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BUDAPESTI PROGRAMOK:

8.30-9.30 Magyarország lobogójának felvonása után Hende Csaba 
honvédelmi miniszter köszöntõje  és a honvédtisztek 
avatása a Kossuth téren
Ünnepi beszédet mond Áder János köztársasági elnök

10.00-18.00 Parlamenti nyílt nap
10.00-20.00 Magyar Ízek Utcája a Lánchíd utcától az Ybl Miklós térig
10.00-20.00 Mesterségek Ünnepe a Budai Várban
10.00-21.00 Családi Programok és koncertek a Várkert Bazárnál
10.00 Magyarország tortájának felvágása
11.00 Kolompos Zenekar
13.00 Gyerekprogram a Buborék Együttessel
16.30 Hot Jazz Band
18.00 Irie Maffia
19.30 Csík Zenekar
14.30 Aratómenet a Szent György tértõl és kenyéráldás 

a Szent István szobornál
17.00 Ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet a Bazilikánál
21.00-21.30 Ünnepi tûzijáték

....hogy újra dübörög a banda – folytatják bizonyára olvasóink közül is sokan a Skorpió együt-
tes slágerét, amikor meghallják valahol a dal kezdõ sorát. Ha a városban még nem is, de környék
szerte valóban azt beszélik, hogy augusztus 29-én, a Czakó utcai Nyárbúcsúztató bál esti nagy-
koncertjét a Skorpió adja. Frenreisz Károly, a zenekar vezetõje a fellépés kapcsán a „nagy gene-
rációról” is mesélt. 

(Frenreisz Károllyal készült interjúnk az 5. oldalon olvasható)

„Azt beszéli már 
az egész város...”
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A kormány döntése értelmében mintegy 5,5
milliárd forintból újulhat meg a Hagyomá-
nyok Házának otthont adó Budai Vigadó.
Többek között megvalósul a földszinti közös-
ségi terek rekonstrukciója, a nyílászárók cse-
réje, míg az udvar átriumos kialakítást kap.
A várhatóan két és fél évig tartó munkálatok
során kiemelt figyelmet fordítanak az eredeti
állapotok visszaállítására.

A homlokzat felújítását követõen idén megkez-
dõdhet a Corvin téri Budai Vigadó belsõ re-
konstrukciója, miután a kormány 5,5 milliárd
forintot biztosított a munkálatokra. A beruházás
célja, hogy az eredeti állapot minél teljesebb
visszaállítása mellett, a mûemléki szempontok fo-
kozott figyelembevételével, biztosított legyen az
épületben mûködõ Hagyományok Háza szerve-
zeti egységeinek korszerû mûködése. 

„A pesti után jön a budai” – emlékeztetett a fel-
újítás megkezdését bejelentõ Balogh Zoltán utal-
va arra, hogy a Pesti Vigadó helyreállításához ha-
sonló beruházás indulhat a Corvin téren. Mint
az emberi erõforrások minisztere kiemelte, a fel-
újításnak köszönhetõen visszatér a Budai Vigadó
régi fénye pontosan úgy, ahogyan az a pesti „test-
vér épület” esetében már megvalósult. Balog
Zoltán szerint az utóbbi évek a kulturális fejleszté-
sekrõl szóltak Budapesten, ennek a folyamatnak
a része a magyar népi kultúrának helyet adó épü-
let rekonstrukciója. 

Az elõzményeket, valamint az építkezés részle-
teit ismertetõ Kelemen László elmondta, hogy a
Budai Vigadó 1951-tõl kezdve a magyar népmû-

vészet otthona. 2001 óta mûködik itt a Hagyomá-
nyok Háza, mely az élõ népmûvészet érdekében
összefogja a korábban széttagolt funkciókat. Az
épület 15 éven keresztül állványerdõ mögött mû-
ködött, a külsõ renoválás 2007-ben történt meg,
a rekonstrukció most a belsõ terekben folytatód-
hat – hangsúlyozta a Hagyományok Háza fõigaz-
gatója hozzáfûzve, hogy a munkálatok a szerkezeti
elemeket, valamint a nyílászárókat is érintik. Az
1900-ben átadott épület alapjai szigeteletlenek, a
vizesedés miatt a ház már elmozdult, ezt a problé-
mát mindenképpen orvosolni kell. Szintén nem
várhat tovább a tetõcsere már csak azért sem,
mert a jelenlegi héjazat azbesztpalából készült, rá-
adásul a háborús sérüléseket csak ideiglenesen ál-
lították helyre – ennek ellenére a tetõhöz azóta
sem nyúltak hozzá.

Kelemen László kiemelte: a rekonstrukció to-
vább javítja a Hagyományok Házában mûködõ
magas színvonalú szakmai és mûvészi munka fel-
tételeit. Jelenleg ugyanis a Magyar Állami Népi

Együttes a színházteremben próbál -1951 óta-, a
jelmeztár a vizes pincében található, míg a kiszol-
gáló mûszaki osztályok az épületben szétszórtan
helyezkednek el. Mindez a rekonstrukcióval
megváltozik, a díszterem modern nézõteret, szín-
pad- és hangtechnikát kap, az öltõzõk az új tetõté-
ri helyiségekbe kerülnek, valamint külön próba-
termeket is építenek. A mozgó nézõtér, az erede-
ti funkciónak megfelelõen, bálok, fogadások
megrendezését is lehetõvé teszi a díszteremben.

A tervek között szerepel a Fõ utcai homlokzat
nyílászáróinak cseréje, a bejáratok, a földszinti
közösségi termek felújítása, valamint a belsõ ud-
var átriummá alakítása. Javítani kell a népzenei és
néptáncgyûjtemény bemutatásának körülmé-
nyeit, illetve a tanfolyamok és a mûhelyek mûkö-
désének feltételeit. Régi adósság a gépészet felújí-
tása, a fûtésrendszerhez 40 éve nem nyúltak, az
épületben a mai napig ólomcsövek szolgáltatják a
vizet, a villanyvezetékek jó része pedig a falon kí-
vül található. 

Kelemen László
hangsúlyozta: az átalakí-
tás a mûemlékvédelmi
szempontok fokozott fi-
gyelembevételével törté-
nik. Az eredeti állapot
visszaállítását szolgálja a
korabeli terek és térkap-
csolatok helyreállítása, va-
lamint a méltatlan utóla-
gos kényszerbeépítések,
szintfelezések és zegzugos
folyosók megszüntetése.
Megoldódik a házban lé-
võ kilenc bérlakás kiváltá-
sa, ez is hozzájárul majd
ahhoz, hogy további kö-
zösségi terek jöhessenek
létre.                                    K.Á.

5,5 milliárd forintból újul meg 
a Budai Vigadó

Forgalmi 
változások
a Széll Kálmán
téren

Nagy erõkkel halad a Széll Kálmán tér újjá-
építése, amely 2015 augusztusától új fázisá-
ba ért: a bontási és építési munkák már a tér
teljes területére kiterjednek. A fejlesztés –
amelynek eredményeként egy új, modern
arculatú  közösségi tér jön létre – harmadik
ütemében a Széll Kálmán tér belsõ részé-
nek teljes területén megindultak a munkák,
ezért ott nem lehet biztosítani a gyalogos át-
haladást. A forgalmat az eddigi gyalogos
folyosók helyett a tér szélein vezetik el. A le-
zárásra a tér belsõ részeinek bontási és épí-
tési munkái  – távhõ és vízvezeték-építési,
elektromos kábeleket érintõ és csatornázási
munkák, támfal-és lépcsõépítés, majd tér-
burkolás – miatt van szükség. 

Fõbb változások a tér közlekedésében
Augusztus elejétõl a gyalogos forgalom az eddi-
gi, a tér belsején kialakított gyalogosfolyosók
helyett a Széll Kálmán tér szélein haladhat.
A Várfok utcából, illetve a Csaba utcából in-

duló buszokat ebben az idõszakban a metró, il-
letve a 4-es és a 6-os villamos végállomásától a
Vérmezõ utcai lépcsõn keresztül, majd onnan
a Vérmezõ utca–Várfok utca útvonalon, vagy a
Margit körút felõl lehet megközelíteni; ez a ko-
rábbi forgalmi rendhez képest mindössze né-
hány perccel jelent hosszabb gyaloglási idõt. A
BKK ajánlja, hogy aki a 21-es, a 21A, a 139-es, a
140-es vagy a 140A busszal utazna, az az M2-es
metróról a Déli pályaudvar végállomáson száll-
jon át e járatok valamelyikére.

