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Közfoglalkoztatás 
munkanélkülieknek
A tartósan munka nélkül élõ kerületiek számára köz-
foglalkoztatással kíván jövedelmet biztosítani az ön-
kormányzat. Azok a regisztrált munkanélküliek, akik
közcélú munkát rajtuk kívül álló okok miatt nem tud-
nak vállalni, rendelkezésre állási támogatást vehetnek
igénybe.

Tarka BARKA

A Várfok és a Várnegyed Galéria évek óta az út két ol-
daláról „kacsingat egymásra”. A közelmúltban már
tettek néhány lépést egymás felé, hiszen az I. kerület
képzõmûvészeit a Várfok Galériához kötõdõ fiatal
festõmûvész, Csiszér Zsuzsi képviselte testvérváro-
sunkban, Regensburgban. Március 18-án immár nyolc
mûvész lépte át a képzeletbeli Rubicont, és az úttest
túloldalán lévõ Várnegyed Galériában egyszeriben ki-
tavaszodott.

Ilyen tavasz még 
nem volt életemben
A százhatvan évvel ezelõtti dicsõséges tavaszi hadjárat
legnagyobb „titkára”, a sokszoros túlerõ feletti gyõ-
zelemre kínál választ a Budapesti Történeti Múzeum-
ban március 19-én megnyílt idõszaki kiállítás.
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22 Hazaszeretet és áldozatvállalás
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire emlékezett a kerület

A Budavári Önkormányzat, a helyi kisebbségi ön-
kormányzatok, a pártok helyi szervezetei és a kerü-
leti civil szervezetek március 15-én közösen emlé-
keztek az 1848-49-es forradalomra és szabadság-
harcra. A Dísz téri Honvéd emlékmû elõtt 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mondott ün-
nepi beszédet.

„Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt,
nem tevének annyit, mint mink huszonnégy óra
alatt” – idézte Nagy Gábor Tamás Petõfi Sándort
„15-dik március, 1848” címû versébõl. Ahogy a
kerület polgármestere fogalmazott: Petõfiék tör-
ténelmet írtak és ezt tudták is. A pest-budai polgá-
rok az elnyomó rendõrállam és az idegen katona-
ság dacára azt érezték, hogy összetartoznak és sza-
badok – és szabadok is lettek. Azóta egyetlen
nemzedék sem kerülheti el a márciusi ifjakat, ha
cselekedni akar, ha meg akarja határozni felada-
tait. Minden korszakban õk lettek a példa, a kiin-
dulópont, akik az árnyékból a fény felé fordítják
a nemzet jobbik énjét. S azóta egyetlen elnyomó
hatalom sem nyugodt ezen a napon. 

161 esztendõ sem halványította el tetteik je-
lentõségét – hangsúlyozta a polgármester, aki
emlékeztetett arra, hogy immáron hét generá-
ció választ el bennünket a tavaszi hadjáratban
kivívott gyõzelem és a Világosnál elszenvedett
vereség, Buda dicsõséges visszavívása és Ko-
márom várának reményvesztett feladása, a deb-

receni Nagytemplom falai közt kimondott füg-
getlenség és az aradi sáncárokban ránk neheze-
dõ alávetettség és nemzeti gyász óta. Nagy Gá-
bor Tamás szerint nekünk, a hetedik nemze-
déknek azt üzeni a forradalom, hogy a hazáját

szeretõ, a szabadságért áldozatot is vállaló em-
ber csodákra képes. Ha nem így lenne, akkor
nem lett volna reformkor, majd 1848-49-ben
forradalom és szabadságharc sem. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Bíztató, 
szép szavak
A legmagasabb magyar állami kitüntetést, a
Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét
Kányádi Sándor erdélyi költõ vehette át nemze-
ti ünnepünkön. Sólyom László köztársasági el-
nök beszédében hangsúlyozta, az õ személye a
legjobb példa a nemzet egységére.

Kányádi Sándor az egyik legismertebb ma-
gyar költõ. Mûvei számos nyelven ismertek. Po-
mogáts Béla irodalomtörténész írja róla: ,,Ká-
nyádi felolvasásai, elõadásai az erdélyi magyar-
ság nyelvi, kulturális és nemzeti tudatának erõ-
sítését, gazdagítását szolgálják. Mintha a költõi
szó õsi: ’orpheusi’ küldetését újítaná fel, vigaszt
és feloldást kínál, megküzdeni segít a gonosz ta-
pasztalatokkal, elûzi a sötét árnyakat. Ezért
mondhatja a költõ egyszerûen és tömören: A
vers az, amit mondani kell.”

A költõvel készült beszélgetés az 5. oldalon olvasható. 

Újabb kamerákkal bõvült 
a kerületi térfigyelõ rendszer

Tizennyolcmillió forintért hét kamerával bõvítette
térfigyelõ rendszerét a Budavári Önkormányzat.
Az újonnan kihelyezett készülékekkel együtt ösz-
szesen tizenhat kamera vigyázó szeme figyeli az I.
kerület köztereit.

Március közepén hét új kamerával bõvült a
Budavári Önkormányzat térfigyelõ rendszere. 

A hálózat kiépítése még 2001-ben kezdõdött,
akkor kilenc készüléket helyeztek el az I. kerület
közbiztonsági szempontból kiemelt közterein.
Két-két kamerát kapott a Batthyány és a Szent-
háromság tér, egy-egy berendezés került a Ha-
lászbástyához, a Schulek lépcsõhöz, a Dísz térre,

a Tárnok utcába, valamint a Szilágyi Dezsõ tér-
re. A legnagyobb közvetlen haszna talán a
Hilton elé telepített kamerának van, hiszen a
felvételeknek köszönhetõen könnyebb fellépni
a Halászbástya környékén „dolgozó” pirosozók-
kal szemben. Az autólopások visszaszorítása ér-
dekében ugyanakkor a Batthyány téri kamerát
várhatóan áthelyezik a felsõ rakpartra. 

A most elvégzett tizennyolcmillió forintba
kerülõ beruházás során a Gránit lépcsõ - Lovas

út keresztezõdésében, az Attila út - Bugát lép-
csõ sarkán, az Alagút utca - Attila út találkozá-
sánál, a Clark Ádám és a Szarvas téren, a Krisz-
tina körút - Roham utca sarkán, valamint a
Gellérthegyi Víztározónál szereltek fel új kame-
rákat. Ez utóbbi helyszínen a kamerák a Fi-
lozófusok Kertje szoborcsoportra is rálátnak,
így nagyobb védelmet kap az utóbbi években
több alkalommal megcsonkított köztéri alko-
tás. A Szarvas téri kamerának  köszönhetõen
pedig Antall József szobra is nagyobb bizton-
ságban lesz.  

A mostani fejlesztésen kívül a Bûnmegelõzési
Cselekvési Program keretében további öt kame-

ra felszerelését tervezik. Amennyiben sikerül
forrásokat biztosítani, bekamerázzák a Mészá-
ros utca - Krisztina tér sarkát, a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium környékét, a Fõ utca - Halász utca
keresztezõdését, a Citadellát, illetve a Gránit
lépcsõ - Logodi utca - Mikó utca - Tábor utca
csomópontját. Az elmúlt nyolc évben kifejlesz-
tett térfigyelõ rendszert a rendõrség mûködteti
a bõvítés és az üzemeltetés költségeit a Budavári
Önkormányzat vállalta magára.

Az oktatási törvény értelmében kötelezõ felvenni
az óvodába az ötödik életévét betöltött gyerme-
ket. Ennél lényegesen többet vállal a Budavári
Önkormányzat, hiszen az óvodákba jelentkezõ 3.
életévét augusztus 31.-ig betöltött kerületi gyere-
keket kivétel nélkül el tudták helyezni.  

A kerületi intézményekbe a felvételi kérelem
kitöltésével május 4-8. között lehet jelentkezni, a
beiratkozás pontos idejét az intézményekben ki-
függesztik. A kérelem elsõ helyén a körzetes ovit,
majd a választott óvodákat kell feltüntetni. Je-
lentkezéskor szükség van a szülõ és a gyermek lak-
címkártyájára, az anyakönyvi kivonatra, valamint
a szülõ személyi igazolványára. 

Az elbíráláskor elõnyt élveznek a körzetes je-
lentkezõk és a kerületiek, figyelembe veszik ha a
szülõk valamelyike a kerületben dolgozik illetve

azt, hogy a gyermek testvére is a megjelölt óvodá-
ba jár. Az óvodavezetõ a szülõket 2009. június 5-
ig értesíti a döntésrõl. Jó tudni, hogy napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a
gyermek, aki az adott évben betölti ötödik élet-
évét, ennek teljesítéséért pedig a szülõ tartozik
felelõsséggel. Mivel az önkormányzat óvodáiban
megfelelõ számú hely áll rendelkezésre, az utób-
bi években egyszer sem fordult elõ, hogy kerületi
gyermek kérelmét elutasították volna. Az azon-
ban elképzelhetõ, hogy a körzetes intézmény he-
lyett egy közeli oviba helyezik el a jelentkezõt.
Elõjegyzésbe kerülnek ugyanakkor azok, akik
harmadik születésnapjukat augusztus 31. után
ünneplik. Õket idén csak akkor vehetik fel, ha
évközben megüresedik egy hely valamelyik óvo-
dában. (Folytatás a  3. oldalon) 

Minden kerületi kisgyermeket elhelyez az önkormányzat

Várják az óvodásokat
Az utóbbi években örvendetesen megnõtt a születések száma a kerületben, így egyre többen íratják be gyerme-
keiket az önkormányzat óvodáiba. Lépést tart az igényekkel a Budavári Önkormányzat, a fejlesztéseknek
köszönhetõen valamennyi elsõ kerületi kisgyermeket eddig el tudott  helyezni az intézményekben.

Fotó: Kaiser Ottó

A Dísz téri Honvéd emlékmûnél a Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamár polgármester és Sediánszky János
alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait 

Kányádi Sándor
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s Pályázat társasház által igényelhetõ felújítási hitelfel-
vétel támogatásához a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek 12/2005. (VI. 1.) Kt. Rendelete alapján.
l A pályázaton való részvétel feltételei:

TTáámmooggaattááss  aannnnaakk  aa  ttáárrssaasshháázznnaakk  nnyyúújjtthhaattóó,,  aammeellyy
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek

hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Ön-

kormányzatot megilletõ egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség ál-
tal felvett hitel-tartozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az
építéshatóság építési engedélyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyûlés dön-
tött – a pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mértékû
fedezetet nyújtó  – a felújítási alap javára történõ befizetési kötelezettségrõl,
avagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvééggzzeetttt  ffeellúújjííttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûû--
ssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vveehheettõõ  iiggéénnyybbee::

(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése,
talajvíz elleni védelem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy rész-

leges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti beren-

dezések és vezetékhálózatok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer- tel-
jes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a kapu-
telefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hõ-
szigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok

elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és bo-
nyolítási  költségeinek fedezésére nyújtható

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettõl

igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg 
a) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint 
b) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt követõen

kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már teljes
egészében visszafizette.

AA  ttáámmooggaattááss  iiddõõttaarrttaammaa  ((ffuuttaammiiddeejjee))  lleeggffeelljjeebbbb  1100  éévv..  (A vállalt idõtarta-
mot a társasház maga határozza meg.)
l A pályázaton való részvétel módja

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa:: az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a szükséges mellékleteket csatolva.

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee:: Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I.
Kapisztrán tér 1.)

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22000099..  mmáájjuuss  66..  ((sszzeerrddaa))  1122  óórrááiigg lehet be-
nyújtani.

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig - a

pályázatokat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások privatizációja során

alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügyfélszolgálati

Irodáinkon (Budapest, I., Kapisztrán tér 1. és Budapest, I., Attila u. 12.) besze-
rezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyoni Irodájánál (telefon: 458-3029).

Pályázat társasházaknak
s Dalszerzõverseny 2009 

AA  BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  ééss  aa  BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa  ddaallsszzeerrzzõõ  vveerrsseennyytt  hhiirr--
ddeett,,  mmeellyynneekk  ccéélljjaa  aa  ffiiaattaallookk  zzeenneekkuullttúúrraa  ééss  aazz  iiggéénnyyeess  zzeennee  iirráánnttii  ffooggéé--
kkoonnyyssáággáánnaakk    eellmmééllyyííttééssee,,  zzeenneeii  kkrreeaattiivviittáássuukk  ffeejjlleesszzttééssee,,  eellõõaaddóómmûûvvéésszzii
kkééppeessssééggeeiikk  kkiitteelljjeessííttéésséénneekk  sseeggííttééssee,,  öösszzttöönnzzééssee..

Pályázhatnak magyarországi illetõségû dalszerzõk, vagy közösségek (szer-
zõpáros, zenekar) két kategóriában: 14-18 és 18-23 éves korig.

Pályázni populáris zenei mûfajú dalokkal lehet. A pályázatra saját szerze-
mények adhatók be, feldolgozás nem lehet! Követelmény a zene, a szöveg és
az akusztikus hangszerelés! Nevezési díj: 2000 Ft/pályázat.
l A kiválasztás:

A verseny során két fordulóban kell részt venni. A második fordulóba a
szakmai zsûri választása alapján kategóriánként 6-6 dal jut tovább. 

A 2. forduló a Budavári Mûvelõdési házban egy háromnapos zenei tábor
keretében zajlik:

2009. augusztus 26-án 14-18 évesek + zenei kurzus (gitár),
2009. augusztus 27-én 18-23 évesek + zenei kurzus (ének),
2009. augusztus 28-án döntõ mindkét kategóriában (dalszerzés).
AA  ddaallookk  éérrttéékkeellééssee  ééllõõ  eellõõaaddááss  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..  
A 2. fordulóban a zsûrizés szabadon látogatható. A kurzusokra külsõsök na-

pi jegyet válthatnak. A pályázók számára a kurzusok ingyenesek.
A zsûri a legjobb elõadásért különdíjat adhat ki. 

lA pályázatra vonatkozó feltételek:
Szöveges zenét várunk, tisztán instrumentális szerzemény nem adható le.

Már létezõ zene újraszövegezett változatával nem lehet részt venni. A pálya-
mûvek hossza nem lépheti túl a 6 percet. A beadott pályamû nem lehet ko-
rábban már megjelent, kiadott dal. Egy szerzõ több dallal is pályázhat, az elõ-
adót maga választja meg. A pályázat érvényességéhez kategóriánként leg-
alább 10 pályázat beérkezése szükséges.
lBeküldés módja:

A szerzeményeket CD lemezen (zenei felvételként vagy videóként) kérjük
személyesen eljuttatni a Budavári Mûvelõdési Házba. A lemezhez kérjük mel-
lékelni a szöveget, a szöveg szerzõje és az elõadók nevét, idegen nyelvû szö-
veg esetén kérjük mellékelni a magyar fordítást is! 

