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Kollázsain, akvarelljein, fest-
ményein és szobrain a Csoda-
szarvas-monda motívumkin-
csétõl a Vereckei-szorosnál fel-
állított turul oszlopon keresz-
tül Zrínyi Ilona és a gyermek
Rákóczi Ferenc munkácsi
szobráig tart a jelképes ív. A
nemzeti emlékezet Kárpát-
alján felállított veretes alkotá-
sai minden látogatót megérin-
tenek.

A tárlatot Sipos Mihály
Kossuth-díjas prímás mezõségi
dallamokkal köszöntötte, játékát Siposné
Kardos Judit gyimesi ütõgardonon kísérte.

Puskás Imre helyettes államtitkár L. Simon
László államtitkár üdvözlõ szavait tolmácsolta,
majd kárpátaljai személyes élményeit felidézve
úgy fogalmazott, nagyszerû érzés, amikor az alko-
tói tehetség ráirányítja a figyelmet a Vereckei-há-
góra, vagy az ópusztaszeri nemzeti összetartozás
emlékmûvére. Ezek az alkotások átgondolva, új-
raértelmezve mutatják be a magyar népi mitoló-
giát. Aki Matl Péterhez hasonlóan Kárpátalján
született, annak nap mint nap át kell élnie, hogy
kisebbségben él. Kárpátalja a legkisebb határon
túli magyar közösség, ahol azonban nagyon erõs
az összetartozás érzése a Kárpát-medence, és a vi-
lág magyarságával. 

Puskás Imre végül köszönetet mondott a mû-
vésznek, hogy munkáival az anyaországban is fel-
hívja a figyelmet az összetartozásra. -Ez a kiállítás

mindannyiunk erõforrása,
kiváló inspiráló környezet a
mûvész munkái között meg-
élni ezt az érzést – zárta szava-
it a helyettes államtitkár.

A kiállítás megnyitó kü-
lönleges pillanata volt, ami-
kor Matlné Szejranjan Szira-
nus, a szobrászmûvész ör-
mény származású felesége, a
munkácsi Drámai Színház
tagja magyar nyelven elsza-
valta Kovács Vilmos kárpát-
aljai író, költõ Ez hát a hon

címû emblematikus versét.
Perjés Klára Príma-díjas újságíró esszé értékû

megnyitójában Matl Péter mûvészi pályáját és
erkölcsi helytállását Kárpátalja történelmi és
kultúrtörténeti szerepének tükrében értékelte.
Az alkotások közül kiemelte az „összmagyarság
szívében élõ”, ma már zarándokhelyként tisz-
telt vereckei emlékmûvet. 

- Az 1960-ban született szobrászmûvész kijevi és
lembergi könyvtárakban éveken át kutatta a ma-
gyar motívumkincs gyökereit. Matl Péter cset-
falvai, vereckei, aknaszlatinai és beregszászi, vala-
mint számos külföldi országban látható alkotása
jól mutatja, hogy készítõjük szeret repülni, szár-
nyalni és álmodozni. Addig lesz hazánk, amíg em-
lékszünk az álmokra. Emese álma összeköt min-
ket – zárta megnyitóbeszédét Perjés Klára.

A kiállítás július 18-ig tekinthetõ meg a Várne-
gyed Galériában.                                                        R.A.

Matl Péter kiállítása a Várnegyed Galériában

Vereckétõl Ópusztaszerig

Szigorították a közterületi alkoholfogyasz-
tást az I. kerületben, a képviselõ-testület
döntése értelmében tilos többek között a
Batthyány téren és környékén, a Vérme-
zõn, a Horváth kertben, a Feszty Árpád ut-
cában és a Kosciuszkó Tádé utcában alko-
holt fogyasztani. Módosították a parkolási
szabályokat is, valamint elfogadták a kerü-
leti sportkoncepciót és az informatikai
stratégiát. 

Közel százmillió forinttal nõtt 
a költségvetés egyenlege 

Módosította a képviselõ-testület az idei költségve-
tést, a változtatásra elsõsorban azért volt szükség,
mert a magyar állam megvásárolja az önkor-
mányzat tulajdonában álló MVM Zrt. részvénye-
ket. Ezen kívül, további állami támogatások is ér-
keznek, míg a kiadási oldalon többek között be-
került a költségvetésbe egy új iratkezelõ rendszer
beszerzése, a Toldy Ferenc Gimnázium tetõszer-
kezetének felújítására pedig az eredetileg terve-
zettnél nagyobb összeget kell elkülöníteni.
Szintén a kiadásokat növeli a KÖZOP projekt né-
hány kisebb, a hatóságokkal engedélyeztetett vál-
toztatása. Összességében a költségvetés egyenlege
94 millió forinttal emelkedik.

Még több helyen tilos a közterületi italozás

2013. június 1-jén lépett életbe a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek
megsértésének és elmulasztásának jogi követ-
kezményeirõl szóló helyi rendelet. A gyakorla-
ti tapasztalatok és a rendõrség javaslatai alap-
ján  a képviselõ-testület úgy döntött, hogy a ke-
rület egyes területein külön is korlátozza a sze-
szesital fogyasztását. Ennek megfelelõen, a jö-
võben Batthyány téren és környezetében, a
Vérmezõn, a Horváth-kertben, a Feszty Árpád
utcában és a Kosciuszkó Tádé utcában, az
egyéb korlátozásoktól függetlenül, tilos az ita-
lozás.

Dr. Nagy Teodóra jegyzõ arra hívta fel a figyel-
met, hogy a szigorítással megnõtt a közterületi al-
koholfogyasztás tilalmának területi hatálya, mely
eddig elsõsorban a játszóterek és oktatási intéz-
mények környezetére korlátozódott. 

Váradiné Naszályi Márta (PM) szerint az alko-
holfogyasztás negatív következményeit a szabály-
sértési eljárással nem lehet megoldani. Az sem in-
dok, hogy ezzel a fiatalokat óvjuk, mert távolról
senki nem állapítja meg, hogy az üvegben milyen
ital van. A képviselõ úgy gondolja, hogy a kispén-
zûek diszkriminalizációjáról van szó, mert a ven-
déglõk teraszán nyugodtan italozhat, aki akar,
egy méterrel odébb a padon pedig gyümölcssört
sem lehet inni. A szabálysértés kiszabása a hajlék-
talanok életmódján sem fog változtatni, ennek
megoldása egy akcióprogramban képzelhetõ el. 

Veres Dávid (DK) nem látja, hogy pontosan
kikre kell vonatkoztatni a rendeletet, hiszen a vá-
rosnézõ turista kezében is lehet sör. Dr.
Gallowitch Margit Kornélia (LMP) jónak tartja a
rendelet változtatásait, azonban szerinte élet-
szerûtlen, hogy azért akar az önkormányzat meg-
büntetni valakit, mert nyáron a melegben meg-
iszik egy doboz sört. 

Válaszában dr. Nagy Teodóra kiemelte: a tiltás
nem vonatkozik az összes közterületre, ugyanak-
kor jó példát kell mutatni az itt élõ lakosoknak, és
különösen a fiataloknak – a rendelet pontosan
ezt a célt szolgálja. Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester emlékeztetett: vannak olyan részei a kerü-
letnek, köztük a Batthyány tér, ahol koncentrál-
tan jelenik meg a közterületi alkoholfogyasztás,
aminek véget kell vetni.                  (Folytatás a 3. oldalon) 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Kibõvítették az alkoholfogyasztás
tilalmát a kerületben

Közmeghallgatás
a kerületben

Minden évben közmeghallgatás keretében
válaszolnak a lakosság közérdeklõdésre
számot tartó kérdéseire, felvetéseire a pol-
gármesteri hivatal illetékes szakemberei,
valamint a képviselõ-testület tagjai. A
Magyar Telekom székházban megtartott
rendezvényen, az elmúlt év eredményeinek
ismertetésére, és a hamarosan lezáruló
Közlekedési Operatív Program keretében
megvalósult fejlesztések bemutatására is le-
hetõség nyílott. 

A közmeghallgatáson megjelent kerületi pol-
gárokat köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás
összegzõ beszámolójában kiemelte: továbbra is
jelentõsek a pénzügyi tartalékok, a kerület gaz-
dálkodása kiegyensúlyozott. A saját bevétele-
ken kívül, a költségvetés 6 százaléka az államtól
származik, valamint nagyobb összeg folyik be
az iparûzési adóból, amelyet a fõvárossal közö-
sen szed be az önkormányzat. Jelentõs tételt je-
lentenek a pályázatokon elnyert vissza nem té-
rítendõ támogatások, ezek közül a legfonto-
sabb a közlekedési operatív program, amely-
nek keretében a régen várt midibuszok is meg-
érkezhetnek a kerületbe.

Felújítások, korszerûsítések

Állami beruházásban, uniós támogatással való-
sult meg a Várkert Bazár teljes felújítása, vala-
mint a Dísz tér 17. alatti, volt Honvéd fõpa-
rancsnokság épületének rekonstrukciója, míg
a régi budai városháza az MNB-nek köszönhe-
tõen szépül meg. Dr. Nagy Gábor Tamás kitért
a Palotanegyed helyreállítását célul tûzõ
Nemzeti Hauszmann Tervre, melynek kereté-
ben új funkciót kaphat a Táncsics egykori bör-
tönét és az Erdélyi-bástyát is magában foglaló
épületegyüttes. 

A fõváros is jelentõs beruházásokat hajtott
végre a kerületben, ezek közül a legfontosabb
a 2010-ben elkezdõdött vári útépítés. Ehhez
kapcsolódva a kerület elvégezte a kezelésé-
ben lévõ járdák és utak újraburkolását.

(Folytatás a 2. oldalon) 

A magyar történelem szobrokban és képeken megjelenõ motívumai, jelképei és legendás alak-
jai láthatók a Várnegyed Galéria Összetartozunk címû nyári kiállításán. Matl Péter M.S.
mester díjas szobrászmûvész Munkácsról, a kerület testvérvárosából hozta el alkotásait
Budára.

A jövõben a Batthyány téren és környékén is tilos lesz az italozás

A Várnegyed következõ száma augusztus 14-én jelenik meg!

Az ópusztaszeri emlékmû részlete
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Elkészült a Rudas fürdõ rekonstrukciója és bõví-
tése, jelenleg is zajlik a budai fonódó villamoshá-
lózat kialakítása és a Széll Kálmán tér átépítése.

Tavaly közel 180 millió, idén mintegy 80 mil-
lió forintot nyert el a kerület energetikai fejleszté-
sekre, ebben az évben többek között a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidõközpont szigetelése és a
nyílászárók cseréje valósulhat meg, valamint sor
kerül az öltözõk felújítására. Gyalogosbarát beru-
házást hajtott végre a kerület a Szentháromság té-
ren, amely kõburkolatos sétálófelületet kapott. A
Mátyás-templom déli oldalán rendezvényparko-
ló létesült, elkészült a Margaréta-udvar rendbeté-
tele, ahogyan a csatlakozó utcák, köztük a Hess
András tér és a Szentháromság utca is megszé-
pült. 

Megújult a 0 kilométerkõ környezete és a
Clark Ádám tér, megnyitották a látogatók elõtt a
kisebb felújításon átesett Magdolna-tornyot,
ahol kiállítás kapott helyet. Több önkormányzati
tulajdonú bérházban történt tetõjavítás, illetve
homlokzati rekonstrukció, számos mûemléképü-
let is megújult. Gumiborítású sportpályát kapott
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, idén ehhez ha-
sonló beruházás várható a Budavári Általános
Iskolában, a Maros utcai szakorvosi rendelõben
pedig a hõszigetelõ ablakok beépítését követõen
a homlokzat felújítása is megtörtént. 

