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Megszépült az Öntõház utca. A munkálatokkal
március közepére készült el a kivitelezõ, a mûsza-
ki átadás-átvétel után az utcán megindult a forga-
lom. Az új forgalomtechnikai szabályozás értel-
mében az utcában csak a kijelölt parkolókban –
az utca elején és végén – lehet parkolni. 

A kormány – az Új Széchényi Terv Nemzeti
Programjainak meghatározásával – vállalta a
Várkert Bazár épületegyüttese és környezete
rendbe tételét, a Budai Vár és környéke közleke-
dés-fejlesztését. 

A beruházás egyik részeként tavaly októberben
kezdõdött meg az Öntõház utca felújítása. A kivi-
telezõ a közbeszerzési eljáráson nyertes Penta Ál-
talános Építõipari Kft. volt. A régi, elhasználó-
dott burkolat helyére a Lánchíd utcáéval meg-
egyezõ nagykockakõ burkolatot építettek gránit

kockakõ szegéllyel. Felújították a parkolót és ren-
dezték a közterületet is. A felújítás során mintegy
1400 m2 területen építettek vízelvezetõt, támfalat
építettek, és új közvilágítási rendszert alakítottak
ki, kandeláberekkel. A beruházás értéke mintegy
140 millió forint. 

A területet már átadták a forgalomnak

Elkészült az Öntõház utca felújítása  

Melocco Miklós Kossuth-dí-
jas szobrászmûvész köztéri al-
kotásait jól ismerik az I.  ke-
rületiek, hiszen a Mészáros és
Pálya utca sarkán lévõ Kilus-
kutat, az Országház utca és
Nádor utca sarkán látható
Falon átrepülõ apáca szobrát,
Elek apó kútját a Fátyol park-
ban és  Mansfeld Péter em-
lékmûvét a Szabó Ilonka ut-
cában egyaránt õ készítette.
Várost díszítõ szobrai és em-
beri kiállása nyomán az ön-
kormányzat 2014-ben Buda-
várért Emlékéremmel tün-
tette ki.

A Várnegyed Galéria ápri-
lis 2-án nyíló kiállításán nemcsak az említett mûvek fényképfelvételei
láthatók majd, hanem az érdeklõdõk arra is választ kapnak, hogy mi-
lyen saját készítésû kisplasztikák, grafikák és szobrok díszítik a Nemzet
Mûvészének otthonát. Az intim környezetben tartott munkák eredeti-
ben költöznek át a galériába. A különleges válogatás révén egy kicsit be-
tekinthetünk Zsámbék egyik legrégebbi parasztházába, Melocco Miklós
otthonába, így a tárlat idejére a Melocco házaspár kénytelen nélkülözni
azoknak a mûtárgyaknak a többségét, amelyek közvetlen környezetüket
díszítik, s amelyekkel egyébként nap mint nap találkoznak.

A tárlat másik különlegessége, hogy a megnyitót egy nappal a mûvész
nyolcvanadik születésnapja elõtt rendezik, így az érdeklõdõ közönség
elsõként köszöntheti a hazai figurális szobrászat egyik legjelentõsebb
képviselõjét.

Melocco Miklós hajdan az Attila utcában lakott, a Várban tett sétáit
ma is kedvtelve emlegeti. A Budavárért Emlékérem átvételekor így val-
lott: „Ha visszanézek a pályámra, azt látom, hogy a Várnegyednél job-
ban már nem juthattam volna az ország szívébe.”

A kiállítás április 2-án 18 órakor nyílik a Várnegyed Galériában.
Köszöntõt mond Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, Budavár
Díszpolgára, Melocco Miklós jó barátja. A kiállítást Kernács Gabriella
mûvészettörténész nyitja meg, közremûködik: Kertész Ágnes hegedû-
mûvész. A belépés díjtalan.

Márai évforduló 
a Költészet napján

Április 11. a Költészet napja és Márai Sándor
születésének évfordulója is egyben. 

Ebbõl az alkalomból

2015. április 11-én 11.00 órakor
Márai Sándor szobránál

( I. kerület, Mikó utca - Logodi utca sarok ).

a Budavári Önkormányzat 
és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
közös megemlékezést tart Márai egykori 

lakóházánál, a Mikó utcában.

Ünnepi köszöntõt mond: 
Varga Antal alpolgármester

A megemlékezésre mindenkit szeretettel 
várnak.

Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Melocco 80Lezárult az „Energetikai korszerûsítés
a Budavári Önkormányzat óvodái-
nak és bölcsõdéinek épületében elneve-
zésû (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0123
azonosító számú)  uniós projekt. A va-
lós munkálatok tavaly õsszel fejezõdtek
be, most megtörtént a pénzügyi elszá-
molás is. 

Az Energetikai korszerûsítés a Budavári
Önkormányzat óvodáinak és bölcsõdéi-
nek épületében elnevezésû európai uniós
projekt keretében a Nyárs utcai óvoda, a
Mészáros utcai óvoda, a Lovas úti óvoda és
bölcsõde és az Iskola utcai bölcsõde ener-
getikai felújítását végezték el, amelyre
összesen 178 millió forintot nyert az Ön-
kormányzat.

Valamennyi intézmény esetében sor ke-
rült a födémszerkezetek és homlokzatok utólagos hõszigetelé-
sére - kiemelt vastagságú hõszigeteléssel-, így az óvodák és a böl-
csõdék új külsõ megjelenést kaptak. Elvégezték a nyílászárók
cseréjét, a kazánokat modern, kondenzációs berendezésekre
cserélték, valamint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel
szerelték fel. 

A megújult látvány és a kellemes környezet mindezeken túl-
menõen még hosszútávon gazdaságos mûködtetést is eredmé-
nyez. Az óvodák, bölcsõdék szigetelési munkái az õsszel elké-
szültek, így az elsõ fûtési szezonban már érezhetõ volt pozitív
hatásuk. A gázfogyasztás visszaesése miatt a gázmérõk cseréjét
is kezdeményezte az önkormányzat a gázszolgáltatónál, így
nyári idõszakban is megtakarítást eredményez a beruházás,
mivel az alapdíjak is töredékére csökkennek.

Az Iskola utca 22.-24. szám alatti bölcsõdében az energeti-
kai átalakításokon felül az Önkormányzat saját forrásból az
épület bõvítését is elvégezte. A bõvítés során nemcsak egy új
csoportszoba kiépítése, hanem egy játszóudvar is kialakításra
került a lapostetõ helyén. 

Mint ismert, a Budavári Önkormányzat az elmúlt években
több intézményben is végrehajtott energetikai korszerûsítést.
A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerûsítésére
34 millió forintot nyert az Önkormányzat 2010-ben. A pályá-

zat keretében 2011 szeptemberére megtörtént az iskola külsõ
falainak hõszigetelése, a padlásfödémek hõszigetelése, a fûtési
rendszer szabályozhatóvá tétele és a tornaterembe korszerû
légkezelõ beépítése.

A Budavári Általános Iskola energetikai korszerûsítésére
szintén 2010-ben nyert támogatást az Önkormányzat, össze-
sen 107 millió forintot. A sikeres pályázat eredményeként a
Budavári Iskolában is megtörtént az iskola külsõ falainak hõ-
szigetelése, a padlásfödémek hõszigetelése, a nyílászárók cseré-
je, a fûtési rendszer szabályozhatóvá tétele, légtelenítõk beépí-
tése és légszûrõház elhelyezése a tornaterembe.

A Maros utcai szakrendelõ energetikai korszerûsítésére
2010-ben nyert támogatást a kerület, összesen 21 millió forin-
tot. A beruházás során kicserélték a kazánokat, a csõhálózato-
kat thermoszelepekkel szerelték fel, és kicserélték az épület
külsõ nyílászáróit. 

Megújuló energiafelhasználás növelésére 2012-ben 37 mil-
lió forintos támogatást nyert a Budavári Önkormányzat. A pá-
lyázati támogatás segítségével három kerületi intézményben -
az Iskola utcai bölcsõdében, a Vízivárosi Óvodában, valamint
a Toldy Ferenc Gimnázium tornacsarnokának tetején - he-
lyeztek el napelemeket, a bölcsõdénél a melegvíz-elõállítást se-
gítõ napkollektor-hálózatot is beüzemeltek. 

Energetikai felújítás az óvodákban

Jó ütemben halad a KÖZOP-projekt keretében épülõ három
lift beruházása is. Az úgynevezett Murad lift - amely a
Murad pasa bástyán épült és a Lovas útról az Anjou sétány-
ra szállítja az utasokat - valamint az Iskola lift - amely az
Ibolya utcához, a Hess András térhez szállítja az utasokat –
esetében már megkezdõdött a mûszaki átadás-átvétel, a
Gránit lift esetében pedig március végén zajlik le ez a fo-
lyamat. A tervek szerint áprilisban már a lakók, az ide láto-
gatók ingyenesen használhatják valamennyi liftet. Ezzel
jelentõsen javul a Vár akadálymentesítése is.