AA  bbeeaaddááss  ééss  aa  nneevveezzééssii  ddííjj  bbeeffiizzeettééssee::  2009. április 15. és 30. között hétköz-
naponként 9.00-19.00 óráig a Budavári Mûvelõdési Házban (Budapest, I.
kerület, Bem rakpart 6.) Információ: www.bem6.hu, 06/1201-0324 (Halmos
B. Ágnes); www.budaigitariskola.hu, 06-30-4976-776.

**        **        **
s Kazinczy-pályázat diákoknak

KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc  sszzüülleettéésséénneekk  225500..  éévvffoorrdduullóójjaa  aallkkaallmmáábbóóll  aa  TTaabbáánnii
HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt  ééss  aa  BBuuddaavváárrii  MMûû--
vveellõõddééssii  HHáázz  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  llaakkóó,,  vvaaggyy  aazz  II..  kkeerrüülleettii  kköö--
zzééppiisskkoolláákk  vvaallaammeellyyiikkéébbeenn  ttaannuullóó  kköözzééppiisskkoollááss  ddiiáákkookk  sszzáámmáárraa  kkéétt  ttéémmáá--
bbaann::  
l II..  AA  nnyyeellvvúújjííttóó  KKaazziinncczzyy
l IIII..  „„LLééggyy  bboollddoogg  ééss  ÉÉllnnii  ssiieessss……”” – Mit jelentenek ma Virág Benedek

Kazinczyhoz írott sorai?
Pályázni témánként egy-egy 5-20 oldal terjedelmû tanulmánnyal, illetve

esszével lehet (1 oldal 1800 karakter).
A pályázatokat háromtagú zsûri bírálja el: Pajor Ildikó, a Tabáni Hely-

történeti Gyûjtemény és Dokumentációs Központ vezetõje, Kalla Zsuzsa iro-
dalomtörténész, Halmos B. Ágnes, a Budavári Mûvelõdési Ház munkatársa.

Az elsõ három helyezett könyvajándékban részesül. A zsûri különdíjakat is
kiadhat. Az érdemesnek ítélt pályamunkák nyomtatásban megjelennek a
Tabáni Füzetek Kazinczy Konferencia anyagát bemutató számában.

AAzz  eerreeddmméénnyyhhiirrddeettééss  22000099  sszzeepptteemmbbeerréébbeenn  aa  TTaabbáánnii  RReeggaattttaa  ééss  FFeesszzttiivvááll
kkeerreettéébbeenn  lleesszz..

A pályázatokat e-mailben, csatolt fájlként várjuk a tabanmuzeum@-
bem6.hu e-mail címre. 

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati anyaghoz rövid bemutatkozó levelet
mellékeljenek, szintén csatolt dokumentumként!

A levél tárgya mezõbe ezt írják: Kazinczy-pályázat
BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ:: 2009. június 15.
További információ a tabanmuzeum@bem6.hu címen kérhetõ. 

Kulturális pályázatok

A Szent János Kórház 
mûködésérõl 

A kerületünkben élõk kórházi ellátásának nagy részét biztosí-
tó Fõvárosi Szent János Kórház felügyelõ tanácsa 2009. már-
cius 3-i ülésén tárgyalta meg a fõigazgató elõzõ évi beszámoló-
ját. Az elmúlt két év a kórház életében jelentõs változásokat
hozott, mivel a kormányzati döntések alapján megtörtént a
Szent Margit Kórházzal és a Budai Gyermekkórházzal való
összevonás, majd ezt követõen a Fõvárosi Önkormányzat új
fõigazgatót nevezett ki az egyesített intézmény élére.

A kórházak mûködési feltételeit alapvetõen magasabb ren-
dû jogszabályok (pl. az egészségügyi törvény, az egészségügy
finanszírozását meghatározó törvények, kormányrendele-
tek és egészségügyi miniszteri rendeletek) határozzák meg,
melyek erõsen behatárolják az intézmények lehetõségeit.
Ezek közül is különösen a Teljesítmény Volumen Korlát
(TVK) az, amely korlátozza az intézményekben elvégezhetõ
gyógyító, megelõzõ ellátás volumenét és ez által legfõbb
okozója a várólisták kialakulásának és hosszabbodásának.
Kétségtelen tény az is, hogy az intézmény vezetõje, fõigazga-
tója saját hatáskörben, érdemben nem tud javítani azokon
az áldatlan állapotokon, amelyek jellemzik a kórházat  (a le-
pusztult, felújításra szoruló épületek, a hiányzó eszközök és
berendezések, az elavult, állandó veszélyeket jelentõ inf-
rastruktúra) mivel ezeknek a felújításához, az új eszközök
beszerzéséhez, illetve cseréjéhez a fenntartó és tulajdonos
Fõvárosi Önkormányzat hozzájárulására lenne szükség.
Sajnálatos tény, hogy a szocialista - liberális fõvárosi város-
vezetés mind a mai napig nem tudott olyan forrásokat te-
remteni, amelyekbõl ezt a hatalmas ellátási területtel ren-
delkezõ kórházat felújítani, elfogadható szinten rendbe
hozni lehetett volna. Így ma már eljutottunk arra a szomo-
rú állapotra, hogy a budai polgárok irigykedve és szégyen-
kezve kell, hogy saját kórházukra gondoljanak, még a leg-
több hasonló nagyságrendû vidéki megyei, vagy nagyobb
városi kórházban járva is, nem beszélve arról, hogy az I., a
II. és a XII. kerület lakosságát ellátó kórháznak talán meg
kellene felelni egy átlagos európai ellátási színvonalnak is.

A fõigazgató feladatai közé tartozik a rendelkezésre álló
források minél hatékonyabb felhasználása, a mûködés op-
timális szakmai színvonalának és gazdálkodásának biztosí-
tása és a döntéshozók, valamint az ellátandó lakosság, az ál-
lampolgárok számára a megfelelõ tájékoztatás nyújtása. Az
elõbbivel kapcsolatban azonban szintén nagyon sok eset-
ben a fenntartó Fõvárosi Önkormányzat köti meg a fõigaz-
gató kezét, hiszen a fõváros hagyja jóvá a kórház Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát és a költségvetését, ezzel együtt a
dolgozói létszámgazdálkodást is. Ezért nem csupán a fõ-
igazgatót terheli a felelõsség akkor, amikor azt látjuk, hogy
a nagyszabású összevonásnak és az ebbõl tervezett megtaka-
rításoknak a dolgozói létszámok tekintetében mindössze
alig több, mint fél százalékos létszámcsökkentés volt az
eredménye. A beszámoló alapján azt most még nem lehet
látni, hogy a bérkiáramlás vonatkozásában jelentkezett-e
megtakarítás, mivel erre még most sem tudtak pontos ada-
tokat szolgáltatni, de így erõsen megkérdõjelezõdik az ösz-
szevonás indokoltsága. Egyértelmûen a fõigazgató munká-
jának hiányossága, hogy a tavalyi évben – amint azt a kerü-
letünk polgárai is nyilván tapasztalhatták – a kórház sem-
milyen formában nem kérdezte meg a véleményünket,
2008-ban nem készült betegelégedettségi felmérés. Ez azért
komoly hiányosság, mivel a fenntartó és az ellátási terüle-
ten érintett önkormányzatok döntéshozói számára is na-
gyon fontos annak ismerete, hogy milyen volt a betegek elé-
gedettsége az ellátásuk során, mik azok a fõbb kifogások,
amelyeken javítani kellene, melyek a betegek közérzetét, a
laikus ellátottak által is megítélhetõ módon befolyásoló
problémák. 

Külön problémát jelentett, hogy nem kaptunk pontos
tájékoztatást (a küldõ települések szerinti kimutatást) a te-
rületen kívülrõl érkezõ betegek lakóhelyére vonatkozóan,
csupán egy meglepõen magas összesítõ adat szerepel a be-
számolóban, mely szerint a betegek több mint, fele (62,7%-
a) a kórház ellátási területén kívülrõl érkezett. Annak elle-
nére, hogy az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi kaotikus
viszonyai között ez az adat önmagában szinte semmit nem
mond, arra mégis csak felhívja a figyelmet, hogy az ellátási
felelõsség ma Magyarországon nagyon rosszul van megha-
tározva. Sajnálatosan megemelkedett a panaszok és a fel-
ügyeleti eljárások alapján kiszabott bírságok száma, mérté-
ke is.

Mindezek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az orvo-
sok, az ápolók, a többi egészségügyi szakdolgozó és a kiszol-
gáló személyzet (karbantartók, takarítók és más technikai,
valamint az adminisztratív dolgozók) erõfeszítései ellenére
ma kerületünk lakosságának kórházi ellátása méltatlan kö-
rülmények között, a kor színvonalához képest súlyos lema-
radásokat mutatva történik. Ezért hangsúlyozottan nem el-
sõsorban a kórház fõigazgatóját terheli a felelõsség, hanem
a tulajdonosi jogokat gyakorló Fõvárosi Önkormányzatot
és a finanszírozás tekintetében a kormányzatot, illetve az
Országgyûlés kormánypárti többségét, de a betegek szem-
pontjából ez valójában közömbös. A kerület polgárai több-
ségében jogtisztelõ, adó- és járulékfizetõ állampolgárok,
akik ezért joggal várják el a kormányzattól és a Fõvárosi Ön-
kormányzattól, valamint az általuk fenntartott közintéz-
ményektõl, így a Fõvárosi Szent János Kórháztól is, leg-
alább az országos átlagot elérõ színvonalú fekvõbeteg szak-
ellátást, ha már azt a szintet nem is tudják nyújtani, amely
az általuk megtermelt jövedelem alapján európai összeha-
sonlításban elvárható lenne. 

dr. Pósfai Gábor
önkormányzati képviselõ, a Szent János Kórház Felügyelõ Bizottságának tagja 06-80-204-275

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

A rendszerváltást követõen a magyar társada-
lom szembesült a gazdasági rendszer átalaku-
lásának negatív következményeivel: az egyik
legjelentõsebb probléma a növekvõ mérté-
kû, tartós munkanélküliség, mely emberek,
családok elszegényedéséhez, a szegénység át-
öröklõdéséhez vezet. A kutatások rámutattak
arra, hogy az a rendszer, mely segélyekkel pró-
bálja orvosolni a munkanélküliséget, nem
tartható fenn, mert egyrészt hiányzik az ösz-
tönzõ erõ a munkakeresésre – a családok a se-
gélyre szocializálódnak –, másrészt a fekete-
munka szûrése sem megoldott.

Ezeket a tapasztalatokat figyelembe véve
módosította tavaly az országgyûlés a szociális
törvény aktív korúak ellátására vonatkozó ré-
szét. A segélyezéssel szemben elõtérbe helyez-
ték a közfoglalkoztatást, amely az aktív korú-
aknak jövedelmet biztosít, s ezzel együtt –
szemben a rendszeres szociális segéllyel –
szolgálati idõt is ad, amely a késõbbi nyugdíj
szempontjából fontos tényezõ.

A törvényben foglaltakkal összhangban,
„Út a munkához” címmel közfoglalkoztatási
tervet fogadott el legutóbbi ülésén a Buda-
vári Önkormányzat képviselõ-testülete. Kri-
zsán Ildikó, a Polgármesteri Hivatal Népjó-
léti Irodájának vezetõje lapunknak elmond-

ta: a jogszabályi követelményekhez igazodva
a kerületi tervben elõírták, hogy közcélú
munka keretében az foglalkoztatható, aki-
nek az aktív korúak ellátására való jogosultsá-
gát megállapították, illetve aki rendszeres szo-
ciális segélyre nem jogosult, és nyilatkozat-
ban vállalja, hogy együttmûködik a területi-
leg illetékes munkaügyi központtal, továbbá
az elhelyezkedése érdekében teljesíti az állás-
kereséséi megállapodás feltételeit.

A közcélú munka programba történõ belé-
pés az aktív korúak ellátására való jogosultság
iránti kérelem benyújtásával kezdõdik a
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján. A
jogosultságot megállapító határozat kézhez-
vételét követõ 15 napon belül kell felvenni a
kapcsolatot a munkaügyi központtal nyilván-
tartásba vétel céljából. A központ a közfoglal-
koztatási tervben szereplõ munkaköröket fel-
ajánlja a kérelmezõnek, akit ezután foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálatra utalnak. A köz-
foglalkoztatottal a kerületi GAMESZ köt
munkavállalási szerzõdést és közvetíti a meg-
adott intézményhez. 

A közfoglalkoztatási tervben szereplõ mun-
kakörök betöltéséhez általában alap vagy kö-
zépfokú képesítés szükséges. A munkák jelle-
ge változatos: szociális segítõt, segédgondo-

zót, egészségügyi szakdolgozót éppúgy keres-
nek, mint adminisztrátort, konyhai kisegí-
tõt, gondnokot, közterületi segédmunkást,
illetve víz- vagy elektromos szereléshez, eset-
leg ácsmunkákhoz értõ karbantartót. A köz-
célú munkát vállalókkal legalább évi 90 nap-
ra és minimum napi hat órai munkavégzésre
kötnek határozott idejû munkaszerzõdést. A
munkabér nem lehet kevesebb az aktuális
minimálbérnél, ami jelenleg 71.500 forint,
legalább középfokú végzettség és/vagy szak-
képzettséget igénylõ munkakör esetében pe-
dig 87.000 forint.