Megvalósult a Pedagógiai Szakszolgálat tetõtéri
bõvítése, a kerület Zamárdi üdülõjébe esztétikus
faházak kerültek. Folytatódott a kandeláber-cse-
re program, fasorral gazdagodott a Mészáros ut-
ca, bõvült a térfigyelõ rendszer, a nem vári utak
közül elkészült Czakó és a Mikó utca átépítése, il-
letve a Pauler és a Mátray utca újraaszfaltozása.
Nagy sikert arattak a tematikus játszóterek, a
Pom-Pom és a Vuk játszótér egyaránt elnyerte a

gyermekes családok tetszését, a program kereté-
ben idén a Mátyás király játszóteret alakítják ki a
Budavári Általános Iskola alatt. A tervek között
szerepel a Bécsi kapu téren és a Fiath János utcá-
ban új burkolat kialakítása, a Kereszt utca aka-
dálymentesítése és aszfaltozása, valamint a
Halászbástyán a vízelvezetés megoldása.

Számos mûemlék épület újul meg az idei év-
ben, s a tervek között  szerepel az is, hogy a BKK
javaslatára a Batthyány térrõl a Várba járó buszt
indítanának. Ami a szociális támogatásokat illeti,
új ellátási forma a Budavári Egészségkártya, ami a
megszûnõ közgyógyellátást váltja ki, bõvült az ol-
tásprogram, az önkormányzat lakásfenntartási tá-
mogatást biztosít, ahogyan a már meglévõ ellátá-
sok is megmaradtak.

Fejlesztések a közlekedésben

A decemberben lezáruló, A Budai Vár és környé-
ke közlekedés fejlesztése elnevezésû Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) tartalmát Dobrocsi
Tamás mûszaki vezetõ ismertette. Mint elmond-
ta, a 11 milliárd forintba kerülõ, pályázati forrás-
ból megvalósuló projekt célja a Budai Vár közle-

kedési kapcsolatainak környezetbarát fejlesztése,
a Vár elérhetõségének javítása, ezen belül a tö-
megközlekedés és a gyalogos közlekedés hangsú-
lyozása. Ennek megfelelõen, liftek, mozgólépcsõ
és hagyományos lépcsõk segítik a gyalogosok
mozgását, megtörtént - részben önkormányzati
beruházással- a Lánchíd utca, a Döbrentei utca,
az Öntõház utca és a Batthyány tér felújítása, aka-
dálymentes rámpa készült a felsõ rakpart és a
Várkert Bazár között. Kerékpárút épült a
Lánchíd utca – Döbrentei utca útvonalon, a
Várkert Bazár parkolójában pedig közel 50 bicik-
li elhelyezésére nyílik lehetõség. 

Lift készült a Gránit lépcsõ és az Iskola lépcsõ
mellett, illetve a Lovas úti parkolónál. Vala-
mennyi liftet – belül is – kamerákkal látták el, a
liftek mellett mozgássérült parkolókat és kerék-
pár tárolókat alakítottak ki. Akadálymentes ki-
alakítást, és a környezethez illõ közvilágítást ka-
pott az Öntõház utca, megújult a Sándor Móric
és az Öntõház lépcsõ. Az átmenõ forgalom kitil-
tásával a Döbrentei utca visszakapta lakóutca
funkcióját, ugyanitt kerékpársáv is létesült, a kõ-
vel burkolt úttestet pedig egy szintbe hozták a jár-
dával. Rendezték a Döbrentei és az Apród utca
közötti parkot, valamint a Szarvas téri csomó-
pontot. A Döbrentei utcához hasonló kialakítást
kapott a Lánchíd utca, mely immár méltó elérést
biztosít a Várkert Bazárhoz. A Lánchíd, illetve az
Öntõház utcából a Várba liftek és mozgólépcsõ
segítségével lehet eljutni. Új kikötõ és villamos-
megálló épült a Várkert Bazár elõtt, a Rudas für-
dõnél szintén megállót alakítottak ki. Jelenleg is
zajlik a Hilton alatti buszforduló kiépítése, a
Lánchíd utcában és más pontokon turistabusz le-
és felszállóhelyeket jelöltek ki.

Folyik a parkolás szabályozása, elkészült a
Várkert Bazár mélygarázsa, és a vári behajtás mo-
dernizációja. Hamarosan intelligens kamera-
rendszer kerül a Lánchíd utcába és a Szent-
háromság térre, az eseményfelismerõ robotka-
mera a szabálysértések automatikus dokumentá-
lására is alkalmas. Elektromos gyorstöltõket tele-
pítenek a Lovas úti parkolóhoz, és a Várkert
Bazár mélygarázsához. Kiegészítõ fejlesztés a
Várban elérhetõ ingyenes wi-fi rendszer, vala-
mint a Budavár 360 okostelefon applikáció,
mely közlekedési és közérdekû információkat
szolgáltat. Tervek között szerepel a Nyugati kerti
300 férõhelyes mélygarázs építése, melyhez turis-
tabusz fogadópont és a Dísz térig járó lift kapcso-
lódnak, ezen kívül lehetõség nyílik a Szabó
Ilonka utcában, és a Lovas úton további mélyga-
rázsok kialakítására. 

Kérdések és válaszok

Kérdésekre válaszolva dr. Nagy Gábor Tamás el-
mondta, hogy a Szilágyi Dezsõ téri padokat felújí-
tás miatt szállították el, ezek hamarosan visszake-
rülnek. Sokan panaszkodtak a Batthyány téri ál-
lapotokra: a szabálysértések megelõzése érdeké-
ben a rendõrség és a közterület-felügyelet folya-
matosan jelen van a területen, ezen kívül az ön-
kormányzat minden reggel kitakaríttatja a gyalo-
gosfelületeket. 

A Hunyadi János utca forgalomcsillapításával
kapcsolatos kérdésre válaszolva elhangzott, hogy
tervezés alatt áll a Palota úti buszforduló kialakí-
tása, ezen kívül a turistabuszok áthajtásának in-
gyenességét is szeretné megszüntetni az önkor-
mányzat, amirõl már tárgyalnak a fõvárossal.
Ugyancsak a tervek között szerepel a Déli pálya-
udvar területén egy buszterminál kialakítása, in-
nen elektromos kisbuszokkal vinnék tovább a
Várba, a Gellért-hegyre a turistákat. A polgár-
mester bízik abban, hogy 10 éves távlatban
mindez megvalósulhat. 

Kérdés volt a filmforgatások engedélyezése is,
mint elhangzott, a jogszabályok alapján az önkor-
mányzatnak nincs mérlegelési jogköre ebben a
kérdésben. Többen érdeklõdtek a kerületi hon-
lappal és az egyker.blog.hu oldallal kapcsolatban.
A budavar.hu oldal várhatóan egy éven belül
megújul, a blog oldalt – amely nem az önkor-
mányzat hivatalos oldala – pedig hamarosan újra-
indítják majd az üzemeltetõk. A közeljövõben
megújul az I. kerület kártya is, a jelenlegi plasztik
kártyákat chip-kártyákra cserélik majd le, és vár-
hatóan jelentõs kedvezményeket lehet majd
igénybe venni vele.

Szó esett a graffitikrõl is, többen jelezték,
hogy a falfirkákat gyorsan eltávolítják. Dr.
Nagy Gábor Tamás kifejtette, hogy a graffitik
eltávolítására szolgáltatási szerzõdéseket kötött
a kerület. Ennek lényege, hogy a bejelentést
követõen néhány napon belül megtörténik a
firkák eltávolítása. Többen kifogásolták, hogy
a Maros utcai rendelõnél az I. kerületiek nem
parkolhatnak ingyenesen: a polgármester el-
mondta, hogy az ügyben ismételten felveszi a
kapcsolatot a XII. kerületi önkormányzattal.
Szó esett arról is, hogy amennyiben erre komo-
lyabb igény mutatkozik, hatósági állatorvos
közremûködésével megvalósítható a kóbor
macskák ivartalanítása.

Több kérdés és észrevétel is érkezett az éjszakai
zajjal kapcsolatban. A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a kerület lehetõségeihez mérten min-
dent megtesz a lakók éjszakai nyugalmának bizto-
sítása érdekében. Éppen ezért korlátozzák az üzle-
tek éjszakai nyitva tartását,és a fesztiválok mûkö-
dését sem engedélyezik éjfél után. Az Oxygen
Wellness esetében is lépéseket tesznek, amennyi-
ben a kültéri programok zavarják a környéken
élõk nyugalmát. 

Többen, elsõsorban az ott lakók a Lánchíd ut-
cai parkolással kapcsolatban érdeklõdtek.
Elhangzott, hogy a mélygarázst a jövõben a
Várgondnokság üzemelteti majd, de az önkor-
mányzat megvizsgálja annak a lehetõségét, hogy a
rendezvények idején a lakók a mélygarázsban
parkolhassanak. 

A hétvégi lezárást az autósok jelentõs többsé-
ge figyelmen kívül hagyja, ezért intelligens ka-
merarendszert építenek ki, amely a tilosba való
behajtást, szabálytalan parkolást, szabálytalan
sávváltást is képes lesz detektálni és ez alapján a
szabálytalankodók ellen eljárást lehet majd in-
dítani. -k-

Közérdekû kérdések és évértékelés 
a közmeghallgatáson

Négy budai önkormányzat, az I., a II., a III. és a
XII. jóvoltából, egy vadonatúj, Dacia Duster gép-
kocsival gazdagodott az Észak-Budai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség. A megkülönböztetõ jelzé-
sekkel ellátott autó kulcsait a kerületi polgármes-
terek, dr. Nagy Gábor Tamás, Láng Zsolt, Bús
Balázs és Pokorni Zoltán közösen adták át Varga
Ferencnek, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetõjének. 

A Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, a
Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság összevonásával,
2012-ben alakult meg a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság (FKI). Legfontosabb felada-
tai a tûzoltás, mûszaki mentés, a lakosság védel-
me, tájékoztatása és riasztása, valamint a kataszt-
rófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek meg-
elõzése, és a károk felszámolásában való közre-
mûködés. Ezeket a tevékenységeket az I., a II., a
III. és a XII. kerület területén az észak-budai ki-
rendeltség látja el.

A katasztrófavédelem munkáját a budai ön-
kormányzatok rendszeresen támogatják, en-
nek keretében a négy kerület közösen vásá-
rolt egy Dacia Duster gépkocsit a kirendeltség

számára. Mint a megkülönböztetõ jelzések-
kel ellátott terepjáró átadásán elhangzott, a
budaiak sokat köszönhetnek a katasztrófa-
védelemnek, hiszen –különösen a tûzol-
tók– számos alkalommal mentették meg a
polgárok életét és vagyonát. Éppen ezért, a
négy kerület polgármestere számára is külö-
nösen fontos, hogy a katasztrófavédelem
munkatársai jó körülmények között dolgoz-
zanak. Ehhez járul hozzá a most átadott,
összkerék-meghajtású autó.

