
Megható, régóta várt ünnepségnek adott ott-
hont március 15-én a Budavári Polgármesteri
Hivatal, ahol kilencvenegy moldvai csángó ma-
gyar tett állampolgársági esküt. A gyorsított el-
járással elkészült útleveleket dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester jelenlétében Vetési Iván a
KEK KH elnöke személyesen adta át Magyar-
ország új állampolgárainak. Az esküt követõen
a Kapisztrán téren csángó kulturális progra-
mon vehettek részt az érdeklõdõk.

Tavaly májusban fogadta el az Országgyûlés a
határon túl élõ magyarok egyszerûsített honosí-
tásáról szóló törvénymódosítást. A január else-
jétõl hatályos szabályozásnak köszönhetõen
márciusban az ország több pontján került sor ál-
lampolgársági eskütételre. Az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emléknapján a Budavári
Polgármesteri Hivatal aulájában kilencvenegy
csángó honfitársunk vehette át a magyar állam-
polgárságot igazoló okiratokat és okmányokat
dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl. A gyor-
sított eljárásban elkészült magyar útlevelet Ve-
tési Ivántól, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH)
elnökétõl kapták meg. 

Az eskütétel után dr. Nagy Gábor Tamás kö-
szöntötte a magyarok lakta legkeletibb végekrõl,
Csángóföldrõl érkezett honfitársainkat. Mint
elmondta, egy ilyen sorsfordító pillanatban
csak a szeretet és a meghatottság szavainak van
helye. Ezek fejezik ki igazán azt az összekötõ
erõt, amely a világban élõ minden magyarra ki-
terjesztett állampolgársági törvénnyel még szo-
rosabbá válik. 

– Sok mindenben különbözõek vagyunk, ta-
lán a világról is másképpen gondolkodunk, más
utat járunk az életben. Magyarságunk, nyel-
vünk és hitünk azonban mindörökké összeköt,
ez a legerõsebb kötelék – hangsúlyozta dr. Nagy
Gábor Tamás, aki arra hívta fel a figyelmet,
hogy ezt az egyszerû és magától értetõdõ érzést,
magyarságunk megélésének érzését évtizedeken
keresztül el akarta tõlünk venni a nemzetellenes
hatalom. 

– Még gondolni sem volt szabad azokra a hon-
fitársainkra, akik a nagyhatalmak játékai miatt
határainkon kívül rekedtek. Nem számíthattak
segítségünkre, miközben az anyaországtól elsza-
kítva folyamatos megaláztatások, hátrányos
megkülönböztetések érték, és sajnos néha még
ma is érik õket. Elvették a jogot, hogy anyanyelv-
ükön tanuljanak, misézzenek vagy intézzék hi-
vatalos ügyeiket. Különösen rossz helyzetbe ke-
rültek a moldvai csángók, akik, évszázadokon át
éltek számkivetettként - elevenítette fel a husza-
dik század szomorú emlékeit a polgármester.
Hozzátette: a csángók egy része minden törté-
nelmi törvényszerûséget meghazudtolva meg-
tartotta magyarságát, õrizte kultúráját, õsi nyel-
vét és álmaikat. Mert álmodni mindenki az
anyanyelvén álmodik. Mi, az anyaországban
élõk köszönettel tartozunk nekik ezeréves, õsi

magyar imádságaikért, a csodálatos csángó nép-
dalokért – emlékeztetett a polgármester, majd
így folytatta: – Azt gondolhatnánk, hogy energi-
át mindig a cselekvés, az elmozdulás igényel.
Pedig vannak helyzetek, amikor megmaradni,
,,ott maradni” sokkal nehezebb. A történészek
úgy tarják, hogy õseik egy tervszerû magyar biro-
dalmi politika támogatásával érkeztek Mold-
vába. Feladatuk az volt, hogy ellenõrizzék, véd-
jék a középkori magyar királyság keleti határait.
Õk pedig a legnehezebb idõkben is tisztességgel
helyt álltak, teljesítették történelmi megbízatá-
sukat: védték és ápolták – ahogyan ápolják a mai
napig – a magyar kultúrát. Így tettek akkor is,
amikor ehhez még erkölcsi támogatást sem kap-
tak, egy olyan korszakban, amikor az itthoniak
közül a többség számára a csángók ismeretlenek
voltak.                                               (Folytatás az 5. oldalon)
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Március 15-én kilencvenegy moldvai csángó honfitársunk vehette át a magyar állampolgárságot igazoló okmányokat

Újabb lépés a nemzet egyesítése felé

Csángó magyarok tettek 
állampolgársági esküt a Várban

Megemlékezések 
március 15-én
Napsütés és ritkán látott forgatag fogadta március 15-én a Vár lakóit és
látogatóit. A Budavári Önkormányzat hagyományosan a Honvéd szo-
bornál tartotta megemlékezését, amelyhez ezúttal különleges hátteret
biztosított a Dísz tértõl a Mátyás templomig tartó kirakodóvásár. Már a
kora délelõtti ünnepség elõtt kürtõskalács- és pecsenyeillat keveredett a
friss tavaszi levegõvel. Az ünnepség kezdetét Delényi Éva tárogatómûvész
jelezte, aki nemzeti múltunk patinás hangszerével kísérte a közösen éne-
kelt Himnusz dallamát. Az önkormányzat nevében Incze Ildikó köszön-
tötte a megjelenteket, majd Delényi Éva egy csokorra való 1848-as és
Kossuth-nótát adott elõ. 

Az ünnepség szónoka, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a reform-
kort, valamint Batthyány Lajos életútját állította példaként a hallgatóság
elé. Beszédét Kölcsey Ferenc szavaival kezdte: „Õseitek parányi fészket
raktanak? szedjétek össze a’ romokat, ’s tegyetek belõle mély alapot jö-
vendõ nagyságnak. Apró harcokat vívtanak? csináljátok a’ békesség’ mû-
veit temérdekké.” Majd így folytatta: „Változékonyságban sinlettek? vál-
tozzatok ti is, mint a’ lepke, nemesbnél nemesebb alakokra. (…) Minden
kõ, régi tettek helyén emelve; minden bokor, régi jámbor felett plántál-
va; minden dal régi hõsökrõl énekelve, minden történetvizsgálat, régi
századoknak szentelve: meg annyi lépcsõ’ a jelenkorban magasabbra
emelkedhetni…” 

Az ünnepség szónoka arra emlékeztetett, hogy hiába ismerjük 1848.
március 15-e valamennyi mozzanatát, mégis gyakran elfelejtkezünk arról,
hogy e fiatalos, tavaszias nap eredménytelen lett volna a reformkor megala-
pozó évei nélkül. (Folytatás az 5. oldalon)

Nyílt nap a Nevelési Tanácsadóban

A hiperaktivitás 
nem „rosszaság”
A gyermekkori hiperaktivitás és figyelemzavar megje-
lenési formáiról, az okok feltárásáról és a kezelés lehet-
séges irányairól esett szó az elsõ kerületi Nevelési Ta-
nácsadó és Logopédiai Intézet hagyományos márciusi
nyílt napján. Az elõadásokon kiderült, hogy az idõben
elkezdett fejlesztéssel a tünetek egy része megszüntet-
hetõ.

Felmérések szerint az iskolás gyerekek 3-5 százaléka
hiperaktív, illetve figyelemzavaros. Legtöbbször azok-
ról a kis vagy éppen már nagy diákokról van szó, akik
képtelenek nyugton a padban ülni, állandóan izegnek-
mozognak, nem tudnak megfelelõen koncentrálni, ne-
hezen követik az utasításokat. Õk azok, akiket az isko-
lában gyakran megbélyegeznek, egyszerûen „rossz gye-
reknek” tartanak, mert zavarják a többieket és az óra
menetét. 

Társaik körében sem népszerûek, mivel nehéz velük
együttmûködni, nem tartják be a szabályokat, gyakran
impulzívan viselkednek. 

Pedig ezek a gyerekek egyáltalán nem akarnak gondot
okozni, egyszerûen nagyobb odafigyelésre, egyéni bá-
násmódra van szükségük. Nekik, a hiperaktív és figye-
lemzavaros gyerekeknek szentelte márciusi nyílt napját
a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet – mondta
el lapunknak B. Tüske Ágnes.                (Folytatás a 3. oldalon)

Tavaszi Sport- és
Egészségnap a Czakón
2011. április 9-én, szombaton

10.00 és 15.00 óra között
Helyszín: Czakó Utcai Sport 

és Szabadidõközpont
Programok:

Kispályás foci bajnokság
Korf-ball és trampolin ugró bemutató 

a Testnevelési Egyetem diákjaival
Egységügyi mérések és tanácsadások

Fõzõbemutató és kóstoló
Gyerekeknek kézmûves foglalkozások 

és játékvár
A belépés ingyenes!

Kiállítás-megnyitó 
a Várnegyed Galériában

Tavasszal újra megnyitja kapuit 
a Budavári Önkormányzat 

Várnegyed Galériája. 
Az elsõ tárlat Olasz Ferenc fotómûvész

„Húsvéti áhítat”
címû kiállítása lesz.

A megnyitó idõpontja: 
2011. április 14., 18.00 óra
Helyszín: Várnegyed Galéria

(I., Batthyány utca 67.) 

Budavári Zeneszalon
A Budavári Önkormányzat az évek 
óta nagy sikerrel zajló Márai Szalon 

párjaként a Liszt emlékévben elindítja 
a Budavári Zeneszalont. 

Az elsõ szalonest április 12-én, 
kedden 18.00 órakor kezdõdik 
a Zenetudományi Intézet Bartók 
termében (I., Táncsics M. u. 7.)

Házigazda: Szilasi Alex zongoramûvész
Vendég: Gracza Lajos, 

a Göppingen-Budapesti Liszt Ferenc
Archivum vezetõje
A belépés ingyenes! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Lánchíd Kör 
(Budai Vigadó, földszinti terem)
Március 30., szerda, 17 óra: A Budai Vár XX. száza-
da. A Századunk sorozat filmjének vetítése (83')
Készítették: Hanák Gábor, Ács László, Hanák Luca,
Mészáros Balázs. A rendezvény ingyenes.

Örökség Galéria
(Budapest I., Táncsics Mihály u. 1.)
Feneketlen a múltnak kútja… Wagner Péter épí-
tész rajzai és festményei. (Szék 1970-2003. Egy
mezõségi falu változásai) Megtekinthetõ hétköznap
9 és 17 óra között. A kiállítás elõreláthatólag egy
hónapig látogatható.

Balassi Intézet
(Budapest, I., Somlói út 51.)
Április 9-én, szombaton este 19 órakor Oláh Zsolt
énekmûvész dal- és áriaestjét hallhatják a Balassi
Intézet színháztermében, Bali Cecília zongoramû-
vész közremûködésével. A mûsor elsõ részében két
Beethoven dalciklus hangzik el; az An die Ferne
Geliebte, majd a Sechs Lieder von Gellert. A máso-
dik részben opera- és operett áriák hallhatóak
majd, többek között Mozart, Donizetti, Rossini és
Millöcker mûveibõl. További információ: http://olah-
zsolt.sokoldal.hu.

