
2022

17

XX VI I .  ÉVFOLYAM,  17.  SZ ÁM   2022.  október  6.

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Mesélő Budavár

Sütnek és segítenek

Bródy János-interjú
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Megújul a Szentháromság tér 
A „Városi erdő” fantázianevet viselő pályamunka tervezői 
kapták a zsűri fődíját. Az építészstúdió csapatának nevéhez 
fűződik többek között a Széll Kálmán tér területrendezése. 
A Szentháromság térre összezárt lombkoronát képzelnek el, 
amelyet állításuk szerint 20 éves távlatban lehet megvalósítani. 
Bázel, Prága és Párizs belvárosát említették mintaként.

 8. oldal

Sütnek és segítenek
Őskovásszal készült kenyerek, a szénhidrátcsökkentett  

és diabetikus termékek, az édes és a sós aprósütemények 
mindenki szeme láttára készülnek az Attila út 99.-ben működő 
látványpékségben. A megváltozott munkaképességű embereket 

is foglalkoztató sütöde árukínálata garantáltan friss, mert 
 ami záráskor megmarad, azt – a Gondozási Központon 

keresztül – ingyenesen átadják a rászorulóknak.

 10. oldal

A régebbi dalaim is  
érvényesen szólnak
Bródy János egyike azon legendás zenészeknek,  
akik pályájuk elején gyakran megfordultak az I. kerületben.  
Az életműkoncertjére készülő Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
dalszerző-énekessel az Illés együttes koncertjeinek egykori 
helyszíneiről, szövegekbe rejtett üzeneteiről és a következő 
koncertjéről beszélgettünk.

 16. oldal

Utazás a Tabánból Frankofóniába
A kulturális újságírás nem hivatás, hanem életforma.  

Így vélekedik dr. Vámos Éva, a Journal Francophone de Budapest 
főszerkesztője, a Frankofón Újságírók Szövetsége magyar 

szekciójának és a MÚOSZ kulturális szakosztályának elnöke. 
Néhány éve egy igazi baráti kör, a Magyar Dipló Klub elnöke is. 
A Tabánban élő publicista-szerkesztővel – két külföldi útja között 

– a közelgő kerek születésnapja alkalmából beszélgettünk.

 18. oldal
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ÖNKORMÁNYZAT

A Vérmező Buda és Budapest egyik 
legfontosabb parkja, sok szempontból 
kifejezetten különleges és egyedülálló. 
Nagyon nem mindegy hát, hogy milyen 
elvek és igények alapján újul meg. 
Hogy a parkot használók véleménye 
lehessen a vezérfonal, a szervezők, 
Budapest Főváros Önkormányzata, a 
Főkert és az I. kerületi önkormányzat 
szervezésében közösségi tervezésre 
kerül sor, amelyet a Völgyzugoly Mű-
hely tart.

Az első alkalom szeptember 22-én 
nagy érdeklődés mellett zajlott. A Márai 
Művelődési Ház előadótermében hatal-
mas körben ülve (és állva) ismerkedtek 
meg a résztvevők: kerületi lakosok, a 
Főkert, a Főváros és az I. kerület képvi-
selői, azokkal a szakemberekkel kiegé-
szülve, akik majd a terveket készítik. 

Az ismerkedés után kis csoportokban, 
négy asztal körül, „asztalgazdák”  
vezetésével folyt a közös munka, ahol  
a résztvevők egy-egy kérdést jártak 

körül, ötleteiket, véleményüket osztot-
ták meg:

  Milyen szerepet tölt be az életedben a 
park? Mire használnád még?

  Miben egyedi a park? Miben különbözik 
más parkoktól?

 Mik a park jelenlegi értékei?
 Mik a megoldásra váró feladatok?

Majd a kérdésekre adott válaszokat meg-
osztották az egész csoporttal.
Az esemény nagyon konstruktív volt, és 
kifejezetten jó hangulatban telt, köszönhe-
tően a résztvevők pozitív hozzáállásának. 

A második, október 6-i fórum célja a park 
jelenlegi és jövőbeli funkcióinak megha-
tározása, priorizálása, a területre készült 
stratégiai tervjavaslat (amely a Radó 
Dezső Terv honlapján, rdt.budapest.hu-n 
megtalálható) és az első alkalmon el-
hangzott ötletek alapján. 

Továbbra is várunk minden érdeklődőt 
a közösségi tervezés későbbi fórumain, 
a következő alkalom október 21-én lesz. 

A részvételhez előzetes regisztráció szük-
séges a zif@budapest.hu email címen.

Tervezzük meg EGYÜTT a Vérmezőt!

Somogyi Zsófi és Bihari György  
civil referensek

Közösségi tervezés –  
Milyen legyen az új Vérmező?

ÖNKORMÁNYZAT

Közmeghallgatás
A Budavári Önkormányzat  

2022. november 10-én (csütörtökön) 16:00 órától  
közmeghallgatást tart  

a Budavári Polgármesteri Hivatal  
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) aulájában.

  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
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Reményik Ildikó 
Előzetes bejelentkezés alapján.

Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

Gulyás Gergely Kristóf 
Minden szerdán 17 és 18 óra között a  

Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Telefon: +36 20 620 7295

E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu

Fogadóórák

Dr. Sándor Péterné 
Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint 
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306

Kovács László György 
Minden hónap első szerdáján 17:00 órától. 
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján: Telefon: +36 30 
372 0373, E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com

Tímár Gyula
Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap 

utolsó péntekjén 17:00–18:00 óra között a 
Vízivárosi Klubban. Telefon: +36 20 353 

7100, e-mail: timar.gyula@budavar.hu

Dr. Kun János 
Előzetes megbeszélés alapján és minden  

hónap második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., Telefon: +36 20 

569 5161, E-mail: kun.janos@budavar.hu

Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester 
Minden második hétfőn 16:30–18:30 kö zött. 
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés 
szükséges. Telefon: +36 20  461 3043
E-mail: korsos.borbala@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta polgármester 
Online: budavar.hu, hétfőnként 16:30–17:30
Személyes: 2022. 10. 10. 17:30 
Helyszín: Városháza aula
E-mail: polgarmester@budavar.hu

Épület-felújítási hitelpályázat
Beadása folyamatos, de legkésőbb 2022. október 31-ig 
pályázható.
A pályázat lényege, hogy azok a társasházak igényelhetnek 
hitelkamat-támogatást az önkormányzattól, akik állami ka-
mattámogatott épületfelújítási kölcsönt vettek fel. Az ön kor-
mányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől 
igényelt, és általa már jó vá hagyott hitelösszeg 20%-áig 
terjedő óvadéki betét maximum 5 millió Ft-ig, valamint 

a hitelösszeget terhelő banki kamat 30%-a, de legfeljebb 
2 százalékpont a hitel futam ide jének első 5 évében, illetve 
65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének 
további 5 évében. Vagyis a támogatás időtartama (futam-
ideje) legfeljebb 10 év lehet.
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványo-
kon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál, a szükséges 
információk és űrlapok elérhetőek a budavar.hu oldalon.

Tisztelt kerületiek!
A Budavári Önkormányzat

2022. október 23-án 9:00 órakor  
koszorúzással egybekötött megemlékezést tart  

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
66. évfordulója alkalmából  

a Kalevala Parkban. 

A megemlékezésre szeretettel várjuk önöket is! 

Az ünnepség gördülékeny lebonyolítása  
érdekében koszorúzási szándékukat  

(szervezet, név és titulus megjelölésével)  
legkésőbb 2022. október 20-ig szíveskedjenek jelezni  

az info@budavar.hu e-mail címen. 
Kérjük, hogy a koszorúról mindenki maga gondoskodjon.

Köszönettel:

Tölcsér Borbála 
Minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10., bejelentkezés  
szükséges. Telefon: +36 20 228 8853

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Varga Dániel
Fogadóóra: 2022: 10. 18: 16:00–17:00  

Telefon: +36 20 339 7655  
E-mail: varga.daniel@budavar.hu   

Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 

Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén  

17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.

Telefon: +36 20 339 7660

Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.

Zsitnyák János 
Fogadóóra: 2022: 10. 18: 16:00–17:00   
Telefon: +36  20 620 7285  
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu
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A „Városi erdő” fantázianevet viselő 
pályamunka tervezői kapták a zsűri 
fődíját. Az építészstúdió csapatának 
nevéhez fűződik többek között a Széll 
Kálmán tér területrendezése. A Szent-
háromság térre összezárt lombkoronát 
képzelnek el, amelyet állításuk szerint 
20 éves távlatban lehet megvalósítani. 
Bázel, Prága és Párizs belvárosát em-
lítették mintaként.

„Egy tervpályázat, szárazon fogalmazva, 
jogi szempontból egy közbeszerzési 
eljárás” – vezette fel a kerület főépítésze 
a tervezőcsapathoz intézett kérdéseket – 
„a nyertes csapattal szerződést kötünk, 
de a tervezőt választjuk ki, a terv még 
változhat, ebbe pedig szeretnénk bevonni 
a helyiek preferenciáit is.”

Erre szolgál egyrészt az online szavazó-
felület (https://budavar.hu/szentharom-
sag-ter/), illetve a kiállítás helyszínén 
elhelyezett véleménydoboz, hogy papíron 

is elmondhassák véleményüket azok, 
akiknek nem kényelmes az online szava-
zás. Erre személyesen október 11-ig van 
lehetőség a Városháza aulájában.

Az eddig beérkezett vélemények és  
hozzászólások alapján a legnépszerűbb 
lakossági szempontok közé tartozik az 
esővíz gyűjtése, a biológiai sokszínűség, 
a természetes formák, ha rá lehet menni 
a fűre, ha van sok illemhely, van fedett 
buszváró, illetve rendőri, orvosi ügyelet 
és esetleg kávézó (nem étterem).

A szavazók nagy arányban elutasították, 
ha túl sok a burkolt felület, és túl feszes, 
geometrikus formák jelennek meg egy 
tervben. A helyiek azokat a pályaműveket 
preferálták, melyek minél kevesebb épí-
tett elemet terveztek a parkba.

A Városháza aulájában tartott fórumon 
lehetőség volt kérdezni is a tervezőktől. 
A válaszokban a csapat hangsúlyozta, 

hogy azért nem díszkertet szerettek 
volna, hogy ne vonja el a figyelmet a sok 
helyi jellegzetességről. Egy egyszerű 
zöld struktúrában gondolkoznak, a terü-
let intenzív használata miatt szerintük 
nem életképes a többszintes növényál-
lomány. Az értékesebb, meglévő fák 
megtartása mellett további várostűrő 
fafajokat: hárs-, juhar-, kőris- és vad gesz-
tenyefát ültetnének, amelyek lombkoro-
nája körülbelül 20 év elteltével teljesen 
összezárna. 

A tervezőcsapat nyitott rá, hogy a távlati 
végállapot (összezáró, hatalmas lomb-
korona) elérése előtt több fázisban, üte-
menként változtassanak a tér zöldfelüle-
tén, vagyis a kisebb faméretek idején 
virágágyások, cserjék, terepszinti nö-
vényzet is gazdagíthatja a megjelenést.

A Szentháromság tér megújítására 
beérkezett pályaműveket október 11-ig 
tudják véleményezni. 

Megújul a Szentháromság tér
Bemutatta a tervét a nyertes tervezőcsapat

ÖNKORMÁNYZAT
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Üresen áll a lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? 
Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja 
kiadni, mert nem áll a rendelkezésére a felújításhoz,  
átalakításhoz szükséges összeg?