Varga Ferenc szerint a polgármesterek részvé-
tele az átadóünnepségen jelzi: erõs az összefo-
gás a lakosság érdekében. A Fõvárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatója hangsúlyozta:
az utóbbi tizenhárom évben az önkormányzat-
ok példamutató módon támogatták az Észak-
Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, és az
itt szolgálatot teljesítõ állományt. Ennek a folya-
matnak egy újabb állomása a jármûpark bõvíté-
se. „Négyszer ad, aki olyat ad, amit mi magunk
nem tudnánk megvásárolni” – fogalmazott a
Varga Ferenc utalva arra, hogy a vonatkozó tör-
vény értelmében gépjármûvet kizárólag önkor-
mányzati adományként szerezhet be a kataszt-
rófavédelem.                                                               -pp-

Önkormányzati segítség a katasztrófavédelemnek

Folytatódik a tematikus játszóterek kialakítása: idén készül el a Mátyás király játszótér

Számos közterület szépült meg a kerületben



(Folytatás az 1. oldalról) 

Parkolási segítség a szülõknek
Bõvült a kedvezmények köre a közterületi várako-
zásról szóló rendeletben, ennek lényege, hogy a la-
kossági igényeket figyelembe véve, a kerületi böl-
csõdékbe, óvodákba és iskolákba járó gyereke-
ket szállító családtagok a reggeli, valamint dél-
utáni idõszakban 20 percig ingyenesen parkol-
hatnak az intézmények elõtt. Dr. Nagy Teodóra
jegyzõ arra emlékeztetett, hogy az úgynevezett tár-
csás megoldás több budapesti kerületben sikerrel
mûködik, ezt a gyakorlatot vette példának az ön-
kormányzat. Váradiné Naszályi Márta attól tart,
hogy nõni fog a forgalom az intézmények környé-
kén, a több autó pedig a gyalogosok és a biciklivel
járók biztonságát is veszélyezteti. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arról tájékoztatta a kép-
viselõket, hogy a Várban élõkre nem vonatkozik
a kerületi várakozási kedvezmény, azonban szá-
mos vári gyerek olyan iskolába, óvodába jár, ahol
fizetni kell a parkolásért. A könnyítés elsõsorban
nekik szól. A parkolási tárcsákat várhatóan szep-
tembertõl vehetik igénybe a szülõk az oktatási in-
tézményen keresztül. 

Informatikai stratégia készült

Elfogadta a képviselõ-testület a Budavári Önkor-
mányzat informatikai stratégiáját. A tanulmányt
készítõ Magyar Informatikai Tanácsadó Kft-t
képviselõ Balogh László elmondta, hogy a straté-
gia célja a hivatal által nyújtott szolgáltatások tá-
mogatása, illetve a következõ három év fejlesztési

irányainak meghatározása. Ebben részletezik,
hogy a megjelölt célok érdekében, milyen rövid-
és hosszabb távú feladatokat kell teljesíteni. 
Veres Dávid felvetette, hogy az informatikai szol-
gáltatás kiszervezését támogatja a tanulmány,
ugyanakkor azt írja, hogy a múltban ez nem volt
megfelelõen kivitelezve. Nem érthetõ, hogy kitõl
szerezne be szervereket, és hány darabot az ön-
kormányzat. 

Váradiné Naszályi Márta javasolta, hogy a
stratégiába az önkormányzati intézmények és
cégek is kerüljenek bele. Hiába magas az infor-
matikai szolgáltatás színvonala a hivatalban, ha
az ügyfelek az intézményekben ezt nem érzéke-
lik. Hiányolja a bõvíthetõség irányait, gondolni
kell ugyanis arra, hogy már 5 éves távlatban ren-
geteget fejlõdhet a számítástechnika. 

Dr. Gallowitch Margit Kornélia arra emlékez-
tetett, hogy a lakossági jelzések szerint a kerület
informatikai rendszere nehezen használható, a
honlap sem mûködik megfelelõen. 

Balogh László kifejtette, hogy az új virtuális inf-
rastruktúra alapját három szerver szolgálja, míg
az önkormányzati cégek bevonása a következõ
idõszak feladata. Ennek lehetõségét, valamint az
újabb igényeknek és a technika fejlõdésének tör-
ténõ megfelelhetõséget a stratégia tartalmazza.

Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy a jelen-
leg is futó iktatóprogram nehézkes, akadozik, ki-
derült, hogy a tíz évvel ezelõtt meghatározott in-
formatikai irányvonal zsákutcának bizonyult.
Mivel a rendszert mindenképpen ki kell cserélni,
ezzel párhuzamosan érdemes egy új stratégiát is
felállítani, ami megkönnyíti a beszerzésekkel és
fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket. A honlap
is „megfagyott”, ami nem véletlen, hiszen tíz éve
semmiféle fejlesztés nem történt, tehát ezen is
változtatni kell. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat
a jövõben el lehessen végezni, elengedhetetlen a
stratégia pontos meghatározása, amely egy jól át-
gondolt intézkedéssorozat része.

Még több sportfejlesztés várható

A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladato-
kat tartalmazza az új sportfejlesztési koncepció.
Mint Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
hatósági igazgató elmondta, a koncepcióban a ke-
rületi sportélet fõbb irányvonalai, alapvetései és
célkitûzései is helyet kaptak. Ennek fontos eleme
a mindennapos mozgás népszerûsítése, melynek
egyik kiemelt színtere a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpont. A fogyatékkel élõk sportját is
szeretné ösztönözni az önkormányzat, a tapaszta-

latok birtokában pedig várhatóan további szabad-
téri fitnesz eszközöket telepítenek. Jó hír, hogy a
tervek szerint az I. kerület Kártyát a jövõben még
több sportvállalkozás fogadja majd el.

Mindezt Váradiné Naszályi Márta azzal egészítet-
te ki, hogy érdemes lenne az egykori Kosciuszkó
Tádé utcai iskola jelenleg kihasználatlan tornater-
mét és sportudvarát bevonni a kerület sportéleté-
be, míg a Hattyú és a Csalogány utca találkozásánál
lévõ játszótér helyére sportpálya épülhetne. Dr.
Nagy Gábor Tamás nem biztos benne, hogy érde-
mes megszüntetni a Hattyú utcai játszóteret, mert
a környéken csak a meglehetõsen távoli Rumini
játszótér áll a gyerekes családok rendelkezésére. 

Alacsonyabb díjak a mélygarázsban

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felszíni par-
kolás áránál magasabb díjak miatt nem megfele-
lõ a Várkert Bazár mélygarázsának kihasználtsága
– hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor Tamás –
holott a parkoló nem csupán arra szolgál, hogy a
Várkert Bazár programjaira érkezõk autóit befo-
gadja. Ezért díjcsökkentésre, valamint további
kedvezmények bevezetésére van szükség. A képvi-
selõ-testület támogatta a javaslatot.

Megegyezés a Várgondnokság Kft.-vel

Arról is döntöttek a képviselõk, hogy átadja a ke-
rület a Várkert Bazár önkormányzati beruházás-
ban megépült épületelemeinek üzemeltetését a
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
A megegyezés többek között a 298 férõhelyes
mélygarázst, a lifteket és a nyilvános illemhelye-
ket érinti. Ezzel megszûnik a kettõs üzemeltetés,
ami nem szolgálta a Várkert Bazár projekt céljait.
Szintén döntés született arról, hogy az önkor-
mányzat térítésmentesen lemond a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. javára a Várgondnok-
ság Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévõ 8,8 száza-
lékos üzletrészérõl. A kft. állami tulajdonú terüle-
tek üzemeltetését látja el, profitot nem termel, így
nincs indoka annak, hogy a kerület továbbra is
tulajdonosa legyen.                                                   K.Á.
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Július 1-én zárva lesznek a rendelõk
A 2003. évi LXXXIV. trv. 15/B. § értelmében július 1-je
Semmelweis nap, amely az egészségügyi szolgáltatók-
nál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dol-
gozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedõen
munkaszüneti nap.  EEzzéérrtt  22001155..  jjúúlliiuuss  11--éénn  aa  MMaarrooss  uutt--
ccaaii  sszzaakkrreennddeellõõ,,  aa  ffooggoorrvvoossii--  ééss  hháázziioorrvvoossii,,  iilllleettvvee  aa
ggyyeerrmmeekk  hháázziioorrvvoossii  rreennddeellõõkk  ZZÁÁRRVVAA  ttaarrttaannaakk.. Az
ügyelet a munkaszüneti napoknak megfelelõ szolgálta-
tást nyújtja.

Dr. Bodroghelyi László, fõigazgató fõorvos
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Kerületi pedagógusok elismerése
A gyerekek harmonikus személyiségformálásában
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ pedagógiai munkája
elismeréseképpen Németh László-díjjal tüntették ki
Valkóné Pogány Zsuzsannát, a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium nyugdíjba vonult tanárát és Stelzelné Szabó
Erzsébetet, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium igazgató-
ját. A kitüntetéseket Balog Zoltán, az emberi erõforrás-
ok minisztere adta át a pedagógusnap alkalmából ren-
dezett központi ünnepségen. 

Ajándékdoboz: közösségi 
adományozási pont az I. kerületben 

Ajándékdoboz néven egy új kezdeményezés indult útjá-
ra, amellyel a rászoruló családokat kívánják segíteni. Az
elsõ közösségi adományozási pont a Mészáros utca 56.
szám alatt található. Az itt felállított fadobozba bárki el-
viheti a már nem használt dolgait és bárki el is hozhat in-
gyen onnan bármit. Az ötlet nem magyar találmány,
Svédországban például már több helyen is mûködik az
adományozásnak ez a formája. A ruhákon és játékokon
kívül könyveket, lakberendezési tárgyakat, háztartási
gépeket hoznak leginkább, és az utóbbi kettõt viszik el
leghamarabb az emberek.
A dobozt egy-két naponta takarítják és rendet is rak-
nak benne. Miután ez egy közösségi adományozó hely,
fontos, hogy az emberek is vigyázzanak rá és használ-
ható, tiszta dolgokat hozzanak, ne olyanokat, amelyek
koszosak, szakadtak vagy rossz minõségûek. Ha to-
vábbra is népszerû lesz az adományozás ezen formája,
várhatóan több ajándékdobozzal is lehet majd találkoz-
ni Budapest utcáin.

Változik a mellékvízmérõk leolvasása
és számlázása 
A Fõvárosi Vízmûvek leolvasói ezentúl évente csak
egyszer keresik fel a lakás-mellékvízmérõvel rendel-
kezõ ügyfeleket a vízmérõállás egyeztetése céljából. Az
évi egyszeri leolvasáshoz igazodva a lakás-mellékvíz-
mérõk számlázási rendje is megváltozik.

JJúúlliiuuss  hhóónnaappbbaann  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  ééllõõ,,  llaakkááss--mmeelllléékkvvíízz--
mméérrõõvveell  rreennddeellkkeezzõõ  üüggyyffeelleekkeett  éérriinnttii  aa  vváállttoozzááss..  IItttt  aazz
éévveess  lleeoollvvaassáásstt  22001155..  jjúúnniiuuss  2200..  ééss  jjúúlliiuuss  2200..  kköözzöötttt  vvéégg--
zziikk  eell  aa  FFõõvváárroossii  VVíízzmmûûvveekk  mmuunnkkaattáárrssaaii,,  mmeellyynneekk  aallaapp--
jjáánn  éévveess  eellsszzáámmoollóó  sszzáámmlláátt  áállllíítt  kkii  aa  sszzoollggáállttaattóó.. A meg-
felelõ dokumentálás érdekében a leolvasás során digitá-
lis fényképet készítenek a mérõrõl és annak állásáról.

Az éves elszámoló számlán felül kéthavonta (vagyis
évente öt alkalommal) részszámlát küld ki a Fõvárosi
Vízmûvek, melynek értékét az utolsó éves leolvasást
megelõzõ egy év átlagfogyasztása alapján állapítják
meg. A részérték mennyiségérõl még az elsõ részszám-
la kiállítása elõtt tájékoztatást kapnak az ügyfelek. A
megajánlott részérték a Díjbeszedõ Holding Zrt. ügyfél-
szolgálati elérhetõségein bármikor módosítható.

