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Kihasználva a kisebb nyári forgalmat, az
önkor mányzat a kerület több pontján
valósít meg különbözõ közterületi fej -
lesztéseket. Jelenleg is zajlik a Fiáth János
utca teljes felújítása, míg a járda- és fekvõ -
rendõr felújítások többsége a terveknek
megfelelõen már befejezõdött. 

Június végén kezdõdött és egészen
szeptember közepéig tart a Fiáth János
utca rekonstrukciója. A meredek, kocka -
kõvel burkolt útpálya megújul, a munká -
latok miatt az utca az Európa liget - Szabó
Ilonka utca közötti felsõ szakaszát lezárták
a forgalom elõtt. A páros oldalon
akadálymentes járda épül, a Szabó Ilonka
utcától a Hattyúházig a kõburkolat
újrafugázását végzik el. 

Befejezõdött a graffiti mentesítés a Fõ
utcában, a Fraklin utcában, a Sikló
utcában és a Batthyány utca alsó szaka -
szán, a falfirka mentesítési program
azonban ezzel nem ért véget. Az ön -
kormányzat a lakossági bejelentéseket is
várja, ezért arra kérik a polgárokat, hogy
amennyiben a városképet elcsúfító graffi -
tit észlelnek, ezt írják meg a varos -
uzemeltetes@budavar.hu email címre. 

Bár nem önkormányzati beruházás -
ban valósult meg, szintén a nyári idõ -
szakban végezték el a Széna tér - Hattyú
utca - Batthyány utca - Batthyány tér útvonalon,
valamint a Málna utcában és a Csalogány
utcában kijelölt kerékpársávok és kerékpáros
nyomok felfestését. A Málna utcában, valamint a
Csalogány utcában a Bem rakpart és a Kapás utca
között kétirányú, innentõl a Széna térig
egyirányú a kerékpársáv és kerékpáros nyom,
amely gyors és biztonságos Duna-parti elérést
biztosít a biciklisek számára. Megújultak a
mellékutcákban kialakí tott „fekvõrendõrök”, a

rekonstrukció keretében újakra cserélték a
sebességcsillapító bordák láthatóságát szolgáló,
azonban mára elöregedett, rossz állapotú vagy
hiányzó, törött fényvisszaverõ prizmákat. A
munkálatok során a Logodi utcában egy korábbi
burkolatsüllyedést is helyre állítottak, míg több
helyszínen a sebesség csillapí tó bordák fugázást is
kijavították.  

Augusztus elején út- és járda karbantartási
programot indított az önkormányzat. A fejlesztés

keretében a hónap közepéig megújul a Szõnyeg
utcai járda a páratlan oldalon a Szalag utca - Pala
utca közötti szakaszon, a Toldy Ferenc utca -
Toldy lépcsõ közötti részen döntött szegély épül,
és helyreállítják a barlangrendszer szellõ zõit a
Bécsi kapu tér és Dísz tér között. Várhatóan
augusztus második felében adják vissza a
forgalomnak a Batthyány utca - Kapás utca
keresztezõdésénél kijelölt munkaterületet, amit
üzemzavar miatt zártak le. 

Nyári felújítások a kerületben

Megszépülõ közterületek

Szeptember közepére fejeződik be a Fiáth János utca felújítása

Új kiállítás a Várnegyed
Galériában

Borsos 
Miklós 110

2016. szeptember 1-én, csütörtökön 18.00
órakor emlékkiállítás nyílik Borsos Miklós
szobrászművész születésének 110. évfor -
duló ja alkalmából.
A kiállítást megnyitja: Fertõszögi Péter mû -
vészet történész, a Kovács Gábor Mûvészeti
Alapítvány  kuratóriumanak elnöke.
Köszöntõt mond: Nagy Gábor Tamás
Budavár polgármestere. Közremûködik:
Marosi Éva Liszt-díjas hárfamûvész  és
Geiger György  Kossuth- és Liszt-díjas trom -
bi ta mûvész.
A kiállítás megtekinthetô: 2016. október 8-
ig, keddtôl szombatig 11.00 -18.00 óra
között.

A Várnegyed Galéria elérhetôségei: Budapest
I., Batthyány utca 67.  Telefon: 06-1-214-4450
A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen
látogathatók.

(Programajánló az 5. oldalon)
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Az I. kerület lakosságának közel harmadát 60 év
feletti polgárok alkotják, ezért a Budavári
Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az
idõsekrõl való gondoskodást, amelynek egyik
formája a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.
Ezt a feladatot a Budavári Szociális és Gyermek -
jóléti Szolgáltatási Központ látja el. Korábban 50
db - a mai kor technikai felté teleihez képest -
elavult készülékkel rendelkezett az intézmény.
Július 1-jétõl ezeket a készülékeket korszerû,
mobil eszközökre cserélték.

Az SOS segélyhívó sokkal több, mint egy
egyszerû pánikgomb. A beépített SIM kártya
segítségével kétirányú adat- és hangkommuni -
kációra képes, amely az SOS gomb megnyomásá -
val azonnal a 0-24 órás diszpécserközpontba
jelez. Rendelkezik egy beépített GPS jeladóval,
így kültéren és beltéren is pontos helymeg -
határozásra képes. Az elesés érzékelõnek
köszönhetõen az eszköz érzékeli a zuhanást vagy
a hirtelen sebesség változást és ezt követõen

automatikus riasztást küld a központba. Az SOS
segélyhívó lehetõvé teszi az azonnali reagálást,
segítségnyújtást, s ezáltal akár életeket menthet
meg.

A készülékeket az önkormányzat bérbe veszi és
a rászoruló, fõként idõs polgárokhoz helyezi ki.
Kihelyezésüket minél szélesebb körben szeretnék
megvalósítani, ezért az intézmény kapacitását az
eddigi 50 fõrõl 200 fõre emelték fel. A készülékek
havi bérleti díja 2500 forint, ez az összeg azonban
jövedelemtõl függõen csökkenhet.

A 24 órás diszpécserszolgálatot az SOS
Központ biztosítja, a Szociális Központ pedig a
gondozói szolgálatot látja el. Ha súlyos baleset
történik vagy válságos helyzet alakul ki, akkor a
diszpécser központ azonnal indítja a mentõ -
szolgálatot, értesíti a hozzátartozókat. Ha a
probléma megoldásához gondozói segítségre van
szükség, akkor az önkormányzat munkatársai 30
percen belül megérkeznek az idõs ember
otthonába. Mivel a több kihelyezett készülék több

riasztást feltételez, ezért a Szociális Központ
riasztható gondozói létszámát folyamatosan az
igényekhez alakítják, erre a célra az önkormányzat
a 2016-os költségvetésében az év hátralévõ részére
plusz 5 millió forintot különített el. 

Az SOS segélyhívó több mint pánikgomb

Korszerûsített házi segítségnyújtás 

Negyedik alkalommal találkoztak a Czakó
utcai Sport-és Szabadidõközpontban a
korábbi ötkari kás játékok aranyérmes
bajnokai, helyezettjei és a hozzátartozóik,
hogy részt vegyenek a tiszteletükre állított
emléktábla koszorúzásán.

A Himnusz dallamai után Fehér Ferenc a
sportközpont igazgatója köszöntötte a jelenlévõ
vendégeket, majd Gyõr Béla a Magyar Olimpiai
Akadémia tagja üdvözölte a bajnokokat. A
Magyar Olimpiai Bizottságot Vasvári Ferenc, a
sajtóosztály vezetõ munkatársa képviselte. Az I.
kerületi olimpikonok emléktáblájának koszorú -
zása utáni fogadáson a bajnokok örömmel
elevenítették fel sikereiket.

Az ünnepségen számos korábbi élsportoló
megjelent, köztük az 1956-os  Melbourne-i
olimpia két aranyérmese: Lemhényiné Tas
Olga tornász és Hámori Jenõ vívó, akik 1956-
ban,  60 évvel ezelõtt lettek olimpiai bajnokok.
Beszél getéseikben szinte percnyi pontossággal
idéztek fel minden részletet a versenyekrõl.
Jelen volt Katona András egykori kiváló
vízilabdázó, edzõ, sportvezetõ, aki régi ismerõs -
ként üdvözölt minden vendéget. Bóbis Ildikó 
olimpiai ezüst érmes, világbajnok tõrvívó
meghatottan be szélt édesapjáról, Bóbis Gyula
birkózóról az 1948-as londoni olimpia
gyõztesérõl. 

Horváth Zoltán kardvívó négyszeres világ -
bajnok - mint egész életében, most is rendkívül 

elegánsan - felelevenítette  sikerét a  római
olimpiáról, ahol csapatban aranyérmet szerzett.
Czibor Zsuzsa a labdarúgó aranycsapat bal -
szélsõjének, Zoltán nak a testvére Komárom ból
érkezett, s néhány színes történettel kapcso lódott
a kötetlen beszélgetés be. 

Elfogadta a meghívást a korábbi spor t -
miniszter, egykori nagyszerû vízilabdázó
Gallov Rezsõ is. Elmondása szerint példa -
mutató, ahogy a kerületben megbecsülik az
olimpiai gyõzte seket és sportolókat. Markovits
Márta a vízi labdázó Markovits Kálmán fele -
sége megem lítette, hogy a Sportközpont ban
talál ható kiállí tást személyes tárgyakkal is
bõvíteni lehet ne.