Emléktábla avatás
Születésének 175. évfordulója alkalmából a
Budavári Önkormányzat emléktáblát állít

Szilágyi Dezsõ tiszteletére. 

Az emléktábla avatás április 1-én, 
11 órakor lesz a Szilágyi Dezsõ tér 3. szám

alatti épületnél. 

Az avatásra mindenkit szeretettel várnak.
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Közel 8 milliárd 
forintból újul meg a Vár

A Nemzeti Hauszmann Terv keretében a jövõ év végéig 7,9 milliárd forint
értékû beruházás valósul meg a Budai Várban. A kormány szándékai sze-
rint újjáépül a lovarda, a Stöckl-lépcsõ és a fõõrségi épület, a Szent György
téren mélygarázst alakítanak ki, megújul a Szent István-terem, valamint el-
kezdõdik a Táncsics börtön és az Erdélyi-bástya rekonstrukciója.

Jelentõs változások elõtt áll a Várnegyed, a Nemzeti Hauszmann Tervnek kö-
szönhetõen már a jövõ év végéig számos központi épület újul meg, a rendelkezés-
re álló 7,9 milliárd forintból turisztikai és kényelmi beruházások is megvalósul-
nak – derült ki a Nemzeti Hauszmann Terv társadalmi testületének ülése elõtt
megtartott sajtótájékoztatón. L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkára elmondta, hogy a Várkert Bazár fejlesztésének részeként már elké-
szült 300 férõhelyes mélygarázshoz hasonló méretû, föld alatti parkoló épül a
Szent György téren, az 1,5 milliárd forintba kerülõ létesítményt várhatóan 2015
decemberében adják át. Mintegy 2 milliárd forintból újra felépül a hetvenes évek
elején lebontott reneszánsz lovarda, míg a Stöckl-lépcsõ és a fõõrség épületének
kialakítására 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

A királyi palota Szent István-termének tervezett rekonstrukciója miatt, a
Budapesti Történeti Múzeum érintett gyûjteményét a Kiscelli Múzeumba köl-
töztetik, az ehhez szükséges átalakításra 317,5 millió forintot költhetnek. Tavaly
kapta vissza Magyarország az Egyesült Államoktól a Táncsics börtönét is magá-
ba foglaló épületegyüttest, ahol a Vár megújulását a munkálatok során elõkerü-
lõ leletek segítségével bemutató ideiglenes látogatóközpont létesül. Az épület re-
konstrukciójára, illetve az Erdélyi-bástya régészeti feltárására 400 millió forintot
szánnak, mindezek mellett, hamarosan a Karmelita-kolostor rehabilitációja is
elindulhat.                                                                                                                                 -pp-

A Budavári Önkormányzat a kerületben élõket
húsvét és karácsony elõtt külön is segíti. Az ünne-
pek elõtt az idõsek és a gyermeket nevelõ családok
8000-8000 forintos támogatásban részesülnek. A
húsvéti támogatást március 23-tól postázza az
Önkormányzat. Az Idõsek Klubjaiban Varga
Antal alpolgármester és Judák Barnabásné dr.
Varga Kovács Emese aljegyzõ személyesen adta át
az idõseknek a támogatást.  

Évente két alkalommal, húsvét és karácsony elõtt a
80 év felettiek, valamint azok a 65 év felettiek, akik
szociálisan nehéz helyzetben vannak, 8000 forint ér-
tékben Erzsébet-utalványt kapnak. Ugyancsak jár ez a
támogatási forma a kerületben élõ, szociálisan rászo-
ruló családoknak is. Azon családok részesülhetnek
ebben a támogatásban, akik rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosultak, illetve rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek. Mind az
idõseknek, mind a családoknak az Önkormányzat ké-
relem nélkül folyósítja az idõszaki támogatást. 
Ismeretes, az Erzsébet-utalványból befolyt összeget a
kormány rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére és
táboroztatására fordítja, így az új támogatási formával
az Önkormányzat két nemes célt is támogat. 

Faültetés a Mészáros 
utcában
Új fasort alakítanak ki a Mészáros utcában. A
Szilágyi Erzsébet Gimnázium elõtti területre
16 db, a városi környezetnek jól ellenálló,
gyorsan növõ nyugati ostorfát ültetnek a
Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési
Irodája beruházásában. Kivitelezõ az Am-
bíció Építõipari Kft és a Fõkert Zrt. A faülte-
téssel járó utómunkálatokat – így a parkoló-
helyek megközelíthetõségét biztosító kereszt
irányú gyeprácsok telepítését, valamint a jár-
dahibák helyreállítását – a jövõ héten végzik
el. A Mészáros utcai rézsû Zsolt utca felõli
oldalára az elkövetkezõ hetekben ültetnek ki
13 ostorfát.

Az Önkormányzat megbízásából tavasszal
több helyen is ültetnek még fákat: például a
Csalogány utcában, a Corvin téren, a Pauler ut-
cában, a Mikó utcában, a Palota úton, a Sánc
utcában, a Mihály utcában, a Halászbástyánál,
a Czakó utcában és a játszótereken.

Postázzák a húsvéti támogatást 
az I. kerületben 

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§
(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyer-
mek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a hatodik életévét betölti – de legkésõbb az azt követõ
évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében
azt a szakértõi bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követõen válik tan-
kötelessé. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján
kezdõdik. 

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1)
bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség-
ének a megléte, annak igazolása. 

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem
járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettsége egyértelmûen nem dönthetõ el, illetve ha a szülõ
nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakér-
tõi bizottsági vizsgálatot kezdeményez. 

A gyermek felvételérõl az igazgató dönt. 
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés el-

len – annak közlésétõl számított tizenöt napon belül – a szü-
lõ eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a
fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Mit kell tudni a beíratásról? 
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben
tanköteles korba lépõ gyermeket a szülõ köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ évfo-
lyamára. 

A beiratkozás idõpontja: 2015. április 16. (csütörtök) 8-
19 óra között és 2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között 
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás eredeti példányát. 

Sajátos nevelési igényû tanuló számára a szülõ választja ki
a megfelelõ ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az il-
letékes szakértõi bizottság szakértõi véleményében megje-
lölt intézmények közül, a szülõ és a gyermek igényeinek és
lehetõségeinek figyelembevételével. 

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi köve-
telményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nem-
zetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osz-
tályba, csoportba fel kell venni. 

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi
nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköte-
les tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be
kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az isko-
la igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratko-
zott hazai iskolába. 

A különélõ szülõk a gyermek sorsát érintõ lényeges kér-
désekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhe-
lyezését követõen – közös szülõi felügyelet hiányában is –
együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélõ szülõ
felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013.
évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)). 

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles
Magyarországon, ha 
- a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a ma-
gyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg, 
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ szemé-
lyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyako-
rolja, 
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tar-
tózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándo-
rolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén
való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intéz-
ménybe történõ felvételénél igazolni kell. A nem magyar ál-
lampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai ne-
velést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar
állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az iskolá-
ba nem íratja be, szabálysértést követ el.

Beiratkozás a Brunszvik Teréz 
budavári óvodákba
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, érvényes lakcímet igazoló ható-
sági igazolványának, valamint TAJ kártyájának fénymásolata; 
- a szülõ érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermeküket is.
Beiratkozás a Nyárs utcai épületbe jelentkezõk számára:
Április 2-én (hétfõn)  8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között
Április 28-án (kedden) 8.00-12.00 óra között.
A beiratkozás helye: Nyárs u-i épület (Nyárs u. 2-4.)
Beiratkozás a Tigris és Mészáros utcai épületekbe jelentkezõk számára:
Április 29-én (szerdán) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között
A beiratkozás helye: Tigris u-i épület (Tigris u. 58-60.)
Beiratkozás a Dísz téri épületbe jelentkezõk számára:
Április 30-án (csütörtökön)   8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között.
A beiratkozás helye: Dísz téri épület (Dísz tér 3.)
Beiratkozás a Toldy Ferenc utcai épületbe jelentkezõk számára:
Május 11-én (hétfõn) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között.
A beiratkozás helye: Toldy F. utcai épület (Toldy F. u. 66.)
Beiratkozás a Lovas utcai épületbe jelentkezõk számára:
Május 12-én (kedden) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között
Május 31-én (szerdán) 8.00-12.00 óra között.
A beiratkozás helye: a Lovas úti épület (Lovas út 3.)
Azon szülõk részére, akiknek a fenti idõpontok valamilyen okból nem fe-
lelnek meg, lehetõségük van arra, hogy május 15-én (pénteken) 8.00-12.00
óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.
Beiratkozás az Iskola utcai épületbe jelentkezõk számára:
Május 13-án (szerdán), 14.00-17.00 óra között
Május 14-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között
Május 15-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: Iskola u-i épület (Iskola u. 44.)
Felhívjuk figyelmüket, hogy - a korábbi évek tapasztalatai alapján – a jelentke-
zõk nagy létszáma miatt, esetenként hosszabb várakozási idõvel kell számolni 
a beiratkozásnál, ezért türelmüket és megértésüket kérjük. 