Az ügyfeleknek lehetõségük van a fogyasztási ada-
tok kéthavonkénti bediktálására is. Amennyiben az
ügyfelek a diktálási idõszakon belül élnek ezzel a lehe-
tõséggel, úgy a számlát a részérték helyett a bejelen-
tett mérõállás alapján állítja ki a szolgáltató. A mérõál-
lásokat a már megszokott módon a Díjbeszedõ
Holding Zrt. elérhetõségein (a 06-80-203-613 zöld-
számon, a 06-1-414-5000 telefonszám 1-es menü-
pontján, és a Díjnet rendszeren), a Fõvárosi Vízmûvek
online ügyfélszolgálatán (ugyfelszolgalat.vizmuvek.
hu), valamint az okostelefonokra (Androidra és IOS-re)
letölthetõ Otthon+ applikáción keresztül diktálhatják
be az ügyfelek. A mérõállás bediktáláshoz külön meg-
állapodásra nincs szükség. Ha a diktálás mégis elma-
rad, a korábban megajánlott részérték alapján rész-
számlát bocsátanak ki.

A kerületenként eltérõ éves leolvasási és számlázási
idõszakok megtalálhatók a www.vizmuvek.hu oldalon a
Leolvasás és számlázás menüpont alatt. 

Röviden

A kerületi gyerekek és családok körében nép-
szerû Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ nemcsak helyet biztosít a mozogni
vágyóknak, de az intézmény feladatának te-
kinti a sport szellemiségének õrzését, ápolását
is. 2013-ban itt avatták fel az I. kerület olim-
piai bajnokainak emléktábláját, amely elõtt
június 12-én immár harmadik alkalommal
gyûltek össze a kerületi kötõdésû kiváló ma-
gyar sportolók. A jövõ nemzedék képviseleté-
ben az ünnepségen ezúttal a Szent Gellért
Gimnázium diákjai is részt vettek.

Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdõ-
dött, majd Fehér Ferenc, a sportközpont
igazgatója méltatta a bajnokokat és emlékez-
tetett arra, hogy a nemzetért kihar-
colt sikert soha nem lehet elfelejte-
ni. Az újkori olimpiai játékokon
Magyarországnak ítélt eddigi 168
aranyérem közül 55-öt a kerületi
sportolók érték el – hívta fel e kü-
lönleges arányra a figyelmet az
igazgató, majd név szerint is be-
mutatta a megjelenteket. 

A Budavári Önkormányzat ne-
vében Varga Antal alpolgármes-
ter köszöntötte az élsportolókat.
Úgy fogalmazott, óriási megtisz-
teltetés olimpiai bajnokokkal
együtt énekelni a Himnuszt. 

Személyes hangú beszédé-
ben felidézte a négyévenként
megrendezett világverseny pillanatait, amikor a
magyar versenyzõk küzdelmét nézve együtt
dobban a nemzet szíve. Utalt arra, hogy a ver-
senysport komoly lemondásokkal jár és a siker

nem mindig kárpótolja a ver-
senyzõket. Varga Antal beavat-
ta a jelenlévõket saját emlékei-
be, felidézve azt a pillanatot,
amikor 1964-ben õ maga diák-
ként a rádióközvetítést hallgat-
va tudta meg, hogy Pézsa Tibor
– a koszorúzási ünnepség egyik
jelenlévõ vendége – olimpiai
bajnok lett. Az alpolgármester
végül fantasztikus teljesítmény-

nek nevezte, hogy az olimpiai aranyak több
mint egyharmadát Budapest legkisebb kerüle-
tének sportolói szerezték. 

A meghívottak nevében dr. Mezõ Ferencnek –
az 1928-ban megrendezett amszterdami szellemi
olimpia aranyérmesének – a lánya, dr. Patzauer
Sándorné Mezõ Zsuzsanna mondott köszönetet
a szervezõknek.

Az I. kerület olimpiai bajnokainak emléktáblá-
jánál koszorút helyezett el dr. Jakabházyné Mezõ
Mária, a Magyar Olimpia Akadémia fõtitkára,
majd Varga Antal, a Budavári Önkormányzat al-
polgármestere és Fehér Ferenc, a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpont igazgatója.

A megemlékezés után mutatták be Az I. kerület
olimpiai bajnokai címû kötetet, amelyet Fehér
Ferenc és dr. Takács Ferenc állított össze.              r.a.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Kibõvítették az alkoholfogyasztás 
tilalmát a kerületben

Emlékalbum a bajnokokról

A kerület olimpiai bajnokait köszöntötték

A Várkert Bazár mélygarázsában a parkolás díja órán-
ként 250 forint, az egész napos bérlet 30 ezer + ÁFA, az
éjjeli bérleti díj 10 ezer forint + ÁFA összegre módosul.
Az I. kerületiek, amennyiben az autójuk után a kerület-
ben fizetik a gépjármûadót, valamint a Palota területén
mûködõ intézmények dolgozói a bérlet árából 50 szá-
zalék kedvezményt kapnak.  
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A királyi könyvtár – 35 Corvina titkai 

Kalandos sorsú könyvek
A királyi könyvtár – 35 Corvina titkai címmel
nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK), amelyen elõször láthatjuk együtt
Mátyás gyûjteményének darabjait, pontosabban
annak hiteles másolatait.

Káldos János általános fõigazgató-helyettes meg-
osztotta lelkesedését a jelenlévõkkel: „Láttam
már eredeti Corvinákat, de ennyire összefogott
kiállítással, ilyen teljes értékû szövegekkel még
nem találkoztam” – fogalmazott, majd a tárlat cí-
mének magyarázatául kifejtette: lehetett volna
Bevezetés a Corvinák világába, ugyanis szinte az
összes felmerülõ kérdést taglalja a tárlat. Így kép-
be kerülhetünk a könyvtár keletkezését, a kóde-
xek külsejét, belsejét, szerzõit, festõit, másolóit,
tulajdonosait illetõen. „De választ kap a látogató
arra is, mi lett a sorsa a könyveknek Mátyás halá-
la után, hogyan szóródtak szét a világban, s váltak
a tudósok érdeklõdésének célpontjává, illetve
miként lettek nemzeti identitásunk fontos ele-
mévé” – sorolta a fõigazgató-helyettes, aki meg-
említette: az OSZK egyik törekvése a Corvina ku-
tatás központjává alakítani a nemzeti könyvtárat.
G. Német György, a Széchényi Könyvtár
Corvina Alapítványának alelnöke szintén azon

kevesek egyike, aki látott eredeti Corvinákat, bár
– mint mondta – nem olyan könnyû ezeket meg-
nézni.

„Így együtt ezt a harmincötöt soha senki sem
láthatta. Terveink közé tartozik, hogy legalább
egy eredetit a nagyközönségnek is megmutas-
sunk a jövõben” – ígérte G. Németh György.
„Hisz a Corvinák reprezentálják Magyarorszá-
got” – fûzte hozzá.

Földesi Ferenc, a kézirattár vezetõje egyéni
hangú megnyitójában olyan esetet idézett fel,
amely jól érzékeltette e becses könyvek körüli ka-
landokat. „Az úgynevezett marosvásárhelyi
Corvinát kerestem a Teleki Tékában, Teleki
Sámuel egyedülálló gyûjteményében. Miután a
cédulakatalógusban rábukkantam, kikértem, s
tíz perc elteltével kézbe vehettem a kicsi, kopott,
jelentéktelen kéziratot. Persze ez a cédula ígéreté-
vel szemben a Corvina XVIII. századi másolata
volt, azé a könyvé, amit akkor már évtizedek óta
Bécsben õriztek, és sohasem volt Teleki tulajdo-
na, noha a neki írt ajánlóvers szerint ez a Corvina
egykor Mátyás könyvtárát gyarapította.”

A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ szeptem-
ber 27-ig, hétfõ kivételével minden nap 10-18 óra
között a Budavári Palota F épületében.              D. A.

Kiállítás az Országos Széchényi
Könyvtárban

Elveszettnek
hitt Ady kézirat 
került elõ

Eddig ismeretlen, értékes Ady-kéziratot állít ki
az Országos Széchényi Könyvtár. A Májusi zá-
por után címû vers eredeti kézirata majdnem
90 év után került elõ, az Ady család egyik le-
származottja adományozta a nemzeti könyvtár
gyûjteményének.

„Ady legszebb élethimnusza”, írta a Májusi zá-
por után címû versrõl Vezér Erzsébet 1977-es
monográfiájában. Az 1908-ban keletkezett ver-
set az abban az évben induló Nyugat folyóirat
június 1-jén megjelenõ száma közölte két má-
sik Ady-vers társaságában. Az eddig elveszett-
nek hitt kézirat értékét mutatja, hogy az e vers-
sel együtt megjelenõ másik Ady-mû, a Léda aj-
kai között kézirata a Központi Antikvárium
2001-es árverésén 5 millió forintért kelt el.

A mûtárgy kalandos úton, a tengerentúlról,
Kanadából érkezett az OSZK-ba: az ott élõ
Diósady Levente – a költõ unokahúgának, Ady
Mariskának az unokája – az ottawai magyar
nagykövetet bízta meg azzal, hogy a családjuk-
ban nagy becsben õrzött relikviát juttassa vissza
az anyaországba, és ott méltó helyet találjon szá-
mára. 

Az Országos Széchényi Könyvtár e jelentõs
kézirat köré külön kiállítást rendezett, amely a
Múzeumok Éjszakája programsorozat kereté-
ben nyílt meg június 20-án este és július 12-ig
lesz látogatható.

A nagy utat megtett kézirat mellett a tárlaton
látható egy, a Májusi zápor utánnal együtt meg-
jelenõ másik vers, az Ádám, hol vagy? kézirata is,
valamint több, a vers keletkezése és fogadtatása
szempontjából fontos eredeti levél, emellett
Ady dedikált fotói, továbbá a versnek helyet
adó kötet, Az Illés szekerén Ady által dedikált
példányai is. 

A tárlat az OSZK F épületének Corvina kiál-
lítótermében látható július 12-ig. Belépõjegy
400 forint, amellyel a könyvtár egyéb kamara-
tárlatai is megtekinthetõk.

A törzslátogatók számára egyetlen születésnapi
torta valószínûleg nem lenne elég az ünnepléshez,
hiszen a hónap utolsó keddjének délutánját a
kezdetek óta nagyon sokan töltik Szigethy Gábor
társaságában. Az Úri utcai házasságkötõ terem-
ben május 26-án tartották a századik Márai
Szalont.

A rendezvényen dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntötte a házigazdát és a budavári kö-
zönséget. Felidézte azt a tíz évvel ezelõtti beszélge-
tést, amikor megfogalmazódott egy polgári mû-
vészeti, irodalmi szalon létrehozásának gondola-
ta. Úgy fogalmazott, hogy „vannak dolgok, amik
akkor jók, ha állandóak, és a Márai Szalon ezek
közé tartozik. Ezek a keddi délutánok megerõsí-
tenek minket abban, hogy a 21. században felér-
tékelõdik a személyes találkozások szerepe és van
értelme szalont szervezni. A siker titka a szalon
házigazdájának személyisége, akinek azt kívá-
nom, hogy még legalább száz Márai Szalont ve-
zessen.”

Szigethy Gábor röviden emlékeztetett arra,
hogy indulása óta a cukrásztól a perjelen keresz-
tül a papírmerítõig, hányfajta hivatás és mester-
ség képviselõje fordult meg a Márai Szalonban,
és minden alkalommal jelen volt egy neves bo-
rász is. A délutánok állandó tartozéka az alkalmi
kiállítás is, azaz egy vitrin, amelyben ezúttal
Latinovits Zoltán Ködszurkáló címû könyvének
eredeti kéziratát nézhették meg az érdeklõdõk. 