Abban az esetben, ha valaki a közfoglalkoz-
tatásban neki fel nem róható okból nem vesz
részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem
részesül, rendelkezésre állási támogatásra jo-
gosult. E támogatási formát az is igénybe ve-
heti, akinél az aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot megállapították, a területileg ille-
tékes munkaügyi központban álláskeresõ-
ként regisztrálták, és teljesíti az elhelyezkedé-
se érdekében megkötött álláskeresési megál-
lapodás elõírásait. A támogatást igényelhetik
továbbá azok, akik olyan képzésben vesznek
részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény sze-
rinti keresetpótló juttatást nem állapítottak
meg. A rendelkezésre állási támogatás mérté-
ke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege, azaz idén 28.500 forint havonta. A
rendelkezésre állási támogatásról az önkor-
mányzat dönt. -d- 

Közfoglalkoztatás munkanélkülieknek
A tartósan munka nélkül élõ kerületiek számára közfoglalkoztatással kíván jövedelmet biztosítani
az önkormányzat. Azok a regisztrált munkanélküliek, akik közcélú munkát rajtuk kívül álló okok
miatt nem tudnak vállalni, rendelkezésre állási támogatást vehetnek igénybe.
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Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác Díj 
2009. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi szék-
helyû, illetve tevékenységüket részben vagy egészben
az I. kerületben kifejtõ civil szervezetek, kamarák, to-
vábbá egészségügyi intézményvezetõk, intézményi
érdekképviseletek figyelmét, hogy a Budavári Sem-
melweis Ignác Díj 2009. évi díjazottaira 2009. május
29-ig tehetnek javaslatot. A Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a díj adományozásával ismeri el
az I. kerületben az egészségügyi, szociális ellátás terü-
letén legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ sze-
mélyeket, akik hozzájárultak  az ellátás színvonalának
emeléséhez. Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos
javaslatokat, melyeket legkésõbb 2009. május 29-ig
lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
Információ: dr. Pótor Zita (tel.: 458-3028)

Budavári Önkormányzat

Városrészi lakossági fórum a Krisztinavárosban  
2009. április 7-én (kedden) 17.00 órakor dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, Jeney Jánosné, Velich
Katalin, Kovács György és Patthy Szabolcs önkor-
mányzati képviselõk Városrészi lakossági fórumot tar-
tanak a Krisztinavárosban élõk számára a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara székházában (1016
Budapest, Krisztina krt. 99.) Téma: Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia, megvalósult fejlesztések, jö-
võbeli tervek. 

Ismerjük meg Lendvát!
Az I. kerület testvérvárosa, a szlovéniai Lendva Vita
Kamarakórusa ad koncertet 2009. április 7-én (ked-
den) 19.00 órától a Magyar Kultúra Alapítvány szék-
házában (Budapest, I. Szentháromság tér 6.). Ve-
zényel: Joze Gerencer. A koncertre a belépés ingyenes.
Másnap, április 8-án 11.00-16.00 óra között Pannon
gyógyfürdõk címmel idegenforgalmi napot tartanak a
Budavári Önkormányzat Városházáján. Az idegenfor-
galmi nap keretében az érdeklõdõk megismerkedhet-
nek Lendva és környéke gasztronómiájával és gyógy-
turizmusával.  

Portrék és vallomások
Ha rejtvényben kérdeznénk, olvasóink bizonyára
gyorsan kitalálnák, hogy ki fogalmazta meg az alábbi
gondolatot: „Az én pályám lényege az volt, hogy a ze-
nét és a költészetet próbáljam a rádió és a televízió le-
hetõségeivel fölerõsíteni mindenki számára. A Ki nyer
ma adását hallgatták egyszerû emberek aratás köz-
ben, de minden nap meghallgatta Ferencsik és Ottlik
is.” - Természetesen Czi-
gány Györgyrõl van szó,
akinek portréja a Kedves
szomszédaink  címû kiállí-
tás egyik tablóján szerepel.
A neves költõ, szerkesztõ
március 13-án - számos
ismert mûvésszel és íróval
együtt - személyesen is el-
látogatott a tárlat megnyi-
tójára. Húsz jól eltalált fo-
tó, mellettük néhány sor
idézet – és máris megtud-
hatjuk, hogy a bemutatott
hírességek mit gondolnak otthonukról, lakóhelyükrõl:
a Pasarétrõl, Hidegkútról, a Barsi utcáról vagy a Gül
Baba lépcsõrõl, azaz a II. kerületrõl. A Budai Polgár
szerkesztõsége által rendezett tárlat megnyitóján
Tóth Ildikó fõszerkesztõ köszöntötte a megjelent
„modelleket” és az érdeklõdõ közönséget, majd dr.
Láng Zsolt, a városrész polgármestere rövid, szemé-
lyes hangú beszéddel nyitotta meg a kiállítást. A pol-
gármester a jelenlévõknek a szívéhez legközelebbi
helyekrõl is vallott, majd egy szellemes fordulattal
méltatta a portrékat készítõ Eisenmann József fotog-
ráfust, aki ezúttal képei legjavából válogatott. A kiállí-
tás április 12-ig, hétköznap 9-17 óra között, hétvégén
9-14 óra között a Marczibányi téri Mûvelõdési Köz-
pont galériájában tekinthetõ meg. 

Röviden
(Folytatás az 1. oldalról)

Az elsõ kerületben három óvoda és ugyanennyi
óvodai telephely található. Az Iskola utca 44. alat-
ti Vízivárosi ovihoz tartozik a Toldy Ferenc utca
66., a Nyárs utca 2-4.-ben üzemelõ Naphegyi
Óvodához a Mészáros utca 56/b és a Tigris utca
58-60. Külön telephely nélkül mûködik a
Brunszvik Teréz ovi a Lovas utca 3-ban. Az intéz-
mények huszonöt csoportban összesen 579 gyer-

meket tudnak fogadni, az óvodások több mint
nyolcvan százaléka kerületi lakos. Az önkor-
mányzat folyamatosan fejleszti az intézményeket,
nemrégiben elkészült a játszószerek EU szabvá-
nyosítása, valamint gumiborítást kaptak a sza-
badtéri játszófelületek. 

Valamennyi óvodában lehetõség van ételaller-
giás, valamint egyéni fejlesztést igénylõ és mozgá-
sukban korlátozott gyerekek fogadására, szükség
esetén logopédus segítsége is igénybe vehetõ.   

Brunszvik Teréz óvoda

A villa jellegû épületben található Brunszvik Te-
réz óvodát 2097 m2 kert, és fa játékeszközökkel
jól felszerelt, változatos domborzatú játszóudvar

veszi körül. A gyerekek a nagy méretû teraszt is
szívesen használják. A nevelõ-oktató munka öt
csoportban folyik. Nevelési programukban ki-
emelt helyet kap a környezet megismerésére, sze-
retetére, védelmére nevelés, az anyanyelvi neve-
lés, valamint az érzelmekre ható, sokoldalú, gyer-
mekközpontú fejlesztés. Alaptevékenységük leg-
fontosabb eleme a játék, ami alkalmat ad a komp-
lex tartalmi fejlesztésekre, az egészséges életmód

szokásainak alakítására, az edzettség, állóképes-
ség növelésére, a közösségi szokások alakítására
és a készségek, képességek erõsítésére. E mellett
helyben tartanak pszichológiai és logopédiai fog-
lalkozásokat, illetve dyslexia-prevenciót a
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet szak-
emberei segítségével. 

Naphegyi óvoda

A Nyárs, a Tigris és a Mészáros utcai épületek jó
levegõjû, felszerelt játszó udvarokkal rendelkez-
nek.  Két tornateremben és egy nagyméretû cso-
portszobában folynak a mozgásfejlesztõ foglalko-
zások. Fontos feladatuknak tartják, hogy a gyer-
mekek részére egészséges környezetet biztosítsa-

nak. Ennek érdekében lehetõsége van a szülõk-
nek sókamra használatára is. 

Az óvoda tíz csoporttal három épületben mû-
ködik.

A gyerekek megfelelõ fejlesztését orvos, pszi-
chológus, logopédus és fejlesztõpedagógus segíti. 
Pedagógiai programjuk fõ célja a nyitott, vidám
családias légkörû óvoda megvalósítása. Ennek ér-
dekében különös figyelmet fordítanak a játékos-
ság, az értelmes szabadság, a kreatív tevékenység,
az önálló tapasztalás és mozgás biztosítására. 

Az óvodában a gyermekek egyéni fejlõdésének
figyelembe vételével folyik a képességek és készsé-
gek fejlesztése, a korosztálynak megfelelõ ismere-
tek átadása, a hagyományok ápolása és az érték-
közvetítés. 

Céljuk a beszédkészség, a gyermeki önkifejezés
fejlesztése, és az iskolai helytálláshoz szükséges
megfelelõ szintû részképességek biztosítása. 

Vízivárosi óvoda

Az Iskola utcai épületet tágas, parkosított udvar
veszi körül, a Toldy Ferenc utcában teraszok és
nagy udvar fogadja a gyerekeket. Mindkét hely-
szín jól felszerelt tornateremmel rendelkezik.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejleszté-
sét a személyiség tiszteletben tartásával az életko-
ri és egyéni sajátosságok figyelembe vételével va-
lósítják meg 

Nevelési programjuk fõ célkitûzése a gyerme-
kek harmonikus testi, szellemi fejlõdésének biz-
tosítása játékos formában, biztonságos, szeretet-
teljes, nyugodt légkörben.

Ennek keretében kiemelt szerepet kap a kör-
nyezet megismerésére nevelés, a természetszere-
tet kialakítása az emberi, illetve a néphagyomány
értékeinek átadása, lehetõség nyíilk az egyéni, dif-
ferenciált készségfejlesztésre. 

Hangsúlyt helyeznek a magatartás-kultúra for-
málására, a kommunikációs készség fejlesztésére,
az esztétikai nevelésre, ízlésformálásra, valamint
nemzeti kultúránk ápolására. Figyelmet fordíta-
nak az egészségmegõrzésre, minden évben szûrõ-
vizsgálatokat szerveznek a gyermekeknek.

K. Á.

Várják a kerületi óvodásokat

Hunyadi Lászlóra emlékeztek
A Budavári Palota feltárásakor a Csikós udvarból
került elõ annak a szobornak a talapzata, amelyet
Mátyás király állíttatott öccse, Hunyadi László
kivégzésének helyén. Az egykori vérpadtól néhány
méterre emléktábla hirdeti, hogy 1457. március
16-án az esküszegõ királyi önkény oltotta ki
Hunyadi László ifjú életét.

A Budavári Önkormányzat 2008-ban, a Mátyás
550 emlékévben készíttette, és avatta fel az emlék-
táblát. A hagyományteremtõ kezdeményezés
idén koszorúzással folytatódott. Március 16-án, a
tábla elõtt dr. Nagy Gábor Tamás idézte fel az ese-
ményeket:  - A 15. századi  Magyarországon –  V.
László uralkodása idején – Hunyadi János Nán-
dorfehérvárnál megállította a török inváziót, de a
csatában dúló pestisjárványnak maga is áldozatul
esett. A király az országos fõkapitányi tisztet a
Hunyadiak ellenlábasának, Cillei Ulriknak ado-
mányozta. Cillei elkoboztatta a várakat, és a ki-
rály kíséretében Nándorfehérvárra indult.
Hunyadi László arról értesült, hogy az életére tö-
rõ cselszövés készül. A királyt és Cilleit igen, nagy-
számú kíséretüket azonban nem engedte be a
várba. A dulakodásba torkolló vita végén

Hunyadi hívei megölték a László életére törõ
Cilleit, a király tanácsosát.

V. László esküvel fogadta, hogy nem bünteti
meg Hunyadi Lászlót Cillei halála miatt. A király
azonban megszegte esküjét, 1457 márciusában a
budai Várba csalta a Hunyadi fiúkat, ahol azon-
nal elfogták és fej-, valamint jószágvesztésre ítél-
ték õket. A király Mátyásnak kegyelmet adott, de
Lászlót már másnap, 1457. március 16-án kivé-
gezték.

A kivégzés után a politikai helyzet miatt a király
Bécsbe, majd Prágába menekült, és magával vitte
Mátyást is. V. László hamis esküje után napra
pontosan egy esztendõvel meghalt. A hagyo-
mány úgy tartotta, hogy e sorscsapás azért érte,
mert megszegte a szavát. A magyar rendek 1558-
ban Mátyást emelték trónra, akinek uralkodásá-
val megkezdõdött a magyar reneszánsz virágkora. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arra emlékeztette a je-
lenlévõket, hogy Hunyadi László a reformkorban
a nemzeti ellenállás jelképévé vált. Alakja Bes-
senyei György mellett Petõfi Sándort, Erkel Fe-
rencet és Madarász Viktort is megihlette. A ma-
gyar történelem e balsorsú mártírja elõtt az utó-
kor is fejet hajt. 

A rövid emlékbeszédet követõen koszorúzásra
került sor. Az emléktáblánál a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és Sediánszky János alpolgármester koszo-
rúzott, majd a Budavári Általános Iskola diákjai
és a Budavári Lakosok Szövetségének képviselõi
helyezték el az emlékezés virágait.                      R. A.

Összehangolja mûködését a  Királyi Borház és Pincemúzeum a Buda-
pesti Történeti Múzeum, illetve a Nemzeti Táncszínház. Az ünnepé-
lyes keretek között aláírt megállapodás értelmében a három intézmény
közös programokkal és kedvezményekkel igyekszik fellendíteni a budai
Vár kulturális életét.

A Budapesti Történeti Múzeum valamint a Ki-
rályi Borház és Pincemúzeum csomagja húsz száza-
lékos kedvezményt biztosít a belépõjegyek árából,
valamint magában foglal egy ingyenes tárlatveze-
tést a Pincemúzeumban. Tíz százalékkal olcsób-
ban válthatnak jegyet a Nemzeti Táncszínház elõ-
adására és borkóstolóval egybekötött ingyenes be-
lépõt kapnak a Pincemúzeumba a „Bor és Tánc”
program résztvevõi.  

A legújabb felmérések szerint a turisták köré-
ben komoly igény mutatkozik a különbözõ kultu-
rális területeket és a gasztronómiát egymás mellett
bemutató komplex programokra – mondta Feke-
te László. A kezdeményezést felkaroló Budapesti
Turisztikai Szolgáltató Kht. igazgatója szerint az
együttmûködésnek köszönhetõen végre fellen-

dülhet a Vár kulturális élete. Remény van arra, hogy a múzeumok,
kulturális szolgáltatók és üzlettulajdonosok összefogásának kö-
szönhetõen sikerül hosszabb ideig a Várban tartani a turistákat.

Hasonlóan vélekedett Tollár Tibor a Királyi Borház és Pince-
múzeum ügyvezetõ igazgatója, aki hangsúlyozta: a
turisták jelenleg csak átszaladnak a Váron, hiszen
nincsenek több órás elfoglaltságot biztosító prog-
ramok. Ezen kíván változtatni a három intéz-
mény, amikor egyszerre kínálnak gasztronómiai
és kulturális élményt a Várba látogatóknak. Kü-
lönbözõ profilú szolgáltatók mûködnek tehát
együtt bebizonyítva, hogy egyedi értékeiket össze-
fogva még hatékonyabbak lehetnek. A BTH ab-
ban segít, hogy promóciós eszközeit csatasorba ál-
lítva minél szélesebb körben népszerûsítse a kez-
deményezést. 