Lakástulajdonosok részére
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely  
a kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások 
tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot. 
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló 
lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó 
köz alkal mazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – 
azaz olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak,  
de nem enged hetnek meg maguknak piaci árú albérletet 
a kerületben. 
A lakás ügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, 
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla-
potának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló 
lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik használ-
ható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlan-
nal, kérjük, keressenek minket bizalommal! Mindannyiunk 
érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem 

üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért dolgozó bérlők 
laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért  
kérjük, keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket 
weboldalunkon: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

Lakásbérletet keresők részére
Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és 
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is érdemes 
felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve az 
ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest 
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbe 
vételre, pályázat útján.

Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség 
hirdetései az alábbi linken érhetők el:  
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra! 
További információkért kérjük, keressenek minket az alábbi 
elérhetőségeken: email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434

Szente András, a Budavári Lakásügynökség vezetője

Lakásügynökségi felhívás

A Budavári Bolgár Nemzetiségi  
Önkormányzat

2022. október 21-én (pénteken)  
10:00 órától  

közmeghallgatást tart a Budapest Főváros 
I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)  
III. emelet 319/B irodájában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Információ a 458 3068-as telefonszámon. 

Közmeghallgatás Lap-
szám

Leadási  
határidő Megjelenés

18 október 12. október 20.

19 október 26. november 3.

20 november 9. november 17.

21 november 23. december 1.

22 december 7. december 15.

2022. évi  
megjelenési dátumok
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Hogyan kerültek az I. kerületbe?
 Kovács Ibolya: Kissé különleges 

történetünk úgy kezdődött, hogy annak 
a vállalkozásnak a vezetője, aki felépí-
tette az Attila utcai új épületet, bejárt 
reggelizni a Böszörményi úton működő 
pékségünkbe. Annyira megtetszett neki 
a családias hangulat, a szisztéma, hogy 
munkatársaink a vevők előtt dolgoz-
nak és a törzsvásárlók névről szólítják 
a pékjeinket, hogy miután felépítette 
az ingatlant, megkeresett, és felkért, 
hogy a földszinten nyissunk egy pék-
séget. Még üresen állt az üzlethelyiség, 
amikor minket bevonva, velünk együtt-
működve alakították ki, hogy a gépek 
és a berendezések hová kerüljenek. A 
Bake My Dayt egy évvel ezelőtt, szep-
temberben nyitottuk meg.

Miért fontos önnek, illetve az ön által 
vezetett cégnek, hogy fogyatékkal élő 
vagy leszázalékolt emberek munka-
vállalását segítse, ugyanakkor a ne-
héz anyagi helyzetben lévőkön is se-
gítsen?
 Szociálpolitikus vagyok és egyetemi 

tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem docense. A szociális szakterüle-
tek oktatása közben fontos, hogy a tan-
anyagot összekössem a gyakorlattal. 
46 évet töltöttem az államigazgatás-
ban különböző szociális, rehabilitációs 
és foglalkoztatás-politikával kapcsola-
tos területeken. Komoly szakmai kap-
csolat fűz ezekhez a területekhez, és 
ismerem az intézmények életét, ezért is 
gondoltunk arra, hogy minden álta-
lunk biztosított rehabilitációs foglalkoz-
tatást összekössünk szociális szolgál-
tatással is. 2013-ban erre alapozva in-

dítottuk el a cégünket, a Rehab Force 
Nonprofit Kft.-t, amely megváltozott 
munkaképességű embereket foglalkoz-
tat. Államilag akkreditált szervezetként 
munkánkhoz költségvetési támogatást 
is kapunk, ám ez egyben azt is jelenti, 

hogy rendszeres ellenőrzések kereté-
ben a szakemberek meggyőződnek ar-
ról, hogy a munkafeltételek megfelel-
nek-e egészségkárosodottaknak, illet-
ve a rehabilitációs foglalkoztatáshoz 
igényelt költségvetési támogatást teljes 

egészében a munkavállalóinkra fordít-
juk-e. A másik területünk egy ugyan-
csak akkreditált szociális szolgáltatás, 
amelynek keretében vállaltuk, hogy öt-
ven szociálisan hátrányos helyzetű em-
bert (hajléktalanokat, pszichiátriai be-
tegeket) fejlesztő foglalkozásban része-
sítsünk. Emellett oktatási rendszereket 
dolgozunk ki, mert az egészségkároso-
dottakat nagyon sok részmunkafolya-
matra meg kell tanítani. Tevékenysé-
gük során folyamatosan biztosítjuk a 
felügyeletet, mindig vannak egészsé-
gesek körülöttük, akik segítik őket és 
a munkájukat. Az egészséges kollégá-
inkat úgy vesszük fel egy-egy állásra, 
hogy egyértelművé tesszük, ők nemcsak 
szakemberek, hanem segítők is. Elkö-
telezett munkatársakkal dolgozunk. 
Hadd tegyem hozzá, hogy várjuk a kö-
zépiskolásokat is ötven órás közösségi 
munkára. Diákok és önkéntesek segít-
hetik a megváltozott munkaképessé-
gű eket, ügyeket intéznek, segítséget 

nyújtanak ahhoz, hogy kollégánk be 
tudjon jönni a munkahelyére, és hogy 
ott meg tudjon felelni.

Hogyan jutnak el önökhöz a munkát 
kereső, megváltozott mun ka ké pes sé
gű jelentkezők? 
 Folyamatosan tizenhat szociális in-

tézménytől – köztük a Baptista Integ-
rációs Központ, a Vöröskereszt és az 
Oltalom Egyesület szociális munkásai-
tól – kapunk ajánlatot, hogy kiket fog-
lalkoztassunk. Az I. kerületből a Máltai 
Szeretetszolgálat Feszty Árpád utcai 
hajléktalanszállójáról is kijár a parkba 
dolgozni 4-5 lakó.

A parkgondozást említette, és a pék-
ség is szóba került már. Milyen egyéb 
munkákat kínálnak az érintetteknek? 

 Jelenleg 150 egészségkárosodott, 
fogyatékos embernek adunk munkát. 
Mindez három pékségben zajlik, emel-
lett mintegy 60 takarítónk dolgozik 
vendéglátóhelyeken, szociális, egész-
ségügyi és oktatási intézményekben, 
valamint önkormányzatnál. A parkgon-
dozói csoport kb. 30 fős, ők többségük-
ben hajléktalanok, illetve pszichiátriai 
betegek. Dolgozóink nehéz anyagi hely-
zetben, rokkantsági ellátásból, fogya-
tékossági támogatásból élnek, mun-
kaképességük általában 4-6 óra. Tá-
mogatjuk őket más módon is, például 
péksüteményekkel, munkaruhával, teá-
val vagy a bejáráshoz bérlettel próbál-
juk, és rehabilitációs mentort foglalkoz-
tatunk. 
Az I. kerületben – a pékség megnyitá-
sakor – létrehoztunk egy másik szerve-
zetet, a BMD Bakery Kft.-t, mert a Rehab 
Force már túlnőtt önmagán. Ez a kisebb 
szervezet is akkreditált, itt is 5 megvál-
tozott munkaképességű ember (pék, 
konyhai kisegítő, takarító) dolgozik, a 
többiek segítik az egészségkárosodot-
tak munkáját.

Milyen visszajelzéseket kaptak az 
Attila utcai üzletről?
 Eleinte nem volt nagy a forgalom, idő 

kellett, hogy lakosság megismerje az 
új látványpékséget. A kezdeti kukucs-
kálás után most már bejárnak a kör-
nyékbeliek. A minőséget jelzi, hogy az 
augusztus 20. alkalmából, a MOM Kul-
turális Központban megrendezett Ke-
nyérlelke Fesztiválon két kategóriában 
is második helyezést értek el pékjeink. 

Fültanúja voltam, amikor másnap a 
pékségben egy vevő már kereste a díj-
nyertes Gazdakenyeret.

Miért tartotta fontosnak, hogy intéz-
ményi együttműködési szerződést 
kössenek a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központtal?
 Ahogy a XII., úgy az I. kerületben is 

kapcsolatot kerestem a gondozási köz-
ponttal, ahol Krieser Andrea, az intéz-
mény vezetője azonnal fogadókész volt. 
Márciusban kötöttük meg az adomá-
nyozási szerződést, és azóta a szociális 
munkatársuk minden reggel fél 8 kö-
rül elviszi az előző este összecsomagolt 
árut, amit a Gondozási Központ szétoszt 
a rászorulók között. A szerződés alap-
ján havonta összesítjük, hogy mennyi 
pékárut adunk át. Július-augusztus 
hónapban 1057 db termékkel, 586 000 
forint értékben támogattuk a kerü-
letieket; április óta már több mint a 
2,5 millió forintnál járunk. A jövőben 
szeretnénk továbblépni, és egy újabb 
együttműködési megállapodást kötni 
szociális szolgáltatás igénybevételére. 
Amennyiben az együttműködési meg-
ál la po dást a Budavári Önkormányzat 
az intézmény fenntartójaként jóváhagy-
ja, lehetőségünk nyílik arra, hogy a ke-
rületi közösségi gondozásból is foglal-
koztathassunk ellátottakat. Szeretnénk 
otthonra találni a kerületben, ennek ér-
dekében fölvesszük a kapcsolatot az 
önkormányzattal, amelynek fölajánl-
juk a rehabilitációs foglalkoztatás le-
hetőségét. 

A Bake My Day pékség munkatársai az 
elfogadás jegyében dolgoznak együtt. 
Önnek kezdetektől természetes volt, 
hogy a munka mellett támogatnia is 
kell a kollégáit? 

 Takács Zoltán: Bevallom, eleinte 
szkeptikus voltam, de az empátia mára 
a mindennapjaim része lett. Nem teszek 
különbséget a munkatársaim között, 
mindig az adott emberen múlik, hogy 
mit tud kihozni magából. Tapasztala-
taim szerint az egészségkárosult kol-
légák gyakran sokkal movtiváltabbak 
a többieknél. Akikkel dolgozom, sok 
megbélyegzést átéltek már, korábbi 
munkahelyükön háttérbe szorították 
őket a betegségük miatt, sőt az is elő-
fordult, hogy csak papíron voltak ott. 
Korábban senki nem tudta elképzelni, 
hogy egy látássérült pékkel közösen 

Sütnek és segítenek
A Vérmező járókelői tavaly már hetekkel a nyitás előtt a kirakatüvegen keresztül  

kémlelték, hogy milyen üzlet nyílik az újonnan épült irodaház alsó szintjén.  
Az érdeklődők figyelme azóta is lankadatlan, hiszen az őskovásszal készült kenyerek,  

a szénhidrátcsökkentett és diabetikus termékek, az édes és a sós aprósütemények  
mindenki szeme láttára készülnek az Attila út 99.-ben működő látványpékségben.  

A megváltozott munkaképességű embereket is foglalkoztató sütöde árukínálata  
garantáltan friss, mert ami záráskor megmarad, azt – a Gondozási Központon keresztül – 

ingyenesen átadják a rászorulóknak. A szociális érzékenységű vállalkozásról  
előbb Kovács Ibolyával, a Rehab Force Nonprofit Kft. szakmai vezetőjével,  
majd Takács Zoltánnal, a Bake My Day társtulajdonosával beszélgettünk.
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készítsen kenyeret, a Böszörményi úti 
pékségünkben mégis egy vak kollégá-
val dolgozom. Három évvel ezelőtt ke-
rültem kapcsolatba a Vakok Intézetével, 
ahol bekapcsolódtam az akkor induló 
pékképzése. Az első perctől kezdve tud-
tam, hogy Máté nálam fog dolgozni, 
mert olyan képességei vannak, ami más-
nak nincs. Az első találkozásunknál az 
volt a feladat, hogy bekötötték a sze-
memet és egymással versenyeztünk. 
Mindkettőnknek egy brióst és egy ka-
lácsot kellett fonnia. Én mindent össze-
vissza csináltam, miközben ő fele annyi 
idő alatt elkészült. Azóta is oktatom az 
iskola péktanulóit. 