Megjelentek a koszorúzáson a Petõfi Gimná -
zium tanulói is, Gózon Gyula testnevelõ tanár
vezetésével. Ebben a gimnáziumban több
olimpiai aranyérmes is érettségizett…

Az 1896-os athéni újkori olimpia óta az
olimpikonjaink 168 aranyérmet nyertek.
Ebbõl az I. kerületiek 55-öt! Mindezt 26
olimpikon szerezte hét sportágban. Ezt fejte -
gette Pelle Péter, aki a nagybátyja, dr. Pelle
István kétszeres olimpiai bajnok tornász iránti
tiszteletbõl és a sportért való rajongásból vett
részt az eseményen. Mellesleg édesapja, dr.
Pelle József is többszörös magyar bajnok
tornász volt.

Megkezdõdött Rióban a XXXI. nyári olimpia.
A jelenlévõk valamennyien reményüket fejezték
ki, hogy ez a 168 aranyérem jelentõsen bõvül. A
búcsúzáskor olimpikonjaink egy díszes plakettet
kaptak ajándékba: „I. kerületi olimpiai baj -
nokaink 2016” felirattal.                                  Fehér F.

Olimpiai bajnokok köszöntése 

Járõrtárs pályázat:
tiszthelyetteseket képeznek

Járõrtárs beosztás betöltésé -
re hirdetett pályázatot Bu da   -
pest rendõrfõ kapitá nya. A
sikeres pályázók öt hónapos
képzést köve tõen a BRFK
hivatásos állomá nyába ke -
rül nek. 

A pályázatra 18 év felettiek
jelentkezését várják, további
feltétel az állandó fõvárosi vagy
Budapest agglomerációjában
lévõ belföldi lakóhely, a le -
galább középfokú iskolai vég -
zett ség és a magyar állampolgárság. A felvételi eljárást követõen,
november 1-jén indul a Budapesti Rendõr-fõkapitányság felnõtt -
képzése, az 5 hónapos tanfolyamot követõen a vizsgázók õr-járõrtárs rész-
szakképesítést szereznek. Ez idõ alatt a tanulók a munkavállalói (bruttó
129.000 Ft) garantált bérminimumra, valamint 200.000 Ft/év cafetéria
juttatásra jogosultak. Ami a betöltendõ pozíciót illeti, a hivatásos
állományú járõrtársak, a tapasztalt járõrvezetõk (mentorok) irányítása
mellett vesznek részt a járõrszolgálati feladatok ellátásában, és
objektumok õrzésében. Az elsõ megbízatás egy év próbaidõre szól, a
bérezés a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján kerül megállapításra. A
felvételi követelmények és további információk a http://www.
police.hu/a-rendorsegrol/kepzes/jarortars-kepzes-brfk oldalon olvasha -
tók, a jelentkezés határideje 2016. szeptember 15. 
A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes
felvilágosítást a BRFK Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak
hivatali munkaidõben a 06-1/443-5000/31-595; 06-1/443-5000/32-
888 és 06-1/443-5342-es telefonszámon, valamint elektronikus úton, a
toborzo.brfk@budapest.police.hu címen.

Petõfi
nyomában

A Budavári Lakosok Szövetsége „Magyar
írók, költök nyomában” címmel minden
évben szervez egy kirándulást. Az elmúlt
évben Madách Imre és Mikszáth Kálmán
emlékeit tekintették meg Alsó-Sztregovától
Horpácsig, idén Petõfi Sándor nyomában
jártak. 

A program elsõ látásra szegényesnek tûnt, csak
Kiskõrös szerepelt úticélként. Ott pedig Petõfi
szülõháza, valamint a múzeum jelent látnivalót.
Hogyan tölthetjük el az egész napot? – kérdezte
néhány résztvevõ. Nos úgy telt el a nap, hogy
csak kevéske idõ maradt a város megismerésére.

Az elsõ megálló Kiskõrösön a Közlekedési
Gyûjtemény megtekintése volt. (Hivatalos
nevén Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
Nagyon szép kivitelezésû gyûjtemény fogta
össze az útépítés technikáját a rómaiaktól
napjainkig. Csak néhány érdekesség: a
lábunk alatt mintegy öt méter hosszúságban,
5o cm szélességben láttuk a római birodalom
út-térképét Rómától, Pannónián keresztül az
Atlanti óceánig. A római hadiutak szerkeze -
tét, összehasonlítva a késõbbi makadám úttal
(a szerkezet azonos, de Mc. Adam precí zeb -
ben számolt, így sokkal vékonyabb ré tegben
érte el ugyanazt a szilárdságot). A római utak
szilárd ságáról most is meggyõ zõdhetünk, pl.
a régi 6-os út több szakasza a római hadiútra
épült. 

A Magyar Királyi Útkaparóház elõtt egy bábú
áll teljes „fegyverzetben” kerékpárral és lapáttal.
Az útkaparó elnevezés ismert, de munkájukat
ott ismerhettük meg. Azért hívták így õket,
mert kerékpárjukon végig gurulva, a képzõdött
kátyúkat lapátjukkal visszatöltötték, így az út
állapota megóvható volt. Az útkaparókat az
ötvenes években szélnek eresztették, a közpon -
tosított útfenn tartó cégnél viszont sem elég gép,
sem elég munkaerõ nem volt az utak megfelelõ
karbantartására. Ezzel magyarázható útjaink
katasztrofális állapota a 60-as 70-es években.
Szabadtéren az elmúlt 100 év útépítõ gépeit
állították ki, az ifjúság nagy örömére, mert a
beindítást kivéve a gépek testközelbõl is
tanulmányozhatók.

A Petõfi emlékek a város központjában
találhatók. Gondozott szép környezet, nagy
park, ahol gyakran rendeznek különbözõ
fesztiválokat.

Érdekes szoborparkot létesítettek a szülõ ház
és a múzeum közötti területen. Itt a fordítók
mellszobrai állnak. Ilyenkor látszik, milyen sok
nyelvre fordították le Petõfi Sándor verseit.

A múzeum két részbõl áll, az egyikben fõleg
Petõfi relikviákat, írott emlékeket állítottak ki, a
másikban a kor tárgyi emlékeit, ruhákat,
szõtteseket, csizmadia mûhelyt, stb.

Az idõ gyorsan telt, a tárlatvezetõk nem
sürgették a látogatókat, így csak egy szûk óra
maradt a városközpont megtekintésére, és
fagylaltozásra (az itteni 50 grammos gombóc
közel kétszerese a pestinek) vagy sörözésre.

Kellemes meglepetés volt a gondozott város -
központ képe, a széles kerékpárutak (nagyon
erõs a kerékpárforgalom), egy város, ahonnan
a látogatók kedvezõ benyomásokkal távoz -
hatnak. Budavári Lakosok Szövetsége

Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön

Petõfi szülõháza jellegzetes parasztház.
Konyha, tiszta szoba, lakószoba. Néhány
eredeti bútor is látható, mint például az ágy,
amiben Petõfi született. A konyha és a
lakószoba is korabeli eszközökkel van
berendezve. A parkban emlékoszlop jelöli a
Petrovics mészárszék helyét, bemutatva a
hajdani épület alaprajzát is.
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A Semmelweis-nap 1992 óta a Magyar
Egészségügy Napja. Ekkor, pontosan 1918.
július 1-én született a Tabánban, az édes -
anyák meg mentõje. Az ünnepi esemény
alkalmából az egészségügy és a szociális
ellátás területén kiemelkedõen helytállókat
tüntettek ki a Városházán.

Incze Ildikó, az önkormányzat rendezvényi
referense köszöntötte a Városháza dísztermében
megjelenteket. A két esztendeje, Pécsett alakult
Venti Chiavi Gitártrió produkciója után Lõte
Attila, Jászai Mari-díjas színmûvész lépett a
mikrofonhoz. A mûvész elárulta: édesapja és
nagyapja orvosok voltak. Köszöntõjében a
nagypapa életútját vázolta, aki azzal a Robert
Kochhal dolgozott, aki igazolta Semmelweis
Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezését,
a fertõtlenítõs kézmosás nélkülözhetetlenségét.
Lõte Attila a továbbiakban Anton Pavlovics
Csehovhoz fordult. A drámaíró maga is orvosi
tanulmányokat folytatott, majd praktizált. A
színmûvész, pályájának egyik legnagyobb alakí -
tásából, a Cseresznyéskert Trofimovjának
szerepébõl idézett.

– Azt a kérdést szeretném feltenni mind -
annyiunknak, hogy miért van szükségünk jel -
képekre, olyan személyiségekre, akik élettörté -
netükkel sokkal többet fejeznek ki önmaguknál?
– kezdte ünnepi beszédét Dr. Nagy Gábor
Tamás, polgármester.

Válaszában Konrad Lorenz, osztrák zoológus,
ornitológus gondolataiból emelt ki egyet: „a
gyermeki szerepjáték elemei közrejátszanak
abban, ha mi felnõttek, más embereket, akiknek
kiváló voltát elismerjük, példaképünknek tekint -
hetjük, és buzgón követjük”.

Utalva Lõte Attila ifjúkori emlékeire, megje -
gyez te: az ember hasonulás vágya arról szól,
hogyan válik számunkra valaki belsõvé, követen -
dõvé; miképp tudunk azonosulni lelki, fizikai
tartásával.

– A másik ember tisztelete, megbecsülése az
egyik legalapvetõbb, legfontosabb lelki igényünk
– fogalmazott a polgármester, s kifejtette:
önazonosságunkat, hivatásunkról alkotott ké -
pün  ket egyaránt ezáltal formáljuk. Azért van
szükség jelképekre – fûzte hozzá –, példákra, hogy
tudjuk, mivé akarunk válni.