Bodó Sándor reményének adott hangot, hogy
népszerûek lesznek a közös programok, annál is
inkább mert a mûvészetek és a finom italok évszá-
zadok óta jó barátságban vannak egymással. A
Budapesti Történeti Múzeum fõigazgatója elkép-
zelhetõnek tartotta, hogy a jövõben borkóstolással

és hangulatos délutáni sétával egybekötött tárlatvezetéseket is tar-
tanak, illetve létesülhetne egy új tárlat a Pincemúzeum területén
végzett ásatásokkor talált gyümölcs magvakból. A cél az, hogy az új
intézményi összefogás szervesen beilleszkedjen a Vár kulturális éle-
tébe. Török Jolán, a Nemzeti Táncszínház ügyvezetõ igazgatója sze-
rint garancia a sikerre az intézményekben folyó minõségi munka.
Az együttmûködés legfontosabb hozadéka, hogy olyanok is megis-
merkednek a tánccal, a képzõmûvészetekkel vagy éppen a bor kul-
túrával, akiket korábban csak ezek egyike érdekelt.                       - pp -

Bõvülnek a Bormúzeum szolgáltatásai

Bánffy György portréja
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Beszélgetés Kányádi Sándorral

Bíztató, szép szavak 
Nyolcvan éves? Én nem hiszem. Nyolcvan éves
volna õ: a teremtõ bölcsesség, a szorgos munka és
maradandóság költõje: Kányádi Sándor. Nem
hiszem. A szárnyas idõ így elsuhant felettünk.
Hiszen tegnap még egy fiatalember kínált ottho-
nában jó vörösborral, megajándékozott új köte-
tével. Csendes szomorúsággal beszélt a kisebbségi
lét mindennapos megpróbáltatásairól...

Hosszú szünet után szülõvárosomban, Hód-
mezõvásárhelyen találkoztunk. A helyi újság azt
írta: K. S. román költõ látogat városunkba. (Még
tolmácsot is küldtek elébe.) Késõbb Szegeden fu-
tottunk össze: gyerekek ülték körül a könyvtár-
ban. Egy kislány a lábát ölelte, úgy hallgatta a sza-

vait. Népdalt énekeltek, s búcsúzóul egy rövid
verssel ajándékozta meg õket. Gyorsan megta-
nulták; én még ma is tudom: „Betemetett a nagy
hó/erdõt, mezõt, rétet,/minden, mint a nagy-
anyó/haja, hófehér lett.//Minden, mint a nagy-
apó/bajsza hófehér lett,/csak a feketerigó/ma-
radt feketének.”

Az õ haja viszont ezüst lett. De nem változott
erejében, hitében és szívében. Hiszen a költészet:
dac, megmaradás és kifogyhatatlan szorgalom.
Munka és munka, így õrizve meg igazát. És
Kányádi Sándor írta mûveit rendíthetetlenül.
Illyés nemzet-féltõ hitével, Kós Károly építõ szel-
lemében, Jékely Zoltán Erdély dicséretével.

Hosszan sorolhatnám, mi mindent alkotott a
Kolozsváron élõ, és néhány esztendeje Buda-
pesten, kerületünkben is lakó Kossuth-díjas köl-
tõ. Huszonöt kötet vers és fordítás, huszonhárom
gyerekkönyv, drámák, filmforgatókönyvek,
hanglemezek és CD-k. Leltárba szedhetnénk uta-

zásait a nagyvilágban, az írótársak és barátok
jókívánságait.

De képtelen és felesleges vállalkozás. 
Kányádi Sándor nem készül összegzésre.

Közelgõ születésnapján is csak átsiet. Még ren-
geteg a terve. Riportra sincs ideje. Csak beszél-
getünk, hallgatom szelíd szavait a délelõtti
csendben.

– Valójában nem is május 10-én, hanem 11-
én születtem. A buzgó hivatal megváltoztatta a
dátumot, hiszen szerintük a Román Királyság
ünnepén nem születhet egy magyar gyerek.
s Nagygalambfalva a szülõfalu. Sokan nem tud-
ják, hol keressük Erdélyben.
– Gyönyörû helyen. Székelykeresztúr és

Székelyudvarhely között. Nyolc kilométerre,
ahol Petõfi utolsó éjszakája volt, és huszonötre at-
tól, ahol meghalt.

Elhúzza a függönyt, nyitja az ablakot, és kimu-
tat a Döbrentei térre:

– Látod, az ott Benedek Elek kútja. A Hargitá-
ról hoztam a hatalmas követ, Melocco Miklós fa-
ragta véglegesre. Nekünk két apánk van: Bem és
Elek apó. Õ az igazságos, mert csak a mesékben
van. Aki megfáradt, leülhet az öreg fák alá, a ván-
dor megmossa az arcát. Sok gáncs érte a nemes
ügyet, de végül sikerült fölállítani. Zuhogó esõ-
ben volt az avatás: százötven ember jött el, a
Kaláka együttes muzsikált, mi meg énekeltünk.

Az együttesre terelõdik a szó. A Bakáts téri
templomban együtt szerepeltek.

– Lassan 30 éve ismerjük egymást. Ott jártak a
közelben, és engem mutattak be nekik. Egyik ver-
semet megzenésítették, késõbb egy kötetre való
készült el. Erdélyben is vannak templomban fel-
olvasások, de ott mindig kérem, hogy ne tapsolja-
nak. Csodálatos érzés Isten házában beszélni, de

még csodálatosabb hallgatni. Megyek, ha hívnak,
megyek, ha bírják a lábaim, viszem gyönyörû ma-
gyar nyelvünket! Volt olyan év, hogy száz találko-
zón vettem részt, gyerekeknek verset is tanítot-
tam.
s Másként gondolkodik a költõ, amikor a gyerekek-
nek ír?
– Feltétlenül. Viszont én - ahogyan Weöres

Sándor - nem hiszek abban, hogy van külön fel-
nõtt- és gyermekirodalom. Ha megnézzük a világ-
irodalmat, látjuk, a legtöbb mûve gyerekolvas-
mány, attól függõen, ki mikor adja oda a legkiseb-

beknek. A Napsugárban, az én verseimben az volt
a cél, hogy a nyelv szépsége és gazdagsága növe-
kedjen a gyermek elméjében.

Panaszkodom az ország romlására, a közönyös-
ségre. Sok idõs embernek kenyérre se futja.

– Tele vannak az emberek egzisztenciális féle-
lemmel – mondja a költõ. – És fõleg a fiatalok.
Bennem a legnehezebb idõkben se volt félelem.
Nem is lehetett, mert az megöli az életünket, és
nem tudunk dolgozni. Érdekes, ez a rossz hangu-
lat hozzánk, Erdélybe is elért. Szerencsére én
minden ilyenbõl kimaradtam. Tettem a dolgo-
mat, úgy, hogy a legjobbat adjam ki magamból.

Lapozom válogatott verseit, s látom, teljesítette
fogadalmát. Minden második verse itt van ben-
nünk, zeng úgy is, hogy nem mondjuk. Bartók
Béla emlékére, T. Á. sírjára, Fától fáig, Kodály,
Egy csokor orgona mellé, Csángó sirató, Kró-
nikás ének, Nekem az ég, Vannak vidékek, Ör-
mény sírkövek, Valaki jár a fák hegyén, Sörény és
koponya...

Természetes költõ, mondta Kányádi egyik értõ
kortársa. Aki régi énekmondóknak a rokona, s a
beszélt-vers az igazi eszménye. Azért ír, több mint
fél évszázada, hogy megajándékozza olvasóit - va-
gyis mindenkit. A kisebbség gondjairól, történe-
lemrõl, létrõl töprengõ verseiben világlik az igaz-
ság, hogy mindenki értse. Alapvonása az életsze-
retet, ebbõl fogannak versei, melyek gyönyörköd-
tetnek és biztatnak, még akkor is, ha vereségben
vetette papírra. Sokszor rásütik a bélyeget, hogy
depressziós. De nem õ ilyen, hanem a szorongató
és szörnyû világ, melyet meg akar érteni. A szét-
szaggatott országot, a szétszóratott magyarságot
azzal becsüli meg, hogy másokat is megbecsül.
Ezért a legjobbak közé soroljuk, a példa-életû ke-
vesek közé, s nemcsak szívet biztató, szép fényes
szavaiért.

Köszöntsük az idén nyolcvan éves Kányádi
Sándort szeretetünkbõl font koszorúval. S mert
figyel most rá Magyarország és Erdély apraja
nagyja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagy-
keresztjével tüntette ki köztársasági elnökünk.
Dicsérve már hóesésben a nyergestetõi kopjafa
avatásán, tiszta-arcú székelyek között, hát mond-
juk együtt: Isten éltessen, kedves Sándor, vigyáz-
za és segítse életedet még sokáig!

Fenyvesi Félix Lajos

Kányádi Sándor 1929-ben született az erdélyi
Nagygalambfalván, diplomáját 1954-ben ma-
gyar irodalom szakon a Bolyai Tudományegye-
temen kapta. Életét az irodalomnak szentelte.
1955-ben adták ki elsõ verseskötetét, azóta magya-
rul és románul számos kötete jelent meg. For-
dítóként a román líra egyik legavatottabb tolmá-
csolója. Kányádi Sándor - számtalan más elismerés
mellett – 1993-ban Kossuth-díjat, Magyar Örök-
ség díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjét, tavaly pedig a Magyar
Kultúra követe díjat vehette át.

Kányádi Sándor:

Nekem az ég
nekem az ég régen is kék volt
ha kék volt
borúsnak miért mondanám most
s nagyon szerettem ezt a 
már nem-szeretem várost

nekem a jó régen is jó volt
ha jó volt
miért mondjam utólag rossznak
csapjak föl én is buzgó 
megkésett panaszosnak?

nekem a rossz régen is rossz volt
s mert rossz volt
hát kiköptem unom a kókadt
a most-merész a hõssé
horgadt szókimondókat

nekem a hit régen is hit volt
s mert hit volt
az életet is hittel éltem
hagyjatok meg hát engem
ebben a balga hitben.

(2000)

Gondûzõ beszélgetés 
a Márai Szalonban

A szalon házigazdája, Szigethy Gábor, „igaz-
gatótanácsnak” keresztelte a február 24-ére
meghívott vendégek társaságát, mert Nagy
Viktor a Gyõri Nemzeti Színház, Németh
József a gyõri Prohászka Ottokár Gimnázium,
Gere Attila pedig saját villányi borgazdasága
élén tölt be vezetõ állást. A kultúra három terü-
letérõl érkezett szakember komoly hangvételû ér-
tekezlet helyett, ezúttal kellemes baráti beszélge-
tést tartott.

Az alkalmi kiállítás Németh Antalnak, a Nem-
zeti Színház igazgatójának 1936. augusztus 27-
én kelt levelét helyezte középpontba. A levelet
a társulat és a színházi személyzet valamennyi
tagja – köztük Sólyom Emma öltöztetõ is
–megkapta (róla korabeli fotót is tartalmazott
a tárló).  A színigazgató levelében a közelgõ bé-
csi vendégfellépés kapcsán megfelelõ szakmai
helytállásra, egyben Magyarország méltó kép-
viseletére kérte a színház dolgozóit. A megte-
kinthetõ dokumentumok között szerepelt a
Nemzeti Színház 1936-os évkönyve is, amely a
színház valamennyi munkatársának adatait
tartalmazza. 

A vendégek közül elsõként Nagy Viktor ren-
dezõ, a tavaly kinevezett színházigazgató vallott
arról, hogy az Állami Operaház elbocsátott fõ-
rendezõjeként hogyan élte meg a szakmai bi-
zonytalanságot. Kezdetben nem volt könnyû
és egyértelmû döntés számára, hogy egy társu-
lat élére kerüljön, mert mesterei Ádám Ottó
és Vámos László magasra tették a mércét.
Végül néhány kolléga bíztatására benyújtotta
pályázatát a Gyõri Nemzeti Színház igazgatói
posztjára. A történethez tartozik kinevezésé-
nek késleltetett idõpontja. A hagyományok
szerint ugyanis az új igazgatókat mindig febru-
ár 1-jén nevezik ki, hogy elegendõ idõ jusson a
következõ évad megtervezésére. A végrehajtó
apparátus dilettantizmusa mellett a rosszin-
dulat is tetten érhetõ volt abban a döntésben,
hogy a Gyõrben csak 2008. júniusában foglal-
hatta el a direktori széket. A nyári szünet alatt
már nehezen lehetett tervezni, ezért az elõdje
által kidolgozott mûsorterven végül alig vál-
toztatott. Saját programja szerint a közeljövõ-
ben Gyõrben olyan népszínházat szervez, aho-
vá szívesen járnak majd a város lakói.

Németh József – akit környezete Lõrinc
atyának nevez – nem csupán a gyõri katolikus
gimnázium igazgatója, hanem õ a révfalusi
plébános is. Az iskolához tartozó óvoda ötven
kisgyermekét épp úgy név szerint ismeri, mint
az általános iskola, valamint a gimnázium
mintegy kétszáz diákját. Olyan szigetnek ne-
vezte intézményét, ahol – Teréz anya szavaival:
„nagy dolgokat nem tudunk tenni vagy csak
ritkán, hanem kis dolgokat, de azt szeretettel.”
A magát enyhe mosollyal „vaskalaposnak” ne-
vezõ atya szerint az iskolában nem csupán ta-
nulni, hanem köszönni, az ajtót becsukni és
kulturáltan étkezni is meg kell tanítani a gyere-
keket. A gimnázium szellemisége abban kü-
lönbözik a többi iskoláétól, hogy az odajárókat
minden szociális és kulturális különbség elle-
nére a lelki kapcsolat, és Jézus Krisztus szerete-
te köti össze. Az elsõ óra elõtt, és az utolsó után
az osztályok közösen imádkoznak, és vannak
olyan ünnepek, amikor mindannyian elcsen-
desülnek.

Gere Attila, a Gere Pincészet vezetõje sze-
rint a magyar ember alapvetõen mindig is bor-
ivó volt. Egy idõre ugyan a minõség háttérbe
szorult, és sokan a sör felé fordultak, de ma
már újra elõtérbe kerültek a kiváló borok.
Családja generációkon keresztül szõlõvel és
borokkal foglalkozott, Gere Attila a borászat-
tal mégis apósa révén került kapcsolatba. A ha-
gyományos módon készített kézmûves boro-
kat kóstolgatva tudatosult benne, hogy a villá-
nyi vörösborokban hatalmas üzleti lehetõség
rejlik. Húsz évvel ezelõtt direkt módon kezd-
ték értékesíteni a családi borokat. Amellett,
hogy apósa évente ötven-hatvan hektót leadott
a gazdaságnak, veje vendéglõknek adta el a
maradék készletet, ahol a dupláját fizették li-
terjéért. 