A szakmai elhivatottsága szembetű-
nő. Miért választotta a pék mestersé-
get?
 Családi tradíció, hiszen a nagymamám 

pék volt. Az államosítás előtt végezte az 
iskolát, és amikor gyerek voltam, áhí-
tattal és alázattal gondolt vissza arra 
az időre, amikor péksegéd volt. Igaz, 
először gépésznek tanultam, de egy idő 

után azt mondta a szakoktató, hogy az 
az ember, aki ötpercenként kezet mos, 
mert olajos lett a tenyere, az alkalmat-
lan arra a hivatásra. Ezután döntöttem 
el, hogy kipróbálom magam a pék szak-
mában. Elvégeztem az iskolát, majd az 
első munkahelyem a Rákóczi-Fortuna 
Sütőipari Vállalatnál volt. Nem volt egy-
szerű, de rövid idő alatt egyre följebb 
kerültem a ranglétrán. Egy éven belül 
dagasztó lettem, és köztudott, hogy a 
pékségben a dagasztó irányítja a mű-
szakot. Volt egy öreg szaki, a Laci bácsi, 
tőle próbáltam ellesni a műhelytitko-
kat. Később különböző helyekre kerül-
tem, majd eljutottam egy élelmiszer-
ipari multinacionális céghez, ahol ter-
mékfejlesztő lettem, és én felügyeltem 
a pékeket. Próbáltam bevezetni külön-
féle természetes alapanyagokat, de – 
elsősorban gazdasági okokból – nem le-
hetett. Három év után eljöttem, és egy 
volt kollégámmal megnyitottam az első 
pékségemet. 2015-ben találkoztam 
Szabó Péterrel, akivel létrehoztuk a 
Bake My Day-t.

A munkatársain kívül miben egyedi 
az Attila úti pékség?
 Kizárólag élesztő nélküli kenyereket 

készítünk, lehetőleg magyar alapanya-
gokból. Az alapanyag-termelő gazdák 
és a molnárok személyes ismerőseim. 
Lipták Lajossal, Király Rolanddal és 
Nobilis Ágostonnal régóta együtt dol-
gozom, Ágostonnal – aki termelő, ma-
lomtulajdonos és pék is – fejlesztettem 
azt a Gazdakenyeret, amivel második 
helyezést értünk el a Kenyérlelke Fesz-
tiválon. Kovászos technológiát haszná-
lunk, ez sok szempontból eltér az üz-
letláncokban megvásárolható kenyér-
től. Abban is különleges, hogy 18–24 
óra alatt készül el, és a hosszú fermen-
tációnak köszönhetően előemésztődik, 
tehát nem a gyomorban zajlanak a bom-
lási folyamatok. Kínálatunkban aszalt- 
áfonyás, hagymás, diós, tökmagvas ke-
nyerek is szerepelnek. Különlegessé-
günk továbbá, hogy a leveles terméke-
inkhez francia vajat használunk. Ezek 
a péksütemények a minimális élesztő 
mellett, kovászt is tartalmaznak, de a 
tésztájuk legalább 18 órát érik. Nem 
használunk adalékanyagokat, a tejfö-
lös csavart péksüteményünkbe, tej-
fölön és fokhagymán kívül semmi más 
nem kerül.
A hagyományos pékáruk mellett külön-
böző saját készítésű kencéket, tojás- és 
paprikakrémet, humuszt és pestokat, 
valamint natúr gyümölcsleveket és ká-
vét is tartunk. A Batthyány utcai Kedves 
Krém tulajdonosai, Balázs és Petra régi 
barátaink, ők is besegítenek a kínálat 
bővítésébe. Árusítunk szendvicset és 
cukrászipari termékeket is, például buk-
tát, amely szatmári szilvalekváros töl-
telékkel készül. 

Melyik a legnépszerűbb péksütemé-
nyük?
 A pacsni, ami egyértelmű húzótermék 

itt is, és a Böszörményi úti pékségünk-
ben is. Természetesen ez a termékünk 
is vajjal készül. Jönnek a gyerekek, és 
ez az első szavuk. Az 1980-as években 
– kisdiák koromban – az iskolánk előtt 
volt egy pékség, ahol 2,50-ért lehetett 
pacsnit kapni. Belém ivódott az emlék, 
és persze az íze is. De ezzel nem csak én 
vagyok így, hiszen amikor a velem egy-
korúak meglátják a pulton, ledöbben-
nek, hogy 30-40 éve nem láttak ilyet. A 
nosztalgia megdobogtatja a szívüket.

Rojkó A.

MAGAZIN
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KÉPGALÉRIA

Kivételes kerületben lakunk, ahol ren-
geteg olyan kincsbe botlunk, amelynek 
akár több száz éves története, legen-
dája van. 
 
A Budavári Önkormányzat júniusban 
fotópályázatot hírdetett Mesélő Budavár 

címmel, ahol arra voltunk kíváncsiak, 
hogy ezekből a kincsekből mit mutat-
nának be a lakók. 
 
A képgalériában a legnépszerűbb és a 
zsűri által legjobbnak tartott képekből 
válogattunk.

Mesélő Budavár

Izsák Anna Nagy GabriellaSzabó Ágnes

Cseke Attila

Agárdi Tamásné

Szőke Gábor

Klement KelénVadász Ágnes

Griscsik Judit

Farkas József Bálint 

Horváth Erika

KÉPGALÉRIA
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A Szentháromság téri Vár Klubban – 
ami az 1960as években a Budapesti 
Műszaki Egyetem kollégiumi szórako-
zóhelye volt – egyetemistaként és az 

Illés zenekar tagjaként is gyakran meg-
fordult. Abban az időben a fiatalság 
mennyire érezte otthon magát a ha-
talmas belmagasságú díszteremben?

 A Vár Klub egyike volt a legendás 
klub oknak, ahol a budapesti fiatalság 
azt a zenét hallhatta, amit igazán sze-
retett. Kezdetben az úgynevezett beat-
zenekarok öntevékeny amatőr együt-
teseknek számítottak, és hivatalos mű-
ködési engedély hiányában csak ott 
léphettek fel, ahol a helyi főnökségben 
volt némi bátorság, hogy teret adjanak 
az új hangzásnak. A fiatalok persze 
éppen az ilyen klubokat kultiválták, és 
komoly presztízsértéke volt egy klub-
tagsági igazolványnak. A hatalmas 
belmagasságnál is nagyobb volt a da-
lokból sugárzó szabadságvágy, ami 
akkoriban egy egész generáció meg-
határozó élménye volt.

Előfordult, hogy az Omegát vagy – 
az akkoriban velük fellépő – Koncz 
Zsuzsát is meghallgatta? Az Omega 
és a tábora valóban konkurenciának 
számított?
 Mi az Omega után lettünk házigaz-

dája a helynek, és akkor már Koncz 
Zsuzsa is velünk énekelt. Az Omega és 
az Illés fanatikus rajongói valóban 
gyakran tekintették ellenfélnek a má-
sik tábort, de a zenészek kollegiális 
kapcsolatban voltak egymással. A do-
bosok például mindig összetartottak, 
és én személyes jó viszonyban álltam 
Benkő Lacival, akivel sokszor meditál-
tunk szakmai kérdésekről, később ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy egy időre 
én lettem az Omega titkos szövegírója. 
Egyébként a Vár Klubban forgatták az 
Ezek a fiatalok című film jó néhány je-
lenetét, és a filmes stábtól megkaptuk 
ajándékba a felépített díszletfalat, ami 
némiképp javította a díszterem borzal-
mas akusztikáját.

Létezett egy másik kultikus kerületi 
helyszín is, a Budai Ifjúsági Park, ahol 

„a fehér ing és nyakkendő még köte-
lező volt”. Ennek ellenére, ott mintha 
lazább lett volna a hangulat. Vagy le-
het, hogy csak a tömeg volt nagyobb?
 Én úgy emlékszem, hogy a tömeg két-

ségkívül nagyobb volt, de az Ifjúsági 
Parkban Rajnák László vezérletével igen 
erős csapat tartotta fenn a rendet, és 
mint később kiderült, jelentős bevételt 
is megtartott magának. A zenekarok 
meg sörért és virsliért játszottak. Ez 
az Illés zenekar idejében volt, később 
a Fonográf már nem ingyen játszott a 
parkban, és mindenki nagyon sajnálta, 
amikor végül életveszélyessé nyilvání-
tották és bezárták. 

Ha már az üzeneteknél tartunk: Val-
lomások címmel megjelent egy élet-
rajzi filmje, azzal a mottóval, hogy 
„A hatalom szeretete nem a szeretet 
hatalma”. A legutóbbi Gáz van, babám! 
című nagylemeze is egyértelműen jel-
zi a közérzetét, a dalokból kiolvasható 
az aggodalom az ország és a haza sor-
sa iránt. Kiknek szólnak ezek a dalok?
 A dalok természete olyan, hogy csak 

azokhoz tudnak szólni, akikhez eljut-

nak, és úgy veszem észre, hogy az én 
dalaim manapság nem nagyon sze-
repelnek a kormányzat által ellenőr-
zött médiában. Viszont örülök, hogy 
végül hagytam, hogy a menedzserem, 
Mentler Krisztina és Surányi András 
filmrendező szövetkezzen arra, hogy 
34 általam írt és előadott dal ürügyén 
egy különleges dokumentumfilm ké-
szüljön. A 90 perces DVD-filmben több 
témában is vallomásra bírtak, és ta-
lán érzékelhetővé tették, hogy miért 
dalokban tudom a leginkább kifejezni 
magam. 

November 12én a Papp László Buda-
pest Sportarénában újra színpadra áll, 
és friss hangszerelésben, fiatal muzsi-
kusokkal a háta mögött pályájának 
dalainak egyfajta összegzésére készül. 
Évtizedek óta minden koncertjét tu-
datosan szerkeszti, a dalok sorrendje 
megtervezett. Jövőre lesz ötven éves 
az a dal, amit minden koncertje végén, 
ráadásként elénekel. Annak idején 
gondolta volna, hogy a „Ha én rózsa 
volnék” 2022-ben ugyanolyan aktuá-
lis lesz, mint a keletkezésekor?

 50 évvel ezelőtt azt képzeltem, hogy 
ha majd az ideiglenesen hazánkban ál-
lomásozó szovjet csapatok egyszer vég-
leg eltávoznak, akkor eljön az idő, hogy 
Magyarország magára találjon, és sza-
bad és demokratikus társadalma vi-
rágzó gazdasági és kulturális közössé-
geket hozzon létre. És álmomban sem 
gondoltam arra, hogy 30 évvel azután, 
hogy kikiáltották a szabad és függet-
len Magyar Köztársaságot, megint olyan 
közállapotok között kell élnem, mint-
ha valahol az oroszok még mindig itt 
lennének. Nem én tehetek arról, hogy 
az a korosztály, amihez tartozom, gyak-
ran afféle déjà vu élményben részesül, 
amikor az új uralkodó osztály viselke-
dését szemléli, és úgy érzi, hogy az én 
régebbi dalaim is még mindig érvénye-
sen szólnak. És persze úgy válogatom 
össze az arénában rendezett koncerten 
elhangzó számokat, hogy lehetőleg sen-
kinek se okozzak csalódást, aki a szo-
rító körülmények ellenére sem sajnál-
ja az időt, a pénzt és a fáradságot, hogy 
még egyszer, talán utoljára, eljöjjön egy 
személyes találkozóra.

