33 km-re, a pilisi 

Dágon lévő 3 szobás, rendezett csa-

ládi házat, 340 négyszögöl telekkel, 

dupla garázzsal, műhellyel, hegyol-

dalba vájt borospincével budapes-

ti kisebb lakásra cserélnénk. Tel: 

06/30 934 3232.

 Keresünk tartós bérletre mini-

mum 2 hálószobás zuhanyzós lakást 

liftes házban. telefon: 06-30-941-

1177.

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
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KERESÜNK I. II. és XII. kerületben 

eladó és kiadó 4 -5 hálószobás igé-

nyes házat vagy villát és 3 hálószo-

bás igényes lakást. BakosLak Ingat-

lan 326 0618, 06 20 974 0571

II/A Pesthidegkúti zöldöve-

zetben 2 szintes, összesen 120 

nm-es ikerház 2 önálló lakrésszel, 

500 nm-es telken 66 millió forin-

tért eladó. 2 nappali, 3 hálószoba, 

2 fürdőszoba, 2 konyha. Rendezett 

pázsitos sík kert, 2 gépkocsi beál-

lóval. 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

ÉLETJÁRADÉK

Eltartási illetve életjáradéki 

szerződést kötnék idős hölggyel, úr-

ral, akiknek segítségre lenne szüksé-

gük. Aki egyedül érzi magát, hívjon. 

06703818029.

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.

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 kitün-

tetések tárgyait és teljes hagyaté-

kot. Elso vevoként a legmagasabb 

áron. Üzlet telefonszám: 06-20-280-

0151, herendi77@gmail.com. Cím: 

IX. ker. Ráday u. 6.

Készpénzért gépkocsikat vásáro-

lunk, hivatalos bontási igazolással, in-

gyenes szállítással. 06-30/455-87-19.

Arany, ezüst felvásárlás! Készpén-

zért veszek festményeket, bútorokat, 

Herendi, Zsolnay és egyéb porceláno-

kat,ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket, 

képeslapokat, kitüntetéseket, boros-

tyán ékszereket, órákat, teljes hagya-

tékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 

10-16 óráig. Tel.: 0670-620-3636.

 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) 

Veszünk könyveket, könyvtárakat, 

régi térképeket, kéziratokat, képes-le-

velező lapokat, plakátokat, fényké-

peket, 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.

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.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-

7752.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolás-

sal, ingyenes szállítással. telefon: 

06-30/455-87-19.
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 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. 

 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

TÁRSASHÁZAK közös képvise-

lete költségcsökkentéssel, hátralék-

kezeléssel, naprakész könyveléssel. 

Egyéni vállalkozóként, jogász vég-

zettséggel, húszéves közigazgatási 

gyakorlattal, OKJ vizsgával, tiszta 

erkölcsi bizonyítvánnyal. telefon: 

06-20-921-4419.

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.

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 szeptembertől, 

heti 2-3 alkalommal, rugalmas idő-

pontban. Tel: 0630 2424 336.

Társközvetítés: szívvel-lélekkel 

segítünk megtalálni párját! Telefon: 

06-20/272-1461, komolyangondo-

lom.hu.

O  KTATÁS

Amerikaitól angolul Gyorsan, 

beszédcentrikusan, minden szinten. 

Telefon: 06-70 -242-2611.

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, telefon: 06-70-388-8807.

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.

„Édes” ajánlat első sorban 1. ke-

rületieknek: Első kerületi kézműves 

cukrászda munkalehetőséget kínál 

hosszú távra. A Víziváros speciális 

hangulatához illő, műemlék környe-

zetben, exklúzív kézműves cukrász-

dánkba keresünk magára és környe-

zetére igényes, káros szenvedélytől 

mentes, finom megjelenésű hölgyet. 

Előny, ha van több éves tapasztalata 

a vendéglátás, ill. a vendég kiszol-

gálás területén, de ez nem feltétel. 

Családi vállalkozásunkban elsősor-

ban megbízható, új „családtagot” 

keresünk, akire aztán hosszú távon 

számíthatunk. Amit mi tudunk ígér-

ni: megbecsülés, igényes tiszta kör-

nyezet, rugalmas időbeosztás (akár 

fél munkaidőben is)  és versenyké-

pes fizetés. Jelentkezni 06 30 9 62 

33 77 - es telefonszámon lehet.

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
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

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.

Június 8., szombat 11 órától

Diafilmvetítés  - Válogatás Lázár 

Ervin meséiből

Amit mesélünk: A nagyra-

vágyó feketerigó, A négy-

szögletű kerek erdő lakói, 

Berzsián. 

Ajánlott korosztály: 

6-11 éves korig. 30 perc.

Június 15., szombat 11 órától 

Készíts kisbőröndöd a nyárra!

Gyertek a 

nagy meleg-

ben hűsölni 

a Mesemú-

zeumba! Itt a 

nyár, itt a jó 

idő. Készítsd 

el saját kis 

bőröndö-

det, amiben 

kincsedet magaddal viheted a sza-

badba. A foglalkozást Farkas Réka 

iparművész vezeti. 

Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 

120 perc.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020