Augusztus 3-ától újra a Széll Kálmán tér
Margit körúti oldalára érkezik a 4-es és a 6-os
villamos. A Széll Kálmán téri ideiglenes jegy- és
bérletpénztár helyszíne nem változott.

Változások a közösségi közlekedésben
A Goldmark Károly utca felé közlekedõ 39-es,
a Zugligeti út irányú 155-ös és a Dániel út felé
tartó 156-os busz Széll Kálmán téri megállóját
mintegy 50 méterrel hátrébb, a Széna térhez kö-
zelebb helyezték.
A 16-os, a 16A és a 916-os busz közlekedése eb-

ben az építési ütemben nem változott.
A Fény utcai piac felé közlekedõ 116-os busz

útvonala azonban módosult: a Várfok utcá-
tól a Vérmezõ út–Széna tér–Margit
körút–Bakfark Bálint utca–Varsányi Irén ut-
ca–Széna tér–Margit körút–Széll Kálmán
tér–Dékán utca–Retek utca útvonalon közelíti
meg végállomását. A járat módosított útvona-
lán a Széll Kálmán tér közelében megáll a
Várfok utcában a Vérmezõ útra kanyarodás
elõtt, majd a 39-es busz megállóhelyén a Margit
körúton, a Dékán utcába kanyarodás elõtt.
Bõvebb információ: w.bkk.hu/szellkalmanter

Folytatódik az az energetikai korszerûsítési prog-
ram, amelyet uniós pályázati források felhasználá-
sával évek óta végez a kerület. Nyáron a GAMESZ
épülete, az Iskola utca 10. szám alatt lévõ irodaépü-
let és a Czakó utcai pálya irodaépületének felújítását
végzik el.   

A Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont irodaépületé-
nek energetikai felújítása is zajlik a nyári hónapokban. A
sokak által „kisházként” is ismert épületben kialakítják a
hõszigetelést, kicserélik a nyílászárókat és felújítják a
lapostetõt is.  

Õszre készül el az Iskola utcában a GAMESZ épületének
energetikai korszerûsítése, amelynek során lecserélik az el-
avult nyílászárókat, kialakítják az épület utólagos hõszige-
telését és elvégzik a teraszfödém teljes felújítását hõszigete-
léssel együtt. 

Hasonló munkálatok zajlanak a szomszédos Iskola utca
10. szám alatt lévõ irodaépületben is. A fõfalak utólagos
hõszigetelése, a nyílászárók cseréje mellett itt új kazánt épí-
tenek be és a radiátorok szelepcseréjét is elvégzik. 

A három energetikai felújításra összesen közel 85 millió
forintot nyert el az önkormányzat európai uniós forrásból. 

Az elmúlt években a Budavári Önkormányzat közel 200
millió forint uniós támogatást nyert az intézmények energe-
tikai korszerûsítésére. A beruházások eredményeként jelen-
tõsen csökkent az épületek energiaigénye, amely egyrészt
megtakarítást jelent, másrészt pedig csökkenti a környezet
terhelését. 

Nyáron elkészült a Hilton alatti buszforduló, amelynek célja, hogy a védett
övezetbõl  teljesen kitilthatók legyenek a buszok. A kapcsolódó kiszolgáló lé-
tesítmények, így a szálloda által építendõ fogadóépület kialakítása ezt kö-
vetõen kezdõdik meg. Így az üzemszerû használat a jövõ évben indulhat el.

A város legértelmetlenebb beruházásának titulálta a buszfordulót az egyik
internetes híroldal. Szerintük ugyanis a Várban (a BKV járatait kivéve) szinte
sosem látni buszokat. Az adatok azonban nem ezt mutatják, hiszen éves szinten
mintegy négyezer nem BKV-busz hajt be a védett övezetbe. A hírportál állítását
– miszerint a Várban nem látni buszokat - az itt lakók is minden bizonnyal cá-
foljak, hiszen sokszor tanú, elszenvedõi annak, hogy a Vár legnagyobb szállodá-
jába vendégeket szállító buszok a Bécsi kapu téren forgolódnak vagy a szûk Úri
utcán próbálnak kihajtani. 

A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési programjának keretében ki-
alakított buszforduló célja, hogy a védett övezetbõl teljesen kitilthatók legye-
nek a buszok. A Hunyadi János úton megépült buszforduló elsõsorban a
Hiltonba, másodsorban a Vár védett, belsõ területén lévõ más szállodákba,
vagy rendezvényhelyszínekre igyekvõ vendégeket szolgálja ki. A szállodába ér-
kezõ vendégek a Hilton által építendõ liftet használják majd, míg a Vár védett
belsõ területére érkezõ többi vendég a buszfordulóhoz közeli, Iskola-lift igény-
bevételével juthat fel.   

A buszforduló azonban a forgalmi terhelés csökkentésének elsõ üteme, a ter-
vek szerint a következõ lépés a Hunyadi János út tehermentesítése. Ennek érde-
kében már zajlik a Palota úton egy buszforduló terveinek elõkészítése. A busz-
forduló a Palota út - Tábor utca csomópontban lenne, a Várba érkezõ turistabu-
szok itt raknák ki az utasaikat, majd a Vár érintése nélkül visszafordulnának. A
távlati terv pedig az, hogy a MÁV-területeken alakítsanak ki buszterminálokat,
ahonnan az utasokat elektromos buszok hozzák fel. 

Újabb beruházások a környezet védelméért

Energetikai korszerûsítés a Czakón A buszforduló a védett 
övezetet szolgálja

Látványterv a korszerû színházteremrõl A felújított lépcsõház látványterve

A rekonstrukció során egyebek mellett felújítják a tetõt, a gépészeti és fûtésrendszert, kicserélik a nyílászárókat és új
közösségi tereket alakítanak ki a Hagyományok Házának otthont adó Corvin téri épületben



A Pom-pom, a Rumini és a Vuk játszótér után hamarosan újabb tematikus játszóhellyel
gazdagodik a kerület. Szeptember 5-én vehetik birtokba a gyerekek a teljesen megújult vá-
ri játszóteret, ameyet Mátyás király korának megfelelõen alakítottak át. A Pom-pom ját-
szótéren pedig új közösségi felületeket alakítanak ki. 

XX. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM, 2015. AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

A nyári szünetet kihasználva, több nevelési-
oktatási intézmény felújítását kezdte meg az
önkormányzat. Folyamatosan dolgoznak a
kivitelezõk a mûemlék lakóépületek csinosí-
tásán, korszerûsítésén is, míg a kerület bala-
toni üdülõjében vadonatúj faházakat telepí-
tettek tavasszal. 

Jelentõs beruházásokat hajt végre a nyár folya-
mán a Budavári Önkormányzat, az ilyenkor szo-
kásos karbantartási munkálatok mellett több
óvodában, iskolában, valamint lakóházban ér-
téknövelõ fejlesztéseket is megvalósítanak. Az
Iskola utcai bölcsõdében a kicsik védelmében
napellenzõ ponyvákat szereltek fel, míg a közeli
óvodában felújították a konyhát és az étkezdét.
Teljesen megújul a Mészáros utcai óvodában a
második emeleti foglalkoztató és öltözõ, a Tigris
utcában mûködõ bölcsõdében modern kon-
denzációs kazánra cserélik az elavult fûtõberen-
dezést, az óvodában a gyerekek testi épségét óvó,
ütéscsillapító gumiburkolatot kap a játszótér. 