Rojkó A.

A régebbi dalaim is  
érvényesen szólnak

Bródy János egyike azon legendás zenészeknek, akik pályájuk elején gyakran  
megfordultak az I. kerületben. Az életműkoncertjére készülő Kossuth- és  

Liszt Ferenc-díjas dalszerző-énekessel az Illés együttes koncertjeinek egykori helyszíneiről,  
szövegekbe rejtett üzeneteiről és a következő koncertjéről beszélgettünk.
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A jogosultsági feltételek megtalálhatóak a honlapon.
A támogatás a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi önkormányzatok
ügyfélszolgálati irodáin igényelhető. 

veledvan.budapest.hu

A fővárosi lakásrezsi-támogatással
évente   48.000   forinttal
csökkentheti rezsiköltségeit!
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Fiatal korától az újságírói pályára ké-
szült?
 Kutató voltam és rádiós, ez a kettős-

ség végigkísér az életemen. Első osztá-
lyos kisdiákként francia tagozatos osz-
tályban kezdtem tanulni a Marcibányi 
téren, aztán jött a fordulat éve, ami min-
dent megváltoztatott. Később oroszul 
és németül tanultam, majd a gimnázi-
umban latint és franciát is. Az ELTÉ-n 
akkoriban alig tucatnyian voltunk az 
újlatin nyelv szakon. Élveztem a köte-
lező gyakorlótanítást is, de inkább ku-
tatni szerettem volna. A 18. századi 
világi ponyvairodalomból elsősorban 
azokkal a világirodalomból is ismert 

művekkel foglalkoztam, amelyek vala-
miért nagyon népszerűek lettek, átala-
kulva ponyvára kerültek. Később ebből 
a témából írtam a doktori értekezésemet 
is, és elárulom, büszke vagyok, hogy 
minderről – egy Erasmus-dialógus pony-
va-kiadásáról szólva – évekkel később 
Rotterdamban tarthattam előadást.
1981-ben a Helikon kiadónál Lássák, is-
merjék a világnak minden népei… címmel 
jelent meg egy kötetem: olyan nyom-
tatványokból válogattam, amelyek – 
valamilyen történelmi eseményről ad-
nak hírt, és próbálják a maguk pártjára 
állítani az olvasót. E kiadványokat az 
köti össze, hogy megjelentetésükhöz 

a saját korukban nem volt szükség en-
gedélyre, mert nem folyóiratok vagy 
periodikák. Az első röpirat még a Bécset 
ostromló Mátyás királyt népszerűsíti 
a német nyelvterületen, de szerepel ben-
ne többek között egy kölni polgár 1686. 
szeptember 14-én keltezett, barátjának 
szóló francia nyelvű levele is Buda visz-
szafoglalásáról. A „tudósító” több alka-
lommal is felidézte a körülötte zajló 
eseményeket, és a levelei olyan népsze-
rűvé váltak, hogy azokra – ugyancsak 
nyomtatásban – számosan válaszoltak.

Ha már Budát említette, ön mióta kö-
tődik a városrészhez?

 Amikor 1988-ban beköltöztünk a 
nyolc évig épült Attila úti házba, az épü-
let főbejárata még el sem készült. Az első 
lakók között voltunk. A fiam már innen 
járt a Szilágyi Gimnáziumba. (Az isko-
lai órákon kedvelte meg a francia nyel-
vet, később magyar és francia egyete-
men is tanult, majd doktorált szocioló-
giából.) Szeretem a házat, a kerületemet, 
a történelmét, a vároldalt a szép kilátás-
sal, a virágzó fákkal. Gyakran eszembe 
jut, hogy édesanyám, aki egy időben 
művészeti fesztiválok szervezésével fog-
lalkozott, a 60-as években építészmér-
nök kollégájával és zenész barátaival 
fény- és hangjátékot tervezett a Rondel-
lához. Bízom benne, hogy hamarosan 
ismét megnyílnak a lezárt lépcsősorok, 
amelyeken a Covid-járvány idején föl-
jártunk a várba az unokáimmal. Újab-
ban törzshelyemmé vált a Virág Bene-
dek Ház hangulatos koncertjeivel és 
filmvetítéseivel, és nagy vágyam, hogy 
a Várban látható legyen a már egyszer 
feltárt, gótikus nagyzsinagóga. Ez az 
épület is történelmünk szerves része, 
virágzó kultúra és tragikus pusztulás 
képei kapcsolódnak hozzá.

A közszolgálati rádiónál korábban na-
gyon sok kulturális és ismeretter-
jesztő adás készült. Mely műsoraira 
emlékszik vissza szívesen?
 A Magyar Rádió nemzetközi osztá-

lyán dolgoztam, ahol számos különle-
ges műsor részese, készítője lehettem. 
Francia szakosként több kollégámhoz 
hasonlóan, kiváló kapcsolatokat ápol-
tam a Radio France-szal. Közös zenei 
és irodalmi műsorokat szerkesztettünk 
és vezettünk, amelynek csúcspontja a 
francia forradalom bicentenáriuma al-
kalmából sugárzott 48 órás élő adás volt. 
A kétnyelvű irodalmi esteket rendsze-
resen Dorogi Zsigmonddal készítettük. 
Később a Bartók, a Kossuth és a Petőfi 
Rádió kulturális magazinműsoraiban 
beszélgettem a Magyarországra látoga-
tó francia művészekkel, írókkal. Akko-
riban úgy dolgoztunk, hogy a francia 
példát kibontva megmutattuk a hall-
gatóknak, hogyan lehetne egy szaba-
dabb kortárs kulturális közegben élni. 
Szerkesztettem dokumentumműsoro-
kat is, amelyek közül az 1968 májusá-
ról szóló Főpróba Párizsban című do-
kumentum-dráma nagyon sikeres lett. 
Rádiósként vettem részt az idén har-
mincéves Francia Intézet megnyitóján. 

Emlékszem, hogy Göncz Árpád köztár-
sasági elnök jelenlétében a Magyar Rá-
dió Gyerekkórusa is énekelt. Igazi ün-
nepi hangulat volt, bár akkoriban már 
javában tartott a médiaháború. 
Egy időben aktív szereplője voltam 
az egyik rádiós nyelvleckesorozatnak. 
(2000 őszén a sorozatot Jack Lang ok-
tatási miniszterrel készített interjúval 
indítottuk.) Később a Magyar Televízió 
2-es csatornáján Utazás Frankofóniába 
címmel indult műsorom. A heti három 
adásban „hunfalvys” – szintén I. kerü-
leti – diákokkal és egy remek tanár-
nővel, Németh Violettával dolgoztam 
együtt, akikkel a tananyagot forma-
bontó módon dolgoztuk fel. Végül, máig 
emlékezetes beszélgetés volt számom-
ra, amikor Jorge Semprúnnel – aki spa-
nyolul és franciául egyaránt írt regénye-
ket – megbeszélhettük, hogy számára 
mit jelent a frankofónia.

Frankofóniától már csak egy szakmai 
lépés a Nemzetközi Frankofón Sajtó
unió, amelynek ön is tagja. Mivel fog-
lalkoznak, és nemzetközi szinten ho-
gyan dolgoznak együtt?
 A nemzetközi szervezet magyar tago-

zata nem sokkal a rendszerváltás után 
alakult meg. Hamarosan Várkonyi Tibor 
lett az elnöke, én sokáig alelnökként 
dolgoztam, majd Tibor átadta a staféta-
botot. A szervezet a francia nyelvű, kul-
túrájú országok újságíróit fogja össze, 
akik a legváltozatosabb helyeken dol-
gozhatnak, sokszor nehéz körülmények 
között. A frankofón eseményeken való 
részvétel mellett feladatunk, hogy se-
gítsük egymás munkáját. Legutóbb 
Marokkóban szerveztek találkozót, ahol 
A nők lehetőségei a média világában cím-
mel tartottak konferenciát. Nagyon so-
kan szóltak az esélyegyenlőség hiányá-
ról, de ennél súlyosabb kérdésekről, a 
perbe fogott, jogtalanul bebörtönzött 
újságírókról is szó volt. Találkoztunk 
a nemzetközi tiltakozás hatására kisza-
badult sajtómunkásokkal is. Egy koráb-
bi program során Szenegálban elláto-
gattunk Gorée szigetére, ahol annak 
idején embertelen körülmények között 
zsúfolták össze a rabszolgákat, majd 
vitték őket hajóval Amerikába. Mindezt 
olyan kollégák társaságában láttuk és 
hallgattuk végig, akiknek az őseivel is 
megtörténtek a szörnyűségek.
A magyar tagozat újságírói időről időre 
találkoznak Franciaország budapesti 

nagykövetével, aki a felvetett kérdések 
alapján tájékoztatót tart a francia poli-
tikáról, oktatásról, kultúráról. Legutóbb 
– néhány héttel ezelőtt – a Budapesti 
Klasszikus Film Maratonon vettünk 
részt, ahol Thierry Frémaux filmren-
dező élő narrációjával kísérte a Louis 
Lumière-ről és a mozgókép megszületé-
séről készített, A kaland kezdete című 
filmjét az Urániában.

Az aktív újságírás ma is része a hét-
köznapjainak. A Magyar Dipló Baráti 
Klub elnökeként is rendszeresen be-
számol a különböző rendezvényekről.  
 A Le Monde diplomatique szerkesz-

tőség vezetője Serge Halimi, és a nem-
zetközi kapcsolatok és kiadások igaz-
gatója Anne-Cécile Robert 2012-ben 
eljöttek Párizsból a Magyar Dipló Klub 
alakuló ülésére. Ma is ez a hangulatos 
helyszíne a különböző könyvbemuta-
tóknak, míg máskor ugyanott aktuális 
politikai, gazdasági és kulturális témá-
kat vitatunk meg. A Covid-járvány ide-
jén nagy sikere volt a zoom-os film-
klubnak, amelyet a MÚOSZ kulturális 
szakosztályának tagjaival és a franko-
fón újságírókkal közösen rendeztünk.

A kulturális szakosztály elnökeként 
mi a véleménye, milyen helyzetben 
vannak ma a kulturális újságírók? 

 Úgy gondolom, hogy küzdelemmel 
teli az életük, és minden elismerésem 
azoké, akik ma kulturális lapnál vagy 
rovatnál dolgoznak. Sokan pályát mó-
dosítottak, mások a nyomtatott sajtó-
ból „felköltöztek” a világhálóra. A mi 
frankofon újságunk, a Le Journal Fran-
cophone de Budapest is internetre vál-
tott. Mindannyian önkéntesként, hono-
rárium nélkül írjuk-szerkesztjük a lapot. 
Tapasztalataim szerint a digitális lét-
nek is vannak előnyei, elsősorban, hogy 
gyorsan rátalálnak a fiatalok. Egy idő-
ben négy-öt gyakornok dolgozott ve-
lünk, többségük francia egyetemista. 
Főszerkesztőként tanítottam őket, és 
ők is tudtak nekem segíteni. Pályám 
egyik nagy tanulságát is átadtam ne-
kik, amely szerint egy újság, egy mű-
sor készítésekor a legapróbb feladatot 
is komolyan kell venni, mert a tapasz-
talatok és az ismeretek egymásra épül-
nek, és ha megvan a tudás és a rutin, 
akkor abból előbb-utóbb értékes cikkek 
vagy adások születhetnek.

Rojkó Annamária

Utazás a Tabánból  
Frankofóniába

A kulturális újságírás nem hivatás, hanem életforma. Így vélekedik dr. Vámos Éva,  
a Journal Francophone de Budapest főszerkesztője, a Frankofón Újságírók Szövetsége  

magyar szekciójának és a MÚOSZ kulturális szakosztályának elnöke. Néhány éve egy igazi 
baráti kör, a Magyar Dipló Klub elnöke is. A Tabánban élő publicista-szerkesztővel –  

két külföldi útja között – a közelgő kerek születésnapja alkalmából beszélgettünk.