A továbbiakban Lénárd Sándor, magyar
származású orvos, költõ, író – aki a brazíliai
Donna Emma völgyében építette fel kórházát, a
„láthatatlan házat”, amelyben õslakos indiánokat
gyógyított – írásából olvasott fel: „Kisfiú korom -
ban egy téren játszottam, amelynek sarkából egy
fehér márvány férfi nézett le a gyerekekre… Ha

megkérdeztem, miért kapott szobrot ez a bácsi,
azt hallottam: mert a kézmosást ajánlotta. Nem
láttam be, miért kapott ezért szobrot, örök
dicsõséget, minden bácsi, néni, nevelõ ajánlotta
a kézmosást… Sokkal késõbb megértettem, hogy
a szobor túlélte püspökök, tábornokok, tenger -
nagyok képmásait, és tovább mosolyog hatott,
amikor a többi talapzaton üres székek, csizmák,
vagy semmi sem maradt.”

Az egykor az Erzsébet téren (ma a Szent Rókus
kápolna elõtt) álló szobor Semmelweis Ignácé,
akit 1992-ben az Országgyûlés az akkor alapított
díj névadójának választott, s akirõl a 2011-ben
elindított, az egészségügy megújítását célzó
programját a kormány elnevezte.

– Semmelweis igazi jelkép, aki önmagán viseli
hivatása minden erényét – jegyezte meg Nagy

Gábor Tamás, kiemelve: vannak sokan ma is,
akár itt a teremben, akik jól csengõ hírnév, vagy
az anyagi gyarapodás helyett, a rászorulókért, a
betegekért akarnak tenni.

Az egészségügy területén végzett munkájáért
Budavári Semmelweis Ignác-díjban részesült
Nyári Jánosné.

A kitüntetett rövid bemutatkozásában el -
mond ta: a Mentõkórház, évezred eleji bezárását
követõen került a kerületbe, körzeti ápolónõnek.
Itt új kihívásokkal szembesült az addigi intenzív
terápia után. Sok segítséget kapott a betegektõl,
akik türelemmel fogadták, hogy eleinte nem
mentek zökkenõmentesen az adminisztratív
intéznivalók. A díjazott megköszönte az ön -
kormányzat és kollégái támogatását.

A másik kitüntetett Wingert Magdolna, a
szociális ellátás területén végzett munkája elis me -
réséül vehette át az elismerést.

Mint elmondta: rendkívül váratlanul érte a díj,
mivel sosem hitte volna, hogy életében effélében
részesül. Úgy fogalmazott: nem csinált semmi -
lyen nagy jelentõségû dolgot, egyetlen törekvés
vezérelte: az emberi együttélés alapját képezõ
aranyszabály megtartása, amely így szól: amit
szeretnél, hogy válságos helyzetben veled te -
gyenek, azt tedd meg minden embertársaddal,
akit az Úr utadba vezényel. Wingert Magdolna
hozzátette: ha valamit sikerült ebbõl megvalósí -
tania, az nem a saját érdeme, Istennek jár érte
hála és köszönet.                                                        D. A.

Akik a gyermekágyi láz leküzdõjének példáját követik

Semmelweis-napi elismerések
Kiállítást szerveznek a
forradalom 60. évfor dulóján

56-os tárgyakat, 
dokumentu mo kat
várnak

A Várnegyed Galéria az 1956-os forradalom 60-ik
évfordulója tiszteletére kiállítást szervez, melyre várják
a kerület lakóinak dokumentumait, tárgyi emlékeit,
képeket, leveleket. A beküldött tárgyakból októberben
rendeznek tárlatot.
Jelentkezni szeptember 1. és október 1. között lehet a
Várnegyed Galériában (I., Batthyány u. 67.) és a 214-
4450-es telefonszámon.

Mit jelent számodra a véradás?

Fotópályázat
Az Országos Vérellátó Szolgálat Mit jelent
számodra a véradás?! elnevezésû fotópályá -
zatot hirdet, amelyre három kategóriában
várja a fotókat véradással kapcsolatosan
a foto palyazat@ovsz.hu e-mail címre, 2016.
augusztus 31-ig. Kategóriánként 225 ezer
forint kerül kiosztásra az elsõ három helyezett
között.

Belegondoltál már abba, hogy miért van
szükség véradásra? Mi a véradás lényege? Miért
adsz vért? Miért fontos, hogy másokat „ráve -
gyél” a véradásra? ...és, ha nem lenne véradás?
Ha egy közeli hozzátartozódnak lenne szüksége
vérre? Ha véradásoddal megment hetnél egy
újszülöttet és édesanyját?

Itt a lehetõség, hogy a fenti kérdésekre most
vizuálisan megjeleníthetõ választ adj, és
megmutasd a nagyvilágnak, hogy egy fotóval is
kifejezhetõ: Az élethez vérre van szükség! A
pályamûvekbõl az OVSZ díjátadóval egybe -
kötött kiállítást szervez  2016. november -
ben, a Véradók Napjának hetén.
Pályázati kiírás: http://www.ovsz.hu/ovsz/
mit-jelent-szamodra-veradas-fotopalyazat.

Wingert Magdolna a szociális ellátás területén végzett
munkája elismeréseként vehette át a Semmelweis Ignác-
díjat dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertől

Nyári Jánosné az egészségügy területén végzett munkájá -
ért részesült  Budavári Semmelweis Ignác-díjban

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma (Emmi)
által hatodik alkalommal
meghirdetett Család barát
munkahely pályázat díjait
július 19-én adták át Buda -
pesten. A megtisztelõ címet
tartalmazó oklevelet és
bronz táblácskát kerüle tünk
képvise letében Varga Antal
alpolgármester és Judák
Barnabásné dr. Varga
Kovács Emese aljegyzõ
vette át.

Novák Katalin család- és ifjú -
ságügyért felelõs államtitkár az
eseményen kiemelte, a kor -
mányzat célja, hogy Magyar -
ország biztonságos és család -
barát ország legyen. Az állam -
titkár hangsúlyozta, a munka -
vállalás és a gyerek vállalás egymást erõsítõ tényezõ,
stabil munkahely mellett könnyebb gyereket vállalni, a
gyermek pedig plusz motiváció lehet a munka -
végzésben. A díjazottakról azt mondta, õk felismerték,
hogy motiváltabbak lesznek a munka vállalók, ha
családbarát intézkedéseket tapasztalnak a munkahe -
lyükön. A kormány is szeretne ezek kialakításában
segíteni, ezért fejlesztési forrásokból különbözõ
pályázatokkal is támogatják a családbarát munkahely
kialakítását.

Az elismerést 51 szervezet, intézmény, illetve cég
képviselõje vehette át. A nyertesek között van az
Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Bank,
több önkormányzat - Budapest I. kerülete, Békés,

Dunakeszi, Nyíregyháza, Pápa, Vác -, kórházak (Bajai
Szent Rókus Kórház, Orosházi Kórház), kormány -
hivatalok, mûvelõdési központok, rendõr-fõ kapitány -
sá gok, büntetés-végrehajtási intézmények, továbbá
számos kis-, közép- és nagyvállalat. A pályázatok elbírá -
lása során egyszerre értékelték a munkahelyek már
meglévõ és tervezett családbarát intézkedéseit. A
pályázati kiírás szerint a díjazottak az erkölcsi
elismerés mellett legfeljebb kétmillió forintos
támogatást is elnyerhettek. A díj kommunikációs
értéket is képvisel, hiszen a cím egy évig tartó
használati jogának elnyerése hozzájárul a nyertes
vállalatok és szervezetek pozitív munkáltatói arcu -
latának kialakításához.

Családbarát munkahely díjat
kapott az önkormányzat

Varga Antal alpolgármester vette át a díjat Novák Katalin államtitkártól
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Noha a Szépmûvészeti Múzeum és a Magyar
Nemzeti Galéria (MNG) 2012. február végi
összevonása, nem volt mentes a sajtó- és politikai
visszhangtól, most üdvösnek tetszik, amennyiben
az április óta megtekinthetõ Picasso, s a július
végén nyílt Modigliani kiállítás tömegeket vonz a
Budai Várba. A Szépmûvészeti felújítása miatt a
Galéria kínál otthont a két legendás alkotó
mûveinek.

Az október végéig nyitva tartó Modigliani-
kiállítás magyar vonatkozásokkal is bír. A tárlaton
megtekinthetõ az olasz mester Karinthy Adáról,
azaz Etelkáról, Frigyes testvérérõl – aki a
nagybányai szabadiskolán sajátította el a festészet
mesterfogásait, s kinek férje az MNG állandó
gyûjteményében több képével szereplõ festõ -
mûvész, Erdei Viktor Gyõzõ volt – készült 1912-
es, a Szépmûvészeti Múzeum tulajdonában lévõ
rajza. Ugyancsak a mûvek közt látható a Czóbel
Béla 1906-os keltezésû férfiportréja. A dátum
azért figyelemreméltó, mivel Modigliani az évben
érkezett a francia fõvárosba, Czóbel pedig ekkor
szerepelt elõ ször a vadak cso -
port já nak kiállításán. A két
alkotó egy ideig egymás szom -
szédsá gában lakott, Amedeo
Modigliani pedig elõszeretettel
tanulmá nyoz ta a magyar festõ
mûvészetét.

– Ilyen átfogó, gazdag
Modigliani kiállítás még nem
volt Magyarországon – árulta
el Kovács Anna Zsófia, a
kiállítás kurátora, hozzáfûzve:
Párizsba érkezésétõl, haláláig
kaphat átte kintést munkássá -
gáról a lá to gató.