Tankötelessé váló gyermekek 
iskolai beíratása 

Jelöljön is! 
Felhívás a „Budavári Virág Benedek Díj”
2015. évi díjazottainak jelölésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a Budavári
Virág Benedek Díj adományozásával ismeri el az I. kerületben kiemelkedõ ok-
tató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és példaértékû pedagógus egyéniségek mun-
káját, akik hozzájárulnak a gyermekek eredményes neveléséhez, az oktató-ne-
velõ munka megújulásához, és legalább öt éve az önkormányzat területén mû-
ködõ oktatási - nevelési intézményekben tevékenykednek.

A 2015. évi díjazottakra április 10-ig tehetnek javaslatot a kerület polgárai
és az I. kerületi székhelyû, illetve tevékenységüket részben vagy egészben az I. ke-
rületben kifejtõ civil szervezetek, kamarák, továbbá oktatási intézményvezetõk.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb
2015. április 10-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Hatósági Igazgatóságára (1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1.)
Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese (tel:458-3028).
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Parkolás-gátló oszlopok lesznek a Dísz téren
Az elmúlt két évben teljesen felújíttatta az önkormányzat a Dísz téren és környezetében a járdát és az útbur-
kolatokat. A burkolatok egységesítésével a gyalogos forgalom kapott kiemelt szerepet, hiszen a hazai és a kül-
földi látogatók egyaránt szívesen sétálnak a Várban. Sajnos azonban sok autós most a járdán parkol, holott
többször is tájékoztatást kaptak a parkolási lehetõségekrõl. 2013-ban az új forgalmi rend bevezetésekor nö-
vénydézsákat helyeztek ki a Dísz térre, hogy megakadályozzák a szabálytalanul járdán történõ parkolást. A
tapasztalatok ismeretében, a szabályos parkolás biztosítása és a gyalogosok könnyebb haladása érdekében
az önkormányzat azt tervezi, hogy a meglévõ dézsák jelentõs részét parkolás-gátló oszlopokra cseréli.

Az oszlopokat a Dísz tér 3-5. elõtti területre, a Dísz tér 17. elõtti területre, s a Hunyadi úti kanyar Dísz
téri oldalára szerelik fel.

Fontos tudnivalók a forintosításról és 
a devizahitelek elszámolásáról  

Nyílt napok 
az Idõsek Klubjaiban
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltatási Központ Idõsek Klubjai szeretettel vár-
ják Önt és hozzátartozóját nyílt napjaikra. A
nyílt napok keretében megismerkedhetnek az
intézmény szolgáltatásaival, a klubokban mû-
ködõ munkával, lehetõségekkel.

s Április elsején (szerdán) 
13.00-15.30 óra között a II.sz. Idõsek
Klubjában (I. Roham utca 7. telefon: 375-9486)
húsvéti tojásfestésre, 

s április 2-án (csütörtökön) 
13.00-15.30 óra között a III.sz. Idõsek
Klubjában (I. Fõ utca 31. telefon: 201-4053),
húsvéti kézmûves foglalkozásra,

s április 2-án (csütörtökön) 
13.00-15.30 óra között az I.sz. Idõsek
Klubjában (I. Hattyú utca 16., bejárat a Fiáth
János utcából, telefon:201-9735) 
húsvéti kézmûves foglalkozásra várják az ér-
deklõdõket.

A BENU Gyógyszertárakra jellemzõ tágas,
világos, szabadpolcos belsõ térrel, a legma-
gasabb igényeket is kielégítõ szolgáltatások-
kal és árukínálattal várja a vásárlókat a
megújult Széna tér Patika. A jövõben a
Budavári Egészségkártyát is elfogadó, mél-
tán népszerû gyógyszertár hivatalos meg-
nyitóján dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter is részt vett. 

Számos újdonsággal várja a vásárlókat az immár
a BENU Hálózathoz tartozó Széna tér Patika. A
nagy forgalmú, három budai kerület egészség-
ügyi szolgálatában fontos szerepet játszó gyógy-
szertárat nyugat-európai színvonalon, a vevõk ér-
dekeit szem elõtt tartva alakították át.

„Mindig öröm részt venni azoknak a fejleszté-
seknek az átadásán, amelyek a kerület lakóinak
érdekeit szolgálják. Ilyen alkalom a Széna tér
Patika megújulása, hiszen ezzel elsõsorban a vá-
sárlók járnak jól” – hívta fel a figyelmet a megszé-
pült patika ünnepélyes átadásán dr. Nagy Gábor
Tamás emlékeztetve arra, hogy amikor nincsen
semmi baj az egészségünkkel, nem is gondolunk
arra, mennyire felelõsségteljes munkát végez-
nek orvosaink és gyógyszerészeink. Nem
könnyû a feladatuk, ezért is lényeges, hogy minél
jobb körülmények között foglalkozhassanak a
hozzájuk fordulókkal. Mint a polgármester rá-
mutatott, magas színvonalú szolgáltatásainak
köszönhetõen a Széna téri az egyik legnépsze-

rûbb kerületi gyógyszertár, ez pedig a felújítás-
nak és a BENU minõségnek hála, a jövõben
még inkább így lesz. 

Budán az 1300-es évektõl kezdve feljegyezték a
füves emberek nevét, akik a közösség megbecsült
tagjai voltak. Talán nem véletlen az sem, hogy az
Arany Sas Patikamúzeum is éppen a kerületben
kapott helyet. Ezt a hagyományt követi a Széna
tér Patika, amikor nagy számban forgalmaz kü-
lönféle gyógyhatású készítményeket – hangsú-
lyozta kerületünk polgármestere hozzátéve, hogy
a gyógyszertárban a közgyógyellátást kiváltó kerü-
leti Budavár Egészségkártyát is el fogják fogadni.
A támogatást a rászorulóknak biztosítja az önkor-
mányzat, összege havi hatezer forint. 

Sikertörténetnek nevezte a Széna tér Patika át-
alakítás dr. Zlinszky János. A 139 saját tulajdonú,
és 28 fiókpatikával rendelkezõ, ezzel a legna-
gyobb hazai gyógyszertárhálózatot üzemeltetõ
BENU Zrt. igazgatósági tagja arról beszélt, hogy a
szlogenjüknek –Egészség és ember- mindenben
megfelelõ belsõ teret szerettek volna létrehozni.
Ezt szolgálja az átláthatóság, a világos színek, a ba-
rátságos környezet, valamint a szabadpolcos
megoldások, illetve a termékek kategóriánkénti
kihelyezése. Mindezt tovább erõsít a munkatár-
sak szakértelme, melyre bátran támaszkodhat-
nak a vevõk. Végezetül dr. Székelyné Farkas
Erzsébet patikavezetõ annak a reménynek adott
hangot, hogy a BENU koncepció még jobb szín-
vonalú szolgáltatásokat eredményez. 

Megújult a Széna tér patika

Díszpolgárválasztás
A Budavári Önkormányzat az idei évben is
megválasztja a kerület Díszpolgárát, a jelölés-
hez várjuk az ajánlásokat. Kérjük Önöket,
hogy javaslataikat személyesen, levélben, vagy
e-mailen 2015. április 13-ig juttassák el a
Polgármesteri Kabinetre (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1., fax: 458-3082, e-mail:
blazsovics.livia@budavar.hu), Blázsovics Lívia
részére.  

A Budavár Díszpolgára kitüntetõ cím átadá-
sára május 21-én, Budavár 1849-es visszafogla-
lásának 166. évfordulóján, a Kerület Napján ke-
rül sor.

A devizahiteleket érintõ törvényi változások-
ról, a forintosítás és a hitelek elszámolásának
aktuális kérdéseirõl esett szó az MNB és a
Széchenyi Hitelszövetség által szervezett elõ-
adáson. A polgármesteri hivatal aulájában
megtartott tájékoztatón többek között kide-
rült: az ügyfeleknek 30 napjuk van arra,
hogy a módosított hitelszerzõdéssel, illetve a
forintosítással kapcsolatos kifogásaikat kö-
zöljék a bankjukkal.