Példaértékû energetikai korszerûsítés valósul
meg a Budavári Általános Iskolában, ahol a ko-
rábbinál erõsebb fényû, ugyanakkor lényegesen
kevesebb elektromos áramot  fogyasztó világítást
építenek ki. A ledes égõk üzembe helyezését
megelõzõen részben az armatúrákat, valamint
részben a villanyvezetékeket is kicserélik. A kö-
vetkezõ idõszakban folyamatosan ellenõrzik a
havi fogyasztást, a megtakarítás mértékének
függvényében elképzelhetõ, hogy más oktatási
intézményekben is áttérnek a ledes világításra. 

Automatikus biztonsági hõ- és füstelvezetõ ke-
rül a Logodi utcai nevelési tanácsadó épületébe.
Az intelligens rendszer tûz esetén önmûködõen
eltávolítja az épületbõl a füstöt, valamint riasztja
a tûzoltókat. 

Elkészült az alagsori és félemeleti vizes blokkok
és öltözõk felújítása a Szilágyi Erzsébet Gimná-
ziumban, a munkálatok során az összes burkola-
tot, valamint a szanitereket is kicserélték. 

Az idei nyár egyik legfontosabb beruházása va-
lósul meg a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ahol
folytatódik a korábban megkezdett tetõrekonst-
rukció. Ezúttal az épület jobb oldali szárnyán
újul meg a héjazat –természetes pala kerül a tetõ-
re–, valamint megtörténik a fa tartóelemek gom-
bamentesítése és egyes tartóelemek cseréje. Az
örökségvédelmi hatóság iránymutatásával a lát-
ható külsõ téglaburkolatok javítására, illetve pót-
lására is sor kerül.

Szintén nagyobb lélegzetû munka zajlik a
Batthyány Lajos Általános Iskolában, ahol több
tanterem lambériázása mellett a fõbejárati foga-
dórészt és a portás fülkét is felújítják. Itt kap he-
lyet a büfé, valamint a volt gondnoki lakás he-
lyén kialakított gyakorlókonyha. 

A régi épületek elbontását követõen 11 darab
négyszemélyes erdélyi gerendafaházat telepített

az önkormányzat a kerület zamárdi üdülõjében
tavasszal. Felújították a házak körüli zöldfelülete-
ket, és elkészült az épületek elõtti térköves járda
is. Az új faházakat minden Zamárdiban nyaraló
örömmel fogadta.  

Folyamatos a mûemléki épületek karbantartá-
sa, az utcai és udvari homlokzatok festése, a kapu-
zatok és a tetõszerkezetek javítása. Több lakóépü-
leten megtörténik a nyílászárók korszerûsítése, az
ablakok külsõ szárnyait újragyártják, míg a belsõ
részeket felújítják. A lakásokban megszüntetik a
sok bosszúságot okozó vizesedéseket, a járdaépí-
tések miatt megsérült lábazatokat is pótolják. A
nyár folyamán mások mellett a Dísz tér 3., a
Hunyadi János utca 9., az Országház utca 2., és a
Táncsics Mihály utca 6. szám alatti épületekben
végeznek el különbözõ felújításokat, míg az Úri
utca 31. teljes rekonstrukciója már befejezõdött. 

Középkori kalandozás a Várban

Szépülõ játszóterek

Óvodák, iskolák, mûemlék házak újulnak meg

Elsõsorban a babakocsival érkezõ szülõknek
szeretne kedvezni az önkormányzat azzal, hogy
a méltán népszerû naphegyi Pom-pom játszó-
tér bejáratainál a kavicsos, burkolatlan része-
ket térkõvel fedik le. Ennek köszönhetõen lé-
nyegesen javul a játszótér használhatósága, hi-
szen szilárd burkolaton könnyebben lehet
mozgatni a babakocsikat, a gyerekek kedvenc
motorjait és más kerekes játékokat.  Új közös-
ségi felületet alakítanak ki a játszótér körül, a
térköves járda kiváló lehetõséget szolgáltat a sé-
tálásra. A munkálatok várhatóan szeptember
elejéig tartanak. 

A Pom-pom, a Rumini és a Vuk játszótér
után hamarosan újabb tematikus játszóhellyel
gazdagodik a kerület. Szeptember 5-én vehetik
birtokba a gyerekek a teljesen megújult vári ját-
szóteret, amelyet Mátyás király korának megfe-
lelõen alakítottak át. Rendkívül látványosnak
ígérkezik a Halászbástya szomszédságában ki-
alakított hatalmas mászóvár, amely tornyaival,
zegzugos csõrendszerével, többszintes csúszdái-
val, valamint számos ötletes megoldásával min-
den bizonnyal a kerület távolabbi pontjairól is
ide vonzza majd a gyerekeket. Készül kötélpálya

is, míg a legkisebbek számára árnyékolókat he-
lyeznek el a homokozóknál. A meglévõ, jó álla-
potú játszóelemek is megmaradnak, ezeket a te-
matikának megfelelõen átalakítják. Gondoltak
a kísérõkre is, számukra a korábbinál több ülõ-
felület készül, lesz ivókút, míg a játszótér elõtt

egy impozáns fogadóteret hoznak létre. Belül a
játékok között mulcs, a játszóelemek alatt gu-
miburkolat óvja a gyerekek testi épségét. Új-
donság a Halászbástyától a játszótérig vezetõ
térköves sétány, valamint a kapuzat, amit szin-
tén korhûen alakítanak ki.                                  -pp-

Bírósági 
ülnök-választás
szeptemberben

A Budavári Önkormányzat 1 fõ ülnököt
választhat meg a Budai Központi Kerületi
Bíróságra. A bírósági ülnöki megbízatás 4
évre szól. A jelölést az ülnök-jelölt elfogadó
nyilatkozatával együtt legkésõbb 2015.
szeptember 15. napjáig lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt.) be-
nyújtani. 

Ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életév-
ét be nem töltött magyar állampolgár választha-
tó meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal
hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és
nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem,
valamint politikai tevékenységet sem folytat és
pártnak sem tagja.

A fenti kritériumokat erkölcsi bizonyítvány
csatolásával kell igazolni, amelyet legkésõbb az
ülnök megválasztására kerülõ képviselõ testüle-
ti ülésig - 2015. szeptember 24. napján 16.00
óráig - be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy jelölt csak
egy bírósághoz válaszható meg ülnökké.

Ki jelölheti az ülnököt?
Az 5 fõ nem pedagógus ülnököt a jelölés kitöl-
tésével az alábbi személyek javasolhatnak: 
1. a Budavári Önkormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
nagykorú magyar állampolgárok, 
2. a bíróság illetékességi területén mûködõ he-
lyi önkormányzatok és az egyesületek   - kivéve a
pártokat  -  jelölik. 

Jelölés folyamata:
A jelöléshez csatolni kell az ülnök elfogadó

nyilatkozatát is. A jelölt a jelölés elfogadását kö-
vetõen haladéktalanul, az ülnökké történõ
megválasztására jogosult képviselõ-testület ré-
szére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja
büntetlen elõéletét. Amennyiben ezen igazolá-
si kötelezettségét a fenti határidõig elmulasztja,
ülnökké megválasztani nem lehet.  

A jelöléshez szükséges formanyomtatványo-
kat a www.budavar.hu oldalon találja meg.

Határidõk:
A jelölést az ülnök-jelölt elfogadó nyilatkoza-

tával együtt legkésõbb 2015. szeptember 15.
napjáig lehet a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1. fszt.) benyújtani. 

Erkölcsi bizonyítványt pedig utólag, de legké-
sõbb az ülnökválasztással foglalkozó a képvise-
lõ-testület üléséig, azaz 2015. szeptember 24.
napján 16.00-ig lehet becsatolni.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a
2011. évben megválasztott bírósági ülnökök
megbízatása  az új ülnökválasztástól számított
30 nap elteltével jár le. 