Számos helyrõl érkeztek az
alkotások Franciaországtól,
Anglián át egészen Japánig,
magán- és közgyûjteményekbõl
egyaránt.

– Önálló Modigliani múzeum nincs, a
mûvész alkotásai szétszéledtek a világban –
mondta a kurátor.

Az MNG tárlatán szobrászata, portréi,
aktjai, minden fontosabb idõszaka, tematiká -
ja bemutatásra kerül.
Az alkotó 22 esztendõsen költözött Párizsba,

ahol rövidesen beilleszkedett a montmartre-
i, a montparnasse-i mûvészi körökbe. A
kiállítás különös hangsúlyt fektet e két
meghatározó helyszín szellemi, mûvészi
közegének és fõbb szereplõinek megismerte -
tésére.

Öt szekcióra tagolódik a tárlat. Kevéssé
ismert tény, hogy Modigliani kezdetben

szobrászként kívánt érvényesülni, ezért
a kiállítás nyitó blokkja plasztikáit, az
azokat ihletõ egzotikus mûvészeti
tárgyakat, afrikai maszkokat, ókori
egyiptomi és kükladikus (Kr. e. 2600-
1100 közti mediterraneumi) szobrokat
vonultatja fel. Modigliani gyenge fizikai
állóké pessége és pénzhiánya miatt
kényszerült abbahagyni a kõ meg mun -
kálását. 

A második szekcióba gyûjtött,
1914-tõl keletkezett portréi arról az
áll ha tatos útkeresésrõl tanúskodnak,
amelynek során rátalált saját stílu -
sára, míg a kiállítás harmadik egysége
munkásságá nak meghatározó hánya -
dát kitevõ arcképein keresztül mu -
tatja be visszatérését a festészethez. A
tárlat különlegessége, hogy a portrék
több esetben a Modiglianihoz közel
álló festõk, mint Moise Kisling, Celso
Lagar vagy Chaim Soutine mûveivel
kerülnek párhuzamba, szemléltetve a
mûvésztársak közti kapcsolódási pon -
tokat és különbségeket.

A negyedik szekcióban látható aktok
illusztrálják, miként értelmezte újra a

mûfajt, a régi mestereket alaposan ismerõ olasz
mûvész.

Az utolsó blokk a harmincöt éves korában
elhunyt alkotó életének utolsó két eszten dejében
készült mûveire összpontosít. Modigliani, azt
remélve, hogy egészségi állapota jobbra fordul,
1918–1919-ben több hónapot töltött Nizzában
és környékén. Itt ismét elõtérbe került Paul
Cézanne iránti rajongása, amit ismeretlenek -
rõl készült utolsó arcképei tanúsítanak.

– Alapos szöveg- és képanyaggal igyekeztünk
kiegészíteni az alkotások sorát, így Modigliani
életrajza mellett fotók, filmek segítik a tájé -
kozó dást – magyarázta Kovács Zsófia, aki hang -
súlyozta: bármelyik képzõmûvészeti kor szak -
 ból befogadható kiállítást lehet ren dezni,
amennyiben emészthetõ módon tálalják a
mûveket a látogatók számára.

– E mellett tény, hogy Modigliani olyan
modernizmust képvisel, amelyben erõsek a
klasszikus elemek, s így könnyebben megszó -
lítha tók a nézõk – tette hozzá a mûvészet -
történész.

Az utazó kiállításnak második helyszínéül
szol gál a Nemzeti Galéria, köszönhetően a
francia társintézetekkel ápolt jó kapcsolatai -
nak.  DIA

Tárlatvezetés gyerekeknek a Modigliani-kiállításban
A nyári szünet utolsó napjaiban, augusztus 29-én, 30-án és 31-én 11.00-tól tárlatvezetéssel várjuk a Modigliani
kiállításban az általánosiskolás-korú gyerekeket.
A száz évvel ezelõtti Párizsban mindenki mindenkit ismert! A fiatal festõk és szobrászok hajdanvolt kultúrák és távoli
tájak motívumait használták fel arra, hogy a mindennapjaikat, de legfõképpen egymást megörökítsék.
Fedezzük fel együtt ezt az érdekes, izgalmas világot!
A tárlatvezetést 7-13 éves korú gyerekeknek ajánljuk, a vezetés idõtartama: 45-50 perc. Amennyiben a

szülõk/kísérõk is jegyet váltanak a kiállításra, a vezetés ideje alatt egyénileg tekinthetik meg a tárlatot.
Maximális létszám 25 fõ. Regisztráció a vezetés elõtt érkezési sorrendben személyesen az információs pultnál.
Jegyárak: A tárlatvezetésen a Modigliani kiállításra váltott belépõjeggyel lehet részt venni. Kedvezményes jegy
gyerekeknek: 1600 Ft Teljes árú jegy: 3200 Ft
Családi kedvezmény: a legalább két, 18 év alatti gyermekkel érkezõ két közeli hozzátartozó féláru jegyet válthat.
A Modigliani-kiállításra váltott belépõjeggyel a múzeum állandó kiállításai is látogathatóak.

Több mint másfél évtizedes vágyát teljesítette be
David Merlini bûvész, amikor  a Dísz tér 11.
számú házban meg nyitotta a House of Houdinit,
a világhírû, ma gyar szárma zású szabaduló mû -
vésznek emléket állító múzeumot.

David Merlini egész életét meg határozta és
meghatá roz za Harry Houdini. A nagy elõd
ötvenkét évesen bekö vet kezett halála napjá -
nak ötven kette dik év for dulóján látta meg a
napvilágot. Mint több interjú ban elmondta:
négy esz tendõs kora óta tisztában volt azzal,
hogy szabaduló mûvész lesz. S lett is. Tizenhat
évesen lépett elsõ ízben közönség elé, egy égõ
kötélrõl lógva, kényszer zubbonyból szaba dult
ki. Azóta jégbe fagyasz tatta magát a
Hõsök terén, beton kocká ban
enged ték a Duna fene kére a
Lánchíd ról. Édes apja
olasz, így nagy korúsá -
gáig ott élt, majd
hazaköltö zését köve -
tõ en 2005-ben ismét
a külföl döt válasz -
 totta, s vált világ -
szerte ismert té, míg
végül idén haza tért,
nagy elõdjé nek em -
lé  kével együtt.

A megnyitón David
Merlini röviden ismer -
tette a Weisz Erik néven
született Harry Houdini
élettörténetét, felidézve néhány
kevésbé ismert részletet a világhírû
szabaduló mûvész fiatalkori éveibõl.
Houdini alig múlt négy esztendõs, amikor
Amerikába emigrált a családja.

– Amikor az elõtérbõl, a titkos széf ajtaján
keresztül belépnek a sötét szobába, annak falain
láthatják Houdini elsõ 25 évének emlékeit.
Azért sötét évek azok, mivel ki akart törni
környezetébõl – fogalmazott beszédében David
Merlini.

Az említett években Ehrich Weiss cipõ puco -
lóként, újságkihordóként, nyakken dõ gyári
munkásként kereste betevõjét.

A sötét szobán keresztül, a múlt század -
forduló világát idézõ, miniatûr orfeumba
toppanunk. Egyenruhás ajtónállók fo gad -
nak, minden egészen olyan, akár valamely
hollywoodi film kulisszái. S a mozi valóban
ott pereg a kivetítõn: az Adrian Brody

fõszereplésével, 2014-ben, hazánkban forga -
tott alkotás.

– Itt már Houdini csodálatos életével
ismerked hetnek meg, amikor sikeres és gazdag
– mutatott körbe David Merlini.

A tárlókban kéziratok, elsõ kiadású, Houdini
által dedikált könyvek, eredeti bilincsek.
Kizárólag az intelli gens reflektorok jelzik, hogy
2016-ot írunk. Dávid tizenhét éve gyûjti
Houdini relikviáit, s egy évtizeddel ezelõtt
fogalmazódott meg benne, hogy hazánk ban
nyisson emlék múzeumot.

– A Houdini múzeum nem csu pán sze -
mélytelen létesítmény, olyan nemzetközi plat -
formot kívánunk biztosítani fiatal bûvészek -

nek, ahol megkapják a produkció -
juk hoz nélkülözhe tetlen hátte -

ret, és ugródesz kaként szol -
gál pá lyáju kon – je lentette

be az ifjú mágus, s kö -
szöne tet mondott a
Budavári Ön kor  mány     -
zat nak és Szõts Gézá -
nak, a miniszter elnök
fõ ta ná csa dójá nak se -
gít sé gü   kért.

Kiss Barbara, az
OSZK nemzetközi és
kulturális kapcso la tok

osztá lyának veze tõ je
irányítja a House of

Houdini kutatócso port -
ját, amely a legen dák tól

meg tisztí tott tények alapján
igyek szik rekonstruálni a mágus

titokzatos életét. Kiss Barbara rögvest
elosz latott egy közkeletû tévedést. Az igaz, hogy a
Rákos-árok utca, ahol Weisz Erik született, ma
Csengery utca, azonban az 1. szám, nem azonos
a mai Almássy téri telekkel, ugyanis a szülõház
valójában a 12-ben található. Ezt követõen
megismerhettük a legújabb kutatási eredmé -
nyek egyikét: – Houdini édesapja, Weisz
Sámuel, mintegy elõre vetítette a mindössze
három elemit végzett, késõbbi legendás mágus
titokzatos életét – mesélte a kutató, aki
kifejtette: minden gyermeke anyakönyvi ki -
vonatában más és más foglalkozást tün tetett fel.
Volt szappanfõzõ mester, késõbb joggya kornok,
majd jogtaná csos, végül magánzó.