Tapasztalata szerint a magyaroknak egyre ki-
finomultabb az ízlése. A borászok optimista
emberek, mert ahol elültetnek egy szõlõtõkét,
ott öt év múlva bort is termelnek. A Gere
Pincészetben már az ifjabb generáció is jelen
van. A család célja, hogy régi magyar mintára
újra megvalósuljon a generációkon átívelõ,
felmenõkrõl utódokra szálló szõlõmûvelés és
borászkodás.

A beszélgetés végén a vendégek Fortuna-fa-
latkával kísért Gere-féle Cabernet Savignont
kóstolhattak, majd az immár hagyománynak
számító filmvetítés következett.

Rojkó A.

A Várfok és a Várnegyed Galéria évek óta az út
két oldaláról „kacsintgat egymásra”. A közel-
múltban már tettek néhány lépést egymás felé, hi-
szen az I. kerület képzõmûvészeit a Várfok Ga-
lériához kötõdõ fiatal festõmûvész, Csiszér Zsuzsi
képviselte testvérvárosunkban, Regensburgban.
Március 18-án immár nyolc mûvész lépte át a
képzeletbeli Rubicont, és az úttest túloldalán lévõ
Várnegyed Galériában egyszeriben kitavaszodott.

A természet friss színei mellett az ember által fel-
dúlt környezettel is szembesít a tárlat, amelynek
nagyméretû képei kiválóan érvényesülnek a tá-
gas térben. Csiszér Zsuzsi fotók alapján készíti
festményeit, témáját többnyire a növények, ter-
mések és az állatok adják (Bogyók bogyókkal,
Füvészkert stb.). A vásznak jobb felsõ sarkában
sajátos piktogram jelzi alkotójának védjegyét: le-

kerekített sarkú téglalapban, egy ap-
rócska alakot. A Párizsban élõ aatoth
franyót harminc évvel ezelõtt Victor
Vasarely invitálta Franciaországba. A
kortárs mûvész festményeit vörös hát-
tér és fanyar humor jellemzi. A kolozs-
vári születésû, Munkácsy-díjas Szotyory
László 1970 óta él Magyarországon. A
Kert II. és a Mandala I. címû képe festé-
szetének jellemzõ darabjai, könnyeden
megfestett, kevés színnel visszaadott,
de érzékletesen megformált jelenetek.
Hermann Levente Új Paradicsoma a
21. század kiábrándító tájképe. A föld-
del eggyé váló szeméttelepen nem buk-
kan fel ember. Gyõrffy László élénk szí-
nû alkotásainak középpontjában azon-
ban éppen az emberi figura áll, igaz

ezek a portrék az elidegenedésrõl tudósítanak
(Könnyûipari alkalmazott génkezelt gyümölcs-
csel, Férfi szilikon fejjel). Siegmud Ákos Hol az
erdész I-II. címû grafikái a mesebeli sûrû sötét er-
dõt idézik. Álomszerûek a Svédországban élõ
Mayer Hella labirintusképei (Nem hallatszik a
ruha susogása) és különleges világot sugall
Andreas Berde magyar származású svájci festõ-
mûvész Mit vártál el?  címû alkotása. A Várfok
Galériához kötõdõ kortárs festõmûvészek az eu-
rópai irányvonal sajátos világú, kiváló magyar
követõi.

A kiállítás április 11-ig tekinthetõ meg a Vár-
negyed Galériában, Budapest, I., Batthyány u. 67.

Tarka BARKA

Mayer Hella: Jobb lett volna ma ezüstcipõt venni

Csiszér Zsuzsi: Idõben

Fotó: Kaiser Ottó
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1849 a végletek, a gyõzelem és vereség, dicsõség
és megaláztatás, függetlenség és rabság történe-
te – hangzott el az ünnepi szónoklatban. A ke-
rület elsõ embere úgy látja: éppen katonai sike-
reinkben láthatjuk igazán, hogy mi mindent
köszönhetünk a kiszámíthatatlan emberi tulaj-
donságoknak, az ésszerûtlennek tûnõ bátor-
ságnak, a lehetetlenséget célzó vállalkozószel-
lemnek, és a tétovázást nem ismerõ önfeláldo-
zásnak. Felsorolni sem lehet, hány hõstett,
hány kiváló megnyilatkozás, emberi magatartás
ideje volt 1848-49. A forradalom és szabadság-
harc története azt bizonyítja: van emberi nagy-
ság. A polgármester Illyés Gyula gondolatait
idézte beszédében, aki szerint a magyarság meg-
tartása ésszel fel nem fogható, kívül esik a jó-

zan, az érdekeket, a következményeket
latolgató gondolkodáson. Létét vakme-
rõ harcainak köszönheti, melyek kezdet-
tõl fogva mindig védekezõ harcok, s az
idõ teltével mind kétségbeesettebben vé-
dekezõ szabadságharcok. Valamennyi
reménytelen. A higgadtságáról, tárgyila-
gos szemléletérõl híres nemzet látja,
hogy nekiugrása csak kudarccal végzõd-
het s mégis újra és újra nekiugrik a Góli-
átnak. Történelmünk nem logikára ok-
tat, hanem arra, hogy – s ez benne a vi-
gasztaló és magasztos – a nemzetek életé-
ben olyan fogalmaknak is van értelme,
mint bátorság, merészség, ideákhoz való
ragaszkodás.

Nagy Gábor Tamás szólt arról is, hogy
az 1848-49-es sikerekben óriási szerepe
volt a forradalmat megelõzõ reformkor-
nak, a kiemelkedõ gazdasági és szellemi
fejlõdés idõszakának: ekkor fogalmazó-
dik meg a feudalizmus meghaladásának
igénye és a polgári Magyarország prog-
ramja. Sok vita, erõs megosztottság kí-
sérte a reformgondolatokat, de a márci-
us 15-én Pest-Budán megálmodott,
majd április 14-én Debrecenben kikiál-
tott és a tavaszi hadjáratban megvédett
magyar szabadság egységbe forrasztotta
a magyar nemzetet. Ezt nem a nagyobb bátor-
ság, még csak nem is a nagyobb hadiszerencse,
hanem a túlerõ verte le oly módon, ahogy az eu-
rópai történelemben elõtte és utána soha: egy
birodalomnak saját gondjai megoldására egy
másik birodalom fegyveres erejét kellett igény-
be vennie.

A polgármester, tanulságul a mának, Trefort
Ágoston szavait idézte a szabadságharc bukása
utáni idõszakról. „A feudális viszonyokat és a
nemesi elõjogokat megszüntették ugyan, s
nincs remény arra, hogy bármiféle legitimista

párt azokat újra életbe tudná léptetni. Mit állí-
tottak azonban a helyébe? A bürokrácia igáját
rakták a nyakunkba, és megajándékoztak ben-
nünket egy jól kifejlett rendõrállammal - azzal a
rendõrállammal, amely egész Európában rég
elvesztette minden hitelét, és emellett a polgá-
rok erszényére is a legaggasztóbb módon igényt
tart. Egy efféle rendõrállam bevezetésével akar-
ják befejezni az 1848-as forradalmat? Igen csa-
lódnak azok, akik abból, hogy a népek elutasí-
tották a feudális nemesi államot, arra következ-
tetnek, hogy a rendõrállamot óhajtják.”         -d-

Az élet iskolája 
Kevés olyan iskoláról tudunk, amely maga szervezi meg
a volt diákok találkozóját. A Petõfi Sándor Gimná-
ziumban immár hagyomány, hogy mindig a naptári év-
vel éppen azonos számra végzõdõ évben érettségizetteket
várják az Attila úti patinás épületbe. Március 10-én
hét évfolyam egykori diákjait látták vendégül mûsorral,
beszélgetéssel, diákok készítette süteményekkel. Eljöttek
az 1939-ben, ’49-ben, ’59-ben, ’69-ben, ’79-ben,
’89-ben és 1999-ben érettségizettek. A több száz részt-
vevõ között együtt ünnepelt 88 éves a 28 évessel és az ese-
ményre izgatottan készülõ mai diákokkal. A kerüle-
tünkben élõ családoknál nem ritka,hogy generációk jár-
tak a Petõfibe, akadt aki a fiával, más az ugyancsak
itt tanuló unokájával érkezett az Alma Materbe.
Sediánszky János író 1949-ben érettségizett a gimnázi-
umban, amikor az egykori Verbõczy gimnázium felvette
a Petõfi nevet. Abban az évben a diákság nevében be-
szélt az ünnepen, idén immár 60 év elmúltával emléke-
zett a régvolt márciusokra.                

Akadnak az életben napok, amikor szinte megteste-
sül, kézzelfoghatóvá válik számunkra a történelem.

A mi nemzedékünknek a március 15-e sokszor
volt nemcsak kalendáriumi ünnep, menetrendszerû
felvonulással, szóvirágos szónoklatokkal és tapssal.

Én elsõsként szorongva léptem be annak idején a
még Werbõczy István nevét viselõ gimnázium há-
rom emeletes, szürkén komorló épületébe. Fehérre
festett boltíves folyosói, a fapadlós tantermek, a még
lehajtós fedelû, tintatartós padokkal, eltöltöttek né-
mi rossz elõérzettel. Pedig jó tanuló voltam és marad-
tam, nemcsak tudásvágyból, illembõl, kicsit félelem-
bõl is. Otthon csupa nõ kényeztetett, e zord falak kö-
zött viszont komoly, tekintélyes, zártzakós és zárkó-
zott arcú férfiak tanítottak, fegyelmeztek.

1945 tavaszán, a háborús rémségek után, csak há-
rom hónapos volt az „iskolaév”, az üres kitört ablak-
kereteken át meglépett néha az egész osztály, kétke-
rekû kordén hordtuk ki a Vérmezõre a gimnázium
leomlott harmadik emeletét. Egy délelõtt azért a
Horváth-kertben is futballozgattunk, s ahogy adoga-
tás közben oldalt pillantottam, a törmelékes földbõl
kilátszott egy harisnyás nõi láb.Nem sokkal késõbb
nagy csapás érte osztályunkat is. A Vérmezõi hadi-
roncsok között fegyvereket nézegetõ és próbálgató
padtársam, Dobos Koppány kezében felrobbant egy
kézigránát és életét vesztette. Találkozóinkon azóta
is emlegetjük, és néha együtt emlékezünk rá
Gyöngyvér nevû ötvösmûvész nõvérével.

Azután jött egy új március idusa, 1949-ben forra-
dalmunk 100 éves évfordulóján, amikor iskolánk
Petõfi Sándor nevét vette fel. Az a megtiszteltetés ért,
hogy nekem kellett mondanom a köszöntõ beszé-
det. Álmatlan éjszaka után ötlöttem ki olyasmiket,
hogy „A természet guzsalyában szunnyadt a költõ
lánglelke.” Ne kérdezzék, ma sem tudom igazán mit
jelentett. A fogalmazás vágya már akkor elragadott
és bizonyára ki akartam vágni a „rezet”, amúgy fel-
nõttesen. 

Hatvan esztendeje, az érettségi idején, tanáraink
arcán már az aggodalom jeleit is láttuk: barátok let-
tünk már évek óta, még a szigorúbakkal is, akik a for-
rongó, veszélyes korban nemcsak tudásukkal, em-
berségükkel, tartásukkal is neveltek, óvni szerettek
volna.Utolsó nagy próbatételünk az érettségi volt, el-
nöke pedig a kérlelhetetlenül igazságos, késõbb a te-
levízió jóvoltából országos hírû fizikus professzor
Öveges József. A szerencsésen leérettségizettek ket-
tõs helyen róhatták még le tiszteletüket: a krisztina-
városi templom Mária szobránál, ahol reggelente ta-
nítás elõtt néha szilágyista szerelmeinket is lestük,
majd a szemközti Pártházban, ahol a politikai földi
áldást kaptuk.

A következõ években mindenkinek másképp ju-
tott belõle: volt, aki szerény iparos szülei miatt mun-
katáborba került, voltak, nem sokan, akik 1956
õszén világgá futottak. De a legtöbben itt marad-
tunk, mert ez az iskola még összetartó osztályokat,
barátságokat nevelt, ezért találkozhattunk centenári-
umi ünnepségünkön, már az új Kongresszusi
Központban, ugyancsak volt növendékünk, akkori
köztársasági elnökünk jelenlétében. Ahol, fél évszá-
zad után újra köszönthettem patinás iskolánkat volt,
és még köztünk lévõ tanárainkat, diáktársainkat és
különös örömmel hagyományainkat, munkánkat
folytató utódainkat.

Közbevetõleg arra is emlékezhetünk, hogy éppen
20 esztendeje, 1989. március 15-én újra diákok in-
dultak Pestre. A mi iskolánkból és a testvér Szilágyi
Erzsébet Gimnáziumból is, majd egybefolytak a
mindenhonnan hömpölygõ tüntetõ sorokkal.
Olyan koronás, Kossuth címeres zászlókat vittek,
most már helyettünk; amilyeneket nem láthattunk
1956 októbere óta. A Televízió lépcsõjén szegény
Csengey Dénes beszélt és Cserhalmi György szín-
mûvész kiáltotta világgá a rendszerváltást követelõ új
12 pontot. A rendõrök már kokárdásan, fehér kesz-
tyûben, némán asszisztáltak az újabb, de megint bé-
kés márciusi forradalomhoz.

Ahogy centenáriumi ünnepségünkön rövid beszé-
demet - ma is érvényesen és kissé gyõztesen - ezzel fe-
jezhetem be: Kedves, annyit megélt osztálytársaim!
Ezernyi gondunk, bajunk, megpróbáltatásaink kö-
zepette nem csoda, hogy így, együtt, megérhettük
mindezt? 