A Toldi Ferenc Gimnázium jobb oldali szárnyán folytatják a tetõ felújítását

Több lakóház honlokzata is megújul. Képünkön a Dísz tér 3. szám alatti épület Új faházak várják a nyaralókat az önkormányzat zamárdi üdülõjében

Folytatódik a tematikus játszóterek kialakítása: idén készül el a Mátyás király játszótér
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Kaiser Ottó: Úgy éreztem, hogy hazakerültem

Íróportrék hetedhét országból
Szeptember 3-án Íróportrék hetedhét országból
címmel, Kaiser Ottó fotográfus képeibõl nyílik ki-
állítás a Várnegyed  Galériában. A tárlat kapcsán
az ismert alkotóval utazásról, kultúráról, vala-
mint eddigi pályájáról beszélgettünk. 

s Nagyon meseszerûen hangzik a kiállítás címe.
„Hetedhét ország” írói valamennyien magyarok?

- Jó néhány éven keresztül fényképeztem határon
túli magyar írókat, költõket, színészeket, zenésze-
ket, festõmûvészeket. A törzsanyag majdnem két-
százötven fotóból áll, amelyeket azóta hazai alko-
tók képeivel is kiegészítettem. A Várnegyed
Galériában 30-32 portré kiállítására nyílik lehetõ-
ség. Az anyagban akadnak jól ismert írók, mint
Sütõ András, Kányádi Sándor, Határ Gyõzõ,
Grendel Lajos, Temesi Ferenc, Ugron Zsolna,
Lackfi János vagy Száraz Miklós György, de az iga-
zi célunk a kevésbé ismertek bemutatása. A ma-
gyar kulturális életben sajnálatosan mindig
ugyanazt a néhány alkotót ünnepeljük, és vala-
hogy kevésbé érdekes, hogy más mûfajokban, más
vidékeken kik alkotnak. A kiállításon látható vá-
logatásban az erdélyi, illetve a határon belüli iro-
dalom képviselõi lesznek a legtöbben, de igyekez-
tem úgy összeállítani a képeket, hogy Francia-
országtól  Horvátországig, Norvégiától Svédorszá-
gig minél több ország magyar írói jelen legyenek.
sValamennyi fotó egy-egy személyes látogatás emléke?

- Mindenkit a saját környezetében kerestünk fel.
A portrék lehetõség szerint az írók saját íróasztala
mögött vagy a szobájukban készültek, de ha ez va-
lamiért nem sikerült, akkor a kedvenc kávéhá-
zukban vagy utcarészletükben.

s Amikor valakirõl képet készít, mennyire kell is-
mernie az illetõt ahhoz, hogy a fotóból igazi portré
szülessen?

- Ez az egyik legnehezebb része a munkának.
Válasszuk külön, hogy Magyarországon készül-
e a portré, vagy külföldön. Itthon sokkal több
idõ jut arra, hogy a kép alanya ráhangolódjon a
fotografálásra. Külföldön azonban olyan szigo-
rú napirend szerint dolgozunk, hogy átlagosan
másfél óra juthat egy emberre. Utazásaink al-
kalmával elõzetes tervezés, egyeztetés után,
percnyi pontossággal kopogunk be az ajtón.
Szinte minden alkalommal szorongással érke-
zünk, mert az írók elég nehéz emberek, nem
olyan könnyû kibontani õket, mint egy színészt
vagy rock-sztárt. Elõfordul, hogy nem szívesen
vezetnek be a saját világukba, vagy zavarja õket,
amikor elõveszem a fényképezõgépet és kattog-
tatni kezdek. 
sA budaváriak számára lassan személyes ismerõssé
válik. A Városházán nemrég alkalmi kiállítása nyílt a
kerület díszpolgárainak portréiból és a galériában ta-
vasszal az ön fotóin láthattuk Melocco Miklós Budán
felállított szobrait. Hogy érzi magát a Várban?

- Tizennyolc éves koromig éltem Pápán, utána a
nyakamba vettem a nagyvilágot. Kisvárosi em-
ber vagyok és azon túl, hogy mindig nagyon sze-

rettem Budapestet, so-
ha nem gondoltam,
hogy nekem ez a város
az otthonom lehet.
Aztán egyszer csak, ami-
kor idekerültünk a
Budai Várba, azon be-
lül ebbe az Országház
utcai házba, akkor úgy
éreztem, hogy hazake-
rültem. A hangok, a
szagok, az illatok ugyan-
azok, mint egy kisváros-
ban. Ha elmegy valaki
az ablakom alatt, akkor hallom a lépteit, hallom
a szuszogó kutyákat..., egyszóval, nagyon jól ér-
zem magam. 
sHogyan vezetett az út Pápától a Várig, hogyan lett fo-
tómûvész?

- Nem szeretem, ha „mûvésznek” neveznek, in-
kább fotográfusnak tartom magam. Eldöntetlen
kérdés, hogy a fotózás mûvészet-e, vagy sem. A
kortárs fotómûvészet tõlem igen távol áll, én in-
kább a riport- és a dokumentatív világát mûvelem
ennek a szakmának. Lehet, hogy ez néha átcsap
mûvészetbe, de ezt majd csak húsz év múlva
mondja ki rólam valaki! 

Fotográfusnak tanultam. Az én mestereim a
pápai fényképészek, akikben együtt volt meg az
erõs emberi tartás és a komoly szaktudás. Az elõ-
hívó kémiai képleteinek variációi épp úgy ott vol-
tak a fejükben, mint az elektromosság mûtermi
használatának szabályai és persze azt is tudták,
melyik arctípust hogyan kell fényképezni. Olyan
kisugárzással rendelkeztek, amitõl az ember vi-
gyázzba állt. Szerettem mûteremben dolgozni és
a pályám során – reklámfotók vagy portrék készí-
tése esetén – többször visszatértem a stúdióba, de
már fiatalon is sokkal jobban izgatott, hogy jár-
tamban-keltemben készítsek képeket. A külvilág
érdekelt, ez pedig azt jelentette, hogy, ha foglalko-
zásszerûen akartam ûzni a szakmát, akkor újság-
nál kellett elhelyezkednem. Valójában nekem ar-
ra kellettek az újságok, hogy a kelet-berlini múze-
umoktól a borsodi tsz-ekig mindenhová eljussak.

Nagyon hamar elkerültem Budapestre és külön-
bözõ hetilapoknak és napilapoknak dolgoztam.
A sportfotózást kivéve szinte minden mûfajt ki-
próbáltam. Voltam fotográfus, képszerkesztõ,
két-három alkalommal fõszerkesztõ is. Egy ideje
szabadúszó vagyok és azok a mûfajok állnak hoz-
zám igazán közel, amelyek azt segítették, hogy
életben maradjak.

*
Az Íróportrék hetedhét országból címû kiállí-
tást szeptember 3-án 18 órakor E. Csorba
Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum igazgatója
nyitja meg.                                                      Rojkó A.

A Budavári Önkormányzat – sokéves hagyo-
mány szerint – Semmelweis Ignác születésnapjá-
hoz kapcsolódóan köszöntötte az egészségügyi és
szociális területen dolgozókat. Ebben az évben
július 3-án, a Városháza dísztermében adták át a
Budavári Semmelweis Ignác Díjakat, valamint a
polgármesteri dicséreteket.

A rendezvényen az Orfeo zenekarból alakult
vonósnégyes klasszikus mûvekkel köszöntötte az
ünnepelteket, majd Szalóczy Pál, a rendezvény
mûsorvezetõje röviden ismertette a neves orvos
munkásságát.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében Semmelweis Ignác személyét az egész ma-
gyar egészségügy jelképének nevezte. -A Tabán
szülöttének életéhez minden nehézség, hivatás-
tudat és alázat hozzátartozott. Újításait komoly
szakmai ellenállás fogadta, emiatt ez az idõszak
volt az egészségügy egyik legsötétebb fejezete –
folytatta a polgármester, majd arra emlékeztetett,
hogy Semmelweis százötven évvel ezelõtt a döb-
lingi elmegyógyintézetben hunyt el, és még ma
sem tisztázódtak halálának körülményei.