MAGAZIN MAGAZIN
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HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

1932. szeptember 25-én, 90 évvel  
ezelőtt avatták fel Erzsébet királyné 
szobrát. Folytatjuk az Erzsébet híd 
budai hídfőjénél látható szobor  
történetét.

Az előzekben leírt, egymást követő siker-
telen pályázatok egész sorát követően 
Wekerle Sándor 1909-ben hívta össze 
az új felállású bizottságot, hogy folyta-
tódhasson a munka. Április 20-án újabb 
pályázatot hirdettek meg, amelyre 24 
pályamű érkezett be a határidőig. A terve-
ken jól látható, hogy időközben csökkent 
az emlékművek mérete és tervezett építési 
költsége. Három helyszínre lehetett ter-
vezni: az Alagút tengelyébe a Várhegy 
lejtőjére, a Karmelita kolostor előtti 
várlejtőre vagy a lebontandónak gondolt 
Tábori püspöki palota helyére. (Ez utóbbi 
helyén ma a miniszterelnökség új építésű 
tömbje áll.) A három helyszín felkínálásá-
val érdekesebb, jobb pályaművek szület-
hettek. A hatezer koronás első díjat Zala 
György, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 
szerzői hármasa nyerte el, az 5000 koro-
nával járó másodikat Vermes József és 
Kaszab Miklós, míg a harmadik helyezet-
tet (Hoepfner Guidó és Györgyi Géza 
párosa) 4000 koronás pályadíjjal jutal-
mazták. Ezt a pályázatot az építészek 
kritikái buktatták meg, akik jelezték, hogy 
városképi szempontból egyik pályamű 
sem megfelelő, így egy építészeti pályá-
zatot is lebonyolítottak, előírva, hogy a 
Várhegy oldalában megvalósítandó em-
lékmű esetén a helyszín kertes jellegét 
meg kell őrizni. 
A következő fordulót a területrendezésre 
összpontosítva, a szobor elhelyezéséről 
írták ki: „a tér művészi kiképzése, az em-
lékművel és a várlejtővel való kapcsolata” 
volt a megoldandó feladat. Az 1911-re 
elkészült zsűrizés a Bálint–Jámbor duó 
győzelmét hozta. Érdekesség, hogy a 
második helyezett Hikisch Rezső tervén 
jelent meg először egy ahhoz hasonló 
rotunda, mint ami jó két évtizeddel később 
az Eskü téren megvalósult. 
Az újabb szoborpályázatot 1910-ben 
hirdették meg, de csak 1913-ban bírál-

ták el a beérkezett anyagokat. Telcs Ede 
és Györgyi Géza kapták az első díjat, 
Szentgyörgyi István és Hikisch Dezső 
második, Maróti Géza harmadik díjat 
nyert. Kivitelezésre egyik pályaművet 
sem találták alkalmasnak. A legnagyobb 
akadályt a túlzott társadalmi elvárások 
jelentették, amelynek egyik ábrázolás-
mód, egyik pályázati munka sem tudott 
kellően megfelelni. 
1913-ban újabb pályázati forduló követ-
kezett, 1916-os határidővel, amelyre már 
39 pályamű érkezett be. Itt sem ítélték 
egyik pályaművet sem megvalósításra 
közvetlenül alkalmasnak, pedig helyszín-
nek már a városligeti rondót is (újra) be-
vonták a lehetőségek közé. Ettől a for-

dulótól kezdve Zala György már Hikisch 
Rezsővel indult közösen a pályázatokon.
A pályaművekben Erzsébet alakja egyre 
inkább távolodott a monumentalitástól, 
inkább az emberközeli ábrázolás, szemé-
lyiségének bemutatása került előtérbe. 
A két felajánlott helyszín közül a pályázók 
nagyobb hányada a városligeti rondót 
találta megfelelőbbnek. Sissi alakja köré 
többnyire pergolát vagy rotundát terveztek. 
Ekkor sem találtak olyan pályaművet, 
amely megvalósításra közvetlenül alkal-
mas lett volna. 
Az első díjakkal elismert pályázókat egy 
újabb, szűkebb körű pályázatra hívták meg, 
ez bizonyult végül eredményesnek. 1922 
júniusában, már a háború után Zala György 

kapott megbízást a szobor elkészítésére. 
Eközben viszont a pénz jó részét elinflálta 
a háború és a gazdasági válság, így jóval 
kisebb, egyszerűbb szoborkompozíció 
valósulhatott csak meg. Az elhelyezés 
körül még évekig folyt a vita, míg végül 
az Országos Bizottság a volt piarista épü-
lettömb helyét (Eskü tér, ma: Március 15. 
tér) jelölte ki.
1932. szeptember 25-én végre sor kerül-
hetett az 1924-ben elkészített szobor 
felavatására az akkori Eskü téren. Itt még 
egy rotunda védelmében állt, vagy mond-
hatni ült, a szobor. A korabeli kritika már 
kissé avíttnak, idejétmúltnak ítélte a meg-
valósult kompozíciót. A Nyugat 1932-ben 
például így írt: 

„Annak idején, a pályázat alkalmával, 
klasszicizáló renaissance-stílusa 
újság számba ment a még javában 
dívó neobarok tobzódások között, 
ma azonban már meglehetősen 
időszerűtlenül hat, túlságosan 
aprólékos, Hikisch ma egyszerűb-
ben oldaná meg. Ebbe a klasszici-
záló templomocskába került Zala 
György bronzszobra, mely egyik 
legszerencsétlenebb alkotása 
ennek a valamikor sok reménnyel 
kecsegtető művésznek. A lehető 
legidegesebb neobarok stílusban 
készült. Valósággal kavarog rajta 
a bronz, fittyet hányva anyaga 
minden törvényszerűségének.” 
(Farkas Zoltán: Erzsébet királyné 
emlékmű. Nyugat, 1932/19. szám)

Szerencsére ma már sokkal pozitívabb 
a szobor megítélése, inkább a jelenlegi 
elhelyezése, a szobor zajos környezete 
mondható problémásnak.
A második világháborút követően ugyanis 
a szobrot eltávolították – nyilvánvalóan 
az új politikai kurzus nyomására, hisz a 
háborúban nagy sérülést nem szenvedett 
el. A hatvanas években a fölé emelt épít-
ményt is elbontották. Városvédők szorgal-
mazására kerülhetett vissza Budapest köz- 
 téri szobrai közé. 1985-ben ifj. Madarassy 

Walter restaurálta, és 1986-ban állították 
fel újra, akkor már mai helyén, az Erzsébet 
híd átellenes oldalán. 
A szobron kívül számos helyen bukkan-
hatunk Erzsébet királyné emlékére. Buda-
pesten a Döbrentei térnél álló szobron 
kívül a XX. kerületi Kossuth Lajos téren, 
az Epreskertben, a Mátyás templom-
ban, a csillaghegyi Erzsébet közben, 
a XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium 
épületében találunk emlékére, egy elég-
gé félresikerült változata pedig a Madách 
téren áll. A Magyar Tudományos Akadé-
mia főépületének egyik falán hatalmas 
dombormű ábrázolja a királynét Deák 
Ferenc ravatalánál. A XX. kerületi Erzsébet 
téren egy egyszerű emlékkő is megörö-
kíti a nevét. És a lista még bővíthető az 
azóta már elpusztult szobrokkal: a Mar-
gitszigeten, a XII. kerületi Jánoshegyi 
úton, az Üllői úti Örökimádás templom-
ban, de még a János-hegyi Erzsébet 
kilátóban is őrizték egykor emlékét. 
Nevét a kilátón kívül Pesterzsébet és 
Erzsébetváros neve is őrzi. Érdekesség, 
hogy Selmecbánya felett az egyik hegy-
oldalban „E” alakú vörösfenyő ültetés 
őrizte emlékét – ezt Csontváry-Kosztka 
Tivadarnak a városról készült festmé-
nyén is láthatjuk, de a valóságban, nap-
jainkban már nem.

PG

Erzsébet királyné szobra:  
pályázatoktól a jelenig (2. rész)

(A szerző felvétele) 
A szobor és a rotunda a Március 15. téren (Fotó: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

Erzsébet királyné egykori szobra a margitszigeti rózsakertben,  
1937 körül (fortepan.hu, adományozó: Magyar Bálint).  

A háborúban megsérült szobor maradványait a Kiscelli Múzeum őrzi. 
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PROGRAMOK PROGRAMOK

MáraiKult  
Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134 
Nyitvatartás:  
Hétfőtől péntekig 9:00–21:00
szombat: 10:00–18:00, illetve  
a rendezvényektől függően.
Vasárnap és ünnepnapokon az aktuális 
programokhoz igazodóan.
Jegyértékesítés: jegyek elővételben 
a TIXA oldalán vagy a Márai Sándor 
Művelődési Házban hétfőtől péntekig 
10 és 17 óra között vásárolhatók. 
A helyszínen bankkártyás fizetés is 
lehetséges. A kedvezményes jegyár 
gyerekeknek kétéves kortól, diákok, 
nyugdíjasok és az I. kerületi kártyával 
rendelkező kerületi lakók részére szól.  
Az I. kerületi kártyával vásárolt kedvez-
ményes jegyeket kizárólag a kerület 
kártya felmutatásával tudjuk elfogadni 
a helyszínen.

Mesterség és intelligencia
Mesterség és intelligencia címmel kiállí-
tás tekinthető meg 2022. október 8–15. 
között a Márai Sándor Művelődési Ház-
ban. Az eseményt a Kézimunka Akadé-
mia két alapítója, Springer Orsolya és 
Körtvély Adrienne rendezik a Budapest 
Design Week 2022 keretében.
A kiállítást megnyitja: Szebeni Dóra, 
a MáraiKult igazgatója.

A Kézimunka Akadémia a nagyvárosi 
kézművesség helyét és szerepét fogal-
mazza meg a 21. században. Tavalyi 
kiállításuk Könnyű kézzel címen a Vár-
negyed Galériában volt látható, és az 
idén is az I. kerület vendégei. Egyedi 
látásmódjuk és alkotásaik bizonyítékai 

a kéz nélkülözhetetlen szerepének 
az emberi tárgyalkotó kultúrában.  
A mentális és a fizikai egészségünk 
fontos része a kéz ügyessége, okossága, 
a városi kézművesség újrafogalmazása 
pedig kulcsa a fenntarthatóságnak.
A kiállítás perspektívát nyit minderre.

Mit láthatunk?
A FOLK reDENIMISSIMA mesterkollekció 
Springer Orsolya alkotása. A közel 800 
óra alatt készült ruhák a használt farmer-
nadrágok minőségi, couture színvonalú, 
divatos megújítását reprezentálják.

Miért? 
Mesterkollekció azért készül, hogy 
vonzóvá tegye az érdeklődők számára 
az újrahasznosító folyamatokat, és szí-
vesen kapcsolódjanak be megújításba.
Képviseli a kézművestevékenységek ma-
gas szakmai színvonalát, megismerteti a 
mesterek szerepét a történelemben, alkal-
mat teremt a mindennapokban a hobbi-
kézművesség színvonalas gyakorlására.
A kiállítás a kézművesvilág teljességét 
reprezentálja, választ ad hagyomány és 
innováció dinamikájára, felhívja a városi 
emberek és döntéshozók figyelmét a 
közösségi műhelyek szerepére. 