A századik szalon egyik vendége Homola
Szabolcs vállalkozóként, borászként egyaránt is-
mert. Õ maga arról mesélt, hogy a Balaton és a vi-
torlázás szerelmesébõl hogyan vált a Csopak –
Balaton-felvidéki borvidéken 18 hektár szõlõ tu-
lajdonosává. A villamosmérnökként végzett fia-
talember már egyetemistaként érzete, hogy a mér-
nöki pálya nem neki való. Elõbb egy ösztöndíj se-
gítségével Németországban, majd a budapesti
Microsoftnál szerzett tapasztalatokat. A klasszi-
kus karrier egy társas magáncég alapításával foly-
tatódott; ez az informatikai tanácsadó vállalkozás
ma már piacvezetõ a nagyvállalati rendszerben.

Annak idején Palóznak közelében, a Hajnóczy-
dûlõn, egy elhagyott domboldalon vett házat,
majd négy hektár szõlõt és egy pincét. A gyarapo-
dó birtokot Homona Attila fõborászra bízta, vele
készítették el 2013-ban a 100% Balaton borcsalá-
dot. „Késõi piacra lépõként” a DiVino hálózathoz
csatlakozott, e cégen keresztül értékesíti a borait.
A látványos fejlõdés nyomán ma már borteraszt
és boréttermet épít Palóznakon. 

Homola Szabolcs elárulta, hogy otthon csak „a
bolygó hollandiként” emlegetik, mert az üzleti
utak miatt nem jut túl sok ideje a családra.
Tervei szerint a nyár egy részét azonban minden-
képp a négy- és hatéves kislányainak szenteli: jú-
liusban kerékpártúrára indul a család.

Lovas Rozi színmûvész, a Márai Szalon másik
vendége a színészi lét sokszínûségérõl mesélt. A
fiatal mûvész a Pécsi Országos Színházi Talál-
kozón kétszer is elnyerte a legjobb a harminc év
alatti színésznõ díját, a Vidéki Színházak Ta-

lálkozóján pedig – Bródy Sándor: Tanítónõ cí-
mû darabjának fõszerepéért, amelyet Miskol-
con játszott – megkapta a legjobb nõi alakítás
díját. Mindezek után tavaly, a színház- és film-
mûvészet kategóriában Junior Príma Díjban ré-
szesült. 

A fiatal mûvész úgy vélte, hogy a sok helyszín és
a változatos körülmények felfokozott állapotot
okoznak és pozitívan hatnak a színészekre.
Elmondta, hogy a Pesti Magyar Színházban most
jár le a szerzõdése, õsztõl a Tháliában két új be-
mutató és két, már futó darab szerepei várják.
Eközben a Miskolci Nemzeti és a Budaörsi
Színházban is játszik, a Belvárosi Színházban pe-
dig a Hair bemutatójára készül. A musical
Mohácsi János átiratában és rendezésében kerül
színpadra, õ Ginny-t alakítja az elõadásban. 

A közönség a Márai Szalon századik rendezvé-
nyét egy Homola-féle, 2014-es évjáratú Kékfran-
kos roséval ünnepelhette.                                          -a-

Jubileum a Márai Szalonban

Ez volt a századik!

Homola Zsolt borász és Lovas Rozi színmûvész voltak a 100. Márai Szalon vendégei, mellettük a házigazda Szigethy
Gábor és a vendégeket köszöntõ Nagy Gábor Tamás polgármester

Júniusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisz-
telettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt
június 30-án 17 órakor az I. kerületi házasság-
kötõ teremben (Úri u. 58.).
Téma: Nyárünnep - Elõször sós, aztán édes, a vé-
gén pezseg. 
Vendégek: Lajos Mary cukrászmester, Garam-
vári Vencel pezsgõmester, Kovács László étek-
mester. Közremûködik: Bánovits Vivianne
színmûvész. 
Házigazda: Szigethy Gábor.



XX. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2015. JÚNIUS 26., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5Várnegyed

Több esztendõs elõkészületek után, július 5-én
nyílik Csontváry Kosztka Tivadar életmû-kiállí-
tása a Budai Várban, a Dísz tér 17-ben. A
Magányos cédrus – Csontváry géniusza címû
tárlat fõvédnöke Magyarország köztársasági el-
nöke. A szervezõk sajtótájékoztatón ismertették
elképzeléseiket.

– Kell, hogy az embernek megadassék a képesség
a szép felismerésére, a gyönyörûségre – idézte
Csontváry gondolatát bevezetõjében Gyutai
Csaba, a kiállítást rendezõ Várgondnokság Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója,
majd a tárlat elõzményeirõl elmondta: tavaly újí-
tották fel a volt Honvéd Fõparancsnokság épüle-
tét, amellyel egykor tervezõje, Kallina Mór a ma-
gyar nemzeti nagyságot hirdette, hasonlóan a
festõzsenihez, aki szintén a nemzet mûvészeti
nagyságát képviselte.

Az ügyvezetõ igazgató emlékeztetett a nagy si-
kerû Zsolnay tárlatra, amikor még az épület kiál-
lítóhelyként nem került bevezetésre, mégis
19.995 látogatót fogadtak.

A kiállítás kurátora, Gulyás Gábor kiemelte,
egy képzõmûvészeti tárlat annyiban hasonló a
színházi elõadáshoz, amennyiben a képeket
ugyanúgy színre kell vinni, akár a drámai költe-
ményeket.

– Nem mindegy, hogy mutatjuk be a mûveket,
milyen sorrendben, ritmusban, kontextusban –
sorolta a kurátor, aki kifejtette: a festészeti re-
mekmû, noha idõtlen, minden korban másról
szól. Csontváry nemzetközi elismertsége nincs
összhangban értékével, e méltánytalanság meg-
szüntetése a rendezõk egyik célja. Igaz, 1958-ban
nagyszabású kiállítást szerveztek Brüsszelben Öt-
ven év modern mûvészete címmel, ahol a
Tengerparti sétalovaglás címû vásznát Cézanne,
Van Gogh és Gauguin mûvei mellé helyezték,
késõbb 1994-ben nemzetközi kiállítás-sorozaton
mutatták be a festõ vásznait, azonban az átütõ
külföldi siker elmaradt.

A július 5-én nyíló tárlat tizenhét teremben vo-
nultatja fel Csontváry életmûvét. Közel 1200

négyzetméternyi vendégfalat állítottak, mivel az
épületre jellemzõ nyers téglaburkolat nem
mindegyik mû számára szolgál megfelelõ háttér-
ként. A tárlat bejárásának iránya kötött, a ter-
mek nem kronologikusan követik egymást, ha-
nem tematikusan. Az egyes témák a Csontváry-
mûvek jellegzetes motívumaihoz kapcsolódnak.
A falakon megjelenõ információs szövegek mel-
lett filmekkel is találkozhat a látogató. Mispál
Attila rendezõ irányításával spotok készültek,
amelyek a mester életét és mûvészetét meghatá-
rozó motívumokat mutatnak be, illetve látható
lesz Dér András riportfilmje is. Ebben hét mû-
vész, mûvészettörténész, esztéta vall Csontváry
mai megítélésérõl.

Nem kizárólag a festõzseni mûveit láthatjuk, a
tárlat egyik fontos eleme Mátrai Erik fényfolyo-
sója, ami a mûvek korai csoportjából vezet át
olyan alkotásokhoz, amelyek esetében a fény
meghatározó motívumelem. A Csontváry-kiállí-

tást végigjárva egy kortárs kamaratárlathoz ju-
tunk, ahol Mai cédrusok címmel hét mûvész –
Bukta Imre, Csurka Eszter, feLugossy László,
Galambos Áron, Keserü Ilona, Kis Róka
Szabolcs, Szûcs Attila – alkotásai fogadnak.

A látogatót interaktív eszközök is segítik a tájé-
kozódásban, továbbá önálló múzeumpedagógi-
ai program készült a kiállításhoz, amelynek hon-
lapján (www.csontvary-kiallitas.hu) megtalálha-
tóak a tárlathoz kapcsolódó legfontosabb infor-
mációk, valamint az aktuális eseményekrõl szóló
hírek.                                                                      Ditzendy

Évadzáró a Budavári Zenei
Szalonban

Derûs percek 
a viharban

A Budavári Zeneszalon évadzáró találkozója a
jégesõ és az erõs zivatar miatt ezúttal igazán csa-
ládias hangulatban telt. Szilasi Alex zongora-
mûvész, zenetörténész e kivételes helyzetben ön-
feledten improvizált a lelkes közönségnek. A té-
ma nem volt más, mint a vihar, az esõ és a nap-
felkelte.

Az MTA Zenetudományi Intézetébe bõrig áz-
va érkezett közönség örömmel vett részt a há-
zigazda által feladott zenei rejtvények megfej-
tésében. A romantikus és impresszionista ze-
nedarabok (Henze, Liszt és Debussy mûvek) a
zene nyelvén szóltak az idõjárás változékony-
ságáról. A mûsor második részében a mûvész
Mozart legnépszerûbb darabjainak formabon-
tó elõadásával mutatott példákat arra, hogy mi
történik, ha egy ismert mûvet az elõadó szo-
katlan, az eredetitõl eltérõ módon mutat be a
közönségnek. 

Az évadzáró zenei szalont követõen Szilasi
Alexet arra kértük, hogy értékelje az elmúlt sze-
zont és avasson be a jövõ évi mûsortervekbe.

- A 2014/15-ös évad elsõsorban a magyar ze-
neszerzõkre és a hazai zenetörténetre épült, in-
nen tekintettünk ki az európai zenei életre. A re-
neszánsz kortól indulva, a barokkon keresztül el-
jutottunk a magyar romantikának olyan jeles
képviselõiig, mint Erkel Ferenc, Mosonyi
Mihály és Liszt Ferenc. (Az õ pályája a századfor-
dulón is átívelt, a korszak kiemelkedõ zeneszer-
zõje volt.) Közkívánatra egy Chopin estet is tar-
tottunk, amelyen beavattam a közönséget a le-
mezkészítés titkaiba. Harminc éven keresztül ké-
szültem erre a felvételre, most jött el az ideje. Az
utómunkálatokat a múlt hónapban fejeztük be. 

Idén is követtük azt a néhány éve megterem-
tett hagyományt, hogy egy-egy szalon alkalmá-
ból mûvészvendégeket hívunk a Várba. Elsõ-
sorban fiatal mûvészek számára kínálunk be-
mutatkozási lehetõséget, elõsegítve, hogy a ze-
nebarát közönség minél elõbb megismerked-
hessen velük, mint például a Virtuózok tehet-
ségkutató verseny hangszeres szólistáival. 

Két évvel ezelõtt vetettem föl, hogy a közön-
ség az elhangzott mûvekbõl állítson össze kíván-
ságlistát. Azóta minden évadban az egyik tava-
szi szalon mûsorát azokból a zenedarabokból
állítjuk össze, amelyek a hallgatóságnak a leg-
jobban tetszettek. Ezt a kezdeményezést szeret-
nénk a következõ szezonban is folytatni.  

- Összeállt már a jövõ évi mûsorterv?
- Igen, élvezzük a Budavári Önkormányzat tá-

mogatását és be kell valljam, hogy nagyon büsz-
kén és különös figyelemmel szerkesztjük a
Budavári Zenei Szalon mûsorait. A szalon törzs-
közönsége is nagyon aktív, számtalan ötlettel
rukkolnak elõ, amelyeket szeretnénk figyelem-
be venni a mûsor összeállításánál. 

Ami már biztos, hogy a következõ évadban is
– a hagyományokhoz híven decemberben –
megtartjuk a szalonlátogatók által komponált
mûvek bemutatóját. Újabb fiatal mûvészek is
érkeznek a szalonba, ahol terveink szerint egy
kamarazenei estet is rendezünk. Az idén beteg-
ség miatt elmaradt operabemutatót november-
ben szeretnénk bepótolni. Egy 19. századi szce-
nírozott operáról van szó, ami a mûfaj különle-
ges formája.