Magyar Földrajzi Társaság
(Millenáris, II., Lövõház u. 37.) 
Az Expedíciós Szakosztály képes elõadása. Téma:
Déchy Mór - a Kaukázus magyar feltárója. Elõadó:
Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója. Déchy Mór /1851-1917/ geo-
gráfus, hegymászó bejárta Európa magashegysé-
geit, jelentõs mászóutakat tett az Alpokban és a
Kárpátokban, valamint Szikkimben, a Pireneu-
sokban, Skandináviában és a Spitzbergákon. Részt
vett a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában,
publikációival nemzetközi rangot szerzett. Termé-
szeti földrajzi megfigyeléseivel, a gleccsereket be-
mutató leírásaival máig idézett, fontos tudományos
eredményeket ért el. Idõpont: 2011. április 21. (csü-
törtök) 18 óra. Helyszín: Makadám Mérnök Klub,
1024 Budapest, Lövõház u. 37. (Millenáris) A ren-
dezvény ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
A Vendégünk Európa – Zene a képzõmûvészetben
címû kiállítást a Budapesti Tavaszi Fesztivál kereté-
ben rendezik meg. A tárlaton Carlo Maglitto (olasz),
Jutta Obenhuber (német), Georgios Tzortzoglou
(görög-magyar), Mamikon Yengibarian (Budapes-
ten élõ örmény mûvész) szobrai, festményei és ob-
jektjei láthatók. A kiállítás április 13-ig látogatható,
keddtõl-péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14
óráig. A belépés ingyenes.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u.)
Csiszér Zsuzsi egyéni kiállítását rendezik meg a
Várfok Galériában Napló címmel. A tárlat érdekes-
sége, hogy a mûvész legújabb ,,festett” kollázsai
mellett egyedi papírmunkákat, fotókat és egy kü-
lönleges, nagyméretû napló - irattekercset is felvo-
nultat. A megnyitó 2011. április 1-jén, pénteken 18
órakor lesz. A Várfok Galériában megrendezett ki-
állítással párhuzamosan a Kiscelli Múzeum Temp-
lomterében is Csiszér Zsuzsi egy installációs-kiállí-
tása lesz majd látható, melynek megnyitójára
2011. március 31-én 18 órakor kerül sor.

Hangverseny a Ciszterci 
Szent Imre templomban 
(Budapest, XI., Villányi út 25.) 
Április 17-én Virágvasárnap, 20.00 órakor: Bob
Dylan Dalok a Megváltóról. Fordította Domján Gá-
bor és Csányi Tamás. A Ciszterock Társulat elõadá-
sa. Mûvészeti vezetõ: Csányi Tamás. A belépés in-
gyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Ado-
mányaikat köszönettel fogadjuk. Szeretettel várja
az érdeklõdõket a Ciszterci Szent Imre egyházköz-
ség és a Szentimrevárosi Egyesület. 

Budai Polgári Casino     
(Budapest, I., Hunyadi J. u. 8.)

Április 13-án 19 órakor gróf Széchenyi István
halálának 151. évfordulójára emlékezünk. Gróf
Széchenyi István megítélése, az elmúlt 150 év fo-
lyamán - elõadó dr. Seifert Tibor az ELTE Törté-
nettudományi Intézetének igazgatója.

Április 20-án 19 órakor „A verset mondok, fi-
gyelj rám” asztaltársaság estje. Rédai Gábor: Tü-
körben, homályosan címû verseskötetét bemu-
tatja a szerzõ.

PPrrooggrraammookk

Internet:
www.budavar.hu

117 milliárd forintot fordít közlekedésfejlesz-
tésre idén a fõvárosi önkormányzat, a pénz-
bõl többek között buszsávokat alakítanak ki,
valamint folytatják a 4-es metró építését. Az
elsõ kerületi polgárokat közvetlenül érintõ
fejlesztés a Vérmezõ és Márvány utcai busz-
sáv, illetve a Hegyalja úti intelligens jelzõ-
lámpa program elindítása. 

A rendelkezésre álló 117 milliárd forint legna-
gyobb részét, mintegy hetvennégymilliárdot a 4-
es metró ez évi munkálataira fordít a fõváros, to-
vábbi 17,5 milliárd forintot különítettek el a 2-es
metró új szerelvényeinek megvásárlására. Egy-
milliárd forint jut a felszíni tömegközlekedési út-

vonalak fejlesztésére, Budán a Budaörsi úton a
Dayka Gábor utca és a Hegyalja út között, a
Márvány utcában az Alagút irányába, valamint a
Hegyalja úton jelölnek ki  védett buszsávokat.
Egyelõre a Krisztina körút kimarad a fejlesztés-
bõl, azonban az elsõ kerületi tömegközlekedés
így is felgyorsul: a dugók kikerülése érdekében a
Déli pályaudvar és a Moszkva tér között a villa-
mossínekre terelik a buszokat, míg a Vérmezõ
utcában vadonatúj buszsávot létesítenek. Szin-
tén menetidõ csökkentést eredményez a forga-
lomfüggõ, intelligens jelzõlámpa-programok
üzembeállítása a Hegyalja úton és a Budaörsi
úton. Lényegesen kisebb változásokat hoznak a
kerület életében a paraméterkönyv nemrégiben

elfogadott változásai. Nem kerül sor a 178-as vo-
nalának meghosszabbítására, a buszok így április
negyedike után a Keleti pályaudvar és a Naphegy
tér között közlekednek. A jövõben a 105-ös busz
a Deák Ferenc tér érintése nélkül, a József Attila
utcán keresztül halad az Andrássy út és a Lánc-
híd irányába. Újdonság, hogy a Sánc és a Mé-
száros utcában is megálló 8-as és 112-es buszok a
Blaha Lujza térig közlekednek, azonban az otta-
ni végállomás elkészültéig még néhány hónapig
az Urániánál fordulnak vissza Buda felé. Köz-
vetve érinti a kerületieket, hogy a jövõben kisebb
követési idõvel közlekednek a 7-es buszcsalád
tagjai, a 173-as vonalán tíz százalékkal nõ a napi
járatsûrûség. kn 

A hospice a súlyos betegségük végstádiumában le-
võ betegek humánus, összetett ellátását jelenti. Az
ellátás célja a betegek életminõségének javítása:
testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szel-
lemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátar-
tozók segítése a betegség és a gyász terheinek vise-
lésében. Az ellátásban orvosok, ápolók, gyógytor-
nászok, pszichológusok, mentálhigiénikusok, szo-
ciális munkások, lelkészek, dietetikusok és kép-
zett önkéntes segítõk vesznek részt. A világ száz or-
szágában több mint nyolcezer hospice mûködik,
Magyarországon az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár jelenleg körülbelül negyven hospice szol-
gálatot finanszíroz. Hazánkban 1991-ben, a Polcz
Alaine által vezetett Magyar Hospice Alapítvány
megalakulásával vert gyökeret a hospice szemléle-
tû ellátás. Noha a szervezet éppen húsz éve végzi a

fõvárosban a már csak tüneti kezelésben részesít-
hetõ gyógyíthatatlan, fõképp daganatos betegek
humánus ellátását, ez az ápolási forma még min-
dig nem mondható közismertnek – az egészség-
ügyi szolgáltatás bemutatására ezért országos kam-
pányt indítottak. Jubileumi programjaik fõvéd-
nökségét Schmittné Makray Katalin, Göncz Ár-
pádné, Mádl Dalma és Sólyom Erzsébet köztársa-
sági elnökeink feleségei vállalták el. 

Az alapítvány jubileumi évét indító Köszönet
Esten dr. Muszbek Katalin orvos igazgató el-
mondta: fõ tevékenységi körük ma is, akár kez-
detben, az otthonápolás. A kórházi kezelésben
már nem részesülõ, gyógyíthatatlan betegeket
szakszerû, teljes körû ápolásban részesítik.
Amennyiben a beteg vagy a család kéri, és a házi-
orvos elrendeli, a végstádiumban lévõ daganatos

betegeket elsõsorban otthonukban ápolják, vagy
amennyiben az otthoni ápolásuk valamilyen spe-
ciális akadályba ütközik, a III. kerületben találha-
tó, tíz ágyas Hospice Házukban helyezik el, a fek-
võbeteg részlegen. Nyolc részmunkaidõs orvos és
két nõvér dolgozik a Házban, továbbá tíz nõvér
vesz részt az otthonápolásban. A szakemberek
munkáját száz önkéntes segíti, akik közül egyikük
elnyerte tavaly az Év Önkéntese címet. 

Az orvos igazgató jelezte: sokan még idegen-
kednek a hospice szolgáltatástól, félnek igénybe
venni, pedig az otthonápolásban még vannak sza-
bad kapacitásaik. Szolgáltatásaik térítésmente-
sek. Fekvõ részlegüket az Országos Egészségbiz-
tosító Pénztár nyolcvan százalékban finanszíroz-
za, az otthonápolást pedig ötven százalékban. A
fennmaradó részt pályázatokból és adományok-
ból kénytelenek fedezni – mûködésük az 1%-os
adófelajánlások nélkül ellehetetlenülne.

A Magyar Hospice Alapítvány kiemelten köz-
hasznú szervezet. Adószámuk: 19663258-1-41.

Buszsávok épülnek a kerületben 

Felgyorsulhat a kerületi tömegközlekedés

Húsz éve segít a Hospice Alapítvány  

A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület
március 9-én tartotta közgyûlését a Várnegyed
Galériában, ahol elfogadtuk az elõzõ évi tevékeny-
ségrõl szóló beszámolót. 

A beszámolóról folytatott vita során szóba ke-
rült kerületünknek mind a 10 testvérvárosa.
Közülük a két legaktívabb partner: Regensburg és
Marlow, akikkel intenzív a kapcsolat, a bajor
Regensburggal a Duna köt össze, az angliai Mar-
low-val a Temze folyót átívelõ, Lánchidunknak
mintát adó híd. A három, magyarok lakta, hatá-
ron túli kisvárosból egyesületünk Lendvával és
Zentával már kapcsolatba került, Székelyud-
varhellyel még nem. A testvérvárosok másik cso-
portja a három nagyvárosi kerület: Bécs, Pozsony
és Prága óvárosai, akikkel sok közös gondunk
van. Két fehér folt van a testvérvárosi kapcsolata-
ink térképén: a svájci Carouge és az olasz Ca-
pestrano, itt most várható jelentõs változás.
Carouge esetében a svájci – magyar kétoldalú
együttmûködés keretében megnyílt „Testvérte-
lepülési és Partnerségi Pályázati Alap” jóvoltából,
Capestranot illetõen pedig az Olasz Kulturális
Intézetnek és a Hadtörténti Múzeumnak köszön-
hetõen. 

Értékeltük egyesületünk 2010-es tevékenysé-
gét, aminek két jelentõs súlypontja volt. Új kap-
csolatként sikerült Lendva testvérvárosunkkal
több szálon is összeköttetésbe kerülni, elsõsorban
a magyar kisebbségi önkormányzati közösséggel,
és intézményeikkel, akiket november 5. és 8. kö-
zött látogattunk meg. A másik súlypont Marlow
testvérvárosunk volt, ahonnan újabb csoport ér-
kezett szeptember 15-20. között, és akiket elkísér-
tünk a városi sétákon, a múzeumokba, a Parla-
mentbe. Ebben az évben is több új barátot szerez-
tünk, a sok közös program, a beszélgetések, a csa-
ládlátogatások szoros köteléket jelentenek. Mind-
két testvérvárosi programunk sikeréhez nagymér-
tékben hozzájárult a budavári civil szervezetek szá-
mára meghirdetett pályázati keretbõl elnyert ön-
kormányzati támogatás.   

Klubdélutánjainkon a Várnegyed Galériában
nemcsak testvérvárosainkkal, hanem általában
a városok történetével foglalkoztunk, de tartot-
tunk irodalmi - kulturális délutánt is, ezek az ösz-
szejövetelek mindig népszerûek. A közgyûlési vi-
ta során megállapodtunk, hogy bõvítjük a kört,
tervezünk helytörténeti sétákat és közös múze-
umlátogatásokat is. Programjaink nyilvánosak,

azokat a helyi sajtóban meghirdetjük. Megvi-
tattuk a 2011-es év várható eseményeit. Ami a
cserelátogatásokat illeti, a szeptemberben rende-
zendõ Tabáni Regattán várható a Marlow-i eve-
zõsök, és esetleg a többi testvérváros evezõsklub-
jainak a részvétele, akiknek fogadásában egyesü-
letünk szívesen részt vállalna. Marlow-i partne-
rünk, a Marlow-Budavár Twinning Society meg-
hívott bennünket, de nem volt számottevõ ér-
deklõdés az egyesületi tagok részérõl. Felmerült,
hogy szélesíteni lehetne a részvételt az angolul
nem beszélõ tagok és érdeklõdõk körébõl, és sze-
retnénk, ha a kerület lakói közül többen be tud-
nának kapcsolódni a csereprogramba, hiszen le-
hetõségünk lenne arra, hogy egyik évben a buda-
váriak látogatnának Marlowba, másik évben pe-
dig fogadnánk az onnan érkezõket. Várjuk az
angliai utazást és a Marlow-i vendégek fogadását
vállalók jelentkezését! 