Mikor?
A kiállítás megnyitójára 2022. október 
8.16.00 –18.00 óra között kerül sor, az 
alkotói folyamatról készült film vetítésé-
vel, illetve az alkotók rendhagyó tárlat-
vezetésével várjuk az érdeklődőket.
A kiállítás záróeseménye 2022. október 
15-én 16.00–18.00 óra között lesz, a 
Kéz az elme élvonala címmel beszélge-
tünk a kéz szerepéről a mentális egész-
ségmegőrzésben.

A nyitó- és záróesemény látogatása ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni a kezimunkaakademia@gmail.com 
e-mail-címen 2022. október 7-ig lehet!

Dresskód: Farmer vagy amit akartok! 
 
Október 7. 19:30 
Velünk élő művészek sorozat:
A Magyar Műhelytől az irodalmi 
sokszínűségig 
Képes Gábor Petőcz Andrással beszélget.
Az első kerületben élő ismert művésze-
ket, sportolókat, közéleti személyisége-
ket mutatja be MáraiKult új pódiumbe-
szélgetés-sorozata. 

Petőcz Gábor. Fotó: Gál Csaba

Aki beszélget: Képes Gábor költő, lokál-
patrióta. Aki októberben válaszol: Petőcz 
András író, költő.
Belépő: 1000 Ft
Kedvezményes jegyár: 800 Ft

Október 8. 16:00 
Mesterség és intelligencia találkozása 
a MáraiKultban
kiállításmegnyitó
A Budapest Design Week keretében a 
FOLK reDENIMISSIma tematikus divat-
mes ter  kol lekció bemutatására kerül 
sor. Mi a kéz mű vesség a 21. század-
ban? Milyen kulturális, gazdasági és 
társadalmi értelme van? Erre ad választ 
a Kézimunka Akadémia két al ko tója: 
Springer Orsolya és Körtvély Adrienne
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: kezimunkaakademia@gmail.com

Október 14. 14:00  
MáraiKult filmklub a Tabán Art 
Moziban
A néma forradalom
(német dráma, 111 perc, 2018)
Igaz történet egy kelet-német osztályról, 
amely kiállt a magyar forradalmárok mel-
lett. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 
bemutatott A néma forradalom lebilincselő 
mozi, amely egészen új szemszögből 
mutatja be az 1956-os magyarországi 
forradalom hatásait – és egy kicsit 
mindazt, amit akkor a keleti blokk átélt.
A belépés ingyenes!

Október 15. 16:00
A kéz az elme élvonala
A mesterség és intelligencia című kiállítás 
záróeseményének témája a kéz nélkülöz-
hetetlen szerepe a mentális egészség-
megőrzésben.  

A Budapest Design Week programsorozat 
rendezvénye. 
A program ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: kezimunkaakademia@gmail.com 

Október 16. 10:00
CsemeTeátrum:
A Varázsszekrény meséi
A VSG Táncszínház előadása 1–5 
éveseknek
Fedezzétek fel, mit rejt a varázsszek-
rény! Találkozhattok egy virgonc kisci-
cával, egy kedves és játékos kutyussal, 
egy félénk egérkével és egy mulatságos 
levelibékával, miközben egy szépséges 
tüllruhás balerina és egy ifjú herceg is 
megjelenik a színen.  
Belépő: 1500 Ft
Kedvezményes jegyár 1200 Ft

Október 22. 20:00
Trigatu 
– klasszikus és fúziós indiai 
táncelőadás 
Az est koreográfiáinak alapja a bharata-
natyam, tradicionális indiai tánc, ebből 
bontakozik ki a „trigatu” stílus további 
indiai, európai mozgás- és táncformák-
kal, harcművészettel kombinálva.
Belépő: 2400 Ft
Kedvezményes jegyár: 2000 Ft

Október 25. 18:00
Metrum Ensemble: Kreatív zenei 
workshop 
A két és fél órás műhelymunka során a 
zenével való játékok a klasszikus zene 
innovatív felfedezését kínálják a fiatalok 
számára. Nem csak vájtfülűeknek!
Belépő: 1500 Ft
Kedvezményes jegyár: 1200 Ft

Október 26–29.
Debussy Fesztivál 
 
Október 26. 18:30 
BorKlub Bácsi Zoltánnal és Oláh 
Krisztiánnal

Fotó: Hegyi Júlia Lily

Debussy csodás zenéje Oláh Krisztián 
tolmácsolásában: hét lenyűgöző bor kis 
pincészetek prémium tételeiből, lélek-
emelő zene és borrajongó közönség. 
Belépő: 3500 Ft
Kedvezményes jegyár: 3000 Ft

Október 27. 18:00 
ÍRMAG/Tombeau de Claude Debussy 
Tóth Kinga költő, vizuális művész és a 
Metrum Ensemble koncertje 
A Tombeau de Claude Debussy című 
antológiát a zeneszerző pályatársai – 
többek között Bartók, Stravinsky,  
Ravel, Satie, de Falla, Dukas – állították 
össze Debussy halálára.  
Az esten a tőlük válogatott zenei füzér 
hangzik el a Metrum Ensemble előadá-
sában, emellett részletek hangzanak el 
Tóth Kinga Írmag című szó-, kép-, hang-
költeményéből. 
Belépő: 2400 Ft
Kedvezményes jegyár: 2000 Ft
 
Október 28. 19:00 
Debussy NOW! 
Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész, 
Harcsa Veronika énekes, valamint Fenyvesi 
Márton gitár- és elektronikus művész 

le mez   bemutató estje Debussy zenéjét 
ülteti át kortárs nyelvre. Az alkotók a
klasszikus ze nei interpretációtól elmoz-
dulva Debussy dalait stilisztikai újítá-
sokkal tolmácsolják. 
Belépő: 3500 Ft
Kedvezményes jegyár: 3000 Ft

Október 29. 19:00 
Quartetto Speranza együttes 
koncertje
Az impresszionizmus mesterei
Claude Debussy g-moll vonósnégyese 
mellett Darius Milhaud és Weiner Leo 
művei hangzanak el. 
Belépő: 3000 Ft
Kedvezményes jegyár:2500 Ft

A MáraiKult  
állandó programjai
Hétfő 10:00–10:30 Kerekítő Mondókázó 
(0–3 év),
hétfő 10:45–11:30 Kerekítő Manó 
Torna (1–3 év).
Kerekítő foglalkozás  
Bogdán Dórával 
Elérhetőség: www.kerekito.hu  
+36 30 205 5703
Óradíj: 2000 Ft, bérlet: 9500 Ft/5 alkalom

Kezdő órák hétfőnként 18:00–19:30, 
szerdánkét 19:30–21:00 
Tahiti tánc
Elérhetőség: info@tahititanc.hu és 
www.tahititanc.hu
Óradíj: 4000 Ft
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Minden hónap első keddjén  
14:00–16:00
Budavári Mozgássérült Szervezet 
klubnapja
Kerületi szervezeti vezető:  
dr. Szalkó Anna
Elérhetőség: dr.szalko.anna@gmail.com

Kedd és csütörtök 17:00–18:00,  
szerda és péntek 9:00–10:00
Alakformáló konditorna
Elérhetőség: fecske.torna@gmail.com
Óradíj: 2000 Ft 

Csütörtök: 18:30–19:30
Hatha jóga 40+ korosztálynak
Elérhetőség: +36 30 971 00 55
Órajegy: 2500 Ft

csütörtök: 20.00–21.00
Női Jóga Bettivel
Elérhetőség: Kiss Bettina  
bettinakissyoga@gmail.com
Órajegy: 3000 Ft

Csütörtök 10:00–11:00
Maminbaba:  
Fitness – hordozás – közösség 
Elérhetőség: +36 20 502 4830,  
borbala.vegh@gmail.com 
Óradíj: 2700 Ft, bérlet: 7500 Ft/3 alka-
lom, 11 500 Ft/5 alkalom

Péntek 10:15–11:00
Zengő-bongó hangszeres foglalkozás 
(1–3 év)
Elérhetőség: +36 20 388 3554,  
ritaznamenak@gmail.com 
Óradíj: 1500 Ft,  
bérlet: 6500 Ft/5 alkalom

Péntek 16:30–18:00
Szenior örömtánc 
– „A zene örök, a tánc öröm”
Elérhetőség: +36 30 231 2150
Óradíj: 1200 Ft,  
bérlet: 4000 Ft/4 alkalom

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 

/viragbenedekhaz 
viragbenedekhaz@budavar.hu 
Nyitvatartás:  
Hétfőtől szombatig 10–18 óráig 
Vasárnap: zárva
Valamint a rendezvényektől függően, 
a programokhoz igazodva. 

Minden szerdán 17:00–22:00 
Társasjátékklub

A Virág Benedek Ház új társasjátékklub-
jában több mint kétezer stratégiai, party- 
és kártyajáték kipróbálható. 
Belépő: 500 Ft/alkalom, az első alkalom 
ingyenes!

Október 6. csütörtök, 19:00
Frenk akusztik  
– koncert
Frenk stílusát nehéz lenne behatárolni. 
Nem egyszerűen rock&roll, ennél jóval 
több: egyszerre érzelmes és dögös, san-
zonos és populáris. Zenéjében felfedez-
hető pár ismerős hatás, de sikeresen 
vegyítve ezeket saját stílust tudott 
kialakítani. Nagyvárosi éjszakák, David 
Bowie, Zappa, Elvis, korábbi és legújabb 
saját dalok, valamint feldolgozások is 
szerepelnek a koncert repertoárján.
Belépő: 2000 Ft

Október 7. 19:00  
Pribojszki Mátyás szájharmonikaklub
Házigazda: Grunting Pigs

A Grunting Pigs, azaz Probojszki Mátyás 
szájharmónikás, énekes, dalszerző és 
Szász Ferenc gitáros népszerű klubkon-
certje a Virág Benedek Házban. 
Belépő: 2200 Ft,
Kedvezményes jegyár: 1800 Ft

Október 7. 18:00
Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem Média és Design intézet: 
MDI_DIPLOMA_22 
Kiállítás-megnyitó a földszinti kiállító-
térben
A kiállítás november 10-ig látogatható.
A belépés ingyenes.

Október 13. csütörtök, 19:00
Versfelolvasás Simon Mártonnal 
Az estén rendhagyó módon a Simon 
Márton által online elindított „Pingvin 
ovi” projektet igyekszünk ismét szemé-
lyes jelenlétre cserélni egy válogatott 
versekből álló felolvasás keretében. 
Találkozunk ismert és ismeretlen  
klasszikusokkal, előkerülnek kihagyha-
tatlan darabok és friss találatok is, 
mindezt egy-egy kapcsolódó történettel 
keretezve. 
Versek, beszélgetés és közös merülés 
valaminek a mélyére, ami jó. 
Simon Márton költő, műfordító, slam-
mer, négy önálló verseskötete jelent 
meg eddig, a legutóbbi Éjszaka a kony-
hában veled akartam beszélgetni címmel 
2021-ben. 
Belépő: 1500Ft

Október 15. 19:00
Karácsonyi László: Horrorokokó 
Kiállítás-megnyitó az emeleti kiállító-
térben

A freudi szemlélet szerint a humor nagy-
szerűsége az én győzelme a szenvedést 
okozó valóság felett. Karácsonyi László 
a külvilág traumáival szemben új, fiktív 
stílustörténeti korszak megalkotásával 
teremt humorforrást, a Horrorokokó segít-
ségével egymástól korban és esztétikailag 
is távoli művészeti irányzatokat kapcsol 
egymáshoz. 
A kiállítást Ötvös András színész nyitja 
meg.
A belépés ingyenes, a kiállítás november 
18-ig látogatható!