A Budavári Zenei Szalon szeptembertõl to-
vábbra is minden hónap második keddjén várja
a közönséget. Az új évad szeptember 8-án indul,
amikor a Kínából frissen hazatért házigazdával,
vagy – a járat esetleges késése esetén – fiával,
Szilasi Dáviddal találkozhatnak a muzsika bará-
tai. A belépés változatlanul ingyenes.           Rojkó A.

Kaiser Ottó kiállítása a Várkert Bazárban

Határtalan portrék
Kaiser Ottó, erdélyi alkotómûvészekrõl készült
portréiból nyílt kiállítás június 20-án, a Mú-
zeumok Éjszakája napján, a Várkert Bazárban. E
tárlaton kerültek elõször fényképek a kiállító te-
rem falaira.

A fekete-fehér fotográfiákon beállított és elka-
pott pillanatok váltogatják egymást, hol egy-, hol
többszereplõs portrék, premier plánok, vagy tá-
gabb képkivágások, amelyek látni engedik az
alany környezetét, azonos méretû képek, azo-
nos fehér paszpartukban, körbe mindkét terem
falain.

Nagy János zongoramûvész, a kiállított fotók
ihlette improvizációjával vette kezdetét az ünne-
pélyes megnyitó.

Sikota Krisztina, a Várkert Bazár kulturális
igazgatója bevezetõjében hangsúlyozta: az idei
Múzeumok Éjszakájának kiemelt témájához, a
mai Erdélyhez, az itt látható portrékkal, illetve az
Erdély madártávlatból címû kiállítással csatlakoz-
tak. Olyan neves személyiségek fényképei közül
válogattak, akik meghatározzák a magyar kultú-
rát.

Gyutai Csaba, a Várgondnokság Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója Ferenczes
István, író, költõ, újságíró, a Székelyföld címû
kulturális folyóirat alapítójának szavaival köszön-
tötte a megjelenteket: „Sokasághoz ragaszkodni
kötelesség, kötelezettség, hûséges lenni a keve-
sekhez jog, de e nélkül az emberséget próbáló hû-
ség nélkül egyetlen sorod sem lehet igaz” – hang-
zott a tárlaton is szereplõ szerzõtõl az idézet, majd
Gyutai Csaba így folytatta:

– Ezek az expresszív fotók, nem csak
Kaiser Ottó mûvészetérõl, de az erdé-
lyi szellemóriásokról is sokat monda-
nak.

A továbbiakban az ügyvezetõ igazga-
tó felelevenítette nyolcvanas évekbeli
erdélyi élményeit, a hátizsákos túrá-
kat, amelyeken megismerkedett töb-
bek között Szilágyi Istvánnal, Balogh
Edgárral, Szervátiusz Tiborral, Kallós
Zoltánnal, vagy Sütõ Andrással, akitõl

életre szóló dicséretet kapott, amikor a szerzõ azt
mondta: fiam, te el is olvasod azt, amirõl beszél-
getünk.

Ugron Zsolna író a falakról lenézõ tekintetek
miatti megilletõdésének adott hangot, késõbb
így fogalmazott:

– Kaiser Ottó fotói elementárisan szembesítet-
tek azzal a közhellyel, mennyivel tömörebben, lé-
nyegre törõbben mesélnek a képek a szavakhoz
képest.

Az írónõ elmondta, hogy a kiállítás anyaga a fo-
tográfus Határtalan irodalom címû kötetének
Erdélyben készült portréit mutatja be, és hozzá-
tette, úgy hiszi Kaiser Ottó kíváncsi ember, s ezért
kelt át újra és újra határokon.

– Az embert keresi – fogalmazott az alkotóval
kapcsolatban Ugron Zsolna –, a történeteiben, mí-
toszaiban született embert, majd Kaiser Ottót idéz-
te, miért is lett fotográfus egy végeérhetetlen falujá-
rás miatt. „Igazolványcsere zajlott a megyében és eh-
hez két hónap alatt több mint tízezer képet készítet-
tünk mesteremmel... Mégsem a szakmai hozadéka
volt a legfontosabb ennek a két hónapnak, hanem
az élmény, amit a több ezer arc adott. Az arcok mö-
gött felvillanó sorsok mindennél jobban megérin-
tettek. Talán életem legfontosabb munkája volt.”

A megnyitó végén Muszka Sándor, erdélyi köl-
tõ, irodalmi stand-up comedy elõadómûvész tar-
tott ízelítõt az esti, Orbán János Dénes költõtár-
sával közös Székely irodalmi humorestjükbõl. A
kiállítás augusztus 31-ig tekinthetõ meg.            DIA

A fény szerelmese
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
JJúúlliiuuss  44..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárr--
ssaassjjááttéékkoozzááss..  Ajánlott korosztály: 6-12
éves korig, 120 perc.
JJúúlliiuuss  1111..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKaallaannddooss

ttöörrttéénneetteekk  – diafilmvetítés. Amit vetítünk: Misi mókus
kalandjai, Vackor messzi útra indul, Pinokkió kalandjai.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 45 perc.
JJúúlliiuuss  1188..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
JJúúlliiuuss  2255..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::  „„KKiiccssii  mmeesséékk”” – diafilmve-
títés. Amit vetítünk: Hüvelyk Matyi, Kicsi dió, A kis göm-
böc, Pöttöm Panna. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig,
45 perc.
JJúúlliiuuss  2277--ttõõll  aauugguusszzttuuss  1199--iigg  kkaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunnkkáákk  mmii--
aatttt  aa  MMeesseemmúúzzeeuumm  zzáárrvvaa  ttaarrtt..  

Márai Sándor Könyvtár
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--9911..))  
Erkel Ferenc halálának 122. évfordulója alakalmából a
könyvtár kisgalériájában bemutatják a Magyar Emléke-
kért a Világban Egyesület Erkel emlékek, emlékhelyek
címû kiállítását, amely július 31-g tekinthetõ meg, a
könyvtár nyitvatartási idejében.
JJúúlliiuuss  66..  ééss  jjúúlliiuuss..  2299..  kköözzöötttt  aa  kköönnyyvvttáárr  nnyyáárrii  aakkcciióótt  hhiirr--
ddeett::  film, CD, hangoskönyv kölcsönzése esetén kettõt fi-
zet, hármat vihet! A nyári zárás elõtti 2 utolsó nyitva tar-
tási napon (július 30-án és 31-én) 10 db DVD, CD,
hangoskönyv kölcsönözhetõ teljes áron, a szünet idejé-
re! A részletekrõl érdeklõdjön a könyvtárban!
A könyvtár 2015. augusztus 3-tól 30-ig zárva tart.
Nyitás: 2015. augusztus 31. hétfõ, 13 óra

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
JJúúnniiuuss  2266..  ppéénntteekk  1166..0000--2200..0000--iigg::  KKöössssüünnkk  lláánnyyookk  kkéézzii--
mmuunnkkaa  kklluubb..  Fonalvásárral egybekötött fonal bemutató,
kézimunka klub, hobbi kézimunkázóknak, kötés horgolás
kezdõknek, újrakezdõknek és profiknak. Kötetlen foglal-
kozás, ahol hasonló érdeklõdésû lányok-asszonyok társa-
ságában hódolhatsz kézimunka szenvedélyednek. Hozd el
aktuális munkád, add tovább tudásod vagy szívd magadba
a többiek tudását. Vezeti: Erdei Gyöngyvér a Kössünk lá-
nyok közösség alapítója. A foglalkozás ingyenes.

JJúúlliiuuss  77..  kkeedddd  1144..0000  óórraa::  AAzz  II..  kkeerrüülleettii  MMoozzggáásssséérrüülltteekk
KKlluubbjjaa  – immáron akadálymentesített környezetben –
minden hónap elsõ keddjén tartja klubnapjait, melyek le-
hetõséget teremtenek a tagok számára, hogy sorstársaik-

kal kikapcsolódhassanak. Szervezetük 1996-ban ala-
kult. Egyesületük a mozgássérültek részére érdekvédel-
mi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el,
támogatásokból tartja fenn magát. A klub taglétszáma
30 fõ. Klubvezetõ: Dr. Szalkó Anna. Akadálymentesített
környezet!

Group’N’Swing lemezbemutató
koncert a Várkert Bazárban
A Group’N’Swing és általában a táncolható, bulis zenék
rajongóinak örömére elkészült az együttes legújabb al-
buma („Most légy férfi”), amellyel egy kis zenei kalando-
zásra invitálják a közönséget. A csapat legújabb dalait jjúú--
lliiuuss  22--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  2200  óórraakkoorr élõben is meghallgat-
hatják a Várkert Bazárban a lemezbemutató koncerten.
A megszokott swinges, boogies stílus mellett ezúttal a
rock’n’roll, a rockabilly és egyéb zenei területeken is
megmutatja egyedülálló tehetségét a 10 tagú zenekar.
www.groupnswing.hu.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
A Várfok Galéria 25 éves ju-
bileumi programsorozata
az OOrrnnaammeennss--éérrtteellmmeezzéé--
sseekk  aa  jjeelleennkkoorrii  kkééppzzõõmmûûvvéé--
sszzeettbbeenn  11999900--22001155 címû
csoportos tárlattal folytató-
dik.
Kiállító mûvészek: aatoth
franyo, Benczúr Emese,
Czigány Ákos, Csurka Esz-
ter, feLugossy László, Gé-
mes Péter(†), Françoise
Gilot, Hollós Ádám, Imre
Mariann, Jovanovics Ta-
más, Juhász Dóra, Keresztes Dóra, Keserü Károly, Koncz
András, Konok Tamás, Korniss Péter, Lévay Jenõ,
Mulasics László(†), Nádler István, Olescher Tamás, Radák
Eszter, Rácmolnár Sándor, Rozsda Endre(†), Szirtes
János, Ujházi Péter, Várady Róbert, Varga Éva, Várnagy
Ildikó. A kiállítás július 18-ig látogatható, keddtõl szom-
batig 11 és 18 óra között.

Gunda Antal kiállítása
a Magyar Nemzeti Galériában
A tervezõasztaltól a hirdetõoszlopig címmel nyílt kiállítás
Gunda Antal tervezõgrafikus hagyatékából. A grafikus-
mûvész özvegye által a Szépmûvészeti Múzeum -

Magyar Nemzeti Galéria grafikai gyûjteménye számára
felajánlott munkákból, illetve a múzeum saját plakát-
gyûjteményének Gunda-mûveibõl válogatott anyagot
mutatják be a Magyar Nemzeti Galéria C épületében. (I.
emelet, Grafikai kabinet).

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
A Szétszórt csillagok címû kiállítás bemutatja azokat a
színész-sztárokat, akiket Budapesten rajongás övezett,
s ezt az imádatot megkísérelték olyan közönség elõtt ka-
matoztatni, melynek többsége csak legendából ismerte
õket. A Nemzeti Színház gazdag szcenikájú színpada és
kiváló társulata után alkalmi pódiumokon, egyszemélyes
mûsorral próbáltak közönséget toborozni. A kiállítás tab-
lóin Kabos Gyula, Békeffi László, Jávor Pál, Békássy
István, Szörényi Éva, Páger Antal, Hajmássy Miklós,
Karády Katalin és Muráti Lili alakját idézik fel. Szeleczky
Zita születésének századik évfordulóján emléktárgyaiból,
jelmezeibõl válogattak. 