Tervezünk még találkozókat a testvérvárosok-
ból érkezõ csoportokkal, egyelõre egy regensburgi
társaságról tudunk. Elõkészület alatt áll egy õszi
pozsonyi látogatás is. Programjainkon szeretettel
várjuk az érdeklõdõket!       

Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben 

Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére

1000 magyar ház
Idén szeptember 17-én és 18-án (szombat-vasárnap) rendezik meg az
Európa-szerte népszerû Kulturális Örökség Napokat. A rendezvény közpon-
ti témája: 1000 magyar ház. A program célja, hogy a nagyközönség figyelme
ráirányuljon országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire, azokéra
is, amelyek máskor részlegesen, idõlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogat-
hatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett
esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók elõtt.

A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mû)emlékeknek len-
niük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb
számú érdeklõdõt vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentõs történeti értékük van. 

A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint az
ott található mûvészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a különleges épü-
letszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése is. Érdemes a helyszí-
neken, és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetõként pedig szakembereket vagy olyan
önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. 

Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti (természetesen a tulajdonos, ke-
zelõ, mûködtetõ egyetértésével). 

A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezõk döntésére van bízva, hogy
mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá.

További információ: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Kertész Margit, 1014 Budapest,
Táncsics M. u. 1. Telefon: 061-224-55-86, fax: 061-224-55-81, www.oroksegnapok.hu; e-mail:
szerkesztoseg@oroksegnapok.hu.  

Hazánkban a Magyar Hospice Alapítvány megalakulásával jelent meg a hospice szemléletû el-
látás. A szervezet munkatársai épp huszadik éve dolgoznak azért, hogy enyhítsék a gyógyítha-
tatlan betegek szenvedéseit.

Segítõket keresnek
Önkéntes segítõket keres az Otthon Segítünk Ala-
pítvány. A 2002. óta tevékenykedõ szolgálat felada-
tának a kisgyerekeket nevelõ családok segítését
tûzte ki célul. Az elmúlt években több mint 100 csa-
lád 220 gyermekének tudtak közvetve vagy köz-
vetlenül segíteni az alapítvány munkatársai. A se-
gítség általában heti néhány órás együttlétet jelent
a valamiért nehéz helyzetbe került kisgyermekes
családokkal. E találkozások során a szolgálat mun-
katársai mindent megtesznek azért, hogy lelki és
fizikai segítséget nyújtsanak számukra.

A segítségre szoruló családok száma továbbra is
magas, ám a szolgálatot vállaló önkéntesek megfo-
gyatkoztak. Az alapítvány ezért ingyenes felkészí-
tõ tanfolyamot indít, melyre várja azoknak a segí-
tõ szándékú embereknek a jelentkezését, akik fon-
tosnak tartják, hogy kerületünkben testileg és lel-
kileg is egészséges gyerekek cseperedjenek. A szol-
gáltatás a családok számára ingyenes és az önkén-
tesek ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben
végzik a tevékenységüket. Az alapítvány a 365
1436-os telefonszámon, vagy a 0630-311-7094-as
mobilszámon érhetõ el munkaidõben. További in-
formációt a www.otthonsegitunk.hu világhálós ol-
dalon találhatnak az érdeklõdõk, vagy írhatnak a
medveyj@freemail.hu címre.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Rajzpályázat gyermekeknek
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára gyermekrajzpályázatot hirdet. Mottóul
Jónás Tamás A varázsló címû versét választották: 
Itt a híres varázsló / Szeme tüzes parázsló / Va-
rázsbot a kezében / Galamb van a zsebében /
Karimás a kalapja  / Nyuszi lakik alatta.

Szeretnék, ha a gyerekek lerajzolnák vagy lefes-
tenék, milyennek képzelik a varázslót, de ábrázol-
hatják azt is, mit varázsolnának õk, ha lenne varázs-
pálcájuk. A legötletesebb rajzok beküldõi jutalom-
ban részesülnek, a legszebb munkákat a könyvtár-
ban kiállítják. 

Beadási határidõ: 2011. április 1. Eredményhir-
detés: 2011. április. Cím: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 87-91. tel.: 356-4694.

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek húsvéti ünnepséggel egybekö-
tött következõ klubnapja 2011. április 5-én, kedden
lesz, 15-tõl 17 óráig a Budavári Mûvelõdési Házban.
(Budapest, I. ker., Bem rkp. 6.)

Pályázat társasházaknak
Újra meghirdeti társasházi pályázatát az OTP Bank.
A társasházak és lakóközösségek a korábbiakhoz
hasonlóan idén is Környezetvédelem, Kö-
zösségépítés és Életminõség-javítás kategóriákban
pályázhatnak a pénzintézet által felajánlott nettó
6.000.000 forint vissza nem térítendõ támogatás-
ra, amelyet 9 nyertes pályázó között osztanak majd
ki. Az egyes kategóriákon belül 1,2 millió, 600 ezer
és 200 ezer forint nettó támogatási összegre lehet
pályázni.  

A pályázati anyagok leadási határideje 2011. júni-
us 11. A beküldésre online, a www.hazforum.hu ol-
dalon, vagy postai úton (OTP Bank Társasházi
Pályázat 2011., 1550 Budapest Pf. 195.) van lehetõ-
ség. Az elsõ 500 nevezõ idén éves THT magazin elõ-
fizetést – amely a lap 10 számát tartalmazza, – va-
lamint ingyenes részvételi lehetõséget kap a TTOE
három társasházi konferenciáján.

Az OTP Bank Társasházi Pályázatáról bõvebb in-
formációkat a www.hazforum.hu társasházi portá-
lon olvashatnak az érdeklõdõk.

RRöövviiddeenn

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az intézményvezetõ hozzátette: arra törekedtek, hogy a szakmai
elõadásokon a mindennapi gyakorlatban azonnal felhasználható
információkkal, tanácsokkal lássák el a meghívott kerületi peda-
gógusokat, akik az intézményben folyó fejlesztõ és terápiás munká-
val is megismerkedhettek. B. Tüske Ágnes szerint az a legfonto-
sabb, hogy a pedagógusok és a szülõk képesek legyenek felismerni
a különbözõ életszakaszokban más és más formában megjelenõ tü-
neteket, s a gyerekek viselkedési, tanulási problémáit megfelelõen
tudják kezelni. 

Hasonlóan vélekedik Reményi Tamás is, aki „Méhzümmögés és
dühroham” avagy a figyelemzavar és hiperaktivitás tünetei címmel
tartott ismeretterjesztõ elõadást. Az ELTE
tanársegédje az úgynevezett szenzoros integ-
rációs terápiát mutatta be, mely a gyermeket
és felnõttet egységes egészként és a rendszer-
szemlélet szintjén a környezetével szoros
kapcsolatban szemléli. Ebbe az egységbe be-
letartoznak a gyermek erõsségei és gyengesé-
gei, a környezeti hatások és a családi kapcso-
latok. A szenzoros integráció alapvetõen az
érzékelésre és ezek reakcióira koncentrál,
amihez a külsõ – hallás, látás, szaglás és ta-
pintás – mellett a belsõ ingerek – egyensúly,
ízlelés, belsõ szervek – is hozzátartoznak. A
szenzoros integráció, mint terápia lényege,
hogy az érzékfeldolgozások válaszreakciója
mindig valamilyen mozgásban nyilvánul
meg. Ha ezzel a válasszal valamilyen problé-
ma van, nem megfelelõ vagy akár teljesen el-
marad, mindenképpen terápiára van szükség, ami akkor a leghaté-
konyabb, ha már két éves kor alatt elkezdõdik. Két szempontból is
hatásos a korai fejlesztés: egyrészt a terápia lerövidül, másrészt siker
esetén az iskolába már egy problémamentes gyerek iratkozhat be.
Már ilyen fiatal korban kiderülhetnek olyan diszfunkciók, ame-
lyek késõbb viselkedés zavarhoz vezethetnek. Ilyen a nem megfele-
lõ egyensúly érzék, ami nem engedi a gyereket nyugodtan ülni a
padban – fejlesztéssel ugyanakkor ez a zavar megszüntethetõ. Ér-

dekes megfigyelés, hogy a diszlexiás, diszkalkuliás gyerek éppen az
egyensúlyzavar miatti vizuális kompenzálása miatt képtelen odafi-
gyelni a szövegre – a szenzoros terápia az ilyen állapotokat is haté-
konyan képes kezelni.  A cél minden esetben a saját belsõ testérzé-
kelés és a külvilág érzékelésének helyes mûködtetése és összhang-
ba hozása, ha ez megvan, akkor nem lesz gond az önkifejezéssel, az

önmegvalósítással és a tanulással sem.
Reményi Tamás hangsúlyozta, hogy na-
gyon fontos a burok, a család és az iskola el-
fogadása. A hiperaktív, viselkedészavaros
gyerek e nélkül könnyen elveszhet, felnõtt-
ként deviáns csoportok tagjává válhat.
Ahhoz, hogy valaki egy ingerre adekvát vá-
laszt adjon, szükség van az információk
megfelelõ észlelésére és feldolgozására.
Ehhez nélkülözhetetlen az éberségi, aktivi-
tási szint megfelelõ szabályozása. Zavar ak-
kor áll be, ha az éberségi szint túl magas
vagy túl alacsony és ezt a gyermek nem ké-
pes helyesen meghatározni és szabályozni. 

Túlmozgásos helyzet létrejöhet állan-
dó magas éberségi szint miatt, de akkor is,
ha az alacsony éberségi szintet a gyermek
megpróbálja növelni, azonban egy idõ

után „túlpörög”. Létezik szórt képességprofil, amikor például vala-
ki jól olvas – itt optimális aktivitási szinten van - de rosszul számol
– itt viszont be kellene állítani az aktivitási szintet. Ez pedig már
egészen kis korban megvalósítható, a lényeg az, hogy túlpörgés ese-
tén azonnal közbe kell avatkozni, nem szabad hagyni, hogy az akti-
vitási szint „túlfutása” agresszióhoz vezessen. A magas aktivitási
szint csökkenthetõ a testre gyakorolt erõsebb nyomással - szõnyeg-
be csavarás, szendvics játék-, fárasztó testmozgással, lassú ritmusos

mozgással, egyenletes ritmusú hintázással, a kezek lehûtésével –
jég, hideg víz – egyedülléttel és minden olyan eszközzel, tárggyal,
ami megszokott, ismerõs.  

Az alacsony aktivitási szintet növelni lehet, gyors hintázással,
csiklandozással, ritmusos zenével, vibrációval, újdonságok felaján-
lásával, izgalommal és nem utolsó sorban rágózással. Utóbbi meg-
lepõen hatékony összpontosítást segítõ eszköz, ezért bizonyos ese-
tekben még az órai rágózás is megengedhetõ.  A kiegyenlítõdést se-
gítik a szervezett napi programok, az állandóság, a különbözõ ritu-
álék – lefekvés, étkezések, fürdés – olyan apró tárgyak, amit a gye-
rek állandóan kézben tarthat, gyúrhat, simogathat. 

Reményi Tamás emlékeztetett: – Apa, anya és gyermek egy egy-
séget, rendszert alkotnak, egy közös hajón utaznak. Mindegyi-
küket érinti, ha csak az egyikük is nehézségekkel küzd. A pedagó-
gus, pszichológus és a terapeuta, olyan mint a révész, aki segít a fe-
délzeten a szülõknek a viharok leküzdésében, így lehetõvé téve,
hogy a gyermek biztonságban érezze magát és fejlõdjön.