Hazaszeretet és áldozatvállalás
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire emlékezett a kerület

ADísz téri Honvéd emlékmûnél koszorút he-
lyezett el a Budavári Önkormányzat, a helyi

kisebbségi önkormányzatok, a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség, a KDNP, a Magyar Demok-
rata Fórum, a Magyar Szocialista Párt, a
Szabad Demokraták Szövetsége, a Fidelitas, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Nemzeti
Fórum I. kerületi szervezete, a Batthyány Lajos
Általános Iskola, a Budavári Általános Iskola,
a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium, a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium, a Toldy Ferenc Gim-názi-
um és a Farkas Ferenc Zeneiskola, továbbá a
Budapesti Rendõrfõkapitányság I. kerületi kapi-
tánysága és a Fõvárosi Polgári Védelmi Igaz-
gatóság I. kerületi kirendeltsége, a 148-as Nagy-
boldogasszony Cserkészcsapat, a Budai Polgári
Kör, a Budavári Lakosok Szövetsége, a Budavá-
ri Nemzeti Kör, a Lánchíd Kör Egyesület, a LI-
TEA Könyvesbolt és a Várbarátok Köre, a Stróbl
Alajos Emlékhely Alapítvány és a Tabán
Társaság Egyesület képviselõi, illetve magánsze-
mélyek.

A százhatvan évvel ezelõtti dicsõséges tavaszi
hadjárat legnagyobb „titkára”, a sokszoros túlerõ
feletti gyõzelemre kínál választ a Budapesti Tör-
téneti Múzeumban március 19-én megnyílt idõ-
szaki kiállítás.

A tárlat rendezõi négy magángyûjtõ és néhány
közgyûjtemény segítségével olyan – eddig be
nem mutatott – eredeti dokumentumokat, tár-
gyakat, fegyvereket, festményeket és grafikákat
állítottak ki, amelyek egymást kiegészítve sajá-
tos krónikáját adják az 1849-es év tavaszának.

A magyar szabadságharc tavaszi sikerének
egyik döntõ mozzanata volt, amikor Batthyány
Lajos miniszterelnök rendeletére a korábban
önkéntesként harcoló nem-
zetõrökbõl honvédzászlóalja-
kat szerveztek. A kiállításon
bemutatják a népfelkelõk ál-
tal fegyverként használt ki-
egyenesített kaszát és lán-
dzsát, de láthatjuk a huszá-
rok felszereléséhez tartozó
szablyákat, karabélyokat és
pisztolyokat is. A Damjanich
János honvédtábornoknak
tulajdonított csappantyús

céllövõ pisztolypár-készlet a diákoknak és a fel-
nõtteknek egyaránt különleges látnivaló. 

Talán csak a helyiek tudták, hogy a szabolcsi-
ak annak idején a ,,Gyõzni vagy halni” feliratú
zászló alatt harcoltak, és az sem köztudomású,
hogy a huszárok, díszes, ezüsttel kivarrt tarso-
lyukat kímélendõ, a hétköznapokon piros bõr-
tarsolyt viseltek. (A kiállításon a huszárcsákók
és csákórózsák társaságában mindkét táskaféle
látható.) 

A tavaszi hadjárat gyõzelemsorozatának má-
sik összetevõje a seregek élére állt tábornoki kar
tehetségében és kreativitásában keresendõ.
Metszetek és festmények sora készült Dem-
binszkyrõl, Bemrõl, Klapkáról és Görgeyrõl, de

számos ábrázolás maradt fenn a császári hadse-
reg vezérérõl, Windischgrätz-rõl is. 

A kiállításon olyan érdekességekre is rálelhe-
tünk, mint Kossuth fegyvert rejtõ sétapálcája, a
korabeli rendõrök (konstáblerek) buzogányra
emlékeztetõ fémbotja, vagy a kis fémkapcsok-
kal záródó nemzetõr karszalagok. A kor legis-
mertebb sajtómûfaja a kinyomtatott hadi tudó-
sítás volt. E jelentések katonai nyelvezetük elle-
nére, erõs hangulati elemekkel számolnak be a
gyõztes csatákról. A tárlók, és tablók között két
film idézi fel az eseményeket.

A Budapesti Történeti Múzeum a tavaszi
hadjárat csúcspontjának, Buda vára visszafogla-
lásának helyszíne. (A tárlat késõbb vidéki váro-

sokba vándorol.) Az 1849. május 4-tõl
21-ig tartó ostromban az osztrák sere-
gek élén álló, svájci származású, ám
debreceni születésû Heinrich Hentzi
tábornok is halálos sebet kapott. A vár
bevétele nyomán 248 ágyú és több ezer
puska jutott a magyarok kezére.

A kiállítás – amely a Nemzeti Múze-
umban látható tárlat testvérdarabja –
június 30-ig , kedd kivételével napon-
ta 10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg.

roj

Hamarosan végleg visszakerül a magyar állam tulajdonába a Táncsics
Mihály börtönét is magában foglaló vári épületegyüttes. Az ingatlan hasz-
nosításáról egyelõre nincs döntés, a Közép-Európai Egyetem társintézménye-
ként mûködõ Nyílt Társadalom Archívum (OSA) a Szólásszabadság házát
hozná létre az épület kertjében álló egykori lõporraktárban. 

Az Egyesült Államok az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója al-
kalmából ingatlancsere keretében adta vissza a magyar állam tulajdoná-
ba a Táncsics Mihály utca 9. alatti épületeket. A megállapodás értelmé-
ben a jelenleg tengerészgyalogosok szállásaként funkcionáló épület-
együttes, illetve a Béla király út 1-3. alatti villa és a Széchenyi rakparton
álló Biarritz-házban található lakások ellentételezéseként az amerikaiak
megkapják az USA követség melletti két ingatlant, melyek felújítását a
magyar állam magára vállalta. A tényleges birtokbavétel várhatóan 2010
közepén a munkálatok befejezését követõen történik meg. A Táncsics
Mihály utcai épületegyüttes hasznosításával kapcsolatban az elmúlt
években több elképzelés is napvilágot látott. Szóba került a magántõke
bevonása, illetve múzeum létesítése, míg a Budavári Önkormányzat azt
szeretné, hogy az épület kerüljön a kerület tulajdonába, mert csak így
biztosítható a közösségi funkció hosszú távú megtartása. Az önkormány-
zat a XII. kerületi Barabás Villához hasonló kulturális komplexumot ala-
kítana ki a több ezer négyzetméteres ingatlanban. 

Szintén egy nyitott intézmény kereteiben gondolkodik az OSA

Archívum, mely az egyik legnagyobb jelenkori sajtó, audiovizuális és
szamizdat gyûjtemény kezelõjeként a Szólásszabadság házát hozná létre
a vári épületekben. Elsõsorban a kertben önállóan álló egykori lõpor-
raktárt használnák, ami egyszerre lenne múzeum és nyilvános beszélge-
tések, konferenciák, tanfolyamok, valamint kulturális programok
helyszíne, olyan történelmi emlékhely ami teret ad az aktuális problé-
mák megvitatására. Táncsics alakja a szabad véleménynyilvánítás, vala-
mint a sajtó szempontjából is szimbolikus jelentõséggel bír, hiszen po-
litikai célkitûzéseinek fontos eleme volt a cenzúra eltörlése és a sajtósza-
badság biztosítása.

Rév István az OSA Archívum igazgatója a Szólásszabadság házát be-
mutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy szeretnék, ha a cenzúrát eltör-
lõ rendszerváltás huszadik évfordulója tiszteletére Táncsics börtöne a
demokratikus jogállam egyik alapértékének a szólás szabadságának
ügyét szolgálva kerülne újra a köz tulajdonába. 

Mindennek akkor van értelme, ha a Szólásszabadság háza az elvont té-
mákról közérthetõ módon, népszerû formában képes szólni a szélesebb
közönséghez.

A konkrét megvalósításról az OSA vezetõje azt mondta, hogy az intéz-
mény üzemeltetését a Kulturális Minisztérium alá tartozó közhasznú tár-
saság, közalapítvány vagy közgyûjtemény keretében képzelik el. Le-
hetséges ugyanakkor az is, hogy a Szólásszabadság háza közadakozásból, a
mindenkori politikai és gazdasági érdekektõl függetlenül valósul meg. 

„Ilyen tavasz még nem volt életemben”

Szólásszabadság háza Táncsics börtönébõl?
s

s
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A rendszeres közbiztonsági és közrendvédelmi akcióknak, valamint a folya-
matos közterületi rendõri jelenlétnek köszönhetõen továbbra is kedvezõen
alakul a kerület bûnügyi helyzete – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ elmondta, hogy a bûnmegelõzési fel-
adatok teljesítése során igénybe veszik a kerületi polgárõrök segítségét is.
Változatlanul folynak a közlekedésbiztonsági akciók, ezek keretében elsõ-
sorban az ittas vezetõket és a gyorshajtókat igyekeznek kiszûrni a forga-
lomból. Újra elõtérbe került a hajléktalanok ellenõrzése, a közterületeken
életvitelszerûen tartózkodó fedél nélküliek elköltöztetésében, a parkokban,
lépcsõk alatt összetákolt lakhelyek felszámolásában a rendõrség együttmû-
ködik a kerületi önkormányzattal és a társszervekkel. Az utóbbi idõben elke-
rülik a kerületet a besurranó tolvajok, ennek ellenére dr. Kesztyûs Rudolf
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tapasztalatok szerint a húsvéti ünnepek
közeledtével megszaporodnak a lakásbetörések. A kapitányságvezetõ azt
kéri, hogy javaink védelme érdekében soha ne hagyjuk nyitva lakásunk ajta-
ját, az alacsonyan lévõ ablakokat vagy az erkélyajtókat éjszakára akkor is
tartsuk zárva, ha éppen otthon tartózkodunk. 

Régiókkal a közbiztonságért
Március elsejétõl szorosabbra fûzte az együttmûködést az I. a XI. és a XXII.
Rendõrkapitányság. A régiós együttmûködés értelmében a kiemelt bûncse-
lekmény kategóriákat felosztották egymás között, míg a súlyponti ügyekben
közösen járnak el. A megállapodás szerint a betörésekkel mindhárom kerü-
letben az elsõ kerületi rendõrök foglalkoznak. 

Jól sikerült a vári rendezvény biztosítása
Rendbontás nélkül zajlott le a legnagyobb ellenzéki párt március 15-ei ren-
dezvénye a budai Várban. Az ünnepséget dr. Kesztyûs Rudolf irányításával a
kerületi kapitányság emberei biztosították. Szintén az elsõ kerületi rendõrök
vigyázzák majd a húsvéti ünnepségek zavartalan lebonyolítását. 

Autófeltörõt fogtak
Elõször a Hunyadi János úton tört fel egy autót, majd a vári üzletsor három pa-
vilonját feszítette fel a vidéki illetõségû, foglalkozás nélküli K.I. Innen azonban
már nem tudott elmenekülni, ugyanis az üzletsoron dolgozó biztonsági õrök a
rendõrség kiérkezéséig feltartóztatták. A kihallgatáson kiderült, hogy az erõ-
sen ittas hajléktalan nõ nem sokkal korábban a Színház utcában is megron-
gált egy autót. 

Pórul járt a bankrabló
Nem tudta élvezni zsákmányát a Mária téri takarékszövetkezet kirablója,
ugyanis a bûncselekmény elkövetése után alig másfél órával otthonában el-
fogták a rendõrök. Az elkövetõt több bûncselekmény miatt körözték, így vár-
hatóan hosszabb idõt tölt majd rács mögött. 

Tolvajok a Naphegyen
Az utóbbi hetekben több alkalommal csengettek be naphegyi otthonokba
trükkös tolvajok. Bár az esetek többségében szerencsére nem jártak sikerrel,
dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri a naphegyi lakosokat, hogy legyenek bizalmat-
lanok az idegenekkel, ismeretleneket ne engedjenek be lakásukba addig,
amíg hitelt érdemlõen nem igazolta magát. Mindenkitõl kérjenek fényképes
igazolványt és egy vonalas telefonszámot, ahol kilétét igazolni tudják. 

Figyelik a lopott autókat
Hamarosan a kerület útjain is feltûnnek a Mátrix rendszámfelismerõ rend-
szerrel felszerelt járõrkocsik. A berendezés folyamatosan figyeli a forgalom-
ban közlekedõ, illetve a parkoló autókat és kiszûri a körözés alatt álló jármû-
veket. 

Kék hírek

Tavaszköszöntõ 
sport- és egészségnap

Április 4-én 10 és 14 óra  között rendezik meg 

a hagyományos tavaszköszöntõ  
sport- és egészségnapot

a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban. 

Programok: 
Egészségnevelõk tanácsadása, vérnyomásmérés. 

Sportversenyek: kispályás foci, családi váltó, 
a Tabáni Spartacus utánpótlás labdarúgó tornája. 

Gyerekeknek: játékvár, kézmûves foglalkozás.
Nevezés a versenyekre: 9.30- 9.55-ig. 

Megnyitó: 10.00 órakor. 
A résztvevõket köszönti: 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. 
Tombola fõdíj: egy kerékpár. 

Sorsolás: 13.00 órakor. 

A rendezvény támogatói: 
MOB, adidas, Office Depot, Ermenegildo Zegna,

Galeon cd-bolt, Bikeexpress, Tóth Attila képkeretezõ. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Figyelembe véve a létszámgondokat a kapi-
tány összességében jónak értékelte a kerü-
leti rendõrség munkáját. Dr. Kesztyûs Ru-
dolf kiemelte, hogy az elmúlt év során is
nagyszámú rendezvényt kellett biztosítani-
uk, ami jelentõs erõket kötött le. Ennek el-
lenére a bûncselekmények száma elfogad-
ható szinten maradt, néhány kiemelt bûn-
cselekmény esetében pedig jelentõs javu-
lást sikerült elérni, például a rablások szá-
ma negyedére esett vissza. 

A felderítési mutató tekintetében Bu-
dapesten a tizenötödik a kerületi kapitány-
ság, így az idei év elsõszámú feladata az
eredményesség javítása. A cél az, hogy jövõ-
re a középmezõny elején végezzen az elsõ
kerületi rendõrség. 

A kapitányságvezetõ elmondta, hogy ki-
váló kapcsolatokat ápolnak a Budai Köz-
ponti Kerületi Bírósággal, az Ügyészséggel,
a Polgárõrséggel valamint a kerületi önkor-
mányzattal. Dr. Kesztyûs Rudolf az ered-
mények értékelése kapcsán emlékeztetett,
hogy évek óta jelentõs létszámhiánnyal
küzd a kapitányság. 

Tavaly tizenkét fiatal rendõrt vezényel-
tek a kerületbe, közülük azóta már heten
kérték áthelyezésüket szülõvárosukba. A
Közrendvédelmi Osztály létszáma hatvan-
hét helyett jelenleg negyvenkét fõ, ebbõl
alig harminchatan hadra foghatóak, közte-
rületi szolgálatot pedig tizennyolc rendõr
lát el. Hasonlóan rossz helyzetben van az
Igazgatásrendészet, ahol csupán öt hivatá-
sos állományú munkatárs dolgozik, egyi-
kük ráadásul jelenleg is gyesen van. 