Karády Katalin mûvészetének tisztelõi a színésznõ ha-
lálának huszonötödik, születésének százötödik évfordu-
lójára emlékeznek idén. A kettõs évforduló alkalmából
külön teremben mutatják be a díva kultuszát idézõ relik-
viákat a SSzzééttsszzóórrtt  ccssiillllaaggookk  címû kiállítás keretében. A
tárlat augusztus 30-ig látogatható, szerdától vasárnapig,
14-18 óráig. www.oszmi.hu

Országos Széchényi Könyvtár
((BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa  FF  ÉÉppüülleett,,  VV..  eemmeelleett))
SSiisskkaa--SSzzaabbóó  HHaajjnnaallkkaa  ffeessttõõmmûûvvéésszz Atmoszférák címû
kiállítása látható. A jelenlegi tárlat egy válogatott anyag
az alkotómûvész elmúlt 5 évi munkáiból. A kiállítás július
11-ig tekinthetõ meg a könyvtár nyitvatartási ideje alatt,
keddtõl szombatig 10-18 óra között.

Francia tetõmozi
Június 23-án, kedden indult aa  BBuuddaappeessttii  FFrraanncciiaa  IInnttéézzeett
nnyyáárrii  ffiillmmvveettííttééss--ssoorroozzaattaa.. Idén a Corvintetõ ad otthont a
hat francia filmes estnek Francia tetõmozi címmel. A hat
klasszikus, illetve friss francia film a thriller mûfaján ke-
resztül mutatja be kedd esténként, miért jó Alain
Delonnal, Catherine Deneuve-vel, Xavier Dolannal vagy
Mathieu Amalrickal együtt borzongani. A válogatásból
három film elõször kerül magyar közönség elé. Minden
kedden, kapunyitás 19 órakor, filmkezdés 20.45-kor. A
filmek francia nyelven, angol felirattal láthatók. Helyszín:
Corvintetõ, Budapest VIII., Blaha Lujza tér 1-2. 
Belépõ: 600 Ft. Bõvebb információ:
www.franciaintezet.hu.

Programok

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))

JJúúnniiuuss  3300--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  aa  „„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””  cí-
mû elõadássorozat 5. része – Gounod: Faust. Bolyky
Zoltán elõadása. A részvétel ingyenes.

AA  BBaaggoollyyvváárr--bbiirrooddaalloomm  ttáábboorraaii

JJúúnniiuuss  2299--ttõõll  jjúúlliiuuss  33--iigg  „„MMeessééll  aazz  eerrddõõ”” - 5-7 évesek-
nek. Minden nap más kalandtúrán vesznek részt a gye-
rekek, majd a hûvös terembe visszatérve együtt készít-
jük el a bábokat, jelmezeket, melyekkel délután meg-
elevenednek a mesék. 
JJúúlliiuuss  66--ttóóll  jjúúlliiuuss  1100--iigg  „„IIddõõuuttaazzááss  GGeerroonniimmoo  SSttiillttoonnnnaall  aa
ddiinnoosszzaauurruusszzookk  kkoorráábbaa””- 7-10 éveseknek. Egérpol-
gárként nyomoznak a gyerekek, olvasáskészségeik
„bevetésével” oldják meg a humoros feladatokat, mi-
közben játékosan ismerkednek a dinoszauruszok élet-
módjával is. 
JJúúlliiuuss  1133--ttóóll  jjúúlliiuuss  1177--iigg    „„FFoottóóss  nnyyoommoozzáássookk  aa  BBuuddaaii
VVáárrbbaann”” – haladóknak, felnõtt amatõr tanfolyam már
14 éves kortól. A Budai várnegyed felfedezése „bûnté-
nyek” megoldásával fûszerezve történik, Szekeres
János fotómûvész tanácsai segítenek az izgalmas pilla-
natok egyedi látásmód szerinti megörökítésében.

AAuugguusszzttuuss  2244--ttõõll  aauugguusszzttuuss  2288--iigg  „„BBööllccss  BBaaggoollyy””--  jjáá--
ttéékkooss  iisskkoollaa--eellõõkkéésszzííttõõ  5-7 éveseknek. 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

ÁLLANDÓ, INGYENES PROGRAMOK
HHééttffõõ
16:30 - 17:30 angol nyelvklub (utolsó alkalom július 13.)
KKeedddd
8:00-9:00 senior gerinctorna
CCssüüttöörrttöökk
8:00-9:00 senior gerinctorna
17:00-18:00 meridián torna –„Élj 100 évet egészsége-
sen!”

A klub szívesen kínál teret civil szervezetek összejöve-
teleihez, közös beszélgetésekhez vagy bármilyen más
közösségi eseményhez. Ingyenes internet-használati le-
hetõség (számítógép, wifi) biztosított a programokhoz
igazodó rugalmas nyitva tartási idõben.
EElléérrhheettõõsséégg::  Tel: +36-1-780-7660 
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

Zenés esték az Állatkertben
Idén is lesznek nyáresti koncertek a Fõvárosi Állat- és
Növénykertben. A Zenés Állatkerti Esték koncertsoro-
zat idei programjában hét koncert kapott helyet. Az elsõ
koncertre július 8-án szerda este kerül sor, s ettõl kezd-
ve minden héten szerdán újabb és újabb elõadások lesz-
nek, egészen az utolsó, augusztus 2-i idõpontig, amely
kivételesen péntekre esik. 
AA  kkoonncceerrttssoorroozzaatt  pprrooggrraammjjaa::
Július 8. (szerda), 20.30: BBoobbaann  ééss  MMaarrkkoo  MMaarrkkoovviicc  ––
BBaallkkaann  MMaaggiicc..  (esõnap július 9-én csütörtökön) a kon-
cert helyszíne a Holnemvolt Park lesz

Július 15. (szerda), 20.30: BBuuddaappeesstt  KKlleezzmmeerr  BBaanndd
(vendég: Falusi Mariann) – 25 év zene – 25 koncert
(esõnap július 16-án csütörtökön)

Július 22. (szerda), 20.30: BBuuddaappeesstt  BBáárr  kkoonncceerrtt
(esõnap július 27-én hétfõn)

Július 29. (szerda), 20.30: LLaajjkkóó  FFéélliixx  ––  KKoonncceerrtt  aa  mmaa--
ddáárrnnaakk  (Máté Bence természetfotós képeivel) (esõnap
július 30-án csütörtökön)

Augusztus 5. (szerda), 20.30: HHoott  JJaazzzz  BBaanndd  ééss  bbaarrááttaai
– Miért vidám a kenguru? (esõnap augusztus 6-án csü-
törtökön)

Augusztus 12. (szerda), 20.30: OOrroosszz  ZZoollttáánn  hhaarrmmoonnii--
kkaammûûvvéésszz  ééss  bbaarrááttaaii  – Dallam és Szenvedély (esõnap
augusztus 13-án csütörtökön)

Augusztuss 21. (péntek), 20.30: MMÁÁVV  SSzziimmffoonniikkuuss
ZZeenneekkaarr  ––  Strauss polkák és keringõk: válogatás a di-
nasztia remekmûveibõl. (esõnap augusztus 22-én
szombaton).

A koncertek minden alkalommal 20 óra 30 perckor
kezdõdnek, de az elõadásokra érkezõ közönség elõtt
már 19 órakor kitárulnak a kapuk, így egy kellemes es-
ti sétát is lehet tenni az Állatkertben. Az ülõhelyek elfog-
lalása érkezési sorrendben történik.
Az egyes elõadásokra az Állatkert pénztárainál, a Ticket
Express jegyirodájában, valamint az interneten, a jegy-
mester.hu oldalon lehet jegyet váltani. A jegyek ára egy-
ségesen 3300 Ft, kivéve a nyitóelõadást (Boban és
Marko Markovic fellépése), amelyre 4400 forintért
válthatók jegyek.

Szabadtéri táncestek 
a Várkert Bazárban
FFllaammeennccoo,,  ttaannggóó,,  kkoorrttáárrss  ééss  hhaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  eellõõaaddáá--
ssookk,,  vvaallaammiinntt  ttáánncchháázzii  pprrooggrraamm  iiss  sszzeerreeppeell  aa  jjúúlliiuuss
2233..  ééss  aauugguusszzttuuss  22..  kköözzöötttt  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllõõ
TTáánnccbbaazzáárrbbaann..  AA  NNeemmzzeettii  TTáánnccsszzíínnhháázz  mmáárr  jjóóll  iiss--
mmeerrtt,,  nnyyáárreessttii,,  sszzaabbaaddttéérrii  pprrooggrraammssoorroozzaattaa  iiddéénn  úújj,,
kküüllöönnlleeggeess  hheellyysszzíínneenn,,  aa  VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr  ÖÖnnttõõhháázz  uudd--
vvaarráánn  vváárrjjaa  aa  kköönnnnyyeedd  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  vváággyyóókkaatt..  

Táncbazár
2015. július 23. csütörtök 20.30 - SSzzeerreelleemmkkeerrtt,,  Duna
Mûvészegyüttes. Az elõadás után táncház.

2015. július 24. péntek 20.30 - TTáállaaMMaannttrraa  – Indiai
táncképek. Sivasakti Kalánanda Táncszínház. Az elõ-
adás után tánctanítás.

2015. július 25. szombat 20.30 - TTaappaass  ddee  FFllaammeennccoo
Flamenco Falatkák. FlamenCorazonArte Táncszínház
és meghívott külföldi vendégmûvészei. Az elõadás után
tánctanítás. 

2015. július 26. vasárnap 20.30 - ccoonnTTaannggooss. Budai
László és a Tangó Táncszínház. Az elõadás után táncta-
nítás.

2015. július 27. hétfõ 20.30 - FFllaammeennCCoolloorreess
FlamenCorazonArte Táncszínház és meghívott külföldi
vendégmûvészei. Az elõadás után tánctanítás.

2015. július 28. kedd 20.30. - TTaavvaasszzii  sszzééll. Duna
Mûvészegyüttes. Az elõadás után táncház.

2015. július 29. szerda 20.30 - OObblliivviioonn  ––  FFééllééddeess  ffeellee--
ddééss……-tango show Momentango Tango Company. Az
elõadás után tánctanítás.

2015. július 30. csütörtök 20.30 - PPrroozzóóddiiaa.. Feledi János
– Feledi Project – Trio á la Kodály. 

2015. július 31. péntek 20.30- KKaalloottaasszzeegg.. Élõ Martin
Archívum. Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Az elõadás
után táncház.

2015. augusztus 1. szombat 20.30 - MMuurr  mmuurr  ddee  llaa
MMeeddiitteerrrraannééee  //  BBoolleerroo.. Budapest Táncszínház

2015. augusztus 2. vasárnap 20.30 - SSzzaattmmáárr..  Élõ
Martin Archívum. Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Az
elõadás után táncház.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hirdetésfelvétel legközelebb 2015. augusztus 4-én és 5-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

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.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 80 m2-es. dongaboltozatos,
napfényes, földszinti cirkófûtéses önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû örökla-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner iroda: tel.:
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. Csereirány-
ár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

PPaassaarréétteenn  5 lakásos kertes társasházban saját kerthasz-
nálattal, tárolóval eladó 67 m2-es, 2 szobás, nagy étkezõ-
konyhás, cirkófûtéses, jó állapotú öröklakás. Irányár: 33 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 önkormányza-
ti 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 környéki hasonló méretû kertes vagy
teraszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 0630/488-1933. 

DDuunnaa--ppaarrttoonn 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. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház
I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120
m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iro-
da, 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 felújított 225 nm-es 2 garázsos, kertes ikerház fél
eladó. Irányár: 96 M Ft. BakosLak Ingatlan 3260618

BBiimmbbóó úton családi házépítésre alkalmas telek 117 millió fo-
rintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18 , 06-20-
9740-571.

IIII..  FFeennyyvveess  utcánál felújítandó családi ház 110 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18 , 06-20-9740-571.

IIII..  KKuurruucclleessii  útnál 2001-ben épült 68 nm-es 2 + félszobás el-
sõ emeleti, erkélyes, garázsos igényes lakás 50 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326-06-18, 06-20-9740-571.