A siker érdekében a szakember a szülõknek és pedagógusok-
nak azt tanácsolja, hogy hiperaktív, viselkedészavaros gyerekek-
nek mindig rövid és egyfázisú utasításokat adjanak, követeljék
meg a szemkontaktust és annak fenntartását, minden folyama-
tot bontsanak apró lépésekre, ellenõrizzék a részfeladat megol-
dását is. Soha ne adjanak újabb utasítást, amíg ez elõzõt nem tel-
jesítette gyermek, legyen látható számára az idõ múlása.
Jöjjenek létre vele megállapodások, a részteljesítményekért is
járjon valamilyen jutalom, a megígért jutalmat pedig mindig tel-
jesíteni kell. Nem szabad vitába bonyolódni, egyértelmû nemet
és igent kell mondani. Ha mégis kialakul egy vitás helyzet, min-
dig eldöntendõ kérdéseket kell használni. Nem szabad mással,
vagy egy régebbi saját teljesítményével összehasonlítani a gyere-
ket, viszont azt is érdemes megdicsérni, ami megtörténhetett
volna, de nem történt meg.                                                              K. Á. 

Nyílt nap a Nevelési Tanácsadóban

A hiperaktivitás nem „rosszaság”

A tavaly megkezdett fejlesztésnek köszönhetõen
hétrõl-hétre egyre szebb a Horváth-kert, a mun-
kálatok elõre haladtával lassan kirajzolódik a
park északi felének végleges arculata. A Magyar
Dráma Napján adták át a kerületiek körében
nagy népszerûségnek örvendõ pihenõhely régi-

új büszkeségét, a Horváth-kertben 1935-ben fel-
állított és 1945-ben elpusztult Dérynét ábrázoló
szobor tökéletes mását. Nem csupán a mûalko-
tás, hanem környezete is megújul: elkészült a
mészkõ burkolatú lépcsõ, míg a park belsõ sétá-
nyát a jövõben megvilágító tizennyolc kandelá-
ber elsõ két darabja már korábban a helyére ke-
rült, a többi lámpatestet március végéig állítják
fel a közterületen. Az önkormányzat a sétálók
mellett a pihenni vágyókra is gondolt, az õ ké-
nyelmüket szolgálják a medence és a Déryné szo-
bor környezetében kihelyezett esztétikus kialakí-

tású egyszemélyes, valamint a keresztbefekvést
megakadályozandó, belsõ könyöklõvel felszerelt
nagyméretû padok.  

Befejezõdött a szobor körüli közösségi felület
díszkövezése, valamint a részben megváltozott
nyomvonalon haladó bicikliút átépítése. Ideig-

lenesen elvitték a parkból az Ülõ nõ szobrát, a
bronzalkotást a Budapest Galéria közremûködé-
sével szakszerûen letisztítják és graffiti ellenes be-
vonattal látják el, valamint kicserélik az elörege-
dett kõtalapzatot. 

Folytatódnak a kertészeti munkák, hamaro-
san elkészülnek a Déryné szobor mellett már
látható virágágyásokhoz hasonló, újonnan létre-
hozott zöldfelületek. A füvesítésen kívül cserjé-
ket, fenyõféléket, kúszónövényeket, valamint
többször iskolázott facsemetéket ültetnek. Bár
néhány hetes csúszást eredményez, az önkor-

mányzat a gyalogosok biztonsága érdekében
mégis úgy döntött, hogy saját költségén elvégzi a
villamosmegálló közelében található felsõveze-
ték tartó konzol megerõsítését. A régi pavilon-
sor helyén íves alaprajzú, különleges acélszerke-
zetû, edzett üveggel burkolt szolgáltató épületet
alakítanak ki. 

A megjelenésében a Horváth-kerthez méltó
építményben újságos és fedett terasszal kibõví-
tett kávézó kap helyet, míg az alagsorban nõi-fér-
fi, illetve kerekesszékkel használható, akadály-
mentesített nyilvános illemhely létesül. A cél az,
hogy az utóbbi évtizedekben egyre inkább kiüre-
sedõ Horváth-kert újra fontos találkozóhelye le-
gyen a kerületieknek, aminek egyik feltétele a
pihenõ funkció erõsítése. Ennek szellemében
átrajzolják a szökõkút formáját, a felújítást köve-
tõen a fagyálló mészkõkáva és a vízfelület is lát-
ványos díszkivilágítást kap. A megszépült
Horváth-kertet várhatóan nyár közepén vehetik
birtokba a kerületi polgárok. 

A Horváth-kert nevét egykori tulajdonosáról,
Szentgyörgyi Horváth Zsigmondról kapta, a zöld-
területet az Alagút felépülését követõen 1862-ben
vásárolta meg Buda városa. A Horváth család ki-
fejezett kérésére a nagyközönség elõtt megnyitott
közparkban játszóteret is kialakítottak. Az Ör-
dög-árok park alatt futó szakaszát csak 1876-ban
fedték be, annak ellenére, hogy a munkálatokat há-
rom évvel korábban éppen itt, a János hídnál – ez
volt az Ördög-árok hídja - kezdték el. A hegyvi-
dékbõl érkezõ vizet elvezetõ árokra évtizedeken ke-
resztül egyedül az 1838-ban emelt Nepomuki
Szent János-szobor emlékeztetett, azonban a súlyo-
san megsérült alkotást az 1950-es években el kellett
bontani. Visszaállítására a rendszerváltást köve-
tõen került sor. Sokáig igazi szórakoztatóhelyként
mûködött a Horváth-kert, itt állt a Budai Szín-
kör, amely 1843-tól kezdve német vándortársula-
toknak adott otthont. Az 1870-es éveket követõen
már magyar nyelvû darabokat játszottak, a nyári
színházat 1937-ben végleg megszüntették. 1960-
ban a park közepén állították fel Kocsis András
Haydn-szobrát, míg a Budai Színkör helyén
1961-ben szökõkutas medencét létesítettek. Ennek
partjára került Ferenczy Béni „Ülõ nõ” címû
bronzszobra. A Horváth-kert körül egykor kedvelt
kávéházak is mûködtek, ilyen volt az Alagút utca
3. szám alatti Philadelphia Kávéház, amelynek
Ady is gyakori vendége volt.

Hatalmas feladatra vállalkoztak a Hagyományok
Háza és a Fonó Budai Zeneház munkatársai: a tel-
jes Kárpát-medence hangszeres népzenéjébõl ké-
szítettek reprezentatív válogatást az Utolsó Óra
program keretében gyûjtött több ezer órányi
anyag felhasználásával. 

A Jövõnk öröksége XX.-XXI. elnevezésû pro-
jekt összköltségvetése 800.000 euró (kettõszáz-
húszmillió forint), amelyet 85 százalékban az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok,
15 százalékban a Hagyományok Háza az NKA és

a Nemzeti Erõforrás Minisztérium segítségével fi-
nanszíroz.

Ebbõl a pénzbõl többek között 50 CD jelent
meg Új Pátria néven. A több ezer órányi felvétel-
bõl az adott tájegységeket jól ismerõ szerkesztõk
válogatták ki azokat a felvételeket, amelyek legin-
kább megidézik egy-egy vidék hangszeres népze-
néjének jellegzetességeit, hangulatát, sokszínûsé-
gét. A CD-k egyelõre 1000-1000 példányban je-
lennek meg, ezekbõl 400 darabot Európa na-
gyobb könyvtáraiba, zeneiskoláiba, folklórarchí-

vumaiba juttatnak el, hogy a kontinens bármely
pontján megismerhetõ legyen a magyar népzenei
kincs.
A nagyközönség a felvételekbe a www.utolsoo-

ra.hu honlapon hallgathat bele, 2011 áprilisára
pedig a teljes gyûjtés meghallgatható, kutatható
lesz a Hagyományok Háza honlapjáról (www.ha-
gyomanyokhaza.hu) elérhetõ adatbázisban. Az
érdeklõdõk a Fonó Budai Zeneház weboldalán
(www.fono.hu) vásárolhatják meg a CD-soroza-
tot, a bevételt a program folytatására fordítják. 

Befejezõdik a Jövõnk Öröksége program
Díszpolgár-
választás 2011
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te minden évben megválasztja a kerület új
díszpolgárát. 

A „Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím át-
adására - a kerület önkormányzatának legna-
gyobb elismeréseként - május 21-én, Budavár
1849-es visszafoglalásának évfordulóján, a Ke-
rület napján kerül sor. Kérjük Önöket, hogy
esetleges javaslataikat levélben, faxon vagy e-
mailen 2011. április 8-ig juttassák el a Pol-
gármesteri Titkárságra. Cím: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1., fax: 458-3082, e-mail: hiva-
tal@budavar.hu.

Közvilágítást kap a sétány

Nyárig elkészül a Horváth-kert

Folytatódnak a kertészeti munkák: cserjéket, fenyõféléket, kúszónövényeket ültetnek a parkba

Jól halad a Horváth-kert északi részének rekonstrukciója. Tavaly õsszel helyére került a Dérynét
ábrázoló szobor, valamint elkészült az emlékmû közvetlen környezetének átépítése, új nyomvonalat
kapott a bicikli út és a növények telepítése is elkezdõdött. A téli szünetet követõen jelenleg a kande-
láberek szerelése zajlik, a teljes beruházás átadására a nyári hónapokban kerül sor. 
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Megemlékezés  a Költészet Napján
A Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor Kul-
turális Közalapítvány hagyományosan április 11-én
11.00 órakor tartja költészet napi megemlékezését
Márai Sándor szobránál (I. ker., Mikó utca - Logodi ut-
ca sarok). Az idei megemlékezésen ünnepi köszöntõt
mond: Oláh János József Attila-díjas költõ. A koszorú-
zással egybekötött megemlékezésre mindenkit sze-
retettel várnak.

Üzenet Erdélybõl
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentá-
ciós Központ szeretettel várja az érdeklõdõket a
Székely Ház Közhasznú Alapítvány szervezésében
nyíló Üzenet Erdélybõl címû kiállítás megnyitójára
2011. április 4-én 17.00 órára. A kiállítást megnyitja
dr. Aniszi Kálmán egyetemi adjunktus. Az est házigaz-
dája Nagy Zoltán a Székely Ház Közhasznú Alapítvány
kuratóriumi elnöke. A kiállítás megtekinthetõ: 2011.
április 29-ig hétköznap 9.00-18.00 óráig, hétvégén
10.00-16.00 óráig. Helyszín: 1012 Budapest, Attila út
93. Ujhelyi terem. (A Déli pályaudvarhoz közel, a
Vérmezõnél.) A belépés ingyenes. Kiállító mûvészek:
Botár Edit, Czabuk Anna, Czirjék Lajos, Epure Horea
Remus, Gyenes Tibor, Hunyadi László, Molnár Dénes,
Nagy Ildikó, Natalia Bejenaru Furculita, Novák József,
Puja Rezsõ, Simon Endre, Soó Emma, Sz. Kovács
Géza, Szép György, Szép Zoltán, Vasile Muresan.

PPrrooggrraammookk

A fõváros szélén falusias csönd, gyümölcsösker-
tek apró épületekkel. Lejtõs út, éber kutyák. A ke-
resett házat könnyû megtalálni: Kossuth-címer a
falon, szél fújja a nemzeti zászlót, az autó visszapil-
lantó tükrén is háromszínû szalag.

A nagyszobában egymás mellett két zongora,
rajta kották és kéziratok. A polcon, az ágyon, az
asztalon könyvek, a sarokban komoly lejátszók,
lemezek és kazetták százai. Halkan a weimari esz-
tendõk egyik gyönyörû dallama szól, örvényes
hangjai áttörnek évszázadokon, hogy újból üzen-
jenek.

Hegedûs Endrét a zongorairodalom ismerõi-
nek nem kell bemutatni. Játékát Európától az
Egyesült Államokon át Japánig, és azon túl is
nagyra értékelik, nem is szólva hazai rajongóiról.
Különösen Liszt-átiratok tolmácsolásával szerzett
magának hírnevet. Ezért kerestük fel õt elõször,
hogy jobban megismerjük a Krisztus oratórium, a
Les préludes, a Magyar rapszódiák alkotóját.

– A Magyar Kultúra Napján, nagy nyitókon-
certtel indult az a rendezvénysorozat, amely ha-
zánkban és szerte a világon Liszt Ferencet köszön-
ti.  Csodálatos mûvész, lélek- és emberbarát, te-
remtõ alkotó. Engem gyerekkoromtól megraga-
dott az életrajzában olvasható sok jótett. Egy ze-
neszerzõnek az a legszebb cselekedete, hogy gyö-
nyörû hangokkal ajándékozza meg kortársait, és
a következõ generációkat. Ha úgy tudja továbbad-
ni a hangokat, amiket Istentõl kapott, hogy az
emberekben visszhangot vernek. Egyszerre van
jelen a mulandóság és a törékenység, amint el-
hangzik a zene, a lélekben marad lenyomata.
s Liszt Ferenctõl gazdag ajándékot kaptunk.