Galcsikné Erdõsi Éva elõször a törvények alanya-
iról beszélt, mint rámutatott, a forintosítás és az
elszámolás kizárólag a magánszemélyekre vonat-
kozik és csak akkor, ha a hitelt vagy a pénzügyi lí-
zingszerzõdést 2004. május 1. és 2014. július 19.
között, ingatlanfedezetre kötötték meg.
Amennyiben valaki egyéni vállalkozóként, vagy
õstermelõként vett fel hitelt, a kedvezmények
nem illetik meg. Szintén nem tartoznak a tör-
vény hatálya alá a határidõ elõtt megszûnt szerzõ-
dések, ugyanakkor a felmondott, de még tarto-
zással terhelt hitelszerzõdések esetében is el kell
végezni a forintosítást. Az autóhitelesek és a sze-
mélyi hitelt felvettek csak az elszámolásra számít-
hatnak, az állami kamattámogatással vagy a
Nemzeti Eszközkezelõnél felvett hitelek után
nem lehet igénybe venni egyik könnyítést sem. 

Nincs mindenki tisztában azzal mit is jelent
pontosan az elszámolás. Ezzel kapcsolatban
Galcsikné Erdõsi Éva elmondta, hogy az árfo-
lyamrés nem a kamatkülönbözet: az utóbbi a fel-
vételkori, illetve a minden hónapban érvényes ár-
folyam közötti különbség. Elszámoláskor viszont
az árfolyamrést veszik alapul, amit a deviza vételi
és eladási ára alapján számolnak ki.  Amikor
ugyanis a bankok folyósították a hiteleket, a véte-
li, a törlesztéskor viszont az eladási árfolyamot
vették alapul. Ezt minõsítette tisztességtelennek
a törvény és elrendelte, hogy visszamenõleg az

MNB árfolyamát kell használni. Az árfolyamrés
tehát az MNB és a banki árfolyam közötti kü-
lönbség, amivel a pénzintézetnek el kell számol-
nia, és amit vissza kell utalnia az ügyfeleknek – ez
jelenti az elszámolást. 

Akik kedvezményes árfolyamon végtörlesztet-
tek, március 31-ig kérhetik a bankjuktól az elszá-
molást. Az esetek döntõ többségében ennek
azonban nincsen értelme, ugyanis a végtörlesz-
tõk nagyobb kedvezményt kaptak, mint ami a
mostani elszámoláskor járna. Aki már kifizette a
hitelét, készpénzben vagy átutalással jut a pénzé-
hez, a meglévõ hitelek esetében a tartozást csök-
kentik. A 2009. július 26. után megszûnt szerzõ-
dések esetében a jogszerûtlen pénzhasználat ide-
jére kamatot is fizet a bank. A bank köteles ápri-
lis 30-ig tértivevényes levelet küldeni az elszámo-
lásról. 

Megszûnt hitel esetében a banknál az új szám-
laszámunkat és az esetleges új lakcímünket közöl-
ni kell a pénzintézettel, ellenkezõ esetben nincs
arra garancia, hogy a levél eljut a címzetthez. Az
újraszámolt törlesztõ részleteket deviza hitel ese-
tében 2015 májusától kell alkalmazni, a devizá-
ban törlesztõk, illetve az eredetileg is forinthitele-
sek októbertõl fizetik a csökkentett összeget. 

Ha nem ért valaki egyet az elszámolással, tételes
elszámolást kérhet a banktól, amit öt napon be-
lül kell biztosítani. Az elsõ levél kézhezvételétõl
számítva 30 napon belül lehet panaszt tenni az el-
számolással kapcsolatban a pénzügyi szolgáltató-
nál. Amennyiben ez elmarad, késõbb már nincs
helye kifogásnak. Lényeges, hogy a panaszlevelet
tértivevényesen adjuk fel, vagy vetessük át a bank-
ban az ügyintézõvel. Ezt követõen, a szolgáltató-
nak hatvan napja van a válaszadásra. Ha ez után
sincsen megegyezés, az ügyfél újabb 30 napon be-
lül a Pénzügyi Békéltetõ Testülethez fordulhat. A
Békéltetõ Testület döntését követõen lehet bíró-
sági eljárást kezdeményezni. 

Ami a forintosítást illeti, ez automatikusan
megtörténik. Kérni lehet viszont a forintosítás
mellõzését, abban az esetben, ha az ügyfél a tör-
lesztésnek megfelelõ devizában szerzi a jövedel-
mét, illetve ha 2020. elõtt lejár a hitelszerzõdés.
A kérelmet a bank értesítését követõen har-
minc napon belül kell eljuttatni a pénzintézet-
hez. Lényeges, hogy a forintosítás nem jár sem-
milyen költséggel. Az új kamat a törvény értel-
mében a referenciakamatból és a kamatfelárból
áll össze. A referenciakamatot a 3 hónapos
BUBOR, azaz a budapesti bankközi forint hitel-
kamatláb alapján számolják ki (ez 2015.02.01.
napján 2,1 százalék.)

A kamatfelár az induló szerzõdésben a 3 havi
BUBOR + a teljes kamat százalék különbsége.  A
hitelkamat változhat a BUBOR miatt, illetve a ka-
matperiódusnak megfelelõen: a bank ugyanis a
kamatfelárat 16 évnél hosszabb futamidõ eseté-
ben 5 évente, 9-16 év közötti hitelnél 4, kilencnél
rövidebb hitel esetében 3 évente változtathatja
meg a törvényben elõírtak szerint. 

A forintosítást követõen hatvan napon belül
felbontható a hitelszerzõdés, azonban 90 napon
belül vagy készpénzes befizetéssel, vagy hitelkivál-
tással rendezni kell a tartozást. Elszámolási vita
esetében itt is 30 napon belül lehet panasszal él-
ni. Az árfolyamgátat igénybe vevõk 2015 január-
jában fizetett törlesztõ részletének összegét öt
évig nem haladhatja meg a késõbbi törlesztés ak-
kor sem, ha a forintosítással többet kellene fizet-
niük. Ennek letelte után viszont a bank kényte-
len lesz meghosszabbítani a futamidõt, ezért érde-
mes alaposan kiszámolni, kinek melyik megol-
dás a legkedvezõbb.

Ha a banki elszámolással vagy forintosítással
kapcsolatban további kérdéseik lennének, kér-
jük, keressék a Széchenyi Hitelszövetség mun-
katársát az eva.galcsik@gmail.com e-mail cí-
men.                                                                          K.Á.

Sajtótájékoztatón számol-
tak be a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium nyelvtanárai
és diákjai, miként valósí-
totta meg iskolájuk a
TÁMOP 3.1.4. számú pro-
jektjét.

Az „Intelligens Iskola a
Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium” nevet viselõ pályázat-
tal 107.369.600 forintot
nyert az oktatási intézmény.

– Magunk kezdtük el ír-
ni a projektet, míg nem a
Tankerületi Igazgatóság-
hoz kerülve, onnan is ko-
moly segítséget kaptunk –
beszélt a kezdetekrõl Baj-
kó Judit igazgató, majd át-
adta a szót dr. Gálné
Csabai Klárának, a KLIK Budapesti I. Tan-
kerület igazgatójának, aki kiemelte: az elmúlt
két esztendõ kemény munkát követelt minden
résztvevõtõl, akik az elnyert támogatást a tanu-
lók egészségét és személyiségét fejlesztõ, nyelv-
tanulását segítõ programokra, a környezeti ne-
velést célzó táborokra, pedagógiai-módszertani
megújulást szolgáló pedagógus továbbképzé-
sekre, tanórákon kívüli rendezvényekre, vala-
mint az oktatási-nevelési folyamatot segítõ esz-
közökre fordíthatták.

Varga Ágnes programgazda ismertette az úgy-
nevezett nyelvi témahetek eseményeit.

– Az iskolánkban tanított öt élõ idegen nyel-
ven különbözõ projekteket valósítottunk meg a
tanórákon – foglalta össze Varga Ágnes és hozzá-
tette, így az adott nyelvet beszélõ népek kultúrá-
ját, földrajzát jobban megismerhették a diákok.

E jobb megismerést szolgálták a diákcsere
programok, amelyek hangulatáról, tanáraik
mellett a résztvevõ gyerekek is beszámoltak.

Olaszországban például egy készülõ újság cím-
lapján dolgoztak együtt a két ország ifjai.

– A többiek nevében is mondhatom, na-
gyon elõnyös volt mindannyiunk számára az
utazás, ugyanis a mai napig tartjuk a kapcsola-
tot olasz társainkkal – mesélte Kretz Fülöp tí-
zedikes diák.

Hasonló érdekességek derültek ki a többi
csoport útjáról is. A kilencedikes Szabó
Orsolya esztendõk óta minden áldott nap be-
szélget spanyol cserediákjával, nyilván a világ-
hálón keresztül.

– Én a saját szememmel láttam a szörnyet a víz-
ben – állította a szintén kilencedikes Kubány
Beatrix, Loch Ness-i útjukat felidézve.