Akinek felcsigázta érdeklõdését a világhírû és
legendás szabaduló mûvész, azt várja a House of
Houdini a Dísz tér 11. alatt.                         Ditzendy

Az idei évadban több kü lön -
leges alkotás bemuta tásával
lepte meg közön ségét Szilasi
Alex zongora mûvész, a zenei
szalon házigaz dája és visszatérõ
vendége, Várady Mária szín -
mû vész. A zongorával kísért
prózai mûvek közül a szezon -
záró hangverse nyen Cazimir
von Pászthory, Ének Rilke
Kristóf zászlós szerelmé rõl és
haláláról címû ritmikus, olykor
vers be forduló költõi elbe szélését
adták elõ.

Pászthory zenemûve a sze -
cesszió zenei irányzatához köt -
hetõ, stílusjegyei Mahlerrel és
Richard Strauss-szal rokonít ják.
Valójában Dohnányi Ernõ írt
hasonló mûveket, Pászthory pedig Dohnányi
tanítványa volt. Az apai ágon magyar felme -
nõkkel rendelkezõ osztrák zene szerzõ (1886-ban
Budapesten született) a bécsi konzervatórium
csellótanára volt, elõadó mûvészként, zongorakí -
sérõként és karmester ként is tevékenykedett.
Életmûvét fõleg dalok, dalciklusok és kama -
ramûvek alkotják, emellett írt négy operát,
három balettet és három románcot, köztük a
Rilke Kristófról szólót is. Rilke verséhez
egyszemélyes operát komponált. A jelenetek,
„felvonások” szünet nélkül követik egymást.
Bevezetõben a zongora 34 ütemben az összes
felbukkanó témát és szereplõt megeleve níti. -Ezt
a technikát alkalmazta késõbb a filmipar is –
hívta fel a figyelmet Szilasi Alex.

A szalon házigazdája ezt követõen a vers
szerzõjét, Rainer Maria Rilkét mutatta be. Az
1875-ben Prágában született költõ osztrák
édesapja katonatiszt volt. Csehül és németül
beszélt, verseit önmaga fordította egyik nyelvrõl
a másikra, sõt késõbb franciára is. Münchenben
jogot, mûvészettörténetet és irodalmat tanult.
Ez utóbbi idõszakban ismerkedett meg az orosz
arisztokrata származású Luiza Gustavovna
Saloméval, aki korábban Nietzsche múzsája
volt. Párizsban Salomé mutatta be többek
között Tolsztojnak is. Rilke ezután Rodin
titkára lett. 

Rainer Maria Rilke családi hagyományul
kapta, hogy az a XVII. században élt Christoph
Rilke von Langenau nevû fiatalember, aki

Montecuccoli ármádiá jában zsoldos kornét volt
és 1664-ben, a szentgotthárdi csatában a
törökök ellen harcolva elesett, az õ családjuk fia
volt. (A kornét szó eredeti értelmében kürtöst
jelent, de mint katonai rang a zászlósnak felelt
meg.) A kései állítólagos utódot gyermekkorától
fogva izgatta ez a lehetséges elõd. A róla szóló
elbeszélést 1899-ben egyetlen éjszaka alatt írta,
de csak 1906-ban publikálta, és ekkor valóságos
bestseller-sikert aratott vele. Hõsét, a nemes
ifjút, a csata elõtti éjszakán – élete utolsó
éjszakáján – egy fiatal grófnõ beavatja a szere -
lembe, és Rilke Kristóf egy mámoros pillanatra
átéli az élet teljességét.

A Budavári Zeneszalonban felhangzó drámai
mûvet Petra-Szabó Gizella fordításában hall -
gathatta a közönség. Szilasi Alex zongora kísé -
retével, Várady Mária mély átéléssel mutatta be
Rilke vers-operáját, amely méltó zárása volt az
MTA Zenetudományi Intéze tében megren -
dezett hangverseny-sorozatnak.                          R.A.

Szeptembertõl ismét várja a zenebarátokat
a Budavári Zenei Szalon a Zenetudományi
Intézet Bartók termében (1014 Budapest,
Táncsics M. u. 7.). Minden hónap második
keddjén 17.00 órától Szilasi Alex zongoramû -
vész, a romantikus zongorakultúra elismert
elõadómûvésze várja a zenekedvelőket. A
szalon-esteken betekintést kaphatnak a
zongora muzsika és a XIX. századi szalon -
kultúra kulisszatitkaiba. A rendezvényre a
belépés ingyenes.

Houdini hazatért Szecessziós dalmûvel zárt 
a Budavári Zenei Szalon

Várady Mária Rilke-Pászthory drámai dalművét adta elő Szilasi Alex
zongorakíséretével

A klasszikus modernista 

Modigliani a Nemzeti Galériában

Modigliani: Kalapos nő portréja

Női fej
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A Czakó utcai Budavári Nyárbúcsúztató dé-
lutáni programjai elsõsorban a gyerekeknek és a
családoknak kínálnak szórakozást, míg az esti
órákban a fiatalok és a felnõttek vehetik át a
táncparkettet és a nézõteret.

Lim-Lom Mese
A környezettu da -
tos gondolkodás
jegyében nemcsak kézmûves foglalkozást és ját-
szóházat, hanem egy kedves bábelõadást is
élvezhetnek a kisiskolás és óvodás gyerekek.
Mesés környezetbe ágyazva láthatnak-hallhatnak
majd a szelektív hulladékgyûjtés fontosságáról.
A Lim-Lom Mese az erdõben játszódik, amely az
emberek gondatlan viselkedése miatt, már nem
olyan tiszta, mint régen… Itt élnek a mese fõhõ-
sei, a hulladékból készült embermagasságú
bábok: Papír Robi, Szatyor Aranka, Pityóka Pál
és Bádog Andor, akik a természet körforgásába
szeretnének visszatalálni. A gyerekek segítségét
kérik, miközben együtt énekelnek és játszanak.
Minden anyagfajta után gitárkísérettel felcsen -

dül a Kukaszín dal, és az
Újrahasznos dal, amely
által könnyen, játéko san
megtanulhatóak a szelek-
tív kukák színei és hasz -
ná latának szabályai.

Az elõadás idején, sõt
az egész délután során
kiderül, hogy nem min-
den szemét, ami annak
látszik! A háztartási hul-
ladékok gyakran újra és
újra használhatóak, vagy
más funkciót betöltve
újrafelhasználhatóak. A
gyerekek az Öko-játék
Egyesület sátrában el-
lenõrzött alapanyagok-
ból, egyszerû technikák -
kal otthon is könnyen elkészíthetõ tárgyakat
alkothatnak.

Komposztmesterek a városban
Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy a komposztálás
kizárólag a vidéken élõk tudománya. Eleõd-
Faludy Gabriella, a Komposztfórum Magyaror -
szág Egyesület elnöke szerint gyerekjáték meg-
tanulni a lebomló, vagy az újrahasznosítható
anyagok, tárgyak típusait. A kerti és konyhai
zöldjavakat (lehullott lomb, levágott fû, zöldség-
és gyümölcsmaradványok, kávézacc, teafû stb.)
akár lakásunk erkélyén, a családi vagy társasház
udvarán is komposztálhatjuk. A Nyárbúcsúztató
rendezvény játszóházában, az egyesület segít-
ségével a gyerekek és a felnõttek többféle játékon
keresztül ismerkedhetnek a komposztálással. Az
érdeklõdõk ujjbábokkal elõadott verses fej tö -
rõket kapnak a komposztlakókról; a kerti- és
konyhai zöldhulladék kezelésével kapcsolatban
megtanulhatnak egy komposztsoroló játékot;
mágnesképek segítségével, lebomló képességük
szerint csoportosíthatják a hulladékokat és meg-
pörgethetik a titokzatos komposztkereket. 

Bemutatkoznak a segítőkutyák
Fogadni sem kell rá, hogy a délután egyik
legnépszerûbb programja a kutyasimogató lesz.
Ezúttal nem a pedigré – hiszen a fogyatékkal
élõk négy lábú társai között jó néhány keverék
kutya is akad – hanem a különleges képzettség
számít. A Neo Segítõkutya Egyesület képviselõi
szívesen adnak tájékoztatást tevékenységükrõl,
amelynek középpontjában a sérült emberek
számára törté nõ kutyakiképzés áll. Bengyel
Nóra, az egyesület elnöke lapunk kérdésére
elmondta, hogy tevé kenységük nonprofit.
Minden tagjuk önkén tes és a kutyakiképzés ára
az érintett rászorulók számára ingyenes. A
bemutató rendezvényekért kapott honoráriu -
mot kizárólag kutyaképzésre fordítják. A Czakó
utcai sportpályán megrendezett látványos be -
mutatójukon minden érdeklõdõ számára vilá -
gossá válik, hogy a terápiás és segítõ kutyák
miben állnak látás-, mozgássérült vagy autista
gazdájuk segítségére. A sportbemutatót követõ -
en a gyerekeket bevonva, játékos érzékenyítõ
foglalkozáson ismerkedhetnek egymással a
résztvevõk, a kutyák és a közönség.