Nagyon sokat adott. Mûvek ezreit. Évtizedeken
keresztül napi három óra alvással beérte, és dol-
gozott. Állandóan úton volt, vitte a néma zongo-
ráját, ami csak billentyûzetbõl állt, és azon gya-
korlatoztatta az ujjait. Ezt az ajándékot legtöbb-
ször természetesnek vesszük. Aki annyi pénzt ke-
resett, mint õ, gazdagságot hagyhatott volna ma-
ga után. Pénzszûkében volt, odaadta ezernyi ne-
mes célra, aki hozzájött, soha nem távozott üres
kézzel. Koncertezett a hadi árvák, nyugdíjalapok
javára, s mikor már nem bírta a hivatal packázása-
it, 1846-ban összezongorázta az elsõ épületre va-
lót, ahol zeneiskoláját megnyitotta.
s Kifogyhatatlan volt az ereje?

A „leghíresebb” tette, az az önzetlen, minden aka-
dályt legyûrõ akarat, amivel Beethoven emlék-
szobrának felállítását segítette. A németek sajnál-
ták rá a pénzt, majd amikor kész volt a terv, és ki
volt tûzve az avatás napja, királyok, grófok, herce-
gek tolongtak, hogy a dísztribünön helyet kapja-

nak. Egyébként ennek a leírása megtalálható
Elen Walker: Liszt-könyvében. Sokszor elmond-
ta, miután ingyen kapta a hangokat a Terem-
tõtõl, ezért ingyen is adja tovább. A szónak abban
az értelmében, hogy egész életében tanított, de so-
ha nem fogadott el pénzt tanítványaitól. Persze
valamibõl meg kellett élnie, és egyszerû szemmel
nézve talán szórta a pénzét. De mindig a jó érde-
kében tette.
s Tekintélyt szerzett a zeneszerzõknek.

A zenész rangját, ami meglehetõsen alacsony
rang volt Haydn idejében, magaslatokba emelte.
Haydn az Esterházy hercegek szolgálatában töltve
harminc évet, nemcsak megkomponálta, betaní-
totta és elõadta a zenemûveket, de utána felszol-
gált a vacsoránál. Ehhez képest Liszt Ferenc csá-
szároknak és királyoknak lehetett a társalkodója,
megbecsült zenésze. Udvari karmester volt Wei-
marban. Kétszer is megsértette az orosz cárt, de
egyszer sem görbült meg a haja szála sem. Igaz,
másodszor kiutasították az országból. Ez mutatja,
mekkora rangra emelte a mûvészetet, azáltal,
hogy megmutatta a zene mindenható, és a lélek
alapjaira mélységesen ható jótevõ tulajdonságát.
s Életrajzából mit emelhetünk ki?

Liszt Ferenc beutazta az egész mûvelt világot, hír-
nöke volt, nemcsak a saját muzsikájának, de a
kortárs zenének is. Gondoljunk bele, kik éltek
akkor? Chopin, Schumann, Mendelssohn; sokat
köszönhetett neki Wagner is, hiszen megmentet-
te az életét. Mikor 1830-ban aktívan részt vett a
forradalomban, és a rendõrség halálra kereste,
Liszt letagadta, hogy az õ házában bujkál.
Nemcsak óvta, biztatta zeneszerzõ társait, rend-
szeresen játszotta mûveiket.
s Egyházi zenéjérõl mit kell tudnunk?

Ebben is óriási reformokat tervezett. Meglehe-
tõsen sok intrika, vargabetû után, ez az álma csak
részben teljesült. Hosszú életet élt: 1811-tõl 1886-
ig. Ez alatt emelkedett a legnagyobbak közé. A
nagyvilágban, ha magyar zeneszerzõt emleget-
nek, akkor elsõsorban Liszt Ferencre és Bartók
Bélára gondolnak.
s Hogyan hatott Önre élete és munkássága?

Mindenben igyekeztem példaképemnek tekinte-
ni, kivéve egyben: a családi életében. Az nem sike-
rült neki. Túlságosan ellenállhatatlan személyi-
ség volt, a már említett Elen Walker bebizonyítot-
ta, hogy életében 36 hölgy játszott szerepet. De
egyiket sem õ hódította meg. Igaz, hogy az a fajta
romantikus hozzáállás, amely a kifejezést minde-
nek fölé helyezi, õt is elragadta a végletekig. De
mindig észrevette, hogy rossz útra tévedt.
s Milyen érzés és feladat játszani Liszt Ferencet?

Nagy kedvvel játszom a mûveit, és fedezem föl
újabb rejtett szépségeit. A mestermûveknek az a
sajátságuk, hogy minél többet foglalkozik vele az
ember, új és új dimenziói mutatkoznak meg, ad-
dig nem gondolt, nem hallott értékei. Lisztnek
újabb hagyatékai kerülnek elõ a könyvtárakból,
padlásokról, és soha nincs vita a zenetudósok kö-
zött. Két ütem eljátszása után fölismerhetõ, hogy
az õ mûve. Annyira egyedi, annyira megismétel-
hetetlen személyiség; zenéje az ég felé röpíti az
embert.
s Miért van mégis idegenkedés a zenéjétõl a hallga-
tók egy részében?

Liszt interpretációjánál, különösen a zongoris-
ták, a sok hang között nem látják a lényeget.
Megpróbálják gyorsan és hangosan lezongorázni.
Miközben föl kellene emelni a lelkeket, és észre-
venni, hogy az ünnepeltnek milyen mélységû és
magasságú muzsikája van. A Krisztus oratóriuma
meghallgatása után az ember másképp megy ha-
za. Ez a zseni ismérve. 
s Milyen hangversenyekkel köszönti a kétszáz éves
Mestert?

Április 11-én Liszt szólóhangversenyt adok, ahol
új CD-lemezem anyagát fogom játszani. Novem-
ber 29-én Liszt zongoraversenyei közül hármat:
az Esz-dúrt, az A-dúrt, és a Haláltáncot szeretném
együtt megszólaltatni... Nagy örömömre hívtak
Új-Zélandba és Ausztráliába. Turnézhatok a kö-
zeljövõben, Amerikában, bár ezek a magyar zenei
élettõl teljesen függetlenek, úgy mondanám,
hogy a Jóisten szeretõ kezének a nyomát viselve
érkeztek hozzám.                                               Fenyvesi 

Beszélgetés Hegedûs Endre zongoramûvésszel, a kétszáz éve született Liszt Ferencrõl

A zene hatalma

Magyarország európai uniós elnöksége és Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulója foglalja ke-
retbe az idei Budapesti Tavaszi Fesztivált, amely
a hagyományokhoz híven ezúttal is számos
ínyencséggel, õsbemutatókkal és megannyi új-
donsággal kápráztatja el a közönséget. A Ven-
dégünk Európa címet viselõ programsorozat va-
lójában egy 2 hétig tartó kulturális társasutazás,
amely ezúttal a világpolgárként is magyarságára
mindvégig büszke Liszt Ferenc alakját kiemelve
veszi számba a magyar és az európai kultúra egy-
másra ható értékeit. Ezt az egymást inspiráló köl-
csönhatást mutatja be a Liszt 200 eseményeit be-
vezetõ Liszt és Budapest címû kiállítás, amely a
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban a zeneszerzõ
pesti vendégeskedéseit követi nyomon az 1823-
as elsõ fellépésétõl kezdve egészen az 1886-ban
adott búcsúhangversenyéig. 

Az európai uniós soros elnökséghez kapcsoló-
dó rendezvények között kiemelt szerepet kap a
Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelyen megjele-
nik a huszonhét tagország kulturális sokszínûsé-
ge. Olyan világhírû elõadókat, illetve együttese-
ket sikerült Budapestre csábítani mint a spanyol
gitármûvész Pepe Romero, az olasz Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, Max Raabe és
a Palast Orchester, a Thália Színházban a Car-
ment színre vivõ Antonoi Gades Társulat vagy
Philippe Jaroussky, akivel Vivaldi ritkán hallha-
tó Orlando furiosójában találkozhat a nagyérde-
mû. A magyarok közül márciusban a Thália
Színházban látható elõször Fekete Gyula Excel-
sior! címû új operája, ugyanitt ünnepi válogatás-
sal jelentkezik a Magyar Állami Népi Együttes.
Fellép mások mellett Vásáry Tamás zongora- és

Tunyogi Henriett balettmûvész, Kocsis Zoltán,
a Nemzeti Filharmonikusok, a Budapesti Feszti-
válzenekar, Jandó Jenõ, az Esterházy Trió és
Wiedemann Bernadett is. 

A fesztivál harminchét helyszíne közül ezúttal
a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebb, csu-

pán három található az elsõ kerületben. Az
Országos Széchényi Könyvtár a „Magyarul tudó
horvát klasszikus” címû kiállítással jelentkezik,
amely Miroslav Krle�a életmûvének hungaroló-
giai vonatkozásaival és annak magyar fogadtatá-
sával foglalkozik. Ludovico Burnacini, Paul De-
cker, Pierre Aveline, Giacomo Torelli munkái
elevenednek meg a Budapesti Történeti Múze-

um „Illúziók birodalma, Barokk iskoladrámák
színpadképei” címmel megrendezésre kerülõ
tárlatán, amelynek alapját a ,,Soproni jezsuita
díszletkönyv” a jezsuita iskoladrámák színpad-
képeinek, látványterveinek százhat darabos kol-
lekciója jelenti. Az 1720-as évekbõl származó
kézzel festett díszlet- és kelléktervek, a háttérfüg-
gönyök és színpadi terek metszetei ceruza- és tus-
rajzok teszik teljessé a március 26. – június 19.
között látogatható kiállítást. 

Liszt Ferenc emléke elõtt tiszteleg a Hagyo-
mányok Háza, ahol a Liszt 200 programjai kere-
tében Liszt Ferencz Pest-Budán címmel hangzik
majd el elõadás.

Közismert, hogy Lisztet mennyire elbûvölték
a Pesten és Budán fogadókban játszó virtuóz ci-
gányzenészek, nekik köszönhetõ, hogy elkészül-
hettek a Magyar Rapszódiák, amelyekkel Liszt
újra felfedezte a magyar zenét. Ezt a  városi ci-
gányzenei világot idézi meg a Magyar Állami
Népi Együttes zenekarának koncertje, melyen
olyan kiváló mûvészek mûködnek közre mint az
énekes Herczku Ágnes, a zongoramûvész Zsol-
dos Bálint, vagy Pál István „Szalonna” és Radics
Ferenc.

Idén is megrendezik az immár elmaradhatat-
lan kísérõrendezvénynek számító Fringe Feszti-
vált és a Nemzetközi Színházi Fesztivált.  Utób-
bin Declan Donnellan angol nyelvû Machbeth
elõadás, Molnár Ferenc Liliomának német nyel-
vû, feliratozott adaptációja és Bergman Persona
címû darabja ígér különleges élményt. 

A mûvészeti ágak sokszínûségének jegyében a
tavaszi fesztivál idejére ezúttal is mûalkotásokká
alakulnak az OTP Bank kirakatai. A Kreatív
Kirakat pályázat keretében harminckét fiókban
mutathatják be munkáikat a dekoratõrök, építé-
szeti csoportok és lakberendezõk.   

A Budapesti Tavaszi Fesztivál részletes prog-
ramjai a www.btf.hu honlapon olvashatók.

- pp -

Gyurkovics 80
Élt közöttünk egy különös, nagyszívû férfi.
Szálkás versek költõje, és még annyi más: író, drá-
maíró, szerkesztõ, színész, pszichológus, képgyûj-
tõ, bohóc, nõk kedvence... De mindenekelõtt
GYURKOVICS TIBOR!