Kelemen Fannyt megigézték a Ruhr folyón
úszó hajók németországi útjukon. Az erdélyi láto-
gatást Horváth Csaba a TÁMOP projekt szakmai
vezetõje elevenítette fel, amelyrõl a tizenkettedi-
kes Anheuer Kinga azt mondta: feledhetetlenek
voltak a kalandos és izgalmas hegyi túrák.       DIA

Egy intelligens középiskola
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Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
– a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök
elõterjesztésére – számos magas kitüntetést
adományozott. A díjazottak közül többen is sok
szállal kötõdnek kerületünkhöz.

s Kossuth-díjban részesült Bács Ferenc Jászai
Mari-díjas színmûvész, érdemes és kiváló mû-
vész, rendkívül sikeres színházi, televíziós és fil-
mes pályafutása során kifinomult mûvészi ele-
ganciával megformált alakításai, emlékezetes
szinkronszerepei, valamint rendezõi alkotó-
munkája elismeréseként.
Bács Ferenc, mint
egy „finom angol
Úr, kinek hangja,
mint a lágyse-
lyem…” – idézhet-
nénk a My Fair
Ladybõl, amelyben
Higgins pro-
fesszort alakította.
A kellemes orgánu-
mú mûvész szere-
peit méltósággal,
visszafogottan for-
málja meg akár a
Vörös grófnõ Ká-
rolyi Mihályára
gondolunk, akár az általa kölcsönzött magyar
hangokra: a Klinikák Brinkmann professzorára,
Walt Disney Micimackójának Tigrisére vagy a
Gyûrûk Ura Gandalfjára. 

A színmûvésszel az 1990-es évtizedben gyak-
ran találkozhatott a helyi közönség, hiszen a
Várszínház szinte második otthona volt. A
nagyszebeni születésû színész – aki beszédmû-
vészetet tanít a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen – egy évtizede számunkra Márai
Sándor megtestesítõje. Szalai Györgyi és
Dárday István Az emigráns – Minden másképp
van címû életrajzi filmjében õ alakította az írót,
késõbb Márai estjét elhozta a budaváriaknak, és
õ volt az is, aki az önkormányzat költészetnapi
rendezvényén (Márai születésnapján) hitelesen
tolmácsolta Márai Sándor szavait. 

s Kossuth-díjban
részesült Mezey Ka-
talin József Attila-dí-
jas költõ, mûfordí-
tó, szerkesztõ, a Ma-
gyar Mûvészeti Aka-
démia rendes tagja
általános emberi
sorskérdéseket egye-
dülálló módon áb-
rázoló prózai alkotá-
sai, valamint nagy-

hatású gyermekirodalmi és irodalomszervezõi
tevékenysége elismeréseként.

Mezey Katalin a Kilencek költõcsoport tagja-
ként szerepelt a Nagy László elõszavával 1969-
ben megjelent, legendássá vált Elérhetetlen
föld címû antológiában. Versben és prózában
egyaránt alkot. A tavaly megjelent Ismernek té-

ged címû kötetérõl így vall: „Valahol a pályakez-
dés élményvilágánál zárul ez a kötet, van benne
sok személyes, közvetlen, a családomhoz kötõ-
dõ történet, mégis azért született, mert ezek az
évek – az 1940-es, 50-es, 60-as évek – meghatá-
rozó idõszakát jelentették az országnak, az egész
magyarságnak. Drámaian megfordították az or-
szág történelmének irányát.” 

Kerületünk lakói a Litea Könyvszalonban és
a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén rendszere-
sen találkozhatnak Mezey Katalinnal. A
Széphalom Könyvmûhely vezetõjeként eddig
több mint félezer kötet kiadását gondozta. Ígé-
rete szerint ott lesz az idei tizenharmadik
könyvünnepen is.

s Több évtizedes ki-
emelkedõ mûvészi te-
vékenysége, valamint
a zenei nevelés érde-
kében végzett, kima-
gasló színvonalú mun-
kája elismeréseként
Kossuth-díjban része-
sült Sapszon Ferenc
Liszt Ferenc-díjas kar-
nagy, a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia ren-
des tagja, a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és mûvé-
szeti igazgatója.

A „Várszoknyán” mûködõ 12 évfolyamos kó-
rusiskolában a kodályi elképzelések ötvözõd-
nek a katedrálisi kórusiskolák hagyományaival.
Sapszon Ferenc vezényletével a Kodály Kórus-
iskola kórusa gyakori résztvevõje az önkor-
mányzati ünnepségeknek.

A Kossuth-díj átvétele után a Tanár úr így nyi-
latkozott: „Ha egy egyszerû iskolai pedagógust
és mûvészt észrevettek, akkor lehet, hogy orszá-
gosan is fontossá válik a nevelés ügye. Végre ta-
lán komolyan kezdjük venni azt, amink van: a
kodályi eszményt, a mûvészeti-zenei nevelés
életbevágó fontosságát, a jól bevált, már bizo-
nyított magyar iskolai hagyományokat. A díjam
talán felhívja a figyelmet egy nagyszerû iskolatí-
pusra, a kórusiskolára is, amely egy még fel nem
fedezett, csodálatos sziget az oktatási rendszer-
ben”. A kitüntetés másnapján tanítványai ezt ír-
ták az iskola honlapjára: „Feri bácsi! Kísérje a
Jóisten áldása még számos éven át!”.

s Kossuth-díjat ve-
hetett át Tolcsvay
Béla gitáros, énekes,
zeneszerzõ, szöveg-
író. A kitüntetést
rendkívül népszerû,
az õsi magyar kultú-
ra hagyományaiból
és tradicionális hit-
világából építkezõ,
egyedi stílusú és sok-
oldalú dalszerzõi,
elõadómûvészi pá-
lyája elismeréseként
kapta.

A „Nagy generáció” tagja örömmel mesélt la-
punknak arról, hogy gyerekkorát a Várban töl-
tötte. 1946-ban – születésekor – a Fortuna ut-
cai szülõi ház is magán viselte a háború nyoma-
it: „Srác koromban a romos utcák helyett a zeg-
zugos pincéken keresztül közlekedtünk. Le-
mentünk egy Országház utcai pincébe és a há-
zak alatt bujkálva, a Fortuna utcában jöttünk
fel a felszínre. Elõfordult, hogy megmásztuk a
Mátyás-templom legfelsõ gyûrûjét, sõt arra is
emlékszem, hogy a tiltott zónának számító
Királyi Palotában kóboroltunk. 1966-ban el-
költöztünk a Peterman bíró utcába, onnan jár-
tam a Bem rakparti Folk-beat klubba. 1972-ig
laktam ott, egészen addig, amíg meg nem nõ-
sültem. ”

s Megosztott Kossuth-díjban részesültek a Hot
Jazz Band tagjai: Bényei Tamás alapító, zene-
karvezetõ, valamint Bera Zsolt, Fodor László,
Galbács István Tibor, Juhász Zoltán és Szabó
Lóránt Hunor elõadómûvészek. A kitüntetést
páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt,
a tradicionális dzsessz autentikus megszólalta-
tására épülõ elõadómûvészi tevékenységük, va-
lamint a magyar könnyûzenei örökség ápolását
szolgáló, értékõrzõ mûvészi munkájuk elisme-
réseként kapták. 

A Hot Jazz Band 2008-ban a „Czakón” meg-
rendezett Nyárbúcsúztató bálon, három évvel
késõbb pedig a Magyar Nyelv és Könyv Ünne-
pén adott nagysikerû koncertet a kerület lakói-
nak. A különös stílus történetére Bényei
Tamás lapunk kérésére így emlékezett: „A
dédszüleim a tízes évek táján kivándoroltak az
Egyesült Államokba, majd néhány év múlva
visszatértek Magyarországra. A nagymamám
1921-ben már itthon született. A család azon-
ban nem üres kézzel tért haza: magukkal hoztak
egy gramofont, és jónéhány sláger lemezét.
Ezek a felvételek késõbb sem vesztek el, sõt ma-
gyar darabokkal is gyarapodott a gyûjtemény.
Én úgy öt-hat éves koromban ismerkedtem
meg e régi ízû zenével. Kalmár Pál Szeretlek té-
ged május éjszakáján címû dala volt talán az el-
sõ kedvencem. Õt követte Karády Katalin,
Weigant Tibor és a korszak többi népszerû elõ-
adója.”                                                                        -a-

Kitüntetések a nemzeti ünnepen

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum színes tablói és néhány ko-
rabeli fegyver, illetve hadi felszerelési tárgy mellett a kerületben
élõ családok féltett emléktárgyai, archív fényképei, az elsõ vi-
lágháborúval kapcsolatos személyes relikviái láthatók a
Várnegyed Galéria március 12-én megnyílt, „Elmegyek a halál
torkába...” címû kiállításán.