A neves orvos élete annak példázata, hogy a
nehézségek ellenére miként lehet megalkuvás
nélkül kiállni az emberekért. Semmelweisben
nagyfokú önreflexió mûködött. Gyötörte a lel-
kifurdalás, hogy a klórmeszes kézmosás beveze-
tése elõtt orvosként felelõs volt a szülõ nõk halá-
láért. 
Dr. Nagy Gábor Tamás köszöntõje végén úgy fo-
galmazott, hogy akik az orvosi hivatást választják,
a betegekért, rászorulókért, gyerekekért, idõse-
kért akarnak tenni. -Amikor az ágazat tagjait dí-
jazzuk, a közösség nevében azokat köszöntjük,
akik ugyanazzal az elszántsággal töltik be hivatá-
sukat, mint Semmelweis Ignác – hangsúlyozta a
polgármester.

Az ünnepi beszédet követõen került sor a
Budavári Semmelweis Ignác Díjak átadására. A
képviselõ-testület döntése értelmében emlékpla-
kettben részesült dr. Bodnár Endre gyermekor-
vos, az I. kerületben, az egészségügy területén
végzett munkája elismeréseként.  

A kitüntetett pályájának ismertetésekor el-
hangzott: dr. Bodnár Endre 1968-ban végzett ál-
talános orvosként, ezt követõen néhány évig az
esztergomi Városi Kórház gyerekosztályának,
majd a budapesti Sport Kórház gyermek-, vala-
mint újszülött osztályának munkatársa volt.
Közel negyven éve került az I. kerületbe, elõször
körzeti, majd házi gyermekorvosként. Az általá-
nos orvosi diploma mellett több szakvizsgával is
rendelkezik: csecsemõ- és gyermekbetegségek, il-
letve ifjúsági orvostanból. Gyermek háziorvosi
praxisa mellett óvoda-, és iskolaorvosi tevékeny-
séget is végzett a kerületben.

A díjat az egészségügyi okokból távol lévõ dr.
Bodnár Endre nevében felesége vette át dr. Nagy
Gábor Tamás polgármestertõl.

Ugyancsak Semmelweis Ignác Díjban része-
sült van der Meer Kinga, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Idõsek
Otthonának intézményvezetõje.

A díjazott méltatásában elhangzott, hogy van
der Meer Kinga több évtizede tevékenykedik a
szociális területen, ezen belül az idõsellátásban.
2009 óta vezeti a Gondviselés Háza Idõsek
Otthonát, amely közel nyolcvan idõskorú pol-
gár gondozását végzi. Vezetése alatt vált az otthon
igazán családias hangulatúvá, nagy szakmai ta-
pasztalata és elkötelezettsége mellett személyisé-
gét empátia, humor és kivételes problémamegol-
dó képesség jellemzi. A Budavári Semmelweis
emlékérmet az önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester nyújtotta át.

A kitüntetett köszönetet mondott a díjért és
hangsúlyozta, hogy nagy öröm számára, hogy a
Szent Erzsébet rend egykori rendházában dol-
gozhat. - A Máltai Szeretetszolgálat jelmondata:
a hit védelme és a szegények szolgálata. Sosem
felejtjük el, hogy Szent Erzsébet is a szegényeket
és a rászorulókat szolgálta! – ígérte van der
Meer Kinga.

Az ünnepség a polgármesteri dicséretek átadá-
sával folytatódott. Oklevelet vehetett át: Varga
Dóra védõnõ, dr. Ruzics Csaba neurológus szak-
orvos, Hattinger Istvánné szakasszisztens,
Gátiné dr. Hidas Katalin radiológus szakorvos,
Réfi Sándorné takarító munkatárs, Bardon
Henriett családgondozó, Lehoczky Szilvia szociá-
lis gondozó, Geróné Ocisnik Katalin bölcsõdei
kisgyermek-nevelõ, Kántor Jánosné bölcsõdei
kisgyermek-nevelõ.

A Semmelweis-napi rendezvény az intézmény-
vezetõk köszöntésével zárult.

Ketten kaptak Budavári Semmelweis Díjat

Köszönet a gyógyítóknak

Temesi Ferenc    Ugron Zsolna

Kaiser Ottó fotográfus

Lackfi János

Budavári Semmelweis Díjjal ismerték el van der Meer
Kinga áldozatos munkáját

Indul a Balkon Aranya pályázat
Idén harmadszor szervezi meg a
Fõvárosi Önkormányzat a Balkon
Aranya pályázatot.  Arra bátorítják a bu-
dapestieket, hogy
zöldítsék erké-
lyeiket, ablakpár-
kányaikat és kör-
folyosóikat. A
verseny lényegé-
ben fotópályázat-
ként zajlik, ahova
a kiskertek átala-
kítás elõtti- és
utáni állapotáról
készült képek beküldését várják. A városlakók három
kategóriában nevezhetnek: 1. balkon, 2. ablakpárkány,
3. körfolyosó, gang. Ezeken kívül egy közönségdíj talál
gazdára, melyet a Facebookon legnépszerûbb mûnek
ítélnek. A szakmai zsûri tagjai egyben egyetemi oktatók
is: dr. Szabó Krisztina, dr. Rimóczi Imre, dr. Gerzson
László és dr. Erõs-Honti Zsolt. Bõvebb információ:
www.balkonaranya.hu

Megemlékezés Szent Lászlóról
A Mátyás-templom Szent László kápolnájában látható
fejszobor és Lotz Károly freskói ihlették a gondolatot,
hogy nagy királyunk halálának 920. évfordulója alkal-
mából a Lánchíd Kör rendezvény-sorozatot indítson,
amelynek keretében minden év júniusában megemlé-
kezik Szent László életérõl és uralkodásának esemé-
nyeirõl. Idén dr. Török József teológus, történész tartott
elõadást a plébánia tanácstermében „Magyarország
szellemi, történelmi állapota Szent László uralomra ju-
tásakor és Szent László személye” címmel. 

Az elõadáshoz kapcsolódva június 27-én a Lánchíd
Kör tagjai koszorút helyeztek el a máriaremetei
Kisboldogasszony Bazilika elõtt álló Szent László szo-
bornál. A  szobor Krasznai Lajos alkotása. A koszorúzá-
son részt vett Esterházy László plébános is, akinek nyá-
ron volt pappá szentelésének 40. évfordulója. 

Röviden
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Az idei hosszú forró nyár után sokaknak jólesik
majd egy igazi laza délután és szórakoztató este a
család, a szomszédok, barátok, ismerõsök, no és
az elmaradhatatlan háziasszony, Kalocsai
Andrea televíziós mûsorvezetõ társaságában.
Nem kell regisztrálni, nincs belépõdíj, elegendõ,
ha augusztus 29-én, a vakáció utolsó szombatján
kilátogatnak a Czakó utcai sportpályára.

A nagykaput délután négykor nyitják meg a kö-
zönség elõtt. A gyerekek nagy örömére ekkor in-
dul az arcfestés, a rajzverseny és az apróságok
azonnal birtokba vehetik az alkalmi játszóteret,
aminek mókás eszközei a hajdani falusi gyerekek
játékait idézik. A kisdiákokat mindemellett az
ökosátorban is várják, ahol a bátrabbak vetélke-
dõn mérhetik össze tudásukat a környezetvéde-
lemrõl.  A várhatóan egyre növekvõ forgatagba
öt órakor érkeznek a vásári komédiások, akik
produkciójukkal a kicsiket és a nagyokat egy-
aránt megkacagtatják. 

Mindeközben a büfésoron sülnek a kolbá-
szok, a hurkák, pirulnak a krumpliszeletek és a
csaposok javában munkálkodnak a sör- és szörp-
csapoknál. 

A felpezsdült társaság elõtt délután hat órakor
néptáncbemutatóval mutatkozik be a Bartók
Táncegyüttes. Azok sem csalódnak majd, akik a
látványos mûsor nyomán kedvet éreznek ahhoz,
hogy maguk is ropják, hiszen a táncházzal folyta-
tódik a program. 
Az este a hazai rock rajongóinak ígér emlékezetes
koncertet. Nyolc órakor, Frenreisz Károly veze-
tésével színpadra lép a Skorpió együttes, és várha-
tóan elhangzik majd minden nagy slágerük. 
Este tízkor tûzijáték színesíti az eget, de ezzel még
nem ér véget a bál, hiszen az éjfélig tartó „házibu-
lin” a Zéro Band idézi fel a ‘60-as, ‘80-as évek slá-
gereit.