A magyar irodalom legsokoldalúbb alkotója.
Regényhõs és figura, aki fáradhatatlanul örökí-
tette meg magát. Talán õszemélyisége élete legna-
gyobb alkotása. Fél évszázadon át kíméletlen,
vitriolos nyelven bírált és buzdított, tollhegyére
szúrta ellenfeleit. Olykor barátait is, akik együtt, -
s ebben is kivételes volt-, a legcsodálatosabb társa-
ságot jelentették.

A pszichológiai indíttatás mûveiben érezhetõ.
Indulatos, sokszor hangos lírai világot teremtett,
bár szolidabb hangjai is vannak. Sok az epigram-
matikus tömörségû verse, visszatérõ élménye a
fojtogató magány. Prózájában valóság és álom
keveredik egymással. Színpadi groteszkjeiben az
emberi magatartásformákat diagnosztizálja. A
Nagyvizit (1978) reménykedõ betegei nem tud-
nak egymásra figyelni, mert mindenki mondja a
magáét.

Ezek az életpálya száraz adatai. Mindez Gyur-
kovics rekedtes hangjától, váratlan gesztusaitól
emelkedett a fénybe. Ahogyan fájó alakjai, vagyis
az ember. A lélek, hiszen ennek volt az egyik leg-
nagyobb ismerõje és doktora. Úgyis fogalmaz-
hatnánk: szellemi életünk fenegyereke volt. Min-
denese. Hitben és reményben megtartója. A szép
teremtõje. Könyvek, képek, lemezek boldog
gyûjtõje. A legmelegebb hangú folyóirat, a Lyu-
kasóra egyik megálmodója. Amely élethalálhar-
cát azóta is vívja, de televíziós bemutatói elszür-
kültek: a szerkesztõ sziporkázó egyénisége na-
gyon hiányzik.

Gyurkovics Tibor lobogó élete és mûvei egybe-
forrtak. Valamennyi írása életébõl táplálkozik,
egy-egy tégla épülõ verstemplomához. Alkalom a
kereséshez: Isten és embertársai megtalálásához.
Kapaszkodás a családba, a hazába, hogy erõt me-
rítsen, és õ is vigaszt nyújthasson. Verseivel, ame-
lyért, Ady fájó szavaival: minden sorért keserves
élettel fizetünk.

Befejezésül idézzük az egyik legszebbet, a min-
dentõl búcsúzó kérést: „Valahol meg kell állni, /
valahol meg kell halni, / valami könnyû réten /
akarok elfakadni. // Nem félek a haláltól. /
Megállok vele szemben, / de amikor lesújt rám, /
Isten, ölelj meg engem.”

F. F. L.

Izgalmas programok az elsõ kerületi helyszíneken

Ha március, akkor Budapesti Tavaszi Fesztivál 
A már hosszú évek óta megszokott, változatos és színvonalas rendezvénykínálattal örvendez-
teti meg a mûvészetbarátokat az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál. Március 18. és április 3.
között harminchét helyszínen, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Budapesti Történeti
Múzeumban és a Hagyományok Házában összesen kilencvenhét zenei, képzõmûvészeti és
színházi program várja az érdeklõdõket. 

Hegedûs Endre zongoramûvész

A programokat a Liszt évforduló jegyében állították össze
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(Folytatás az 1. oldalról)
Március 15-e a magyar nemzet születésnapja, töb-
bek között arra is emlékezünk, hogy elõdeink,
163 évvel ezelõtt a két „testvérhaza”, Magyaror-
szág és Erdély uniójával megteremtették a lehetõ-
ségét az ország újraegyesítésének. Létrejött az egy-
séges magyar nemzet, amelynek sorsközösségét
mindannyian vállaljuk, múltjában, jelenében és
jövõjében közösen osztozunk: mi, magyarok a
csonka hazában, és magyarok az országhatár-
okon kívül. 

Budavár polgármestere úgy látja, hogy a mosta-
ni ünnep a csángó magyarok szempontjából is
történelmi jelentõséggel bír, hiszen lezárul a
csángó himnuszban is megénekelt hányattatása-
ik korszaka. 

A magyar állampolgárság felvételével megszû-
nik a csángó magyarok több évszázados kirekesz-
tettsége, magyarsághoz való tartozásuk ezzel meg-
kérdõjelezhetetlenné válik.

– A kettõs állampolgárság lényege, hogy egy ön-
kéntesen vállalt döntéssel mindennél világosab-
ban kifejezõdik politikai határokon átívelõ lelki
összetartozásunk. Mindez azonban nem csupán
a múltnak szól, a nemzeteket ugyanis a közös

múlt mellett a közös jövõ tartja össze. Ahogyan
Bibó István írja: „A közösség lényegét nem az ad-
ja meg, hogy a közös jelleget, a közös jegyeket a ta-
gok valamiképpen a homlokukon viselik, hanem
a közösségben, mint közös vállalkozásban való ré-
szesség.” Magyarország új csángó állampolgárai
eskütételükkel visszavonhatatlanul részesei lettek
ennek a közösségnek. Tevékeny tagjai annak a
vállalkozásnak, ami a XXI. századot a magyarok
évszázadává kívánja tenni. Ennek elsõ lépése volt
a kettõs állampolgárságról szóló törvény megal-
kotása, a második az állampolgárság felvétele. A

harmadik lépést innentõl kezdve együtt tesszük
meg, beteljesítve Csokonai Vitéz Mihály fohá-
szát: „Vajha Moldvának is kies parlagjai,/A’
Meddig terjednek a’ Pontus habjai,/Magyar Ko-
ronánknak árnyékába menne,/S a’ Tsángó Ma-

gyar is Polgártársunk lenne!!!” – zárta ünnepi kö-
szöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás. 

A polgármester lapunknak elmondta, hogy
csángók számára a Budai Vár nem csupán törté-
nelmi helyszín, hanem a magyarság egyik legfon-
tosabb jelképe. Meséikben, dalaikban a vár min-
dig kitüntetett szerepet kap, Mátyás király kap-
csán pedig különös jelentõséggel bír. Ezért fon-
tos a csángók számára, hogy éppen itt, a várne-
gyedben kapták meg magyar útlevelüket és
mondhatták el állampolgári esküjüket. – A Bu-
davári Önkormányzat a helyszín biztosításával
nagy örömmel járult hozzá a hivatalos ünnepség
megtartásához, hiszen azt szeretnénk, ha minél
több csángó ember élne az egyszerûsített honosí-
tás lehetõségével. Abban bízunk, hogy a most ál-
lampolgárságot kapó csángó magyarok elmesélik
az otthon maradottaknak a szíves fogadtatást, azt,

hogy az anyaország minden magyar elõtt szélesre
tárta kapuit – mutatott rá a polgármester.

Lapunk arról kérdezte a frissen állampolgársá-
got kapó csángó magyarokat, milyen érzés, hogy
hivatalosan is a nemzet tagjai lettek. Bár nagy
többségük már évek óta Magyarországon él, ab-
ban mindannyian egyetértettek, hogy hiába be-
szélik a nyelvet, akcentusuk miatt sokan mégis
„lerománozzák” õket. Az állampolgárság meg-
szerzése és az ezzel járó magyar útlevél abban se-
gít, hogy most már dokumentumokkal is bizo-
nyítani tudják születésük óta meglévõ magyarsá-
gukat. Fontosnak tartják meggyõzni az otthonia-
kat arról, hogy igenis érdemes felvenni az állam-
polgárságot, hiszen ezzel õseik álmát teljesítik be.
Mint mondják, évszázadokon át a csángók vitték
a rossz hírt a királyoknak, most végre õk azok,
akik jó hírekkel térhetnek haza.                          K. Á.

(Folytatás az 1. oldalról) 

– Aligha lenne most miért összegyûlnünk, ha
nem lettek volna, akik értik Kölcsey tettekre buz-
dító szavait. Aligha emlékeznénk erre a napra, ha
nem lettek volna elõzõleg a szenvedélyes viták a
reformországgyûlésben, ha már nem lett volna
kész Magyarország felemelésének programja,
amelyet az uralkodó április 11-én törvényként
szentesített. Nem a szerencsének, nem a nemzet-
közi események véletlen egybeesésének, még
csak nem is fiatalos lázadásnak volt köszönhetõ,
hogy a magyar nemzet 1848/49 napjaiban ön-
magára talált, hanem egy tudatos programnak –
emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás. Kölcsey kö-
vetõi mély alapot fektettek a jövendõ magyarságá-
nak, és azon munkálkodtak, hogy az apró harcok
helyett a békesség mûveit tegyék temérdekké.
Képesek voltak elõször maguk megváltozni azért,
hogy ezáltal másokat is megváltoztassanak.  Így ta-
lált a reformkorban a nemzet rendíthetetlen ve-
zetõkre, akik maguk mutattak példát arra, hogy
létezik újjászületés.

Az ünnepség szónoka ezt követõen Batthyány
Lajos életútját idézte fel. Batthyányét, aki 24 éves
koráig alig volt Magyarországon, majd a biroda-
lom nagyvárosaiban fényûzõ körülmények kö-
zött nevelkedett és tanult, késõbb Olaszország-
ban katonáskodott. E fiatalember a Miklós hu-
szárok könnyelmû életét cserélte a birtokait kor-
szerûsítõ, gondosan gazdálkodó fõnemes életére;
Bécs helyett Vas megyét választotta. Húsz évesen
a prágai farsangon jelentõs tartozást halmozott
fel, és tékozlása miatt még a katonai hatóságoknál
is feljelentették, de harminc évesen már cukor-
gyárat építtetett a birtokán, és alig pár évvel ké-
sõbb a nemesi adófizetést támogató beszédet
mondott a vármegye közgyûlésében. 23 évesen
tagja lett a fõrendi háznak, de politikai szerepet
nem vállalt. Kilenc év múlva azonban az ország-
gyûlés felsõ táblájának ülésein megszervezte a fia-
tal fõrendi ellenzéket. Ekkor mondta elsõ jelen-
tõs országgyûlési beszédét is a felsõtáblán, mely-
ben a szólásszabadság ügyében a rendi ellenzéket
támogatta.

24 évesen még nem tudott magyarul, akkor is-
merkedett az anyanyelvével. 42 évesen, a feleségé-
tõl magyarul búcsúzott, és a kivégzõ osztagnak ve-
zényelve „Éljen a haza!” kiáltással az ajkán halt
meg.

Batthyány Lajos egy azok közül, aki tetteivel a
,,Tettek Korává” változtatta Magyarországot. Jel-
mondata: „Viam meam persequor” – a „Saját
utamat járom”, a forradalom és szabadságharc
idején az egész nemzet jelmondatává vált – hang-

súlyozta a polgármester. Olyan építeni akaró és
nagyformátumú vezetõk álltak az ország élére,
akik tudták, hogy az utat, amin járni akarunk,
magunknak kell leköveznünk.  De tudták ezt a
pesti takácsok éppúgy, mint a ceglédi pásztorok,
a debreceni szûcsök vagy éppen császári mundért
a magyar honvédség egyenruhájára cserélõ kato-
natisztek is. 1848/49 és a reformkor „a saját uta-
mat járom” nemzeti jelmondata szellemében tet-
te Magyarországot egy modern, erõs gazdaságú,
fejlõdési pályára álló országgá.

A feladatunk ma sem más. Ezért emlékezünk
mi, késõi magyarok, a reformkor és Batthyány

Lajos szellemi örökösei, és hajtunk fejet nagyja-
ink és a „Tettek Kora” elõtt a mai napon.  Az ün-
nep szónoka Kölcsey Ferenc szavaival zárta beszé-
dét: „minden kõ, régi tettek helyén emelve, min-
den bokor, régi jámbor felett plántálva; minden

dal régi hõsökrõl énekelve, minden történetvizs-
gálat, régi századoknak szentelve: meg annyi lép-
csõ’ a jelenkorban magasabbra emelkedhetni…”

Az ünnepi beszéd után koszorúzás következett.
A Zala György által készített Honvéd szobornál a
Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gá-
bor Tamás koszorúzott, majd a parlamenti pár-
tok helyi képviselõi, a szlovák és az örmény ki-
sebbségi önkormányzat vezetõi, a politikai és civil
szervezetek képviselõi, a kerületi iskolák igazgatói
és a diákönkormányzatok vezetõi, valamint ma-
gánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.
A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.    