Az önkormányzat felhívása nyomán kölcsönadott tárgyak bemu-
tatásával minden látogató számára közelivé és személyes tragédi-
ává válik a Nagy Háború idõszaka. A töltényhüvelybõl készült
gyertyatartó, az Uránia Országos Nõvédõ Egyesület porcelánbög-
réje (amelynek ellenértéke a háború sújtotta családok javára ke-
rült), a bakancsmaradványok, a vasúti biztosítási karszalag, a tá-
bori levelezõlapok, és naplók, a sapkajelvények és a Károly csa-
patkereszt kitüntetés eredeti tulajdonosai nem névtelen bakák
vagy tisztek voltak, hanem kortársaink felmenõi, nagyapák, déd-
apák, illetve olyan hõsök, akik nagyon fiatalon estek el a fronton.
Fotókról néz vissza ránk többek között Hoffmann Ferenc sza-
kaszvezetõ pékmester, Ney Ákos, a Vasúti és Hajózási Fõfelügye-
lõség hadiszállítási intézõje, Benkõ Jenõ fõhadnagy és fivére a
hadnagyi rendfokozatban szolgáló Tibor, akik a mindketten eles-
tek a világháborúban.

„Valahol Oroszországban...” – Karády Katalin híres dalát a
megnyitón Gergely Éva énekelte,  majd az édes-bús dallam után
dr. Nagy Gábor Tamás köszöntötte a megjelenteket. -A kiállítás
egy világpolitikai esemény, az elsõ világháború helyi lenyoma-
tát igyekszik bemutatni; a háborúét, amely egyes történészek
szerint a 20. század õskatasztrófája volt, s amelyben Európa el-
veszett – mondta a polgármester. A tablók megmutatják, hogy
milyen volt a háború hadtörténeti szempontból, a kölcsön-
adott tárgyak pedig arról adnak képet, hogy milyen volt a budai

családok személyes részvétele. A tárlat középpontjában az em-
ber áll, aki alakítja vagy elszenvedi a történelmet.

Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Múzeum fõigazgató-
ja megnyitóbeszédében arra emlékeztetett, hogy Magyarország te-
rületérõl 3 800 000-ren vonultak be, 660 000-ren hõsi halált hal-
tak és 800 000-ren hadifogságba estek. A múzeum tablókiállítása
a gyalog bakától a huszárokon és a tüzérségen keresztül a hadiflot-
táig, valamint a légierõig a Monarchia teljes haderejét bemutatja.
Látványos fotók és ismertetõ szövegek segítségével hiteles infor-
mációkat kapunk a különbözõ frontokról, a hátországról, a hadi-
iparról és a hadigazdaságról. Az eseménysorokat követve az érdek-
lõdõk levonhatják az akkori politika történelmi tanulságait és
szembesülnek a következményekkel.  A trianoni békediktátum, a
nemzetrészek elvesztése minden családot érintett.                         R.A.

Elismerés 
Aczél Péternek

Budapest Fõváros I. Kerületének felújítása,
építészeti örökségének megóvása érdekében
végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata
kitüntetésben részesült dr. Aczél Péter építész-
mérnök, Budavár közelmúltban visszavonult
fõépítésze.

A kitüntetett így
vallott lapunk-
nak a történtek-
rõl és hivatásá-
ról: „Igazán na-
gyon boldog va-
gyok, nem csak a
személyemet ért
megtiszteltetés
miatt, hanem
legfõképp azért,
mert az érdem-
rend e csodálatos
szakma, a fõépí-
tészi hivatás fog-

ható állami elismerése is. Mostanában egyre
gyakrabban gondolok arra, milyen szerencsés
az életem, hogy gyönyörû helyen, a fõváros szí-
vében, történelmi környezetben munkálkod-
hattam több, mint három évtizeden keresztül… 

Legtöbb embernek a fõépítész név nem sokat
jelent, nekem azonban ez egy teljes élet. 

Kevesen gondolnák, de igaz, a fõépítész fel-
adata tulajdonképpen csak másodsorban az
építészet, elsõsorban mindig az emberek, csalá-
dok, az õ környezetük élete, jövõjének alakítá-
sa. Az építési szabályok megteremtésével, ahol
mindig a fõépítész bábáskodik, néha látványo-
san lehet segíteni a fejlõdést, fejlesztést, lehet
akadályozni a nem kívánatos változásokat, elõ-
segíteni az emberek boldogulását, jobb és szebb
környezetének létrejöttét. 

A fõépítész közvetlenebbül is alakítja a kör-
nyezetet, amikor az egyes tervek megszületése
során tanácsaival, javaslataival, inspirálja az
építtetõt, tervezõt. Bár a megvalósuló terveken
csak a felelõs tervezõ neve szerepel, mi tudjuk,
hogy közremûködésünkkel számtalan esetben
hogyan alakultak át a tervek, hogyan fejlõdtek,
váltak szebbé, jobbá. Amikor az utcákon sétá-
lok és felnézek egy-egy házra, sokszor eszembe
jutnak a megbeszélések, sõt parázs viták is, ame-
lyek eredménye most látható és aminek meg-
születésében én is részt vehettem. 

Végül, a fõépítész teremt, amikor a hozzá
fordulók ügyeit nem intézi, hanem elintézi.
Ha kell meggyõzéssel, nem csak szakmai tu-
dással, hanem emberséggel, megértéssel. A
fõépítészség tehát alkotás és szolgálat együtt,
egymást kiegészítve. Visszatekintve az elmúlt
évtizedekre tudom, mindig arra töreked-
tem, hogy jó fõépítész legyek. Azt, hogy ez
mennyire sikerült eldönthetik azok, akikkel
együttmûködtem és talán egy kicsit a jöven-
dõ is. Ehhez a hithez érkezett és ezért nagyon
fontos és kedves nekem a most kapott kitün-
tetés.” 

Nem hallgattak a múzsák...
A Várnegyed Galéria elsõ világháborús kiállításához
kapcsolódóan, március 19-én Darabokra szaggattál cím-
mel rendeztek irodalmi estet.

A trianoni döntést követõen alapított Erdélyi Helikon címû iro-
dalmi folyóiratban annak idején erdélyi és magyarországi szerzõk
egyaránt szerepeltek, közösen mutatva az egységes magyar iroda-
lom erejét. A lapban megjelent versekbõl készült összeállítás elõ-
adói: Incze Ildikó, Óss Enikõ és Szersén Gyula színmûvészek hi-
telesen és tisztán, a közönségtõl alig karnyújtásnyira mondták el
a “helikonisták” verseit. A szavalatok drámai hangvételét Tintér
Gabriella népdalénekes különleges énekszámai oldották. A kiál-
lítótérben látható dokumentumok, emléktárgyak képzeletbeli
idõutazásra csábították a hallgatóságot. A világháború centenári-
umán mûtárggyá vált fegyverek és katonai egyenruhák övezte zsú-
folt nézõtér elõtt hangzottak el többek között Áprily Lajos,
Reményik Sándor, Bánffy Miklós és Kacsó Sándor költeményei.
Az elõadás szerkesztõje Óss Enikõ volt.

A Nagy Háború és a budai családok
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A hagyományokhoz híven, idén is a Dísz téri
Honvéd-emlékmûnél tisztelegtek az 1848-49-
es szabadságharc hõseinek emléke elõtt a ke-
rületi polgárok. A Budavári Önkormányzat
ünnepségén dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester a szabadságharc erkölcsérõl beszélt. 

Pál István „Szalonna” és zenésztársai elõadá-
sával vette kezdetét a Honvéd-emlékmûnél
megrendezett 1848-49-es kerületi megemlé-
kezés, majd a századik születésnapját március
15-én ünneplõ Gyulányi Eugénia Éva szín-
mûvésznõ, Ábrányi Emil: Él a magyar címû
versét szavalta el. 

Az ünnepségen résztvevõ lengyel és székely
vendégeket is köszöntõ dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester felidézte Heltai Jenõ
1945-ben írt Szabadság címû versét, amely a
polgármester szerint híven kifejezi a 48-as sza-
badságharc eszméjét. Azt az erkölcsi erõt, ami
képessé tette a honvédeket arra, hogy kivívják
a szabadságot és felvegyék a harcot a világ leg-
nagyobb hadseregeivel szemben. 

„Tudd meg: szabad csak az, kinek ajkát ha-
zugság nem fertõzi meg” – idézte Heltai Jenõt a
polgármester emlékeztetve arra, hogy a költõ

1945-ben egy olyan pillanatban írta versét,
amikor a magyarság egyszerre tapasztalhatta
meg a szabadság visszaszerzését és elvesztését. 
Gyõrben március 15-én Vajna Gábor belügy-
miniszter azt mondta, hogy a forradalom csak
képletes volt, mert nem hozott szabadságot,
majd gyilkos retorikára váltva kijelentette: át-
gázoltat azokon, akik a nemzet szabadságának
útjába állnak. Eközben a keleti országrészben
a nagybirtok felszámolását ünnepelték, nem
véletlenül, hiszen a 1848-49-es forradalom a
polgári átalakulás jegyében a jobbágyság meg-
szüntetésérõl is szólt. 