2008-ban tizenkét esetben indult fegyel-
mi eljárás kerületi rendõrök ellen, döntõ
többségében hanyagság vagy figyelmetlen-
ség miatt. Egy esetben korrupció miatt kel-
lett büntetõeljárást lefolytatni, a vétkes
rendõrt azóta elbocsátották. 

A kapitányságvezetõ hangsúlyozta: a
rendõrség a biztonság, rend, becsület hár-
masát szem elõtt tartva idén is mindent el-
követ a bûncselekmények megelõzése, és a
közlekedésbiztonság javítása érdekében. 

Dr. Turcsányi Erika az I.-XII. kerületi
Ügyészség vezetõje hozzászólásában kifej-
tette, hogy a hamarosan életbe lépõ régiós

rendszer nem szolgálja a bûnüldözést,
ugyanis a kerületi kapitányságoknak ez-
után több bírósággal és ügyészséggel kell
együtt dolgozniuk. A rendszer már mûkö-
dik a Vám és Pénzügyõrséghez tartozó
ügyekben, a tapasztalatok szerint a legtöbb
éven túlnyúló nyomozás éppen ennél a
szervnél figyelhetõ meg. Az ügyészség veze-
tõje szerint is jó a kapcsolat a két hatósági
szerv között, amit az is mutat, hogy az elsõ
kerületi rendõrséggel folyamatosak az
egyeztetések. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi
idõszakban megszaporodtak az erõszakos
cselekmények, ami alól sajnos az elsõ ke-
rület sem kivétel. A rendõrség a társadal-
mi viták központjába került, ami a bûnül-
dözõk részérõl fokozott felelõsséget jelent.
Ilyenkor ugyanis csökken az emberek
szubjektív biztonságérzete, ami többek kö-
zött azzal jár, hogy több rendõrt szeretné-
nek az utcákon látni. Talán a nemrégiben
bejelentett kormányzati többlettámoga-
tással éppen a létszámhiányt lehet majd
orvosolni. Amíg ez megvalósul, az önkor-
mányzat a közbiztonság javítása érdeké-
ben annyit tehet, hogy támogatja a polgár-
õrséget, közbiztonsági referensén keresz-
tül összefogja a kerület biztonságáért dol-
gozó társszerveket, valamint a Közbiz-
tonsági Közalapítvány közremûködésével
anyagilag is segíti a rendõrség munkáját.
A polgármester kiemelte, hogy az önkor-
mányzat költségvetésében idén sem csök-
kent a közbiztonság javítására szánt finan-
szírozás, sõt a kamerarendszer bõvítésével
az utóbbi évek legnagyobb bûnmegelõzési
beruházását hajtotta végre a kerület. 

Köszönet illeti a kerületi rendõrséget az
egész évi munkájáért, hiszen megfelelõen
kezelte a kedélyeket felkavaró, ugyanakkor
bûnügyi szempontból nem annyira súlyos
eseteket is. A templomokat, pártirodát érõ
támadásokat különös odafigyeléssel kell
kezelni, hiszen az okozott kár sokkal in-
kább morális, mintsem anyagi természetû. 

Sajnos továbbra sincs egyetértés a politi-
ka irányítói és a hatóságok között a graffiti
kérdésében. Bár a károk egyre szaporod-

nak, a megelõzés tekintetében évek óta
semmi sem történik. Hiába fogják el az el-
követõket, nem történik vádemelés, mert
a cselekmény minõsítése nem egyértelmû.

A polgármester emlékeztetett, hogy hiá-
ba tett javaslatot a graffitizés büntetésének
törvényi szabályozására, a parlament nem
foglalkozott érdemben a kérdéssel. Pedig
az évi sokmilliárdos károkozás mellett a fal-
firkák amortizálják környezetünket, degra-
dálják a rend érdekében tett mindennapi
erõfeszítéseinket. Az önkormányzat éppen
ezért arra kéri a lakóközösségeket, hogy je-
lentsék be a rongálásokat, mert a falfirkák-
kal szemben nem lehet tolerancia. Néha
hiábavalónak tûnik a harc, de a tapasztala-
tok szerint elõbb utóbb elmennek a graffi-
tizõk, ha azt látják, hogy „munkáik” csak
néhány napig maradnak a házfalakon. 

Bozsó Zoltán rendõrségi fõtanácsos ar-
ról beszélt, hogy az elsõ kerületi az egyik leg-
kisebb egyúttal a legtöbb problémával
szembesülõ budapesti kapitányság. A Vár-
negyed az ország közepe idegenforgalmi
célpont, ahová minden évben sokmillió
turista érkezik. Fontos az országnak és fon-
tos a rendõrségnek is, hogy az idelátogatók
biztonságban érezzék magukat és kellemes
benyomásokkal térjenek haza. 

Nincs könnyû helyzetben a kapitány-
ság, hiszen egy osztálynyi rendõr hiányzik
az állományból, de nem büszkélkedhet az
ezer fõs mínusszal a BRFK sem. Tavaly
hatszáz végzõs rendõr vette fel a munkát
Budapesten, úgy tûnt ezzel megoldódnak
a létszámgondok. Az elsõ hónapban azon-
ban nyolcvanan kérték az áthelyezésüket
vidékre, azóta már kétszázan hagyták el a
BRFK-t. Idén háromszáz újonc érkezik,
csak remélni lehet, hogy többségük Bu-
dapesten marad. Ettõl függetlenül a fel-
adatok adottak, tavaly hétezer a gyülekezé-
si törvény alá tartozó rendezvényt és több
tízezer eseményt kellett biztosítani, ezek jó
része érintette az elsõ kerületet is. Idén az
EU választások jelentik a legnagyobb kihí-
vást, miközben várhatóan nem csökken a
bûncselekmények és szabálysértések szá-
ma sem. A budapesti rendõrfõkapitány
rendészeti helyettese az elsõ kerületi kapi-
tányság 2008-as munkáját sikeresnek mi-
nõsítette, célként az eredményesség javítá-
sát és a megelõzés hatékonyságának erõsí-
tését jelölte meg.  

Évértékelés a kerületi kapitányságon
Állománygyûlés keretében számolt be az elmúlt év eredményeirõl dr. Kesztyûs Rudolf ezredes.
A kerületi rendõrkapitányság vezetõjánek évértékelésbõl kiderült, hogy az elsõ kerület a közép-
mezõny végén foglal helyet a budapesti kapitányságok rangsorában. 

Néhány hete egymást váltják a kisba-
bák, a bölcsõdések, az óvodások, a sé-
rült és az egészséges gyerekek a
Krisztina Wellness Club medencéjé-
ben. Az Angolna Úszó- Gyógyúszó
Iskola Oktatási és Rehabilitációs
Alapítvány azzal a szándékkal költö-
zött a kerületbe, hogy segítsen a ki-
csik vízhez szoktatásában, a víz meg-
szerettetésében, a nagyobb gyerekek-
nél a tökéletes úszástechnika elsajátí-
tásában. M. Kecskés Edit szakedzõ, a
vízi iskola vezetõje – egykori élsporto-
ló – szerint a sport iránti igény felkeltését, és az egészsé-
ges életmódra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni.

A Mercur Hotel Buda (Krisztina körút 41-43.) oldalá-
ban található wellness központ medencéje 13 méter
hosszú, 6,5 méter széles. A 26 C fokos vízhõmérséklet
kiválóan alkalmas a gyerekekkel való foglalkozásra. A
csecsemõket édesanyjukkal-édesapjukkal várják baba-
úszásra, míg a nagyobbakat egyénileg és csoportosan is
fogadják. A lebegések, siklások, helyzetváltoztatások
mellett megtanítják a helyes vízfekvés kialakítását, a lég-
zés-, és a különbözõ úszásnemek technikáit. A kiemel-
kedõen tehetséges gyerekeket egyesületbe irányítják.

M. Kecskés Edit számos speciális
képesítést szerzett. Szakedzõként
több mint egy évtizede foglalkozik
születési károsodott és koraszülött
gyerekek rehabilitációjával és terápi-
ás fejlesztésével. Önálló módszerta-
ni anyagot állított össze, amely ha-
marosan nyomtatásban is napvilá-
got lát. Mindemellett védõnõknek,
gyermekorvosoknak, pedagógusok-
nak, úszóedzõknek babaúszást okta-
tó elméleti és gyakorlati tanfolyamo-
kat tart.

Az Angolna Víziiskola nem csupán a gyerekeket, ha-
nem a kismamákat és a mozgásra vágyó idõsebbeket is
várja. Számukra hidrobic, aqua-fitnesz és vízi torna fog-
lalkozásokat tartanak. Mozgásszervi és reumás betegek,
gerinc és ízületi bántalmakban, illetve kóros kövérség-
ben szenvedõk, valamint magas vérnyomású és cukor-
betegek számára különösen ajánlják a medencében tör-
ténõ mozgást.

Az idõpontokról, árakról és az egyéb részletekrõl az
érdeklõdõk a www.angolna.hu honlapon, és a 06-30-
281-3536 telefonszámon kaphatnak részletes informá-
ciókat. 

Angolnák a Krisztina körúton 

Megtartotta évi rendes közgyûlését a Tabáni Spartacus
Sport és Környezetvédõ Egyesület. Február 26-án az el-
nökség tagjai és a két szakosztály küldöttei, mintegy hú-
szan vettek részt a közgyûlésen az Attila úti klubban.

A kerület legnagyobb sportegyesülete 2008-ban si-
keres évet zárt. A labdarúgó utánpótlás szakosztály
több mint 140 gyereknek biztosította a rendszeres
sportolást. Öt szakképzett edzõ irányításával, nyolc
korosztályos csapattal vettek részt a Budapest bajnok-
ságban. A szakmai munka színvonalát emelte a felcsú-
ti Puskás Ferenc Akadémiával kötött együttmûködési
szerzõdés.

A tájfutó szakosztály sikeres toborzásokkal 106 fõre
növelte igazolt versenyzõinek számát. A sok újonnan

csatlakozó gyerek miatt még egy edzõ beállítására volt
szükség, aki az újoncokkal külön foglalkozik. A legjob-
bak az országos bajnokságokon tucatnyi dobogós helye-
zést szereztek. Az Egyesület által rendezett két országos
versenyen – a Tavaszi és az Õszi Spartacus Kupán több
mint nyolcszázan álltak rajthoz.

A közgyûlés megvitatta és elfogadta a 2008-as évrõl
szóló beszámolót és jóváhagyta a 2009. évi költségve-
tést. A közgyûlés legfelemelõbb pillanata a Tabáni Spar-
tacusért Emlékérem kitüntetés átadása volt. Monspart
Sarolta társadalmi elnök meleg szavak kíséretében adta
át a bronz plakettet és a díszes oklevelet Óhegyi
Albinnak, az egyesületért hosszú éveken át végzett ön-
zetlen munkájáért. Vass  

Közgyûlés a Tabáni Spartacusnál 

Tavaszköszöntõ 
sport- és egészségnap



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.°

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára
nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételek-
kel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-
mail: naphegyibt@chello.hu.

II..  kkeerr.. Krisztina krt-on Várra nézõ, 83 nm-es, 3 és fél szo-
bás, VI. emeleti polgári lakás 33,2 M Ft-ért tulajdonostól el-
adó. Tel.: 06-30/9304-843.

KKiiaaddóó lakás- XII. ker. György Aladár utcai lakóparkban. 64
nm, két szeparálható szoba, terasz, UPC – 120.000 Ft rezsi-
vel. Tel.: 06-20/823-0176.

HHéévvíízzhheezz közel, Keszthely belvárosában, II. emeleten, ba-
latoni panorámás, 80 nm-es, 3 különbejáratú szoba+hall, ol-
csó, egyedi fûtéses öröklakás, 22 millióért eladó! Érd.: 06-
30/9589-698; 214-7358. Este: 06-83/319-144.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 54 nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás,
felújított szép házban eladó. Ára: 19,8 M Ft. Tel.: 06-20/393-
9689.

VVáárrii  önkormányzati 85 nm-es lakásomat kisebb vári ön-
kormányzatira, vagy I. kerületire cserélném értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-30/752-3946.

VVéérrmmeezzõõnnééll emeleti két szoba, hall, személyzeti szobás,
dupla komfortos felújított erkélyes lakás hosszú távra bérbe
adó. Tel.: 06-20/967-3922.

EEllaaddóó egy 2 szobás, napos, 3 franciaerkélyes lakás a Hor-
váth-kert közelében rendezett, szép, liftes távfûtéses ház 3.
emeletén. A szobák különbejáratúak, pincehelyiség van. Ár:
18,7 M. Tel.: 06-20/823-0407.

II..  kkeerrüülleett Orom utcában garázs hosszú távra kiadó. 30.000
Ft/hó. Telefon: 06-30/432-8647.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  kkeerreesseekk  aa  VVáárr  tteerrüülleettéénn,,  vvaaggyy  aazz  II..,,  IIII..,,
XXIIII..  kkeerrüülleettbbeenn..  TTeell..::  220011--99447755;;  0066--7700//223377--99003300..

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében.
Referencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-30/639-2955.

IInnggaattllaannüüggyyeekk!!  Szerzõdéskötés, stb. Dr. Papp György ügy-
véd-mediátor. Attila út 16. Tel.: 06-30/949-1618.

VVáárrbbaann, Fortuna utcai kisméretû öröklakás eladó. Tel.:
201-9475; 06-70-237-9030.

WWeesstteennddnnééll eladó Szív utcai garzon. Felújított, galériázha-
tó; jól kiadható. Ára: 10,6 millió Tel.: 06-30/362-9288.
Rendkívüli ajánlat: I. ker. 

AAttttiillaa úton egy egész emelet (három önálló öröklakás),
203 nm egyben eladó. Tel.: 06-30/9491-618.

AA  RREENNOOVVOO  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  vváállllaalljjaa  bbuuddaaii  ((VVáárrnneeggyyeedd,,
VVíízziivváárrooss)),,  ééss  bbeellvváárroossii  iinnggaattllaannookk  eellaaddáássáátt,,  bbéérrbbeeaaddáássáátt..
TTeell..::222244--22009900,,  0066--2200//444499--66990000..  EE--mmaaiill::  iinnffoo..rreennoo--
vvoo@@cchheelllloo..hhuu..

II..  kkeerr.., Csap utcában újépítésû ház rámpás lejáratú terem-
garázsban kocsibeállók kedvezõ áron tulajdonostól kiadók.
Motorosoknak is. Érdeklõdni: 06-30/748-0710.