R. A.

Csángó magyarok tettek 
állampolgársági esküt a Várban 

Vásári sokadalom

A családok ünnepének a különféle népi mestersé-
gek és a gasztronómia képviselõi is megadták a
módját. A Tárnok utca, valamint a Szenthárom-
ság utca és tér mentén állították fel standjaikat,
míves és gusztusos portékáikkal hívogatva kicsi-
ket és nagyokat. Jól megfért egymás mellett a bõ-
rös, a késes, a sárkányfüves és a mézeskalácsos,
de a körtemuzsika-árus, a gyertyaöntõ és a faze-
kas kínálata elõtt is sokan megálltak. Az éhes és
szomjas járókelõknek sem kellett kitikkadniuk,
kedvükre válogathattak a sajtok, kürtõskalácsok,
pecsenyék, valamint a jó borok és a kiváló pálin-
kák között.

Megemlékezések a Budai Várban március 15-én

A Városházán dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte az állampolgársági esküt tett csángó magyarokat

A Kapisztrán téren a csángó magyar kultúrából kaptak ízelítõt az érdeklõdõk a nemzeti ünnepen 

Süvegükön nemzetiszín rózsa

Március 15-én ingyenes volt a belépés a Hadtör-
téneti Múzeum valamennyi kiállítására. Erre az
alkalomra alkalmi tárlattal is készültek; a föld-
szinti Márvány teremben a „48 tárgy ’48-ból – a
szabadságharc hõseinek ereklyéi” címmel számos
honvédtábornok és híres férfiú (köztük Petõfi,
Bem és Damjanich), személyes tárgyait tekinthet-
te meg az érdeklõdõ közönség. A gyerekek fegy-
vermustrán és egy hatfontos tábori ágyú összesze-
relésén vehettek részt; sajátkezüleg fabrikálhat-
tak csákót, dobot, tarsolyt, szablyát, kokárdát,
könyvjelzõt a nagy nap emlékére. 
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Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma,

közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275 

Kutyatulajdonosok figyelmébe! Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben az ebek mikrochippel történõ ellátását és regisztrációját 

önköltségi áron (bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Telefon: 213-6874 Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Gyalogoljunk együtt! Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. Tekintettel a hétvégi nagy kerék-
párforgalomra, a túranapokat - közkívánatra - péntekre /!/ helyeztük át, hétköznap ugyanis csendesebb az erdõ, békésebben kirándul-
hatnak a túrázók. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc órakor, indulás öt perccel késõbb, tehát 9.50 órakor. Találkozó: Moszkva tér, 61-
es villamos megállója. A túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasztása, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra terjedelmû. A tavaszi
idõszak elõreláthatólag március 25-tõl júniusig tart. A túrákon továbbra is mindenki saját felelõsségére vesz részt. Az esetleges balesetért
a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A programon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, telefon: 375-8467.

Veszélyben lehetnek a kutyák

Mérgezés gyanú a Vérmezõn
Félnek a kutyások a Vérmezõn, azt mondják, hogy valaki mérgezett étellel
akarja elpusztítani kedvenceiket. A kerületi hatósági állatorvos eddig egy gya-
nús esettel találkozott, a szándékos mérgezésre azonban egyenlõre nincs bizo-
nyíték. Hámori Zsolt a biztonság kedvéért arra kéri a polgárokat, hogy kutyá-
ikat csak a kijelölt futtatókban engedjék el. 

Bosszúhadjáratról beszélnek a Vérmezõre járó kutyatulajdonosok, akik attól
tartanak, hogy valaki meg akarja mérgezni állataikat. A kutyások szerint ez nem
újdonság, ugyanis tavaly már átéltek hasonlót: akkor tudomásuk szerint több
kutya pusztult el a bokrok alá rejtett mérgezett étel miatt. 

– Valóban elõfordult egy mérgezés-
gyanús eset, a Vérmezõn sétáltatott
kutyát szerencsére azonnal elhozták a
rendelõbe. Azt nem tudni mitõl lett
rosszul, elõfordulhat, hogy valóban
méreg jutott a szervezetébe, de a gyo-
mortartalomból erre nem lehetett vá-
laszt adni - mondta el érdeklõdésünk-
re Hámori Zsolt. A kerületi hatósági
állatorvos is emlékszik a tavalyi törté-
nésekre, azonban bizonyíthatóan
méregtõl elpusztult állatról nem tud.
Arra kéri ugyanakkor a kutyásokat,
hogy ha a Vérmezõn vagy bárhol má-
sutt, láthatóan az állatoknak szánt
étellel találkoznak, vigyenek belõle
mintát az állatorvosi rendelõbe.
Egyértelmûen ugyanis kizárólag labo-
ratóriumi vizsgálattal lehet megálla-
pítani, hogy az étel tartalmaz mérget
vagy sem. 

– A megelõzés érdekében nyomatékosan arra kérem a kutyatulajdonosokat,
hogy sétáltatás közben ne engedjék el kedvencüket. Inkább vegyék rövid pórázra
a kutyát és semmiképpen ne hagyják bemenni a bokrok közé vagy olyan helyre,
ahol szem elõl lehet téveszteni. Ha mégis felmerül a gyanúja, hogy az állat meg-
evett vagy belenyalt valamilyen ismeretlen eredetû ételbe, figyeljék meg a viselke-
dését: amennyiben dülöngélni vagy öklendezni kezd, hirtelen jelentõsen megnõ
a nyáltermelése, esetleg hevesen rázni kezdi a fejét, azonnal vigyék el a legközeleb-
bi állatorvoshoz – tanácsolja Hámori Zsolt. Hozzátette: a gyors orvosi beavatkozás
legtöbbször eredményre vezet, nagy mennyiségû idegméreg elfogyasztása azon-
ban könnyen a kutya életébe kerülhet. A hatósági állatorvos egyúttal arra is felhív-
ja a figyelmet, hogy az érvényes rendelkezések szerint kutyát a kijelölt kutyafutta-
tók kivételével, így a Vérmezõn is kizárólag pórázon szabad sétáltatni. 

Rendet raknak 
a temetõkben
Tavaly halottak napját követõen helyezte ki a
Budapesti Temetkezési Intézet azokat a hir-
detményeket, amelyekben felhívja a sírok
gondozói figyelmét, hogy távolítsák el az enge-
dély nélkül ültetett egy méternél magasabb
növényeket, valamint a közlekedést akadályo-
zó padokat és a sírhelyeken túlnyúló kerítése-
ket. Aki március 31-ig nem tesz eleget a felhí-
vásnak 30 ezer forintig terjedõ bírságra számít-
hat, a temetkezési pedig intézet saját hatáskör-
ében elvégzi a munkát.

Március 31-én lejár a közel féléves türelmi
idõ, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI)
megkezdi a közlekedést zavaró, illetve a szom-
széd sírhoz átnyúló engedély nélkül elültetett
növények kivágását, valamint elbontja a sírhe-
lyek mellé szabálytalanul kihelyezett padokat
és kerítéseket. A vitás helyzetek elkerülése ér-
dekében az ügyfél kérésére a temetkezési inté-
zet munkatársa felméri a sírhely környékét és
tájékoztatást ad az elvégzendõ munkáról, me-
lyet 1590 forintos bruttó óradíjért el is végez-
nek. Méltányossági alapon lehetõség van utó-
lagos engedélyek kiadására, de csak abban az
esetben, ha a pad vagy kerítés nem gátolja a te-
metõi forgalmat. Rendre elõfordul ugyanis,
hogy egyes sírokat éppen az ilyen utólag kira-
kott tárgyak miatt nem lehet zavartalanul meg-
közelíteni. Kegyeleti jogokat sérthetnek a túl-
burjánzó növények, nem csupán az átnyúló
ágak, hanem a föld alatt a szomszédos sírhe-
lyet elérõ gyökerek is. Azzal szemben, aki a
megadott határidõig nem tesz eleget a teme-
tõkben kifüggesztett felhívásokban foglaltak-
nak a helyi jegyzõ akár 30 ezer forintos bírsá-
got is kiszabhat. Erre azonban a remények sze-
rint nem kerül majd sor, a temetkezési intézet
abban bízik, hogy minden érdekelt még idõ-
ben elvégzi a szükséges munkálatokat.            kn.

Öttusa vagy tájfutás?
A fenti kérdéssel szembesült Weiler Virág, az I. kerületi Tabáni Spartacus
Sport és Környezetvédõ Egyesület 15 éves tájfutója. A 2010-es év nagyszerû-
en sikerült neki mindkét sportágban: öttusában az év versenyeinek többségét
megnyerte korosztályában, beleértve az országos Elit bajnokságot is. Táj-
futásban többszörös országos bajnok volt (egyéniben és váltóban), valamint
14 évesként kijutott a 16 évesek között a spanyolországi Ifjúsági Európa
Bajnokságra, ahol a 7. helyet szerzett váltó tagja volt. Egyéniben is szép ered-
ményt ért el: 37. lett a 74 fõs mezõnyben a 2 évvel idõsebbek között.

Öttusában 15 évesen már a futás, úszás, lövészet mellett elkezdenek vívni
és lovagolni is, ami gyakorlatilag napi 3 edzést, heti 5 reggel hajnali kelést, az
iskolán kívül minden szabadidõben edzést jelent. Komoly probléma a gim-
náziumi elfoglaltságokkal való összeegyeztetés, ebbe már nem fér bele még
egy más sportág is, amelynek szintén megvan a kemény edzésrendje ezen a
szinten, ráadásul a futóedzések mellett technikai, tájékozódási edzésekre is
szükség van.   

A választás végül is a tájfutásra és a minõségi tanulásra esett, a sportban
Virág 2011-ben a tájfutásra koncentrál. Szurkolunk neki, hogy az idei csehor-
szági Ifjúsági Európa bajnokságon megközelítse az élbolyt, illetve 2012-ben
kiugró eredményt érjen el.  

Diákolimpia dömping
Javában tartanak a kerületi diákolimpiai versenyek. Néhány sportág-
ban már a döntõket is lejátszották. Több helyen a rendkívül magas
színvonal volt a jellemzõ a tanárok, diákok és nem utolsó sorban a
lelkes szurkolótáborok örömére.
Kosárlabda gyõztesek 

4. korcsoport lány: I. Batthyány Lajos Általános Iskola, II. Egyetemi
katolikus Gimnázium.

4. korcsoport fiú: I. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, II. Batthyány Lajos
Általános Iskola, III. Budavári Általános Iskola, IV. Egyetemi Katolikus
Gimnázium.

5. korcsoport lány: I. Hunfalvy János Szakközépiskola, II. Szilágyi
Erzsébet Gimnázium, III. Egyetemi Katolikus Gimnázium.

5. korcsoport fiú: I. Hunfalvy János Szakközépiskola, II. Szilágyi
Erzsébet Gimnázium, III. Petõfi Sándor Gimnázium, IV. Szent Gellért
Katolikus Iskola és Gimnázium.

6. korcsoport fiú: I. Egyetemi Katolikus Gimnázium, II. Szilágyi
Erzsébet Gimnázium, III. Petõfi Sándor Gimnázium.

A kép az 5. korcsoport fiú döntõjén készült, ahol a Hunfalvy hosz-
szabbítás után 2 ponttal gyõzött a Szilágyi ellen nagyszerû csatában.

Egyáltalán nincsenek könnyû helyzetben
azok, akik lakást szeretnének venni – még az
alacsony árak ellenére sem. Általában a la-
kásvásárlási procedúra zökkenõmentesen zaj-
lik, néha azonban a megszerzett lakás kap-
csán az örömbe egyúttal üröm is vegyül. Írá-
sunkkal az ingatlanvásárlások bukatóira sze-
retnénk felhívni az olvasók figyelmét.

Az ingatlanpiacot jelenleg a nyomott árak jellem-
zik, és se szeri, se száma az eladó lakásoknak, így
tény, hogy kínálat szempontjából nem panasz-
kodhatnak azok, akik most szeretnének lakást
venni. Korántsem olyan könnyû ez azonban,
mint amilyennek azt elõször gondolnánk.