Csepregi Imre prelátus Makón azt írta: a
hatalom képviselõi szovjet tankok támogatá-
sával már az osztályharcról beszélnek. Mindez
azt mutatja, hogy sokféle szabadság létezett,
1945 márciusának példája ezért elsõsorban
az ünneplõk felelõsségére hívja fel a figyelmet.
Arra, hogy a kultúra a múltról alkotott véle-
ményünket is meghatározza. Mert az ünnep
célja nem az, hogy a múlt igazolja a jelent.
Arra szolgál, hogy erõt merítsünk a múltból,
összemérjük magunkat õseinkkel, elmond-
juk, mit gondoltak a szabadságról – emlékez-
tetett dr. Nagy Gábor Tamás felidézve Heltai
Jenõ versének sorait: 

„Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, hol
áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán,
ahol szavát megértve meghalni tudnak, és élni
mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy
azt csináld, amit akarsz”. 

Felmerül a kérdés: hol tartunk a szabadság-
jogok érvényesítésével, mit jelent ma a szabad-
ság? Ez lenne Petõfi szólásszabadsága, azért ál-
dozták fel életüket a hõsök, hogy mi egyéni
joggá tegyük a szabadságot? Hova vezet a ma-
gát toleránsnak nevezõ világ? – tette fel napja-
ink kérdéseit a polgármester, aki úgy látja,
hogy nekünk, magyaroknak van egy eré-
nyünk, ami fényt vet ránk. Ez a szabadságért
való kiállás hagyománya, március 15. öröksé-
ge, amihez mérhetjük magunkat. Hiszen,
ahogyan Ábrányi Emil fogalmazott: „Akármit
mondjatok, a magyar nem vész el és élni fog” –
zárta beszédét kerületünk polgármestere.

Az ünnepi köszöntõt követõen a Budavári
Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor
Tamás és Varga Antal alpolgármester,  Szé-
kelyudvarhely  képviseletében  Bunta Leven-
te  polgármester koszorúzott, majd  a kerületi
kisebbségek, pártok és civil szervezetek képvi-
selõi helyezték el az emlékezés virágait a
Honvéd-emlékmûnél.                                       K.Á.

Fõhajtás 1848-49’ hõsei elõtt Egy „privát” 
emlékérem 
története
Március 9-én közelmúltunk civil társadalmának bátor kez-
deményezésérõl, egy nemzeti elkötelezettségû baráti társa-
ság által alapított emlékérem történetérõl hallgattak elõ-
adást a Várbarátok Körének tagjai. Az egyesület törzshe-
lyén, a Litea Könyvszalonban a közelgõ március 15. alkal-
mából  Hoppál Mihály mutatta be azt a fényképekkel il-
lusztrált dokumentumkötetet, amely az 1981 és 2010 kö-
zött minden esztendõben odaítélt elismerés alapításának
és adományozásának történetét dolgozza fel.

A kerületben élõ neves néprajzkutató önmagát tréfásan
e szavakkal mutatta be: „kalandor, felelõsségtudattal”.
Hoppál Mihály emlékeztette a jelenlévõket, hogy a Kádár-
korszakban március 15-én nem lehetett igazán kifejezni a
magyarsághoz, a nemzethez fûzõdõ érzelmeket, mert a po-
litikai vezetés nem engedte a nemzeti szabadság eszméjé-
vel való azonosulást. Egy baráti társaság (Hoppál Mihály
néprajzkutató, Péterfy László szobrászmûvész, Csete
György építész, Jankovics Marcell rajzfilmrendeõ,
Kelemen András pszichiáter, Szemadám György festõ-
mûvész, Kovács István költõ, mûfordító, Szakály Ferenc
történész, Pethõ Bertalan pszichiáter, Molnár Imre bõr-
mûvész és Fodor Pál turkológus, történész) az 1980-as
évek elején úgy döntött, hogy „bizottságot” hoz létre,
amely minden évben díjat adományoz  „egy vagy több ar-
ra érdemes személynek, a hazának tett szolgálatért”. Az el-
ismeréssel járó bronz plakettet Péterfy László szobrászmû-
vész, a latin nyelvû, bõrtokban elhelyezett pergamen okle-
velet Molnár Imre bõrmûvész készítette. Az átadó ünnep-
séget évente, az ünnep estéjén Hoppál Mihályék Szabó
Ilonka utcai lakásán tartották.

A házi archívumból származó fotókkal illusztrált doku-
mentumkötet bevezetõben bemutatja az alapítók szakmai
pályaképét, majd mindannyian egy-egy interjú keretében
emlékeznek vissza a díj megszületésének körülményeire.
Ezt követõen – kronologikus sorrendben haladva – a díja-
zottak szakmai életútjának méltatása és a velük folytatott
személyes beszélgetések következnek.

A legelsõ kitüntetést, 1981-ben Katona Tamás vehette
át, az indoklás szerint: „a Bibliotheca Historica és Pro
Memoria címû könyvsorozatok szerkesztéséért, vagyis a
magyar mûvelõdéstörténet kútfõinek kiadása terén vég-
zett munkájáért”.

A Széphalom Könyvmûhely és a Méry Ratio kiadó gon-
dozásában megjelent dokumentumkötet közelmúltunk
politikatörténetének forrásértékû adaléka.                                  r.a.

Ünnepi forgatag a Budai Várban
Március 15-én, az ünnepséget követõen családi és gyerekprogramokkal, népzenével, valamint kézmûves ételekkel és termékek-
kel várták az érdeklõdõket. A múzeumok is különleges programokkal készültek és a belépés mindenhová ingyenes volt.

A Ghymes zárta az estet
A programokkal teli ünnepnapon a Szent István szobornál a Ghymes együttes adott koncertet. A többségében
szlovákiai magyar zenészekbõl álló együttes muzsikája magyar, közép- és kelet-európai gyökerekbõl táplálko-
zik, ugyanakkor átível napjaink hangzásvilágába. A délutáni záró programra összegyûlt közönség – köztük a
Várba látogató külföldi turisták – elõtt nagy sikerrel játszott a héttagú zenekar: Szarka Gyula, Szarka Tamás,
Kún Csaba, Jelasity Péter, Jász András, Lau János és Horváth János. 

Huszárképzés Táncsics
börtönében
A régészeti feltárás elõtt utoljára
volt nyitva az az épületegyüttes,
amelyben egykor Táncsics Mihály
raboskodott. Látható volt az egy-
kori pincebörtön, amely magán
viselte a közelmúlt átalakításait.
Az épületegyüttes udvarán egész
nap „hétpróbás huszárképzést”
tartottak, egyben családi próbaté-
telekre várták a szüleikkel érkezõ
gyerekeket. A hét állomásból álló
akadálypályán többek között
„ágyúval” lehetett verébre lõni és
a vállalkozók kipróbálhatták Toldi
Miklós petrencés rúdját.

Papírcsákó és kokárda
A Magyar Népmûvészek Szövetsége a Dísz téren játszóház-
zal és kézmûves foglalkozásokkal fogadta a kisgyerekes csa-
ládokat. A környék megtelt piros csákót viselõ legénykékkel,
akik maguk készítették el a huszáregyenruha fontos kellé-
két. A lányok kokárdaragasztásban jeleskedtek, de szívesen
látták azokat is, akik csak rajzolni, festeni szerettek volna. A
Fortuna utca– Szentháromság tér – Szentháromság utca –
Tárnok utca útvonalat a kézmûves árusok sorfala töltötte
meg. Ínycsiklandozó illatokban, magyaros ételekben nem
volt hiány, csak a pénztárcák nagysága szabott határt az ün-
nepi lakomának. 

Táncra perdült a közönség
A Hadik szobornál elhelyezett színpadon a Buda Folk Band adott mûsort. A mezõ-
ségi, székelyföldi, dunántúli, felvidéki és kalotaszegi táncok, köztük a verbunkok
dallamára nemcsak a népviseletbe öltözött táncosok ropták, hanem a vállalkozó
szellemû járókelõk is táncra perdültek. A nemzetközi hírû zenekar különleges stílu-
sának titka, hogy úgy nyúlnak a magyar népzenéhez, hogy az a városi fülnek is ért-
hetõ lesz, és úgy használják a gyökereket, hogy közben teljesen maiak maradnak.