NNééggyysszzoobbááss Attila úti öröklakás eladó, kiadó vagy hasonló
kisebbre (értékegyeztetéssel) cserélhetõ. Tel.: 06-30/949-
1618.

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapunál. Egyedi nagy és száraz. Ár.:
25.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/925-5036.

II..  BBuuddáánn - a Tabánnál a Dózsa György tér közelében - igé-
nyesen felújított, világos, csendes, összkomfortos, klímával
felszerelt, padlófûtéses, polgári (4 m bm.) 33 m2-es garzonla-
kás + 8 m2-es galériával eladó. Irányár: 13,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

7788--7766--118800 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon: 201-
9475; 06-70-237-9030.

EEggyyeeddüülláállllóó, reprezentatív 200 m2-es impozáns lakás a
Budai Várban! Elegáns, napfényes, teljes I. emeleti szinten el-
helyezkedõ, nagypolgári 4 szoba hallos, duplakomfortos ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakásban jelenleg
2 konyha, 2 fürdõszoba található, így 2 vagy többgenerációs
lakásnak is kiválóan alkalmas. Csereérték irányár: 69 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelében -
jó állapotú, modern építésû, belsõ kertes társasházban lévõ, I.
emeleti, 48 m2-es, 1 szoba + 2 félszobás, világos, egyedi gáz-
fûtéses, részben kert felé is nyíló öröklakás + 7 m-es loggiával
eladó. Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn- a Horváth-kert közelében - modern építésû, hívó-
liftes tégla épületben lévõ 2. emeleti 98 m2-es 2 + 2 szobás, jó
állapotú, összkomfortos, világos, erkélyes, jó alaprajzi elosztású,
tágas öröklakás eladó. Irányár: 32,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii lehetõség a Budai Várban! Táncsics Mihály utcá-
ban frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, 1,5
szobás dongaboltozatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó
állapotú, csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben az Attila úton, karbantar-
tott épületben, belsõ kertkapcsolatos és a Vérmezõ felé is nyí-
ló 85 m2-es, 1,5 szoba hallos, felújított, összkomfortos, csen-
des öröklakás. Iroda vagy rendelõ céljára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 21,5 M Ft. Igény szerint eladó a ház földszintjén egy
felújított, 15 m2-es utcai portálos üzlethelység is. Irányár: 7,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Logodi utcában eladó kertes társasházban lévõ I.
emeleti 1,5 szobás, jó állapotú, napfényes, polgári belmagassá-
gú (3,2 m) saroklakás. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján modern újszerû épületben lévõ jó
állapotú 90 m2-es 3 szobás I. emeleti (lakásként is átalakítha-
tó) irodahelyiség  kiadó vagy eladó. Bérleti díj: 250.000 Ft/hó
+ ÁFA vagy Irányár: 45 M Ft. A lakáshoz teremgarázshely bé-
relhetõ vagy vásárolható. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban - a Tárnok utcában - 4 lakásos házban, 62
m2-es, 2 szobás, igényesen felújított, világos, cirkófûtéses,
dongaboltozatos önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkó-
fûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A
nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû. Irányár: 39 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkoott fizet tapasztalatokkal rendelkezõ, megbíz-
ható magánszemély. Tel.: 06-20/460-4384.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..  °°

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  °°

TTáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk!! ÁFA nélküli kisvállalkozó lépcsõhá-
zak, irodák takarítását vállalja. Sok éves gyakorlat, megbíz-
ható munka. Tel.: 06-20/403-2167.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problémák
megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798. http://-
www.fmrkft.hu. (2)

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200--556655--22110055..  °°

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-
345-9963.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30-251-3800. °

TTaavvaasszzii nagytakarítás, ablaktisztítás, vasalás, bevásárlás.
Sofõrszolgálat, ezermester munkák. Hétvégén és munkaszü-
neti napokon is hívjon. Hívjon bizalommal: 06-20/595-3057;
707-0930.

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ gon-
doskodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20/9717-297.

ddrreessssMMEE  MMiinnõõssééggii  RRuuhhaaiiggaazzííttááss  II..  kkeerrüülleett,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..
1100..  KKöönnnnyyûû  ppaarrkkoollááss,,  hhoosssszzúú  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss..  KKeeddvveess  kkiisszzooll--
ggáállááss,,  mmiinnõõssééggii  ggaarraanncciiaa..  HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  88..3300--1199
óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  TTeelleeffoonn::  778877--00007799,,  0066--
3300//668811--77776644;;  wwwwww..ddrreessssmmee..hhuu..

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--
ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,
ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--33331144..  °°

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina té-
ri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõla-
pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket.
Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Tel./fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-
53-ban, Louis Galéria.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ. Tel.:
06-30/207-1600.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal! Aradi László,
tel.: 06-30/991-8719, 285-4808.

AAnnttiikkvviittááss készpénzfizetéssel vásárol régi bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, csillárokat, KÖNYVEKET, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (evõeszközöket) teljes hagyatékok.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-3926, 06-30/462-8883.

ÁÁllllááss

KKeerreessüünnkk az I. kerületbõl megbízható, leinformálható höl-
gyet ill. házaspárt napi 3-6 órában heti min. 3-5 alkalommal,
rugalmas idõbeosztással. Feladatkör: elsõsorban gyermek-
felügyelet és háztartási munka (takarítás, fõzés, mosás, vá-
sárlás). Jogosítvány és nyelvismeret elõny. Hosszútávra ter-
vezünk. Olyanok jelentkezését várjuk, akik most kezdték
meg nyugdíjas éveiket és már felneveltek gyereket. Érdek-
lõdni: 06-20/942-1990

HHáázzkköörrüüllii  munkát vállal diák. Favágás, csatornatisztítás,
udvarrendezés stb. Hétvégén is! Idõpontegyeztetés: 06-
20/235-1217, Szatmári Balázs.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.°°

KKeezzeess--lláábbaass házhoz megy! Pedikür: esztétikai és gyógy-
manikûr, mûköröm szolgáltatás akár az Ön otthonában is!
Idõpontegyeztetés: 06-70/771-1201 és 06-30-567-8810,
Balogh Edit.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

KKrreeaattíívv festõ-klub minden korosztálynak! Baráti, stressz-
mentes környezetben, Városmajor utcában, festõmûvész
mûtermében alkothat. Tel.: 06-20/823-0176.
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Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
44.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss
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Jászai a Liteában 
Április 3-án 18 órakor egy harmincas évei közepén járó színész –
Menszátor Héresz Attila – sajátos látványvilágú és hangvételû mono-
lógban idézi meg Jászai Marit, a talán legnagyobb magyar tragikát,
Jászaiként, Jászai maszkjában, Jászai bõrébe bújva, mégis, megõrizve
saját személyiségét, stílus-jegyeit, férfi-voltát. Monodráma helyett va-
lódi, belsõ, kortársian izgalmas dialógus keresést élvezhet a közönség.
A monológ a színész-lét, a primadonnaság kétarcúságának, kétnemû-
ségének, felfedezése, körüljárása. És nem utolsósorban: a mindenkori
magyar mûvészsors tragikomikus látlelete; drámaiság és irónia. Az öt-
ven perces elõadás bohóctréfa, a szó legnemesebb értelmében. Jászai,
a díva, a mûvész prototípusának összetett, egyszerre férfibõl és nõbõl,
fénybõl és árnyékból, szentbõl és profánból gyúrt alakjának segítségé-
vel gondolkodik napjaink színházáról,  világunk szörnyen nevetséges és
nevetségesen szörnyû történéseirõl, ,kuszaságáról, érthetetlenségérõl.
Az elõadás alkotói: Menszátor Héresz Attila (elõadó, rendezõ, díszlet-
tervezõ), Sediánszky Nóra (író, dramaturg), Paseczki Zsolt (szcenika).
A Jászai címû monodráma a II. debreceni DESZKA fesztiválon elnyerte
a „legjobb monológnak” járó Képkeret-díjat, a 2008-as Fringe
Fesztiválon pedig szakmai díjat nyert.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány Székháza
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Április 7. kedd, 18 óra: Magyar emlékek Közép- és Dél-Franciaor-
szágban. Messik Miklós vetített elõadása és a 2008-ban Kiss Ottóval
készített film bemutatása.

Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest, XI., Villányi u. 25.)

Április 12-én, 11.30-kor Húsvéti koncert. Mûsor: Haydn 200/2.,
Haydn: F-dúr missa brevis, Soltész István emlékére. Közremûködik:
Szász Annamária, Takács Zsuzsanna – szoprán, a Pro Fun kórus és a
templom zenei együttese. Mûvészeti vezetõ: Énekes Katalin és Csányi
Tamás.

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült-klub április 7-én 15 órától tartja havi összejö-
vetelét a Budavári Mûvelõdési Házban. Cím: Bp., I., Bem rakpart 6.

Uránia Csillagvizsgáló 
(Budapest, I., Sánc u. 3/b)

Ismerkedés a digitális kép és filmfeldolgozással. Április 8-án, szerdán
18.00 órától Foto és videó klub indul az Uránia Csillagvizsgáló épületé-
ben. A klubba 14 éven felülieket várnak, kéthetente szerdai napokon
mûködik, a foglalkozást Neszveda Péter tartja. Az elsõ ingyenes alka-
lomra bejelentkezést kérnek a 386-9233-as telefonszámon. 

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) legközelebbi klubnapját április

14-én, kedden, 17 órakor tartja a Várnegyed Galériában. Ezen még lehet
jelentkezni a május 17-re tervezett Ipolytarnóc-füleki kirándulásra.

Szilágyi Dezsõ téri református templom 
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.).

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében március 27-én, pénteken
este 20 órakor Kiss Ferenc: Magyar kancionálé – Zsoltárok, népéne-
kek. Világzenei koncert Kálvin János emlékére. Közremûködik: Bognár
Szilvia – ének, Babos Károly – ütõhangszerek, Csörsz Rumen István –
lant, koboz, ének, Huszár Mihály – nagybõgõ, ének, Kiss Ferenc – ko-
boz, hegedû, ének, Küttel Dávid– orgona, harmónium és Szabó Zoltán
– tárogató, klarinét, ének.

OCTOGONart Galéria
(Budapest, I., Várfok u. 7-9.) 

Verebics Katalin: Before the last red moment címû kiállítása.
Megtekinthetõ április 17-ig, keddtõl péntekig 10-18 óra között.

Meditatív koncert
Az Arthada & Friends és a Blue Flower együttes Sri Chinmoy spirituális
mester meditatív kompozícióit adja elõ, keleti és nyugati hangszerek kí-
séretében. A meditatív hangzásvilág és a mantrikus dalok a belsõ csend
és harmónia világába vezetik a hallgatót. A megszólaló hangszerek kö-
zött szerepel: szitár, harmónium, tampura, különbözõ fuvolák és gitárok,
cselló, klarinét, sarangi, ghatam és dobok. Idõpont: 2009. április 4.
szombat, 18 óra. Helyszín: Balassi Intézet (Budapest I. ker., Somlói út
51.). A belépés díjtalan. www.srichinmoy.hu.

Hagyományok Háza 
(Budapest, I., Corvin tér 8.,)

TTáánncceellõõaaddáássookk..  Április 3.,19 óra: Halljunk szót…! Bemutatkozik a
2009-es Táncháztalálkozó. Április 4.,10 óra 30: Honvéd Táncszínház -
Országalma, avagy Mátyás király és a cigánylány. Koreográfus: Horváth
Zsófia, vezetõ koreográfus: Orza Cãlin, rendezõ: Novák Ferenc. Április
10., 19 óra: Magyar Állami Népi Együttes - Az örök Kalotaszeg. Április
22., 15 óra:Az ezerszínû Galgamente. (Dél-után sorozat). Április 25., 19
óra: Magyar Állami Népi Együttes - Magyar Concerto.

GGyyeerreekkpprrooggrraammookk.. Április 3.,17 óra: Aprók tánca - Tavaszi játékok.
Április 17.,17 óra: Aprók tánca - Mátkaváltó táncház. Április 24.,17 óra:
Aprók tánca - Szent György napi pásztorünnep.

MMiinnddeenn  mmááss..  Április 21.,18 óra: Hagyományok Háza Baráti Köre
klubestje. Április 23.,19 óra: Mesemondókör felnõtteknek. Április 27-
én: Nyílt nap pedagógusoknak A programon a részvétel ingyenes, elõ-
zetes regisztráció április 17-éig!

Óbudai Népzenei Iskola (Budapest, III., Nagyszombat u. 27.)
Április 27., 10 óra: Vonós szakmai nap. Részvételi díj nincs, elõzetes

jelentkezést kérnek.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum 
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 6.)

Április 2-án Székely Éva kosárfonó és Harangozó Rita fazekas kiállí-
tásának megnyitója. Nyitva: április 2-tõl május 11-ig, hétfõtõl csütörtö-
kig 9-16, pénteken 9-13 óráig. Jegyinformáció: 225-6056, jegy@ha-
gyomanyokhaza.hu.

Programok János vitéz, 
gyerekelõadásban

A Batthyány Lajos Általános Iskola hagyományos Batthyány-napi rendez-
vényét idén a MOM Mûvelõdési Házban tartotta. A diákok Petõfi Sándor:
János vitéz címû mûvét adták elõ, nagy sikerrel. Alábbiakban az egyik édes-
anya véleményét és fotóját közöljük.

Izgatottan és kíváncsian vártuk a rendhagyó színdarabot. A Batthyány-
nap alkalmából az iskola összes tanulója adta elõ a János vitézt a nagyszín-
padon. Talán én egy kicsit jobban izgultam, mint a lányom, aki elsõ osz-
tályos létére irigylésre méltó nyugalommal és lelkesedéssel készült társai-
val és a tanító nénikkel az elõadásra. Végre elkezdõdött. Gyerekeket, pe-
dagógusokat, szülõket és vendégeket magával ragadva hömpölygött az
elõadás. Osztályok váltották egymást a színpadon és saját elképzeléseik,
fantáziájuk szerint dolgozták fel és mutatták be a nekik kisorsolt fejezete-
ket. Az egység mégis teljes volt. Az alkotói szabadság és az iskola számom-
ra eddig is nagyon szimpatikus szellemisége járta át színházat. Amikor a
végén a több száz vidám nebulóval együtt láttam a lányomat meghajolni,
ismét meggyõzõdhettem, hogy jól sikerült az iskolaválasztás. Aznap olyan
élménnyel tértünk haza, amelyre sokáig fogunk emlékezni.                      

Molnár Krisztina 

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

www.budavar.hu
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