Szikora Róberttõl sohasem állt messze a latin
zene, a szamba, a rumba vagy a cha-cha-cha,
hiszen három évtizeddel ezelõtt ezeknek a
dallamoknak a pesti ötvözetébõl „szabadalmaz -
tatta” saját stílusát, a csikidamot. Az R-GO
együttes frontembere az augusztus 27-i Budavári
Nyárbúcsúztató sztárvendégeként forró hangu -
latot ígér mindazoknak, akik önfeledten szeret -
nének szórakozni. Az eMeRTon-díjas mûvésszel
egy nappal riói útja elõtt beszélgettünk.

s Szurkolni vagy fellépni utazik az olimpiára?
- Egy évvel ezelõtt Siklós Erik, a Magyar Olimpiai
Bizottság marketing és kommunikációs igazga -
tója arra kért, hogy írjak egy jó kis csikidam
számot az olimpiára készülõ sportolók nak.
Komolyan vettem a felkérést és megírtam a Viva
olimpia címû számot. Néhány héttel ezelõtt
mégis meglepett, amikor meghívtak a magyar
sportküldöttség fogadalom tételre. Arra kértek,
hogy az ünnepség keretében adjam elõ az
olimpiai dalt. Ezt követõen kaptam a megtiszte lõ
lehetõséget, hogy Brazíliában, a riói Magyar
Házban, a hazai delegáció által adott fogadáson is
elénekelhetem a számot.

s Tervezi, hogy ellátogat néhány sportversenyre is?
- A meghívás csak a fellépésre szólt, de ter -
mészetesen megpróbálok jegyet venni a
szívemhez közel álló versenyzõk és csapatok
mérkõzéseire. A vízilabdameccseket és a teniszt
semmiképp sem szeretném kihagyni.

s Állt valaha szorosabb kapcsolatban a sporttal?
- Tized íziglen rákospalotai vagyok, ott nõttem fel
és ott fociztam végig a gyerekkoromat. Késõbb
jelentkeztem a Központi Sportiskola labdarugó
szakosztályába, de olyan sokan voltunk, hogy a
többséget átirányították más sportágakra.
Nekem a teniszt ajánlották, amit hamar megsze -
ret tem és korosztályos sikereket is elértem. Már
úgy volt, hogy bekerülök a válogatottba, amikor a
zene mindent fölborított és letettem az ütõt.
Nagyjából tizenöt évvel ezelõtt, egy alkalommal
meghívtak egy „társadal mi tornára”, ahol
politikusok mérkõztek közéleti emberekkel.
Azóta gyakran veszek részt hasonló rendezvénye -
ken és hétköznaponként is sokszor megfordulok
a pályán.

Személyes tapasztalatom, hogy nagyon sok a
hasonlóság a zene és a versenysport között.
Egyikben sem számítanak a fogadkozások.
Ígéretek helyett kiállok a színpadra, és ha a
közönség hidegen fogad, nekem akkor is gyõznöm
kell. Ha hibázom a színpadon, épp úgy azonnal el
kell felejtenem a hibákat és tovább kell lépnem,
mint egy rossz labdamenet után a pályán.
s Játszott valaha a Tabánban?

- Minden május 1-jén hatalmas buli volt a

Tabánban, de én nem játszottam ott soha. A régi
Tabán számomra még maradványaiban is egy
csoda! Sokat járok az ottani teniszpályára,
lenyûgöz a vár mögötti terület, ahol már csak
üres dombok és lankák maradtak, mégis gyakran
elképzelem, hogy milyen fantasztikusan zajlott
ott az élet. Igyekeztem, amit csak lehet, mindent
megtudni a tabáni kis kocsmákról és szûk
utcákról. 
s Alkalmi mûsorral készül a Nyárbúcsúztató bálra?

- Az „alkalmi” szóról nekem a ’60-as évek alkalmi
ruhája jut eszembe. A koncertet inkább életút
mûsornak nevezném. Ma már több generáció jön
el egy-egy R-GO bulira. Sokan régrõl ismernek,
de a fiatalok többsége az X-Faktor zsûrijében látott
és hallott elõször. A Czakó utcai színpadon
valójában egy Best of Szikora Róbert válogatás
hangzik majd el, mert az R-GO-tól leválasztva,
játsszunk egy Hungária-blokkot is. Úgy ta pasz -
taljuk, hogy a közönség szereti a régebbi dalokat.
Nem rég számoltam össze, hogy eddigi pályám
során Curacao-tól az Egyesült Államokig, 27
országban jártam. Öt zenésztársammal és két
gidával – Farkas Bettinával és Gyurom Natáliával
– Csíkszeredá ban és Londonban is ugyanezt a
zenét játsszuk.                                                          Rojkó A.

Augusztus 27-én: Budavári Nyárbúcsúztató 

Szikora Robi Rióból érkezik a Czakóra

Környezettudatos Nyárbúcsúztató

A hírlapíró
Lázár Ervin

Az esti meseolvasásokon keresztül ma már a
szülõk és nagyszülõk is jól ismerik Lázár Ervin
klasszikussá vált meséit és különös mese -
figuráit. Születésének nyolcvanadik, halá -
lának tízedik évfordulója alkalmából ezúttal
az író hetvenhét olyan publicisztikája jelent
meg, amelyeket felnõtteknek írt. A valóság íze
címû gyûjtemény bemutatóját az Országos
Széchényi Könyvtárban tartották.

- A könyv megjelentetéséhez néhány lelkes
ember és sok-sok szerencsés véletlen összjátéka
kellett – mesélte Liebhauser János, a kiadást
gondozó Tolna megyei Illyés Gyula Megyei
Könyvtár igazgatója. Lázár Ervin a meghatá -
rozó gyermekéveket a Tolna megyei Alsó-
Rácegrespusztán töltötte, ahol apja gazdatiszt
volt. Szekszárdon végezte a gimnáziumot,
emiatt a megyei könyvtár kiemelt figyelmet
szentel mûveinek.

A kettõs évforduló kapcsán Vathy Zsuzsa író,
Lázár Ervin özvegye, hagyatékának gondozója
vetette föl egy alkalmi kiadvány megjelen -
tetését. Urbán László irodalomtörténész,
filológus, a kötet szerkesztõje több mint
negyven éve gyûjti az elkallódott huszadik
századi magyar irodalmi alkotásokat. Újságok -
ban, folyó iratok ban, színházi lapok ban,
almanachok ban, a legkülönbözõbb idõszaki
kiadványok ban kutatja fel azokat az írásokat,
amelyek korábban soha nem jelentek meg
könyvbe gyûjtve. A valóság íze címû kötetben
Lázár Ervin hét novellája mellett többek
között riportjai, kortársainak szóló laudációi,
valamint tárcanovellái, krokijai és jegyzetei
olvashatók, amelyek megjelenési helyét a
szerzõ nem tartotta számon. 

A gyûjtemény – az írások révén – egyfajta
portrét is vázol Lázár Ervinrõl, aki remekül
értett például a sporthoz. Több jegyzetében
tanulmányozta a tömegsport és az elitsport
összefüggéseit és mindig a vesztes oldalon
állt, nem támogatta a sztárokat. A valóság íze
címû válogatás elsõsorban az újságíró Lázár
Ervint mutatja be, azt a szeretni való és
szeretni tudó író embert, akinek a legkisebb
írásán is átsüt a szeretet.

A könyvbemutatón Urbán László elmond -
ta, hogy terjedelmi okokból ezúttal számos
írást ki kellett hagyni a kötetbõl, de a Tolna
megyei könyvtárral közösen máris tervezik a
folytatást.                                                                  R.A.

A Kossuth-díjas író szinte egész pályája során
különbözõ lapoknak is dolgozott. 1965-ig
Pécsett újságíróskodott, majd 1971-ig a
fõváros  ban az Élet és Irodalom mun katársa
volt, 1992 és 1996 között a Hitel címû
folyóiratot szerkesz tette. A most meg jelent
kötetbe válogatott magas színvo nalú írások
többsége harminc-negyven évvel ezelõtt
született. A dokumentatív kispróza mûfajába
sorolhatók, afféle hírlapírói publi cisztikák és –
ellenétben a „megszokott” meséivel – felnõttek -
nek szólnak felnõttekrõl.



6 Várnegyed XXI. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM, 2016. AUGUSZTUS 12., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
2016. július 18-tól augusztus 19-ig
karbantartási munkák miatt zárva
tartunk. 

Augusztus 20., szombat 11 órától Papírszínház mesék: A
császár új ruhája, Hamupipõke, Jancsi és Juliska. Ajánlott
korosztály: 5-8 éves korig, 45 perc.

Augusztus 27., szombat 11 órától Legyél menõ a suliban!
Füzetdekorálás Farkas Réka ipamûvésszel. Ajánlott
korosztály: 6-12 éves korig,120 perc.

Zenés állatkerti esték
Szerda esténként koncertekkel várja a zenebarátokat a
Fõvárosi Állat- és Növénykert. Augusztus 17. (szerda),
20:30 – Geszti Péter – Létvágy. (esõnap augusztus 18-
án, csütörtökön) a koncert helyszíne a Fõkapu tér lesz;
Augusztus 24. (szerda), 20:30 – Budapest Bár.(esõnap
augusztus 25-én, csütörtökön) a koncert helyszíne a
Fõkapu tér lesz.

A koncertek 20 óra 30 perckor kezdõdnek, de az
elõadásokra érkezõ közönség elõtt már 19 órakor
kitárulnak a kapuk, így egy kellemes esti sétát is lehet
tenni az Állatkertben. Az ülõhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történik. Jegyek az Állatkert pénztáraiban,
illetve a Jegymesternél (www.jegymester.hu) válthatók
3500 forintos egységáron. 