Október 16. 15.00-17:00 
Ritmikai találkozások 
– flamenco és indiai klasszikus tánc 
workshop
A workshop bevezetést kínál az dél-indiai 
klasszikus tánc és a flamenco világába.
A részvételhez laza öltözet ajánlott.

Belépő: 3500 Ft
Kedvezményes jegyár: 3000 Ft

Október 28. péntek, 17:00–19:00
Kalandos Halloween 
– tökfaragás és kincskeresés kicsik-
nek és nagyoknak
Egy ősi kelta hagyományt keltünk életre, 
pár nappal Halloween napja előtt szelle-
mek és töklámpások lepik el a Virág 
Benedek Házat. Kézműves-foglalkozás-
sal várunk kicsiket és nagyokat, és egy 
igazi kincskeresésre is invitáljuk a kiseb-
beket. Kalandra hívunk, hiszen a Virág 
Benedek Ház termei ezúttal titkos pad-
lássá változnak, ahol a sok lom között 
bizony cukor és csoki is rejtőzik, csak meg 
kell őket találni. Ám ez nem egyszerű 
feladat, hiszen sötét van ilyenkor már a 
padláson, csak a hold és a csillagok 
világítanak. Velünk tartotok a kalandon? 
A jegyár tartalmazza 1 db tök és 1 db mé-
cses árát, amit hazavihetnek a résztvevők. 
Részletes program: 
17:00–19:00 tökfaragás kicsik és nagyok 
számára
18:00–18:30 játékos kincskeresés
Belépő: 2000 Ft

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. 

/jokaiannaszalon  
jokaiannaszalon@budavar.hu
Nyitvatartás: Hétfő: zárva
Kedd, péntek: 14:00-20:00
Szerda, csütörtök: 10:00-20:00

Szombat: zárva, program esetén 
16:00-20:00
Vasárnap és ünnepnapokon a nyit-
vatartás a programok függvényében 
változó!

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató foglalkozás
Rák Kati színművésznő programja, ahol 
játékos gyakorlatok kíséretében, egymás-
ról és magunkról beszélgetve együtt, 
közösségben juthatunk még közelebb a 
történeteinkhez. Egy szellemi közösség 
jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésé-
vel a gondolkodás, a memória és a be-
szédkészség karbantartására.
A belépés ingyenes.

Október 13. 18:30
Tabán-sztorik  
– vendégünk Zórád Kati és Farkas Izsák
Új beszélgetős sorozatunk estjének házi-
gazdája Szabó Zoltán Attila – A Tabán a 
világ közepe című könyv írója –, aki meg-
hívott vendégeivel a Víziváros, Krisztina-
város, Tabán és Vár izgalmas történeteibe, 
karakteres figuráinak életébe avatja be 
a közönséget.
Első meghívott vendége: Zórád Kati. 
Az est során Farkas Izsák hegedűmű-
vész muzsikál, aki megidézi a békeidők 
hangulatát.
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

Október 18. 18:30
Esti iskola – történelem másképp: 
Milyen volt a forradalom?
Miből lett az 1956-os forradalom – és 
milyen volt valójában? Miben reményked-
tek az emberek október 23-a előtt – és 
hogyan élték meg azt, ami történt? Kik 
kezdtek harcolni – és kik azok, akik törté-
nelmi tapasztalataik alapján levonultak 
a pincébe, amikor lőni kezdtek? Kik a név-
telen hősei ennek két hétnek – és mi az, 
amiről egyáltalán nem beszéltünk eddig? 
Ezekben a kérdésekben segít választ adni 
Rainer M. János egyetemi tanár, az MTA 
tagja, a volt 1956-os Intézet igazgatója.
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

Október 20. 18:00
PetersPlanet Könyvklub:  
Paris, mon amour! 
Párizs mint inspiráció. Ady Endre nyomá-
ban Párizsban. Az esten az is kiderül, hogy 
hol találkozhatott volna Gabriel Garcia 

Márquez és Radnóti Miklós. A közös 
könyv, a Főleg szeress is Párizshoz 
kapcsolódik, benne Albert Camus és 
Maria Casarés leveleivel. 
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

Október 21. 19:00
JASZ jazzklub: CANARRO
A zenekar magával ragadó zenéje a 
manouche swing köré épül. Izgalmas 
zenei utazásban varázsolják elénk a 
20-as 30-as évek swing és jazz zenéjét, 
dinamikus, improvizatív és felemelő 
dallamokon keresztül, szalonos kon-
certjük örömére egy harmonikával 
kiegészülve. 
Belépő: 2000 Ft
Kedvezményes jegyár: 1600 Ft

Október 27. 18:30
Családban marad 
– vendégünk: Závada Pál és Závada 
Péter
A sorozatban olyan családtagok ülnek 
egymás mellé, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak az irodalomhoz. Beszél-
getnek könyvekről, családi kapcsolatok-
ról, a minket körülvevő világról és mind-
arról, ami színesebbé, jobbá teheti a min-
dennapokat.
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

Október 28. 18:30
A zenetörténet történetei 
– A romantika 
Pintér Tibor zeneesztéta zenetörténeti 
előadásában a romantika korszakának 
ered a nyomába, miközben a korszak 
emblematikus zenéi is felcsendülnek. 
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

PROGRAMOK PROGRAMOK
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Tér-Kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. 

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu 
Nyitvatartás:  
kedd–szombat 14:00–18:00  

Október 18. 19.00  
Martin Henrik katalógusbemutató 
– Pop up kiállítás a Magyar Festészet 
Napja alkalmából
A kiállítás ingyenesen látogatható.

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

/varnegyedgallery 
+36 1 214 4450 
Nyitvatartás:  
hétfőtől péntekig 13:00–17:00;  
szombaton 11:00–16:00

Októbert 15-ig
Szoszó 69
– Rákoskeleti László-emlékkiállítás
A kiállítás hétfőtől péntekig 13–17 óráig, 
szombaton 11–16 óráig ingyenesen 
látogatható.

Október 19. 18:00  
Találkozás a természettel  
– fotókiállítás
Mi jut eszünkbe a természetről? Szeretet, 
védelem, ihlető forrás. A Nimród fotós 
egyesület képei közel egy hónapon ke-
resztül várják a látogatókat, hetente 
különleges interaktív, összművészeti 
események kíséretében.
A kiállítás november 12-ig ingyenesen 
látogatható, hétfőtől péntekig 14–18, 
szombaton 10–14 óráig.

Vízivárosi Klub 
1015 Budapest, Batthyány u. 26. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
+36 20 509 2045
Nyitvatartás:  
hétfő és csütörtök 10:00–18:00; 
kedd, szerda, szombat 9:00–13:00, 
péntek 13:00–21:00
Vasárnap és ünnepnapokon a progra-
mokhoz igazodóan.

Rendszeres programok

Minden hétfőn 9:30–11:30
Baba-mama klub
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 
beszélgetnél egy támogató közegben, 
itt bátran kérdezhetsz! Cserélj tapasztala-
tot másokkal a kisgyermekes lét örömeiről, 
kihívásairól.
Babahordozás, szoptatási tanácsadás, 
mosható pelenkázás és miegymás. 
Várunk szeretettel!
Elérhetőség:  
budai.babamama@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Fotó: Jezsek Lajos

Minden hétfőn 17:00–18:00
Agyagozás gyerekeknek  
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 
keramikusművész vezeti. 
A részvétel négyéves kortól ajánlott. 
Részvételi díj: 2000 Ft/óra + anyagköltség 
Jelentkezés: info@lilisuli.hu,  
+36 30 982 0392 

Minden hónap harmadik hétfőjén 
18.00–19.30
Magyar népmesekör
Ha a magyar népmesére gondolunk, 
akkor a királyfi, a királykisasszony meg 
a sárkány jut az eszünkbe elsősorban. 
No meg a gyerekek! Ez egyfelől remek, 
hiszen hallgassanak csak ők minél több 
jó magyar népmesét! Másfelől meg 
miért szűkítenénk ezt le a gyerekekre? 
Tudja mindenki, hogy a népmeséket a 
XIX. sz. közepéig a felnőttek mesélték 
egymásnak? 
Várunk minden 14 év feletti mesés lelkű 
felnőttet a magyar népmesekörünkbe!
Mire számíthat, aki eljön? Szép magyar 
népmesékre, néha kis kultúrtörténetre, 
néha meghívott mesemondókra, néha 
egy jó kis beszélgetésre, mosolyra, neve-

tésre, egy kis meghatódásra, elgondol-
kodásra, egy kis társaságra és kellemes 
kikapcsolódásra.
A kört vezeti: Kiss Ágnes, a magyar 
népmesekör vezetője, a Hagyományok 
Házában végzett mesemondó.
Elérhetőség: +36 70 210 4706,  
kagnes22@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00  
Senior gerinctorna
Az órák fő célja a helyes testtartás kiala-
kítása, a testtudat fejlesztése, az erő és 
rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató.  
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal szük-
séges! 
Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom.  

Minden szerdán 18:30–19:45
Gerinctréning
A gerinctréning gyógytornász által veze-
tett prevenciós óra, amelyen az egész 
testet átmozgatjuk és erősítjük, annak 
fő tengelyére, a gerincünkre fókuszálva. 
Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Elérhetőség: Szabó Borbála  
(gyógytornász-maunálterapeuta),  
tel.: +36 70 779 0267,  
e-mail: szabobora@gmail.com
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom, I. kerü-
leti kártyával 2200 Ft
 
Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00 
Senior gerinctorna 
Az órák fő célja a helyes testtartás kiala-
kítása, a testtudat fejlesztése, az erő és 
rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató. 
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal szük-
séges! 
Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom

Minden csütörtökön 17:00–18:00 
Meridián 3 - 1 - 2 torna 
A gyakorlatok rendszeres végzésével 
sokat tehetünk az egészségünk javítá-
sáért, mivel jótékonyan hatnak a testre, 
a lélekre és a szellemre is.  
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Információk: Kiss Ágnes, 
tel.: +36 70 210 4706,  
e-mail: kagnes22@gmail.com 
A részvétel ingyenes.

Október 21. 15:30–17:30  
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi 
Egyesület közgyűlése
Hírek a testvérkerületekből: Pozsony, 
Bécs, Prága, Varsó óvárosainak bemu-
tatása
Körkép a 4 főváros 1. kerületeiből.  
Fókuszban a nagyvárosi kerületek közös 
problémái, csökkenő, elöregedő lakosság, 
műemléki környezet, idegenforgalmi 
nyomás.  
Jó gyakorlatok, a lakosságot segítő 
intézkedések.
A program nyilvános és ingyenes.

Minden pénteken 11:10–12:10
Örömtánc
Elérhetőség: madlimoni@gmail.com

Kéthetente szombaton 9:00–12:00 
Színkópé
Színjátszó- és drámafoglalkozás
A színkópé egy olyan fejlesztő színját-
szó- és drámafoglalkozás, ahol fejlődik 
a gyermek személyisége, kreativitása 
pedig teret talál.  
A háromórás workshopokon a résztve-
vők elsajátítják a helyes színpadi lég-
zést; a beszédgyakorlatokon keresztül 

a helyes artikulációt; a szituációkon, 
helyzetgyakorlatokon és improvizáció-
kon keresztül pedig kiteljesedhet a  
gyermek.
A játék felszabadít, örömöt ad, a dra-
matikus játék megengedi a különböző 
szerepek kipróbálását és a belső feszült-
ségek oldását.
Elérhetőség: patocskatica@gmail.com
Korosztály: 6–12 éveseknek. 
Részvételi díj: 5000 Ft (testvérkedvez-
mény: 4500 Ft)

Október 13. 18:30 
Magyar Divatszövetség:  
Hölgyek öröme klub
A Magyar Divat Szövetség Egyesület 
tovább folytatja sikeres divatos estéit 
Hölgyek Öröme címmel a Vízivárosi 
Klubban, amikre 2022. októberétől 
minden hónapban második csütörtökén 
kerül sor.  
A most következő klubest témája: az 
őszi trendek, divatos színek, minták és 
formák, a középpontban pedig a kabát. 
A részvétel ingyenes,  
de az eseményre regisztrálni szükséges 
a divatszovetsegmagyar@gmail.com 
címen legkésőbb 2022. 10. 11-ig

Amennyiben úgy érzi, hogy  
segítségre van szüksége, a hét 
minden munkanapján kérhet 
támogatást. Aki azt tapasztalja, 
hogy eluralkodik rajta a félelem, 
szorongás, pánik, frusztráció, 
düh, kontrollvesztés és  
a negatív gondolatok, vegye  
fel velünk a kapcsolatot,  
hívjon telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő,  
támogató beszélgetésre  
ad lehetőséget szakemberekkel.