– Elõször is, ha egyedül meg sem merjük pró-
bálni, akkor keresnünk kell egy ingatlanközvetí-
tõt. A piacon szerencsére sok olyan közvetítõ ta-
lálható, aki készségesen és minden tõle telhetõt
megtéve segít nekünk a megfelelõ ingatlan kivá-
lasztásában. Nem árt azonban itt sem óvatosan és
körültekintõen eljárni, ugyanis elõfordult példá-
ul olyan eset, hogy az ingatlanos csupán egy kis
adminisztráció miatt kérte meg a leendõ vásárlót,
hogy írjon alá egy papírt és azon pár személyi ada-
tot töltsön ki, anélkül, hogy elmondta volna, mit
is tartalmaz a nyomtatvány – hívja fel a figyelmet
dr. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetségének munkatársa. – Kevesen
tudják viszont, hogy lényegében ezzel egy megte-
kintési nyilatkozatot töltenek ki, amelyen apró
betûvel az szerepel, hogy ha a lakást nem az ingat-
lanközvetítõn keresztül vásárolják meg, akkor
több százezer forintos kötbért kötelesek megfizet-
ni az ingatlanos cégnek. Ezért, és hogy késõbb ne
érjen minket kellemetlen meglepetés, különösen
igaz a megállapítás a lakásvásárlásra: mindig néz-
zük meg, mit írunk alá!

Sokan kifogásolták azt is, hogy az ingatlanhir-
detésben ígért tulajdonságok több esetben nem
találkoztak azokkal az elvárásokkal, amiket a hir-
detés alapján támasztottak. Így megtörtént, hogy
a hirdetés gázkonvektoros fûtést és valódi 35
négyzetméteres alapterületet ígért, ezzel szemben
megtekintéskor igen drága villanyfûtéses megol-
dás és valójában 20 négyzetméteres alapterület
fogadta a vásárlót. Természetesen a 15 négyzet-
méteres galéria ez esetben sem teszi 35 négyzet-
méteressé a lakást.

Ha már kinéztük álmaink otthonát, akkor is
jó, ha több dologra odafigyelünk. Családi házak
esetében például nem árt a vásárlás elõtt egy stati-
kussal megnézetnünk az épületet a biztonság
kedvéért, hiszen egy repedés vagy más hasonló
statikai hiányosság késõbb akár milliós nagyság-
rendû anyagi kárt tud okozni, nem is beszélve éle-
tünk biztonságáról.

Társasházak esetében pedig hasznos körbekér-
dezni a szomszédokat a környékrõl, a házról, vala-
mint a lakóközösséget illetõen. Érdemes megke-
resni ez ügyben a közös képviselõt is, aki ezekrõl
szintén tud felvilágosítást adni, illetve arra a kér-
désre is tud válaszolni, hogy az adott társasház el-
nyert-e valamilyen felújításra vonatkozó pályáza-
tot, tervezi-e panelprogramban való részvételt, hi-
szen a jövõre nézve ez is komoly havi kiadásokat
jelenthet. Fontos ugyanúgy arról tájékozódni,
hogy a közelmúltban milyen karbantartási-javítá-
si munkálatokat végeztetett el már a lakóközös-
ség, illetve nem árt tisztában lenni azzal, hogy a
társasháznak van-e esetlegesen fenn álló közüze-
mi tartozása.

Az adásvételi szerzõdés megkötése elõtt elen-
gedhetetlen az ingatlanra vonatkozó hiteles tulaj-

doni lap másolatának kikérése. Ebbõl olyan, fon-
tos információkról tájékozódhatunk, hogy az el-
adó valóban tulajdonosa-e a lakásnak, illetve,
hogy az adott ingatlanra bejegyeztek-e valamely
olyan jogot, amely a mi tulajdonszerzésünket aka-
dályozza, korlátozza. Végül, de nem utolsósor-
ban arról is hiteles tájékoztatást kapunk, hogy a
kiszemelt ingatlan nem áll-e végrehajtás alatt –
hangsúlyozza dr. Kispál Edit. 

Ha már beköltöztünk, bármennyire körülte-
kintõen is jártunk el a vásárlás folyamán, a sike-
resen megvett lakás kapcsán még így is adódhat-
nak a késõbbiekben rejtett hibák. Amennyiben
a lakást használtan vettük és az elõbb említett hi-
bákat tapasztaljuk, úgy ez esetben hibás teljesítés
miatt elsõsorban kijavítást, kicserélést kérhe-
tünk az eladótól vagy igényelhetjük a vételár le-
szállítását, végsõ soron pedig el is állhatunk a
szerzõdéstõl.

Szerencsésebb helyzetben vannak azok, akik
újonnan épített lakást vásároltak, mivel ez eset-
ben az átadás-átvételi eljárástól számított három
éven keresztül tudják az esetlegesen fellépõ hibák
miatti jótállási igényüket érvényesíteni, közvetle-
nül az eladóval szemben. - a -

Az ingatlanvásárlások buktatói

Képünk illusztráció
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E-mail: hirdetes.varnegyed@gmail.com

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában 2 egymás fölötti 52 négyzet-
méteres alapterületû 2 szobás öröklakás eladó. V. emeleti
teljes körûen felújított 23,5 Millió Ft. IV. emeleti 18,8 Millió
Ft. Telefon: 0620-935-3021.

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres cirkófû-
téses lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ
kert. 23,5M Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 0620-
973-7550.

MMeeggbbíízzhhaattóó Ingatlanközvetítõ Kft. Kizárólag az I. kerü-
letben keres-kínál, eladó-kiadó ingatlanokat elsõsorban
külföldi ügyfélkörnek. Érd.: 06-30-206-5602, i.hunga-
ry.kft@gmail.com.

II..  kkeerrüülleett, Vár alja, napos, emeleti, udvari, 50 négyzet-
méteres, liftes, csendes lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
16 millió Ft. Telefon: 06-20-925-8292.

II..  BBuuddaaii Várban 80 m2-es 2 szobás önkormányzati fel-
újított elsõ emeleti lakás örökbérleti joga elcserélhetõ vagy
eladó, 3 vagy 2,5 szobás lakást Budán garázzsal, érték-
egyeztetéssel baszámolok, öröklakás elõny. Telefon:
3560-438, mobil: 06-30-2307-037.

II..  NNaapphheeggyyeenn kertes villaépületben 2 egymás melletti
(40 m2 és 42 m2) önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jo-
ga együtt vagy külön  elcserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft
és 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

TTeerraasszzooss vagy erkélyes minimum 3 hálószobás eladó la-
kást, házat keresünk. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-9740-571.

MMiinniimmuumm 3 hálószobás kiadó lakást, házat keresünk.
BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

BBuuddaaii Várban egy házban 2 önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó:  Babits sétány felé nyíló 72 m2-
es 3 szobás (elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel) 33,9 M Ft
és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás (36 M Ft) Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Vár közelében, a
Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

EEllaaddóó Balatonföldváron vízparti társas nyaralóban 31
m2-es, hideg-meleg vizes apartmann saját kocsi beállóval,
10 millió forint. Tel.: 3560-438, mobil: 0630-2307-037.

AAllkkaallmmii vétel! Attila úton polgári belmagasságú, hívólif-
tes épületben lévõ 101 m2-es 3,5 szobás, erkélyes, egye-
di gázfûtéses, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 19,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-22-03.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 100 m2-es 2 generációs, 2
fürdõszobás, felújítandó, csendes, napfényes, II. emeleti
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 22,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  DDoonnááttii utcában 2 reprezentatív öröklakás eladó:
Halászbástyánál  egyedülálló panorámájú 107 m2-es, 3
szobás, erkélyes (60 M Ft) és 100 m2-es 2,5 szobás, felújí-
tott öröklakás (36 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-2203.

II..  KKeerrtteess társasházban, egy teljes lakószinten lévõ 191
m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2), reprezen-
tatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári
öröklakás többgeneráció vagy iroda számára eladó.
Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában, 10 lakásos Bauhaus-épü-
letben lévõ 51 m2-es, egyedi gázfûtéses, I. emeleti, nyuga-
ti fekvésû, csendes kert felé nyíló, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 2 egymás mel-
letti önkormányzati garzonlakás örökölhetõ bérleti joga
átadó: 30 m2-es felújított (7,5 M Ft) és 20 m2-es, hangula-
tos, dongaboltozatos lakás (5 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

OOrrsszzáágghháázz utcában a Mátyás templom közelében 2 ge-
nerációs 2 fürdõszobás, 164 m2-es, 2 szintes, 4+2 szobás,
tetõtérbeépítéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 59 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

SSzzoollggáállttaattááss

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,  rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall

vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  00663300--997777--66661122..oo

VViillllaannyysszzeerreellééss. Fürdõkádbeli áramütés megakadályo-
zónak szerelése, továbbá minden lakás villany-hiba javítá-
sa, villanyfûtés, bojlerfûtés stb. felújítása. Telefon: 0670-
259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni!

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

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

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  Minden gázüze-
mû fûtõkészülék felülvizsgálata, tisztítása, javítása kiszál-
lási költséggel együtt: összesen bruttó 6600,- Ft. Telefon:
212-2949, www.vasuta.hu. Energiát takarít meg és életet
ment!

TTáárrssaasshháázzaakk  --  IIrrooddáákk  ttaakkaarrííttáássaa..  MMeeggbbíízzhhaattóó,,  pprreeccíízz
mmuunnkkáájjáárraa  iiggéénnyyeess  ttaakkaarrííttóó  vváállllaallkkoozzáássuunnkk  ttööbbbb  éévveess
ttaappaasszzttaallaattttaall  iirrooddáákk,,  ttáárrssaasshháázzaakk,,  eeggyyéébb  ééppüülleetteekk
sszzaakksszzeerrûû  ttaakkaarrííttáássáátt  vváállllaalljjaa..  RReeáálliiss  áárraakkoonn..  LLeeiinn--
ffoorrmmáállhhaattóó,,  rreeffeerreenncciiaa  mmuunnkkáákkkkaall..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloomm--
mmaall..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--448844--22000099,,  0066--2200--332277--99004499..

SSzzõõnnyyeegg, ülõgarnitúra, autókijárat tisztítást vállalok
professzonális német technikával, rövid határidõre.
Mechle Béla, telefon: 06-30-5763-969.

FFeessttéésstt, mázolást, teljeskörû lakásfelújítást vállalok.
Pontosság, megbízhatóság! Telefon: 0630-362-1571.

EEzzeerrmmeesstteerr--sszzoollggáállaatt - lakásszervíz! Felújítás, szerelés,
javítás, takarítás... Nonstop! Minden egy helyen! Telefon:
0630-960-4525, www.szakembercentrum.hu.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

VVáállllaalloomm, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak javítá-
sát, cseréjét, nyílászárók szigetelését, rácsosajtók, lemez-
ajtók, ablakrácsok készítését. Elõtetõk, korlátok gyártá-
sát, javítását. Telefon: 0620-945-0316, 061-375-4194.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,  
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT..  

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

RReeddõõnnyy javítás-kerítés, gurtni csere, szúnyogháló, relu-
xa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. OO

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
06-203-70-72-21.

OOkkttaattááss

HHaattéékkoonnyy és gyors tanulás minden tantárgyból egyete-
misták, általános és középiskolások részére a MOM Park-
nál. Telefon: 0620-777-5126.

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas 3 nyelvû 
OKLEVELET ADÓ 

MMAASSSSZZÕÕRRTTAANNFFOOLLYYAAMM
indul Budapesten 
a XI. kerületben, 

22001111..  áápprriilliiss  99..--éénn..
Ára: 45.000 Ft. 

(részletfizetéssel).
Érdeklõdni: 

00663300--330022--11448877

Várnegyed

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

TAVASZI ÚJDONSÁG CSAK NÁLUNK!
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.
Minden nap fitness sarok (zöldségek, csírák, krémek, szószok).

Minden este élõzene (bárzongoristák elõadásában).
Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.

További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.
s

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.
Június 15.
Június 29.

Szünet
Szünet

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

Október 4.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Megjelenés
Április 8.
Április 22.
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.
Július 8.

Július
Augusztus

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

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
7
8
9

10
11
12
13
-
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

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