„Azt beszéli már az egész város...”
....hogy újra dübörög a banda – folytatják bizo-
nyára olvasóink közül is sokan a Skorpió együttes
slágerét, amikor meghallják valahol a dal kezdõ-
sorát. Ha a városban még nem is, de környék
szerte valóban azt beszélik, hogy augusztus 29-én,
a Czakó utcai Nyárbúcsúztató bál esti nagykon-
certjét a Skorpió adja. Frenreisz Károly, a zenekar
vezetõje a fellépés kapcsán a „nagy generációról”
is mesélt. 

s Ma már különleges alkalomnak számít, ha a
Skorpió színpadra lép. Azonnal igent mondtak a fel-
kérésre?

- Bár ma már ritkán játszunk együtt, de kiemelke-
dõ eseményekre szívesen összeállunk. Számomra
valóban nagyszerû emlékeket idéz az I. kerület,
hiszen annak idején a Metró együttessel, majd az
LGT-vel rengeteget szerepeltünk az Ifi parkban.
A Locomotív GT zenekarral ott voltam az elsõ ta-
báni koncerten és meghatározó élmény volt, ami-
kor két évvel ezelõtt, a Skorpió negyvenedik szü-
letésnapi koncertjét ugyancsak a Tabánban tar-
tottuk. Több, mint húszezren  tolongtak a szín-
pad elõtt, nem lehetett látni a hegyoldalt az em-
berektõl. Különös érzés, hogy a közönség még
mindig nagyon szeret minket. Nem felejtettek el,
ezért szívügyünknek érezzük, hogy a felkérésnek
eleget téve, ott legyünk és játsszunk a Czakó utcai
Nyárbúcsúztató bálon. 
sMilyen korú közönségre számítanak?

- Meggyõzõdésem, hogy a hetvenes-nyolcvanas
évek rockzenéje ma is népszerû. A mûfaj legna-
gyobb külföldi sztárjain, a Rolling Stones-on, a
Led Zeppelinen, a Pink Floydon nem fogott az
idõ. Négy évtized alatt sokféle zenei irányzat di-
vatba jött, jócskán akadnak köztük a rocknál mo-
dernebbek. Azonban a nagy öregekkel együtt, a
mi értékünk is abban rejlik, hogy állandóak ma-
radtunk. Ez nemcsak a Skorpió zenekarra, ha-
nem az egész generáció tevékenységére, zenéjére,
stílusára igaz. Számomra ez azért érdekes, mert
amikor annak idején elkezdtünk dalokat írni és
játszani, nem arra készültünk, hogy egyszer majd
örökzöldként énekeljük ugyanezeket a számokat.
A sorok egyszerûen bennragadtak az akkori ra-
jongók fülében, majd jött a következõ nemzedék,
amelynek tagjai elõször a szüleiktõl hallották, ké-

sõbb megszerették a régi dalokat. Ily
módon a közönségünk bõséges
utánpótlással rendelkezik.
sÖn zenét és szöveget is ír. Melyik ké-
szül elõbb?

- Hol ez, hol az. Elõfordult, hogy
megragadott egy mondat, egy fél
sor, egy bemondás, és ezek köré ka-
nyarítottam a dallamot, de sokszor
a zene született meg hamarabb,
majd a refrén és végül a dal teljes
szövege. A szövegnek elsõsorban
hangulati aláfestõ szerepe van. A
„Folyóparton ülve”, vagy az „Azt be-
széli már az egész város” olyan so-
rok, amelyeket elsõ hallásra meg-
jegyzett a közönség.

s Említette, hogy a „nagy generáció” magyar zené-
szeivel, énekeseivel bizonyos sorsközösséget érez. Mi
köti össze önöket? 

- Az 1960-as évek közepén mindannyian támoga-
tás nélkül, azonos kulturális helyzetbõl érkez-
tünk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egyfajta „ter-
mészetes kiválasztódás” eredményei lettünk.
Jellemzõen sok éven keresztül tanultunk zenét,
én magam öt éves koromban kezdtem zongoráz-
ni. Azt mondják, hogy a tehetség – amely sok em-
berben benne van – csak az egyik összetevõ. A si-
kerhez szorgalom is kell, csak a kettõ ötvözete ve-
zet eredményre. A ma is pályán lévõ neves elõ-
adók, zenészek, énekesek mindkettõvel rendel-
keztek. Úgy döntöttek, hogy a maguk által válasz-
tott irányban indulnak el, és többségük nem is
tért le az útról. Tapasztalatom szerint, ha valaki
hol ezt csinálja, hol azt, egy idõ után hiteltelenné
válik.

A Skorpióban a kezdetektõl arra törekedtünk,
hogy a zenekari tagokban rejlõ kvalitásokat, zenei
irányzatokat úgy hangoljuk össze, hogy az a tagok-
ra, illetve az együttesre is jellemzõ legyen. Olyan
stílust alakítottunk ki, amely valamennyiünkhöz
közel áll, és amelyhez hûségesek maradtunk. 

sMilyen felállásban lépnek színpadra?
- A felállásunkat akár „best of Skorpió”-nak is
nevezhetnénk. Két gitárosunk: Szûcs Antal
Gábor és Tátrai Tibor, a dobosunk Németh
Gábor, a billentyûsünk Pálvölgyi Géza, jóma-
gam pedig basszusgitározom és énekelek. A
próbateremben már komolyan készülünk.
Ilyenkor nemcsak a zenélés okoz örömet, ha-
nem hogy együtt lehetünk. A dalokról felidézõ-
dik egy-egy történet, jó hangulatban telnek a
próbák. A mi zenekarunk legendásan kiegyen-
súlyozott társaság; ez nagyon fontos, mert ha va-
lami probléma adódik, akkor a közös zenélés
sem mûködik. A kollégáim ma is aktív zené-
szek, szólistaként, illetve más zenekarok tagjai-
ként is a pályán vannak, én azonban csak a
Skorpióban játszom. (Rögtön megcáfolom ma-
gam, mert egy-két dal erejéig augusztus 21-én
eleget teszek Mándoki László, azaz a Man
Doki Soulmates meghívásának. Az ingyenes
koncert, amelyen több külföldi és néhány ma-
gyar vendég is fellép, a Várkert Bazár elõtti té-
ren lesz). 

A Czakó utcai nyárbúcsúztató koncerten a ze-
nekar legsikeresebb dalai hangzanak majd el. Mi
már most is nagyon élvezzük a közös zenélést és
szeretnénk, ha a buli jó sokáig tartana.              R. A.

Bál a szabadban

Honlap önkéntes munkát 
vállalóknak
Az önkéntes segítõ munkát kínálók és keresõk számá-
ra indított honlapot az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelõs ál-
lamtitkársága a www.onkentes.gov.hu címen.
A fizetség nélküli segítõ munkát vállalók a fogadó szer-
vezetek ajánlatai közül kiválaszthatják, melyek azok a
tevékenységek és programok, amelyekben szívesen
részt vennének. Eddig 8779 szervezet jelentkezett a
közérdekû önkéntes tevékenységet végzõ szervezetek
nyilvántartásába, de ezeken kívül is számos civil szer-
vezet végez ilyen munkát.
Az új oldalon - egy rövid regisztráció után - területi és
tevékenységi köri bontásban is kereshetnek az érdek-
lõdõk. Az oldalon a regisztrált felhasználók és a fogadó
szervezetek visszajelzéseket is adhatnak a tapasztala-
taikról.
A honlapon eddig mintegy 140 szervezet regisztrált,
köztük van a Magyar Vöröskereszt, az Ökumenikus
Segélyszervezet, a Nõk a Balatonért Közhasznú
Egyesület vagy a Humusz Szövetség. A Magyar Vörös-
kereszt például olyan szociálisan érzékeny önkéntesek
jelentkezését várja, akik a röszkei idegenrendészeti
elõállító helyen gyerekekkel és családokkal foglalkoz-
nának.
Eddig egyebek mellett szociális és egészségügyi, okta-
tási, kulturális, környezetvédelmi területen ajánlottak
munkákat szervezetek. Az elvállalható feladatok kö-
zött van idõsgondozás, fogyatékossággal élõ emberek-
kel való foglalkozás, gyermekfelügyelet, sérült gyer-
mekeket nevelõ anyák idõszakos tehermentesítése,
ételosztás, illetve rendezvényszervezés, kertrendezés,
szemétszedés, de irodai, adminisztratív munkákra is
várnak jelentkezõket.