Elérhetőségünk:  
Reményik Ildikó, tanácsadó  
szakpszichológus:
Telefon: 06 20 535 1400,  
hétfő 11:00–13:00,  
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

Ingyenes
lelkisegély- 
szolgálat
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I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: +36 1 782 6620

Figyelem! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januártól.

Szolgáltatásaink:

• 24 órás vészhelyzeti

 elérhetőség, éjszakai 

 ügyelet

• Teljes  körű könyvelés az új 

törvényi előírás szerint

• Hatékony kintlévőség-

 kezelés

• Műszaki problémák

 kezelése – gondnoki

 házfelügyelet

• Társasház teljes körű 

üzemeltetése

• Felújítási munkák előkészítése, 

lebonyolítása, felügyelete

• Alapító Okirat és

 SZMSZ elkészítése,

 karbantartása

• Jogi problémák megoldása

• pályázatok előkészítése és 

lebonyolítása

Czakó utcai  
Sport- és Szabadidőközpont
1016 Budapest, Czakó u. 2  –4. 

/ czakosport 
Nyitvatartás:  
(Április 1.–október 31.) 
hétfő–csütörtök: 7.00–21.30 
péntek: 07.00–21.00,  
Szombat: 8.00–20.00,  
Vasárnap: 8.00–18.00 

Mérgelődtél már eleget a mindennapokban? Szorongtál és 
stresszeltél az életedben, annyit, hogy immár változtatnál? 
Vagy többet szeretnél megélni a belső csendedből? 
Ha szívesen tennél azért, hogy picit könnyebben vedd a min-
dennapi kihívásokat, ha kipróbálnád, hogyan tanulhatod meg, 
hogy a bosszúságot okozó helyzeteket könnyedén vedd, 
próbáld ki csoportos foglalkozásainkat hosszú távon.  

„Ép testben ép lélek” 

– tartja az ezerszer félreértett római mondás. Kitalálója ugyan-
is pont azt akarta sugallani, hogy egészséges lélek nélkül a 
test egészségét nehezen lehet megtartani. 
Egyre gyorsuló világunkban nagy hangsúlyt fektetünk a sportos 
külsőre, de mi marad a belső világunk egészségével? 
Foglalkozásainkon olyan technikákat sajátíthatsz el, amelyek 
ötvözik az intenzív fizikai mozgást a lélek „edzésével” és 
elménk tudatos megértésével. E három az egyben technikák 
örömmel, könnyedséggel töltenek el, és hozzájárulnak  
ahhoz, hogy harmóniában érezd magad az őrült tempójú  
környezetben is. 
Várunk szeretettel jó hangulatú, szó szerint méregtelenítő 
óráinkon hétfő esténként 19 és pénteken reggelente 7 órakor 
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont parkettás termében. 
Hozz magaddal kényelmes váltóruhát! További információ: 
https://www.facebook.com/bodyandmindfulnessbudapest

NORDIC WALKING a Vérmezőn – Renátával 

Testben-lélekben egészségesen I. 

Miért hasznos a Nordic Walking?
  Speciális gyaloglótechnika – fejleszti az állóképességet, 
izomerőt, mozgáskoordinációt, kíméli az ízületeidet.  

  Ellenállóbbá teszi az immunrendszeredet és számos 
pozitív pszichés hatást is megtapasztalhatsz, felszabadít 
és boldoggá tesz a szabadban végzett mozgás. 

  A technika szakszerű megtanulása mellett Molnár Renáta 
mentálisegészség-tanácsadással is segíti a résztvevőket. 
Igény szerint felszerelést biztosítunk.

Foglalkozások: hétfőnként 9:30–10:30
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak a Budavári Önkormányzat 
támogatásával kedvezményesen 1000 Ft/alkalom.
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Foglalkozásokat tartja: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedző-testnevelőtanár.

TESTI-LELKI EGYENSÚLYTEREMTÉS 

Testben-lélekben egészségesen II.  
– nőknek (35–75 év között)

Miben segít az egyedülálló magyar módszer? 
A nemzetközileg is elismert program együtt fejleszti 4 az 1-ben 
a fizikai-lelki-mentális és szociális egyensúlyteremtésedet. 
80 perces órák kültéren és beltéren csoportos és magánórák 
keretében.  

  MOZGÁS: Cor-Way egészségsport és terápia;  
törzsstabilizáló és -mobilizáló tornák; köredzés;  
Cor-Way gyaloglás, fizikai-lelki állóképesség-fejlesztés; 
Nordic walking.

  MEDITÁCIÓ: Szemlélődés a szív csendjében; lelki tisztulás; 
közösségélmény; örömforrások.

  MENTÁL: Önismereti lépések; életvezetés; szorongásoldási 
technikák; érzelmi elakadások oldása, életúttervezés.

 
Őszi kezdés: szeptember 26.  
Folyamatos becsatlakozási lehetőség! 
Foglalkozások:
Szabadtér – Vérmező: hétfőnként 8:00–9:20
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Terem – Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont:  
szerdánként 8:00-9:20 
Részvételi díj 80 perces beltéri-kültéri órán magánszemélyek-
nek, kedvezménnyel: 4700 Ft
Bérletkedvezmény: 6, 8, 10 alkalmas bérletekre
Foglalkozásokat vezeti: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedző-testnevelőtanár. 
Jelentkezés: renata@cor-way.hu és www.cor-way.hu

Testi-lelki egészségtalálkozók  
a Czakó utcai sportközpontban 

PROGRAMOK

A 2022/2023-as tanév során  
10 sportágban (atlétika több-
próba, asztalitenisz, floorball, 
játékos sorverseny, kosárlabda, 
labdarúgás, mezei futás,  
mászó-függeszkedő verseny, 
röplabda, sakk) mérhetik össze 
tudásukat a kerületi iskolák 
diákjai a Czakó utcai Sport- és 
Szabad időközpont kollégáinak 
szervezésében.
A versenyek helyszínei a Sport-
központ pályáin kívül a kerületi 
iskolák tornatermei.
A program középiskolák labda-
rúgó-mérkőzéseivel indult, hat 
korcsoportban, összesen  
24 is kolai csapat rúgja a labdát 
a Czakó utcai Sportközpont füves 
és műfüves pályáján.  
Aktuális eredmények: 
https://www.facebook.com/
czakosport

Versenyek  
10 sportágban a Czakón 
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Ingatlan
BakosLak Ingatlan kész-
pénzes ügyfelei részére eladó 
és igényes kiadó ingatlanokat 
keres azonnali fizetéssel. 
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

III. ker. Mátyáshegyen csöndes, 
zöldövezeti zsákutcában eladó  
4 lakásos, 2002-ben épült liftes 
társasház 3. emeletén örökpanorá-
más, 4 szobás lakás. Az ingatlan-
hoz a földszinten tartozik egy 
egyszobás lakrész, valamint egy  
2 beállós garázs.   
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

 Budán keresek világos, 
terasz- vagy kertkapcsolatos, 
3 szobás vagy nagyobb lakást, 
házat, gépkocsibeállási 
lehetőséggel, felújítandót is, 
tulajdonostól.  
Tel.: 06 20 931 3122.

Fiatal pár nyaralót vásárolna 
a Dunakanyarban. Ingatlanosok 
kíméljenek!  
Tel.: 06 30 452 5074.

Szolgáltatás
Társasházi pincék, padlások teljes 
lomtalanítása, akár sok évtizedes 
sitt, lomok rövid határidővel való 
kiürítése, elszállítása.  
Tel: 06 30 197 4835,  
e-mail: lomtalanitas@gmx.com

Lomtalanítás! Sitt, nagyobb 
mennyiségű szemét elszállítását 
vállaljuk gyorsan és megbízhatóan! 
Üdv: Lom-Máté 06 30 407 0224

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkőtelenítése, csapok, szifonok, 
wc-tartályok, csészék cseréje, 
javítása – anyagbeszerzéssel.  
Tel.: 06 30 447 3603.

Lakásfelújítás! Szobafestés, 
parkettázás, tapétázás, 
víz szerelés, csempézés, 
villanyszerelés, kőműves-
munkák, garanciával.  
Halász Tibor  
Tel.: 202 2505,  
06 30 251 3800.

Szobafestő ingyenes felméréssel 
vállal munkát a kerületben.  
Kovács Balázs, tel.: 06 70 609 7398. 

Blaha Lujza téri irodánkba 
telefonosokat keresünk. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. 4–6–8 órás műszakok 
(választható), heti fizetés. 
Tel.: 06 70 554 9384.

Rosemary Massage: Várom 
vendégeimet svéd-, nyirok-, 
lávakő-, cellulit-, melegolajos 
masszázsaimra.  
Budapest, Batthyány utca 67.  
Tel.: 06 70 610 1347.

II. kerületi lakos professzionális 
gépekkel vállal ablaktisztítást  
12 méter magasságig. Kárpit- és 
szőnyegtisztítást, ózongenerátoros 
fertőtlenítést, felújítás utáni teljes 
takarítást ingyen kiszállással.  
Tel.: 06 30 309 8639

Régiség
Henk Antiquitas  
Krisztinaváros,  
Mészáros u. 8.  
Nyitva: H–P 10–18h  
Telefon: 06 20 933 1413, 
henvilmos@gmail.com

Könyveket, könyvtárakat  
(régit, újat), műtárgyakat,  
papírrésgiségeket, 1945 előtti 
fotókat, képeslapokat vásárol 
a Vértesi Antikvárium –  
azonnali fizetéssel, díjtalan 
kiszállással.  
Telefon: 06 20 425-6437,  
www.vertesiantikvarium.hu

Egészség
Házhoz megyek!  
Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06 20 980 3957.

APRÓHIRDETÉS

2021. 06. 03.
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hogy csak olyan ke res kedelmi 
köz leményt (apróhirdetést) áll 
módunkban elfogadni, amely nem 
sérti a gaz dasági reklámtevékeny-
ség alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól, a médiaszolgáltatások-
ról és a tömegkommunikációról, 
valamint a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabá-
lyairól szóló törvény előírásait. 
Apróhirdetést a jövőben csak 
olyan ellenőrzött kerületi szolgál-
tatóktól veszünk fel, akik oktatási, 
egészségügyi vagy ja  vító-szerelő 
szolgáltatást végeznek. 
Politikai hirdetéseket kizárólag 
a hivatalos kampány időszakban 
jelentetünk meg. 
A kiadó fenntartja magának a jogot, 
hogy egyes hirdetések megjelené-
sét indoklás nélkül megtagadja.  
A fizetett tartalmakat (PR-cikkek) 
x-szel jelöljük.

Tájékoztatjuk  
kedves hirdetőinket, 