KKéésszzppéénnzzees ügyfelünk részére keresünk minimum 40 nm-es
1,5-2 szobás lakást 18 millió forintig, második emelet felett lif-
tes házban. BakosLak Ingatlan 326-06-18, 06-20-9740-571.

KKeerreessüünnkk készpénzes ügyfelünk részére 14 millió forintig la-
kást lehet romos állapotú is. BakosLak Ingatlan 326-06-18, 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 326-06-18 , 06-20-9740-571.

KKeerreesseekk  aa  VVáárrbbaann  7700  mm22 kköörrüüllii  vviilláággooss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
vvaaggyy  öörröökkllaakkáásstt..  JJeelleennlleegg  111122  mm22--eess,,  eerrkkééllyyeess,,  VVáárr  aallaattttii

öörröökkllaakkáássbbaann  llaakkoomm..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--997744--44666699..

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

BBOORR  KKUUCCKKÓÓ.. Ingyenes kóstolás, házhozszállítás. Akci-
ós borok, minden palackos és magyar minõségi folyóbor.
Borszaküzlet a XI. ker. Móricz Zsigmond körtéren. Jó bort,
jó áron! Telefon: 06-70-2934-347, www.bor-kucko.hu.

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

OPTIKA PAP SÁNDOR OSTROM UTCA 6.
Papné Türk Margit optomerista látszerész 
feleségemet, kiváló munkatársamat jeles

SZÜLETÉSNAPJÁN 
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM! 

Telefon: 213-5368

BBpp--ttõõll  20 km-re fekvõ földterületem kaszálására, meg-
munkálására személygépkocsival rendelkezõ mmuunnkkaavváállllaallóótt
kkeerreesseekk,,  heti 1-2 alkalomra. Telefon: 3750-068.

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

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!!

Szolgáltatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Életjáradék

Megjelenés
JJúúlliiuuss

Augusztus 14.
Augusztus 28. 

Szeptember 11.
Szeptember 25.

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

Lapzárta
SSzzüünneett

Augusztus 5.
Augusztus 19.
Szeptember 2.

Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
JJúúlliiuuss

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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A Margit körút 31-33. szám alatt található
Amplifon Hallásközpont ismét egészség-
megõrzõ kampányt tart a lakosság számá-
ra. Kellemes, korszerûen felszerelt környe-
zetben várják ingyenes hallásvizsgálatra az
I. kerületi érdeklõdõket. Az éves hallásszûrés
fontosságáról Dr. Tibold Eszter fül-orr-gé-
gésszel, az Amplifon Hallásközpontok
audiológus fõorvosával beszélgettünk. 

s Nem elsõ ízben kínálják fel az ingyenes hallás-
szûrés lehetõségét. Mik az eddigi tapasztalatok,
mennyire figyelnek oda az emberek a hallásuk
egészségére?

Munkám során azt tapasztalatom, hogy az egész-
ségtudatos életmód évrõl évre egyre fontosabb
szerepet tölt be az emberek életében, és ez a hal-
lásukkal kapcsolatosan is így van. Sokszor a kör-
nyezetük ad olyan visszajelzéseket számukra,
amelyek miatt felismerik a hallásproblémát. A
rokonok, barátok azok, akik figyelmeztetik õket
arra, hogy túl hangosan hallgatják a TV-t, vagy
szemrehányást tesznek nekik, amiért csak kia-
bálva lehet velük kommunikálni. Természete-
sen elõfordul, hogy valaki a visszajelzések ellené-
re halogatja a probléma megoldását, mert tart a
vizsgálattól.
s Mi lehet ennek az oka?

Sokan félnek az ismeretlentõl, nem tudják,
hogy mi fog történni. Pedig a hallásvizsgálat fáj-
dalommentes, és nem jár semmiféle kellemet-
lenséggel. Persze akadnak olyanok is, akik érzik,
hogy probléma lehet a hallásukkal, de ennek el-
lenére nem akarnak szembesülni azzal, hogy baj
van. Tartanak attól, hogy a diagnózist követõen
azt hallják a hallásspecialistától, hogy hallóké-
szüléket kell viselniük.
s Mitõl lehet ez a félelem a hallókészülékekkel
szemben?

Az embereknek negatív elképzeléseik vannak a
hallókészülékkel kapcsolatosan. Amikor meg-
mutatom nekik, hogy milyen pici, a legtöbben
meg is lepõdnek. Miután felpróbálják, és meg-
tapasztalják, hogy milyen vele hallani, már
könnyebben megbarátkoznak a helyzettel.
Hazaviszik otthoni kipróbálásra, ismerkednek
a készülékkel és az új hallásszituációval. Ekkor

érzik csak meg igazán, hogy milyen minõségi
változást jelenthet egy szakértelemmel megvá-
lasztott és beállított hallókészülék az életükben.
Egyébként a próbahordás ingyenes, nem jár
semmilyen kötelezettséggel, tehát nincs veszíte-
nivalójuk.
s Miért hangsúlyozzák az évenkénti szûrés fontos-
ságát?

Az éves halláskontroll vizsgálat ugyanazért fon-
tos, mint idõnként az életünkbe beiktatott vér-
vétel, tüdõszûrés vagy a fogorvosi konzultáció.
Vannak dolgok, amelyek nem változnak, de be
kell látnunk, hogy hallásunk nem ilyen. A kor
elõrehaladtával gyakran alakul ki nagyothallás.
A nagyobb probléma megelõzése érdekében ér-
demes rászánnunk az életünkbõl azt a 20-30 per-
cet, ugyanis minél elõbb történik meg a diagnó-
zis, annál nagyobb az esély, hogy sikerül korrigál-
ni hallásveszteségbõl adódó panaszokat. Sajnos
néhányszor találkoztam már olyan esettel is,
hogy valaki túl sokáig halogatta a döntést, és már
nem lehetett olyan minõségi változást elérni,
hogy a hallásélménye jelentõsen javulni tudjon.
s Mit kell tennie annak, aki szeretne ellátogatni az
ingyenes hallásvizsgálatra?

Az Amplifon nyári egészségmegõrzõ kampányá-
nak köszönhetõen most lehetõsége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körû hallás-
vizsgálaton. A világ vezetõ gyártóinak készüléke-
it kipróbálhatja, és akár otthoni környezetben is
tesztelheti. A vizsgálatokra nem kell várni, hi-
szen mindenki idõpontot kap és személyre sza-
bott ellátásban részesül. Érdemes tehát most be-
jelentkezni. Bejelentkezés: 06 (1) 336 0298.

Elmúlt 60 éves? 
Vizsgáltassa meg évente hallását!

Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus fõorvos

Forgalomkorlátozások a Red Bull Race idején
A Red Bull Air Race 2015 rendezvénysorozat miatt je-
lentõs forgalomkorlátozásokra kell számítani a kerü-
letben. Július elsõ hétvégéjén a Red Bull Air Race hat
év után visszatér Magyarországra. Ez egy olyan nem-
zetközi repülõ versenysorozat, amelyben a világ leg-
képzettebb pilótái vesznek részt, akiknek egy adott
pályán kell végigrepülni a lehetõ legrövidebb idõ alatt,
ezúttal a Duna felett.

JJúúnniiuuss  2200--ttóóll  jjúúlliiuuss  1100--éénn  2222..0000  óórrááiigg tilos megállni  a II. kerület Csalogány utca mindkét oldalán a Fõ utca és a Bem
rakpart között, a Nagy Imre téren a Fõ utca és a Gyorskocsi utca között. 

JJúúnniiuuss  2200--ttóóll  jjúúlliiuuss  88--áánn  0066..0000  óórrááiigg tilos megállni a Budai alsó rakpart mindkét oldalán az Üstökös utca és a
Döbrentei tér között.

JJúúnniiuuss  3300--áánn  2200..0000  óórrááttóóll  jjúúlliiuuss  66--áánn  0044..3300  óórrááiigg  tilos megállni a Bem rakpart mindkét oldalán a Vám utca és a
Szilágyi Dezsõ tér között.

JJúúlliiuuss  33--áánn  2222..0000  óórrááttóóll  jjúúlliiuuss  66--áánn  0044..3300  óórrááiigg  tilos megállni a Budai alsó rakpart mindkét oldalán 
a Döbrentei tér és a Bertalan Lajos utcai felhajtó között, 
az Alagút utca mindkét oldalán az Attila út és az Alagút között, 
a Fõ utca mindkét oldalán a Lánchíd és a Jégverem utca között,
a Jégverem utca mindkét oldalán (járdaszakaszokon is) a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között,  
a Bem felsõ rapkart mindkét oldalán a Lánchíd és a Batthyány tér között, 
a Pala utca mindkét oldalán a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között,  
a Halász utca mindkét oldalán a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között, 
a Szilágyi Dezsõ téren a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között, 
az Aranyhal utca minkét oldalán a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között.

LLeezzáárráássrraa  kkeerrüüll    jjúúnniiuuss  2222--éénn  0044..3300  óórrááttóóll  jjúúlliiuuss  1100--éénn  2222..0000  óórrááiigg a II. kerület Csalogány utca a Fõ utca és a Bem
rakpart között.

LLeezzáárráássrraa  kkeerrüüll    jjúúlliiuuss  11--jjéénn  0044..3300  óórrááttóóll  jjúúlliiuuss  66--áánn  0044..3300  óórrááiigg  a Bem rakpart 1 forgalmi sávját a Vám utca és a
Szilágyi Dezsõ tér között.

LLeezzáárráássrraa  kkeerrüüll    jjúúnniiuuss  2277--éénn  1166..0000  óórrááttóóll  2222..0000  óórrááiigg,,  jjúúnniiuuss  2288--áánn  0088..0000  óórrááttóóll  1166..0000  óórrááiigg,,  jjúúlliiuuss  22--áánn  1122..3300
óórrááttóóll  1155..0000  óórrááiigg  vvaallaammiinntt  jjúúlliiuuss  33--áánn  0099..0000  óórrááttóóll  1166..3300  óórrááiigg    a Budai alsó rakpart az Üstökös utca és a
Döbrentei tér között.

JJúúlliiuuss  33--áánn  2222..0000  óórrááttóóll  jjúúlliiuuss  66--áánn  0044..3300  óórrááiigg  teljesen lezárják a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a
Bertalan Lajos utcai felhajtó között. 

JJúúlliiuuss  44--éénn  0099..3300  óórrááttóóll  1177..4455--iigg  vvaallaammiinntt  jjúúlliiuuss  55--éénn  1111..3300  óórrááttóóll  1188..3300  óórrááiigg  lezárják a Lánchíd utcát az Ybl Miklós
tereet, az Apród utcát aaz Attila út és a Döbrentei utca között, az Alagutat , a Clark Ádám teret,  a Fõ utcát a Clark
Ádám tér és a Csalogány utca között, a Bathyány utcát a Gyorskocsi utca és a Fõ utca közöt,t a Bem rakpartot a
Lánchíd és a Batthyány tér között a Jégverem utcát a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között, a Halász utcát a Fõ ut-
ca és a Bem felsõ rakpart között, a Pala utcát a Fõ utca és a Bem felsõ rakpart között, az Öntõház utcát,  a Széchenyi
felsõ rakpartot, a Széchenyi teret.

JJúúlliiuuss  22--áánn  1122..3300  --1155..0000  óórraa  kköözzöötttt,,  jjúúlliiuuss  33--áánn  0099..0000--1166..3300  óórraa  kköözzöötttt,,  jjúúlliiuuss  44--éénn  0099..3300  ––  1177..4455  kköözzöötttt  ééss  jjúúlliiuuss
55--éénn  1111..3300  ––  1188..3300  óórraa  kköözzöötttt a Lánchidat is lezárják, a hídon a gyalogosforgalom sem megengedett. 