Fotópályázatok fiataloknak
AA  ccssaallááddoomm  aa  sszzppoonnzzoorroomm címmel a Nagy Sportág-
választó,  a MOL és az Új Európa Alapítvány közös fo-
tópályázatot hirdet 10-18 éves fiatalok számára.
Minden fiatal mögött ott állnak a szülõk, a családtagok,
akik segítik gyermekeik érvényesülését a sport vagy a
mûvészet területén. A fotópályázatban a pályázók
fényképeken, képaláírásokkal színesített fotóalbumon
keresztül mutathatják be azt a támogatást, amit spor-
tolásukhoz, mûvészeti, zenei nevelésükhöz szüleik,
családtagjaik biztosítanak számukra.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddeejjee::  22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  77..
Az eredményhirdetésre a 2015. szeptember 18-19-i,
XVII. Budapesti Nagy Sportágválasztón kerül sor.
Bõvebb információ: www.sportagvalaszto.hu

VVaassúúttttöörrttéénneettii  PPaarrkk,,  ddee  ccssooddááss!! elnevezéssel fotó-
pályázatot hirdetett a Magyar Vasúttörténeti Park is,
azzal a céllal, hogy a 15 éves fennállása alatt a látoga-
tók által készített fotókból kiállítást szervezzen. A
másfél évtized alatt számos családi és szakmai rendez-
vény, koncert, kiállítás volt a Parkban, ami a vasút sze-
relmeseinek és a családoknak is vonzó program lehe-
tett. AA  ffoottóóppáállyyáázzaattrraa  sszzeepptteemmbbeerr  44--iigg  lleehheett  nneevveezznnii  a
magyarvasuttortenetipark@gmail.com email címre
elküldött, minimum 1 MB és maximum 5 MB nagysá-
gú, JPG formátumú képpel. A beérkezett képekbõl a
Vasúttörténeti Park kiállítást szervez szeptember 12-
október 31. között a fõépület II. emeleti kiállítótermé-
ben. A beküldött pályamunkák közül 3 képet díjaz a
zsûri; a fõdíj egy 4 fõre szóló, 2 éjszakás, belföldi szállás
voucher. A fotópályázatról bõvebben: www. vasut-
tortenetipark.hu oldalon olvashatnak. 

Röviden

A Bartók Táncegyüttes táncbemutatóval és táncházzal lép fel az idei Nyárbúcsúztató bálon a Czakón

Ha nem kapja a lapot,
hívja a terjesztõt!

06-1-336-0435
ugyfelszolgalat@presslog.hu

Frenreisz Károly 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Magyarság Háza
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
A MMii,,  mmaaggyyaarrookk--kkiiáállllííttááss a Magyarság Házában az
augusztusi hosszú hétvégén (20-23., csütörtöktõl-va-
sárnapig) is várja a látogatókat a megszokott nyitvatar-
tási idõben, 10-18 óra között.

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))
A Vízivárosi klub augusztus 23-ig zárva tart.
AAuugguusszzttuuss  2244--ttõõll  aauugguusszzttuuss  2288--iigg  „„BBööllccss  BBaaggoollyy””--  jjáá--
ttéékkooss  iisskkoollaa--eellõõkkéésszzííttõõ  55--77  éévveesseekknneekk..  Várjuk az óvo-
dás és az elsõ osztályos gyerekeket, akik a különbözõ
játékok során személyre szabott humoros feladatok
megoldásával gyakorolják be az iskolában elvárt fel-
adattípusokat, magatartásformákat.
Információ: Körmendi Csilla 30 531 55 77
bolcsbagoly@index.hu,  www.bagolyvar-birodalom.hu

Zenés esték az állatkertben
AAuugguusszzttuuss  2211--éénn,,  ppéénntteekkeenn,,  2200..3300  óórraakkoorr::  MMÁÁVV
SSzziimmffoonniikkuuss  ZZeenneekkaarr  – SSttrraauussss  ppoollkkáákk  ééss  kkeerriinnggõõkk..
Válogatás a dinasztia remekmûveibõl. (esõnap augusz-
tus 22-én szombaton). Az elõadásra érkezõ közönség
elõtt már 19 órakor kitárulnak a kapuk, így egy kelle-
mes esti sétát is lehet tenni az állatkertben. Az ülõhe-
lyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Az elõ-
adásra az állatkert pénztárainál, a Ticket Express jegy-
irodájában, valamint az interneten, a jegymester.hu ol-
dalon lehet jegyet váltani. 

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..  1166..))
AA  RRiittkkáánn  llááttootttt  KKoolloozzssvváárr címû tárlat a régi és az új
Kolozsvár hangulatát és nevezetességeit idézve szub-
jektív válogatást kínál az erdélyi mûvészet számos is-
mert, és jó néhány, a nyilvánosság elé eddig soha nem
tárt mûalkotása közül, mindezt az OSZMI gyûjteménye-
inek ritkaságaival fûszerezve. 

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
2015. július 27-tõl augusztus 19-ig kar-
bantartási munkák miatt ZÁRVA tar-
tunk.
AAuugguusszzttuuss  2222..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  HHooll

vvoolltt,,  hhooll  nneemm  vvoolltt……
Mesés kalandjáték a Csodasüveg Mesemûhely tagjai-
val. Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig,60 perc.
AAuugguusszzttuuss  2299..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  LLeeggyyééll  mmeennõõ  aa  ssuullii--
bbaann!!  Füzetdekorálás Farkas Réka ipamûvésszel.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.

AAuugguusszzttuuss  2244--2288..,,  hhééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  88..3300--ttóóll  1166..3300--iigg::
RReejjttééllyyeess  kkiinnccsseekk  nnyyoommáábbaann  --  ddrráámmaattáábboorr.. Egy titok-
zatos mûvész rejtett kincsek után kutat a városban. De
vajon merre indul? Mit talál? Legyél te is tagja a kutatók
csapatának. Sok kaland, izgalmas történetek, egy ap-
rócska színpad, jó kedv, és sok - sok játék vár ránk. A
tábor ára: 28 000 Ft. Ajánlott korosztály: 8-10 éves
korig.

Erdélyi képzõmûvészet
((MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa,,  AA  ééppüülleett))
A Sors és jelkép - Erdélyi magyar képzõmûvészet
1920-tól 1990-ig címû kiállítás eddig nem látott gaz-
dagságban és új szempontok szerint mutatja be az 1920
és 1990 közötti évek erdélyi magyar képzõmûvészetét.
A megszokott Erdély-sztereotípiák helyett azt a kevés-
sé ismert, rejtett vagy ismeretlen erdélyi mûvészetet is-
merteti meg a látogatókkal, amely igazi újdonságként
hat. Az átfogó igényû tárlat fokozottan támaszkodik
az erdélyi (romániai) köz- és magángyûjtemények
anyagára. A kiállítás augusztus 23-ig látogatható.

AA  BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann  iiss  kkaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunn--
kkáákk  zzaajjllaannaakk  jjúúlliiuuss  2299--ttõõll  aauugguusszzttuuss  1199--iigg..  EEzz  iiddõõ  aallaatttt
bbaalleesseettvvééddeellmmii  ookkookkbbóóll    llááttooggaattóókkaatt  nneemm  ffooggaaddnnaakk..  

ProgramokVárgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statisztikai számjel: 18088074-9103-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-919323

Az üzleti év mérlegfordulója: 2014. december 31.

aaddaattookk  eezzeerr    FFtt--bbaann
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

Név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
Bejegyzõ határozat száma: 01-09-919323
Képviselõ neve: Gyutai Csaba

2. Az Emberi Erõforrások Minisztériumával 2014-ben átdolgozott és megkötött közszolgáltatási
szerzõdés (28162/2014/KUKAB) szerint a Társaság az alábbi feladatokat látja el:

a) A budavári Szent György tér és környezete helyreállítását, a Várkert Bazár mûemléki együttes
újjáépítését és hasznosítását, továbbá a helyreállítással érintett ingatlanok fenntartását és hasz-
nosítását.
b) A Budavári Palota összefüggõ, oszthatatlan területeinek fenntartását, õrzését, hasznosítását,
valamint a Palotában lévõ, mûszakilag összefüggõ, oszthatatlan infrastrukturális hálózatok mû-
ködtetését és tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások biztosítását (megállapodás szerint pl.:
hidegenergia és kapcsolódó szolgáltatások) a közintézmények számára.
c) A Társaság vagyonkezelésében álló ingatlanok üzemeltetését.
d) A Társaság, mint vagyonkezelõ, kialakítja a befektetõi tõke bevonására alkalmas kereteket
(szerzõdések formájában), szervezi és ellenõrzi ennek teljesülését, valamint ellátja a beruházói,
ingatlan (létesítmény) - fenntartói feladatokat

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 
tevékenység megnevezése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCVI tv.
a közhasznú tevékenység célcsoportja vagyonkezelés, történelmi hely, építmény mûködtetése
a közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma: 0
a közhasznú tevékenység fõbb eredményei vagyonkezelés, történelmi hely, építmény mûködtetése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Vagyonkezelt telkek 1 területhasználat
Vagyonkezelt ingatlanok 12 370 139 építmény mûködtetése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése Elõzõ év (1) Tárgy év (2)

Ügyvezetõ 10 997 7 817
Tisztségviselõk 1 560 1 560

6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás
Tisztség Elõzõ év (1) Tárgy év (2)

A. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás összesen 12 557 9 377

7. Közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges mutatók
Alapadatok Elõzõ év (1) Tárgy év (2)
B. Éves összes bevétel 487 814 598 411

ebbõl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 0 0
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel 0 0
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 487 814 598 411
H. Összes ráfordítás (kiadás) 487 582 597 827 

I. ebbõl személyi jellegû ráfordítás 212 595 203 972
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 487 582 597 827
K. Adózott eredmény 232 584
L. A szervezet munkájában közremûködõ közérdekû 
önkéntes tevékenységet végzõ személyek száma 0 0
(a közérdekû önkéntes tevékenységérõl szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelõen)

Erõforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)>2 1.000.000,-Ft] - igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 l0] Igen -
Ectv. 32. § (4) c)  [Il+I2-A1-A2)/(H1+H2)I0,25] Igen -

Társadalmi támogatottság mutatói      Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)l0,02] - Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)I0,5] Igen -
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2I10 fõ] - Igen

A Társaság 2014. évi beszámolója részletesen az alábbi linken olvasható:
http://www.vargondnoksag.hu/document/beszamolo2014.pdf

HH II RR DD EE TT ÉÉ SS



7XX. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM, 2015. AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I. eme-
leti 125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel)
terasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel el-
adó. Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében I. emeleti, csendes belsõ
udvar felé nyíló 57 m2-es 2 szobás, étkezõ konyhás, egyedi gáz
cirkó fûtéses galériázható önkormányzati lakás kisebb alap-
területû kertes környéki önkormányzati lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 8,9 M Ft. 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 72 m2-es (utcai és kert felé is
nyíló) földszinti, dongaboltozatos, borospincés, felújított ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hason-
ló csereértékû budapesti kertes házra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es, 1.5 szobás galériázha-
tó, felújítandó önkormányzati lakás hasonló csereértékû bu-
dapesti öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában reprezentatív mûemlék-
épület  földszintjén lévõ 47 m2-es és 62 m2-es dongabolto-
zatos és emeleti 100 m2-es duplakomfortos önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányárak: 10,8 M
Ft, 19,8 M Ft és 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

DDiisszz  téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-es
reprezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû kertes vagy te-
raszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 0630/488-1933. 

DDuunnaa-parton a Batthyány téren reprezentatív mûemlék-
házban lévõ 150 m2-es, dupla komfortos (zuhanyzós és kádas
fürdõszoba), erkélyes, panorámás, cirkófûtéses, jó állapotú
nagypolgári jellegû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 21.9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

PPeessttii  oldalon XIX. kerületben, csendes kertvárosi részen
eladó 180 m2-es 2 szintes családi ház (irányár: 24,9 M Ft) és
300 m2-es, 3 szintes reprezentatív családi ház (irányár: 48,9
M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ
64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás kisebb

I. kerületi önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii  várban a Táncsics utcában 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén lévõ 46 m2-es, igényesen felújított, galériázott ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  kküüllffööllddii  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  kkeerreessüünnkk  
iiggéénnyyeess,,  úújj  vvaaggyy  ffeellúújjííttootttt  iinnggaattllaannookkaatt  hhoosssszzúú  ttáávvúú  
bbéérrlleettrree..  BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  

0066--2200--99774400--557711..

BBiimmbbóó  úton családi ház építésére alkalmas telek 117 mil-
lió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-9740-571.

IIII..  FFeennyyvveess utcánál felújítandó családi ház 110 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

IIII..  KKuurruucclleessii  útnál 2001-ben épült 68 nm-es 2+ fél szobás
elsõ emeleti, erkélyes, garázsos igényes lakás 51 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

KKéésszzppéénnzzeess  ügyfelünk részére keresünk minimum 40 nm-
es, 1,5-2 szobás lakást 18 millió forintig, második emelet fe-
lett liftes házban. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-
20-9740-571.

KKeerreessüünnkk ügyfelünk részére 14 millió forintig lakást, lehet
romos állapotú is. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-
20-9740-571.

XXIIIIII..  portaszolgálatos garzonházban 5 db felújított mini
garzon bérlõkkel vagy bérlõk nélkül kizárólag egyben 65 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

EEggyyeetteemmiissttaa lányomnak keresek emeleti, felújítandó örök-
lakást, készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon? 06-20-
496-6601.

NNaaggyyoobbbb eladó lakást keresünk saját részre a Várban, vagy
a Vár oldalán. Házaspár két kisgyerekkel költözne. Ingatlano-
sok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

MMaaggáánnsszzeemmééllyy  garázst vagy beállót venne vagy építene a
Naphegyen, saját részre. Tároló vagy pince is érdekel.
naphegytarolo@gmail.com vagy 20/3696664.

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik bútorokat,
kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is) 6-
12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Telefon: 06-
20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyyvvee--
kkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngg--
lleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess

aaddaattbbáázziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--22772211--446611

ookkttaattááss
MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-

kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

Ingatlan

Oktatás

Gyászjelentés

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Életjáradék

varnegyed@budavar.hu

Szolgáltatás

Mély gyászban tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Székely Lajosné 
LLaakkii  IIddaa

festõmûvész

2015. július 25-én, életének 95. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2015. augusztus 17-én,

hétfõn negyed 12-kor lesz a Farkasréti temetõ 
ravatalozójában.

EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉL
Egy tájba lépek ki, ahová a másik nem követhet.
De azért még változatlanul itt vagyok köztetek.

Sõt, még csak most kezdõdik minden.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. (Csak közületi apróhirdetésnél!) 

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA

Megjelenés
JJúúlliiuuss

Augusztus 28. 
Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
SSzzüünneett

Augusztus 19.
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
JJúúlliiuuss

14
15
16
17
18
19
20
21
22

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee

RReeffoorrmm,,  bbiioo  éélleellmmiisszzeerreekk..  
NNaattúúrr  kkoozzmmeettiikkuummookk,,  ttiisszzttííttóósszzeerreekk,,  ggyyóóggyytteeáákk,,  
kkrréémmeekk,,  ééttrreennddkkiieeggéésszzííttõõkk  sszzéélleess  vváállaasszzttéékkbbaann..  

NNAATTUURRAA  BBoolltt
IIsskkoollaa  uu..  3355//bb..  

KKeerrüülleettii  KKáárrttyyaa  eellffooggaaddóóhheellyy,,  55%%!!