Augusztus 28-ig látható 
a Picasso-kiállítás 
Több mint százharmincezer látogató volt eddig kíváncsi
a Magyar Nemzeti Galériában megnyílt Picasso –
Alakváltozások, 1895–1972  címû kiállításra. A
Szépmûvészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria és a
párizsi Musée national Picasso együttmûködésében
szervezett tárlaton a mûvész száz mûve tekinthetõ meg,
ez Pablo Picasso festészetének eddigi legnagyobb

kiállítása Magyarországon. Sikerült megállapodni a
tárlatra kölcsönzõ múzeumokkal, akik hozzájárultak a
mûvek kölcsönzésének meghosszabbításához, így a
kiállítás a tervezettnél egy hónappal tovább,  augusztus
28-ig lesz látható.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a Picasso és a
Modigliani kiállítások a szokásos nyitva tartási idõn túl
hétfõi napokon is vagyis a hét minden napján látogat -
hatók. (I., Szent György tér 2.) 

Hadtörténeti Múzeum
(I., Kapisztrán tér 2-4.)
Augusztusban a múzeumba látogató, unokával érkezõ
nagyszülõk ingyenesen tekinthetik meg a kiállításokat.
A hónap minden keddi napján egy plusz programmal
kedveskednek a látogatóknak!  A programok 11 órakor
kezdõdnek.
Augusztus 16. Jel -
szavaink valá nak
– Haza és haladás
- Állandó kiállítás
megte kin tése be -
muta tóval.
Augusztus 23.
Íjtól a gépkara -
bélyig – Fegyver -
bemutató.
Augusztus 30.
Hunyadiak fegyver ben – Idõszaki kiállítás megtekintése
bemutatóval. 
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-18 óráig. 

Zichy megrajzolt hõsei az
Országos Széchényi Könyvtárban
Zichy megrajzolt hõsei címmel látható kiállítás az 5.
emeleti Ereklyetérben. Zichy Mihály az 1880-as
évektõl Munkácsy Mihály mellett a második legis -
mertebb mûvésznek számított a magyar képzõ -
mûvészetben, grafikai alkotásainak száma ezrekre
tehetõ, ezeknek azonban csak kisebb hányada ismert
Magyarországon. A mûvész 1847-1906 között néhány
éves párizsi és rövid hazai megszakítással csaknem 50
évig dolgozott az orosz cári udvarban, a kiállítás
munkásságának ezt az idõszakát is bemutatja. A
kiállítás második részét a Zichy által illusztrált,
díszkiadásban megjelent magyar irodalmi mûvek
alkotják. A kiállítás szeptember 15-ig látogatható, a
könyvtár nyári zárva tartásának ideje alatt is. (I. Szent
György tér 4-5-6.)

Programok

Augusztus 18. és 21. között igazi nemzetközi
kézmûves fesztiválként nyitja meg kapuit a 30.
Mesterségek Ünnepe. A hagyományok szerint
idén is a Budavári Palota környéke ad helyet a
fesztiválnak, ám a felújítások miatt kicsit
módosulnak a helyszínek. A rendezvény fõ
témája a játék, díszvendég Üzbegisztán, de
számos további országból is érkeznek kézmûves
mesterek.      

Harminc. Kerek szám. Években mérve pedig
tényleg azt mutatja, hogy immár generációkon
átívelõ program az, amely évrõl évre az augusztus
20. környéki napokban kerül megrendezésre a
Budai Várban. A Népmûvészeti Egyesületek
Szövetsége elõször 1986-ban szervezte meg a
fesztivált, ahol a hazai kézmûves szakma
legjobbjai mutatkozhattak be. A fesztivál
helyszíne évekig a Tóth Árpád sétány volt, majd
a népmûvészek lassan birtokba vették a Budai
Várat, s színpadi programokkal, gyerekját -
szókkal bõvítve vált a nyár egyik kiemelt
eseményévé, kihagyhatatlan családi programmá
a Mesterségek Ünnepe. Az idei év nem csupán
az ünneplés, hanem a változások ideje is: a Budai
Várban zajló építkezések miatt picit módosult
helyszínen ünnepelnek a népmûvészet kedve -
lõi. Továbbra is fontos része a rendezvény nek a
Savoyai Terasz, a Hunyadi Udvar, a Halászófiú
Terasz, a Keleti Felvezetõ Sétány, a Rondella, az
Újvilág Kert és a Sikló utca, új helyszínként
pedig a Kemál Atatürk sétaút körüli füves
terület ad otthont majd a rendezvénynek, így ott
lesz a népszerû tekergõtér és a gyerekjátszó, ott
kapnak helyet a kézmûves foglalkozások is. A
vendégeket természetesen az elmúlt évekhez
hasonlóan térkép segíti majd az eligazodásban.
A fesztivál évek óta vendégül lát külföldi
kézmûveseket is, idén pedig minden eddiginél
több országból érkeznek résztvevõk, tehát egy
igazi nemzetközi kézmûves fesztivállal ünne -

pelhetjük a jubileumot. A 30. Mesterségek
Ünnepe kiemelt vendége ezúttal Üzbegisztán
lesz, de mesterek érkeznek Törökországból,
Spanyolországból, Kínából, Jakutföldrõl,
Moldáviából, Kirgizisztánból, Kazahsztánból,
Tadzsikisztánból, Türkmenisztánból is, hogy
alkotásaikkal elkápráztassák a budapesti
fesztivál látogatóit.

„Az elmúlt években nagyon sok helyen
vendégeskedtünk a magyar népmûvészet képvise -
lõivel a világban, így számos partnerszövetséggel
ápolunk kitûnõ kapcsolatot. Akik az elõzõ évben
Budapesten vendégeskedtek, szinte mind -
annyian jelezték, hogy szívesen jönnének újra a
fesztiválunkra, ami nekünk igazán megtisztelõ –
meséli Igyártó Gabriella, a Népmûvészeti
Egyesületek Szövetségének vezetõje, a fesztivál
fõszervezõje. – „Arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a jubileumot egy igazi nemzetközi
népmûvészeti fesztivállá va rázsoljuk, hogy a
magyar népmûvészek munkái nak megismerése
mellett a világba is ki tudjanak tekinteni a
látogatóink. A következõ években pedig tovább
szeretnénk nyitni ebbe az irányba, természetesen
a saját értékeink folyamatos megõrzése és
bemutatása mellett.”

A rendezvény fõ témája idén a játék, részben
népi játékok tárgyi kultúrájának bemutatása
játékkészítõ mesterek segítségével, másrészt
hagyományõrzõ játékok, mûvészeti elõadások
programszerû, illetve interaktív formában
történõ bemutatásával. Lesznek vásári bábo -
sok, komédiások, utcaszínházi bemutatók, a
gyerekeknek hagyományõrzõ, illetve kézügyes -
séget fejlesztõ népi játékok, hangszerbemu -
tatók, együtt táncolási lehetõség, de mesék,
zenék, bábszínházi elõadások is. A néptánc -
együttesek mûsorában is fontos szerepet
kapnak a népi játékok, az esti színpadi produk -
ciók pedig idén is különleges zenei és látvány-
élményeket ígérnek majd az érdeklõdõknek.
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Hirdetésfelvétel legközelebb augusztus 3-án és 4-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.
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XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal
+ 3 hálószobás összkomfortos, felújítandó
önkormányzati lakás bérleti joga kisebb alapterületû
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 20 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

I. Fõ utcában I. emeleti 80 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes,
polgári belméretû, csendes belsõ udvar felé nyíló
önkormány zati lakás kisebb alapterületû I. kerületi
önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

Budai Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 76 m2-es
reprezentatív adottságú, panorámás, felújítandó
önkormány zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

Budai várban az Úri utcában I. emeleti 65 m2-es jó
állapotú, 2 külön bejáratú szobával, étkezõs konyhával,
kamrával kialakított, összkomfortos, cirkófûtéses,
csendes belsõ udvar felé nyíló önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti
utcában 40 m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti,
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga
budavári önkormányzati bérlakásra vagy budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M Ft.  Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933. 

Budai várban az Úri utcában reprezentatív
mûemlék házban lévõ I. emeleti 70 m2-es + 14 m2-es
galériával kialakított, igényesen felújított, cirkófûtéses
önkormány zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

I. Attila úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ
kert felé nyíló magasföldszinti, polgári belméretû,
galériázható, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás 50 m2-es
öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665. 

I. Országház utcában belsõ kertes házban igényesen
felújított, gépesített, emeleti 54 m2-es 1,5 szobás
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel:
212-1261, 0630/488-1933. 

XII. Istenhegyi úton kertes társasházban lévõ csendes
belsõ kert felé nyíló I. emeleti 60 m2-es, 1nappali + 2
hálószobás, erkélyes, teljeskörûen, frissen, igényesen
felújított öröklakás saját  tárolóval eladó. Irányár: 38,9 M
Ft + önálló garázs. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

2 generációs panorámás lakás! A Halászbástya közelé -
ben a Ponty utcában eladó nettó 110 m2 alapterületû 2
szintes, szuperpanorámás, dupla komfor tos, felújítandó
öröklakás eladó vagy kisebb budai öröklakásra
cserélhetõ. Irányár: 59,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/ 488-1933.

Keresek saját részre, átadó örökbérleti jogot a várban.
(kb. 30-40 nm-es lakást) Cserealap öröklakás van.
Telefon: 3755-572 vagy 06-20-42-65-963.

Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó
lakást, készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326
0618, 06 20 974 0571

I. kerület, Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emeleti
öröklakás tulajdonostól 22 M Ft. Ingatlanosok nem.
Telefon: 06-20-9821-913.

I. kerület Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti
cirkó fûtéses öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanos -
nak nem. Tel.06-70-318-9680.

Készpénz megfizetésével lakást vásárolok, bérelnék.
Telefon: 06-30-729-7546.

életjáradék

Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést
kötne idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség
után. Janovics Ottília, Telefon: 06-30-712-7784.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat
(kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is),
kitüntetéseket, érméket, bizsukat – borostyánt,
ezüstöket, csipkéket, könyveket, bundákat, minden -
féle régiséget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét
minden napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-
600-1727.
Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök,

bölcsész) életjáradék vagy eltartási szerzõdést kötne.
Lovas Zsolt, telefon: 06-30-487-6169.

adás-vétel

Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír -
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket,
könyvtárakat, aprónyomtatványt (képeslap, metszet,
térkép, stb.) hanglemezt, DVD-t. Díjtalan kiszállás.
Telefon: 332-0243, 06-20-9220-00100

Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes
kiszállás, azonnali készpénzes fizetés. Tel: 06-20-387-
4140.

Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle -
mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere -
ket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér
Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

19-20. századi magyar és régi külföldi festmények,
mûtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes érték -
becslés. Telefon: 06-30-949-29-00. Email:
nemes.gyula @nemesgaleria. hu. Nemes Galéria:
1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év
garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.oo

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
takarítását vállalom, közületeknek és magán -
személyeknek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. 

Telefon: 06-30-212-9919.

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

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉS
Lakások komplett víz,gáz,fûtés kivitelezése.

Kondenzációs és Mika-6 kazánok szerelése rövid
határidõvel,  garanciális beüzemeléssel, garancián túli

karbantartással. Solarexpert Bt 0620/529-5517,
info@solarexpert.hu

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 

villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 
246-9021. Elmû által minõsített vállal ko zás.oo

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

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

OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.
Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak

kiváló lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon.
Komputeres, díjtalan szemvizsgálat. Barátságos,

nyugodt kiszolgálás. Telefon: 213-5368.

Vegyes

Idõs emberek mindennapi gondjaiban segítünk. -
hivatalos ügyek intézése, - postai befizetés, - gépkocsival
szállítás, - bevásárlás, - sétál tatás, - mindent megbeszélünk.
Jelentkezés: 06-20-565-7700.

CSALÁDI NAPKÖZI, GYÖNGYÖCSKÉK 
várja szeretettel tagjait rendszeres és idõszakos

félnapos gyermekfelügyeletre, 
az I. ker. Logodi utcába. 

Ár: 38.500,- Ft/hó. 
Érd.: Muraközy Zsuzsa: 06 20 9 128 718, 

Páhy Anna: 06 20 969 0698, 
e-mail: murakozyzsuzsa@t-email.hu.

In gat lan

Adás-vétel

Vegyes

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Sár vá ri Pap Git ta. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Szolgáltatás

Életjáradék

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,

06-26/376-031, 06-30/655-655-2

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

A kerületben közel 20 éve mûködõ 

WÁGNER ÉS TÁRSA 
INGAT LANIRODA

Attila út 12. (okmányiroda mellett) 
folyamatosan keres ügyfelei számára 

ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, 
www.in gat lan wag ner.hu, 

e-mail: wag ner a1 @chello.hu.oo

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

REFORM, BIO ÉLELMISZEREK.
NATÚR KOZMETIKUMOK,

TISZTÍTÓSZEREK, GYÓGYTEÁK,
KRÉMEK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTÕK

SZÉLES  VÁLASZTÉKBAN. 

ISKOLA U. 35/B,   KERÜLETI
KÁRTYA ELFOGADÓHELY,  5%!

N A T U R A
B O L T

Internet: 
www.budavar.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Telefon: 06-1-336-04-35
Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 

varnegyed@gmail.com

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi ÉVES BESZÁMOLÓ

Statisztikai számjel: 18088074-9103-572-01 • Cégjegyzék száma: 01-09-919323 • Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok ezer Ft-ban
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Vagyonkezelt telkek 1 területhasználat
Vagyonkezelt ingatlanok 12.525.438 építmény mûködtetése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése Elõzõ év Tárgyév

Ügyvezetõ 7 817 9 619
Tisztségviselõk 1 560 1 560

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

A. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás összesen: 9 377 11 179
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Elõzõ év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 598 411 1 368 848

ebbõl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg 0 0

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)] 598 411 1 368 848
H. Összes ráfordítás (kiadás) 597 827 1 354 343
I. ebbõl: személyi jellegû ráfordítás 203 972 317 081
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 597 827 1 337 525
K. Adózott eredmény 584 343

L. A szervezet munkájában közremûködõ közérdekû önkéntes tevékenységet végzõ személyek száma (a közérdekû önkéntes
tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelõen) 0 0

Erõforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] - -
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0] Igen Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25] Igen -

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02] - Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5] Igen Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fõ] - Igen

A Társaság 2015. évi beszámolója részletesen az alábbi linken olvasható: http://www.vargondnoksag.hu/document/beszamolo_2015.pdf

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
Statisztikai számjel: 18088074-9103-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-919323
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

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 Kálmán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
Az érvényben lévõ közszolgáltatási szerzõdés 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 hasznosítását. 
b) A Budavári Palota összefüggõ, oszthatatlan területeinek fenntartását, õrzését, hasznosítását, valamint a Palotában lévõ, mûszakilag
összefüggõ, oszthatatlan infrastrukturális hálózatok mûködtetését 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 müködtetése

A Várnegyed újság 2016. 2. félévi megjelenése
Megjelenés
Augusztus 12.
Augusztus 26. 
Szeptember 9.
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Augusztus 3.

Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Lapszám
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MÉRLEG „A” változat
FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév
szám módosításai

a b c d e
57.           D. SAJÁT TÕKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor) 50 202 50 545
58. I.  JEGYZETT TÕKE 26 210 26 210
59.                58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0
60. II.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-) 0 0
61. III.  TÕKETARTALÉK 20 288 20 288
62. IV.  EREDMÉNYTARTALÉK 3 120 3 704
63. V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
64. VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok) 0 0
65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0
66. Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0
67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 584 0 343
68. E.  CÉLTARTALAKOK (69.-71.sorok) 0 0
69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0
70.               Céltartalék a jövõbeni költségekre 0 0
71.                Egyéb céltartalék 0 0
72. F.  KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.sor) 5 455 552 5 503 174
73. I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok) 0 0
74.                Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
75.                 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévõ vállalkozással sz. 0 0
76.                Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0
77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok) 4 769 977 4 955 264
78.                Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 93 021
79.                Átváltoztatható kötvények 0 0
80.                Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0
81.                Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0
82.                 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0
83.                Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
84.                Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévõ vállalkozással sz. 0 0
85.                Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4 769 977 4 862 243
86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok) 685 575 547 910
87.                Rövid lejáratú kölcsönök 0 5 200
88.                 87.sorból: az átváltoztatható kötvények 0 0
89.                Rövid lejáratú hitelel 0 0
90.                Vevõktõl kapott elõlegek 0 11 702
91.                Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 407 490 274 601
92.                Váltótartozások 0 0
93.                Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
94.                Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévõ vállalkozással sz. 0 0
95.                Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 278 085 256 407
96.                Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0
97.                Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0
98. G. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101.sorok) 7 137 701 9 736 395
99.                Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 78 430 455
100.              Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 10 544 43 051
101.              Halasztott bevételek 7 127 079 9 262 889
102. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor) 12 643 455 15 290 114

MÉRLEG „A” változat
ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

Sor - A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév
szám módosításai
a b c d e
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor) 12 082 584 14 036 965
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok) 978 36 487
3. Alapítás-átszervezés altivált értéke 0 0
4. Kisérleti fejlesztés altivált értéke 0 0
5. Vagyoni értékû jogok 978 36 487
6. Szellemi termékek 0
7. Üzleti vagy cégérték 0 0
8. Immateriális javakra adott elõlegek 0 0
9. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) 12 081 606 14 000 478
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok 11 052 103 12 533 423
12. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 12 323 44 605
13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 128 121 150 729
14. Tenyészállatok 0 0
15. Beruházások, felújítások 889 059 1 257 005
16. Beruházásokra adott elõlegek 0 14 716
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
18.      III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok) 0 0
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0
21. Egyéb tartós részesedés 0 0
22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0
23. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0
24. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 0 0
25. Befeketett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
26. Befeketett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0
27. B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor) 528 118 1 249 615
28. I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok) 450 5 938
29. Anyagok 450 0
30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0
31. Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0
32. Késztermékek 0 4
33. Áruk 0 5 934
34. Készletekre adott elõlegek 0 0
35.      II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) 144 938 200 806
36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) 61 971 63 418
37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 0 0
39. Váltókövetelések 0 0
40. Egyéb követelések 82 967 137 388
41. Követelések értékelési különbözete 0 0
42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0
43.      III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok) 0 0
44. Részsedés kapcsolt vállalkozásban 0 0
45. Egyéb részesedés 0 0
46. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0
47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 0
48. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0
49.     IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) 382 730 1 042 871
50. Pénztár, csekkek 2 192 2 782
51. Bankbetétek 380 538 1 040 089
52.      C. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok) 32 753 3 534
53. Bevételek aktv idõbeli elhatárolása 30 739 0
54. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 2 014 3 534
55. Halasztott ráfordítások 0 0
56.     ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor) 12 643 455 15 290 114