Köztük volt a székely Földváry Károly, aki-
nek története megmutatja, mit jelentett a
forradalomban a szabadság erkölcsébõl fa-
kadó erõ. Fõhadnagyi rangban csatlakozott
a szegedi 3. honvédzászlóaljhoz, a tápió-
bicskei ütközetben alakulatával áttört a
Tápió hídján,  s ezzel döntõ érdemeket szer-
zett a csata végkimenetelének megfordításá-
ban. Hõsiességéért alezredessé léptették elõ,
és kitüntették a Magyar Katonai Érdemrend
III. osztályával. Néhány nappal késõbb a vá-
ci ütközetet is megfordította, ezért kiérde-
melte a Magyar Katonai Érdemrend II. osz-
tályát, itt kapta a bátrak bátra nevet.
Egyenruháján huszonöt golyó ütötte lyukat
számoltak össze, két lovat is kilõttek alóla.
Ekkor terjedt el, hogy nem fogja a golyó, gróf
Leiningen-Westerburg Károly honvédtá-
bornok pedig Magyarország elsõ katonájá-
nak nevezte. A tavaszi hadjáratban dandár-
parancsnokként harcolt, majd ezredessé
léptették elõ.

Az ünnep célja, hogy erõt merítsünk a múltból – emlékeztetett a Honvéd-szobornál tartott megemlékezésen
Nagy Gábor Tamás polgármester
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márciusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt március 31-én 17 óra-
kor a Budavári Önkormányzat dísztermébe (I., Úri u. 58.)
Vendégek: Ambrus Lajos író, borász, a Kortárs Kiadó igaz-
gatója, Molnár Imre diplomata, történész Közremûködik:
Bakos Kiss Gábor színmûvész. Házigazda: Szigethy Gábor.

Lánchíd Kör
ÁÁpprriilliiss  99..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1177  óórraa::  NNaaggyy--BBrriittaannnniiaa  ééss  SSkkóócciiaa –
úti beszámoló. Kenyeres Oszkár, a Duna Televízió
Hazajárók sorozata szerkesztõjének és vándorának vetí-
téssel egybekötött elõadása. Helyszín: Budai Vigadó fszt.
(I., Corvin tér 8.)

Tabáni Gyaloglók Köre
Gyalogoljunk együtt a budai hegyekben! Túranap: péntek.
A ttaavvaasszzii  sszzeezzoonn  áápprriilliiss  1100--ttõõll  jjúúnniiuuss  1122--iigg  tart. Találkozó a
Széll Kálmán téren, a Metró pénztárak elõtt. Gyülekezõ:
fél 9 és háromnegyed 9 között. Indulás: háromnegyed 9
órakor. A túrák idõtartama 2-3 óra, a túratempó közepes,
az útvonalat közösen határozzák meg, alkalmazkodva a
megjelentek igényeihez. A túrákon mindenki a saját fele-
lõsségére vehet részt. Túravezetõ: Szentiday Klára (375-
8467) Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

Virágvasárnapi sokadalom
MMáárrcciiuuss  2299--éénn  vviirráággvvaassáárrnnaappii  ccssaallááddii  nnaappoott  tartanak a
Budai Református Egyházközségben a 10 órás istentisz-
telet után. Kézmûves foglalkozásokat szerveznek, ahol
kicsi gyerekek és felnõttek is alkothatnak – jó idõ esetén
a templomkertben. Tortával ünneplik a templom szüle-
tésnapját és ismét Egyháztáji vásárt tartanak, ahol több
mint húsz termelõ várja szappannal, sajtokkal, lekvárral,
süteményekkel, húsáruval, kézmûves árukkal a betérõ-
ket. Bátran kóstolgathatjuk a finomságokat, amiket lel-
készek, gazdák, református presbiterek, gyülekezeti ta-
gok készítettek. A vásár jótékony célt is szolgál: az ado-
mányokkal egy kárpátaljai nyolc gyermeket nevelõ csa-
lád életét tehetjük szebbé. (1011 Szilágyi Dezsõ tér 3.,
www.gyulekezet.hu)

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..,,  II..  eemmeelleett))
ÁÁpprriilliiss  77..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarrookk  aa  FFöölldd  kköörrüüll  ((II..))
Jeles magyar utazók és felfedezõk Kínában, a Távol-
Keleten Dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum
igazgatójának vetített elõadása. Közremûködnek a bala-
tonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítású Nyelvû
Idegenforgalmi Szakközépiskola diákjai.

Húsvétvasárnapi hangversenyek
A Felsõvízivárosi Szent Anna templomban (I., Batthyány
tér 7.) áápprriilliiss  55--éénn,,  HHúússvvééttvvaassáárrnnaapp  aa  1111  óórrááss  sszzeennttmmiisséénn
felhangzik: Leopold Mozart: Missa in A: Kyrie, Gloria,
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – elõadják a Szent Anna
templom énekesei. Mûvészeti vezetõ: Balasi Barnabás. 
ÁÁpprriilliiss  1122--éénn,,  HHúússvvéétt  mmáássooddiikk  vvaassáárrnnaappjjáánn  1199  óórraakkoorr
hhaannggvveerrsseennyytt  aadd  AAllmmáássyy  LLáásszzllóó  AAttttiillaa, a Szent Anna
templom orgonistája. Mûsoron: Sweelinck, Bach, Mozart,
Liszt, Antalffy-Zsiross, Messiaen mûvei. A belépés díjta-
lan! További infó: www.szentannazene.hu

Hangverseny a Szent Imre templomban
((XXII..  VViilllláánnyyii  úútt  2255..))
22001155..  mmáárrcciiuuss  2299--éénn,,  vviirráággvvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr
KKeerreesszztt--kkéérrddééss--ttiizzeennkkéétt  éénneekk  aa  MMeeggvváállttóórróóll.. A
Ciszterock Társulat elõadása, mûvészeti vezetõ: Bärn-
kopf András és Csányi Tamás. A belépés ingyenes, moz-
gássérülteknek akadálymentes.

Országos Színháztörténeti Múzeum
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  5577..))
A Blattner- Egy bábos életútja címmel nyílt kamara kiállí-
tás április 30-ig az Intézet szolgáltatási idejében tekinthetõ
meg hétfõ, szerda 9-16 óráig, pénteken 9-14 óra között a
körteremben. www.szinhaziintezet.hu, Tel: 1/375-1184.
A különbözõ rendszerû árnyfigurák, zsinóros és billentyûs
marionettek, maszkok és absztrakt bábok különféle variá-
ciói Blattner Géza kísérletezõ pályájának kiemelkedõ ered-
ményei. Pályájának és színházának fennmaradt emlékeit
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet õrzi. 

Gyerekfoglalkozások a Magyar
Nemzeti Galériában
Látogass el a tavaszi szünetben Rippl-Rónai József és
Aristide Maillol mûhelyébe! Egész napos programokkal,

tárlatvezetéssel, kreatív mûhellyel
és gyerek audio guide-al várják a
8-12 éves gyerekeket 2015. ápri-
lis 1., 2., és 3-án, naponta 9 és 16
óra között.

22001155..  áápprriilliiss  11..,,  sszzeerrddaa::  RRiippppll  --RRóónnaaii  JJóózzsseeff  ééss  aa  ppáárriizzssii
éévveekk--Pasztell portrék és szénrajzkészítés.
22001155..  áápprriilliiss  22..,,  ccssüüttöörrttöökk::  RRiippppll--RRóónnaaii  JJóózzsseeff  ééss  MMaaiillllooll
bbaarrááttssáággaa--Festés tussal és mintázás agyaggal.
22001155..  áápprriilliiss  33..,,  ppéénntteekk::  RRiippppll--RRóónnaaii  JJóózzsseeff  ééss  aa  kkuukkoorriiccááss
ssttíílluuss--Színkocka készítés kukoricás stílusban és papír-
mozaik ragasztás. Részvételi díj: 5000 Ft/nap/fõ, amely a
programon és a belépõjegyen kívül az ebédet is tartal-
mazza. További információ és jelentkezés: muzeum-
pedagogiamng@szepmuveszeti.hu 

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
ÁÁpprriilliiss  44..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  HHúússvvééttii
kkéésszzüüllõõddééss..  Végre itt a tavasz, és kö-
zeledik a húsvét. Jöjjenek a fiúk, lá-
nyok, apukák, anyukák készülõdni, to-

jást díszíteni, asztaldíszt készíteni. A foglalkozást Farkas
Réka iparmûvész vezeti. Ajánlott korosztály: 6-10 éves
korig, 120 perc.

ÁÁpprriilliiss  1111..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKoolliibbrrii  KKööllttéésszzeett  nnaappii  mmaa--
ttiinnéé.. Lackfi János és Vörös István: Apám kakasa javított,
bõvített kiadásának bemutatója. Ajánlott korosztály: 6-
12 éves korig, 60 perc.

Bajor Gizi Színészmúzeum
(XII., Stromfeld Aurél u. 16.)
Fotókiállítás Sztankay István színházi szerepeibõl. A kiál-
lítás látogatható: április 30-ig, szerdától vasárnapig, 14-
18 óráig. Sztankay István, a Nemzet Színésze, februárban
lett volna 79 éves. Az évfordulón a közelmúltban elhunyt
mûvészre színházi szerepeit felidézõ kiállítással emléke-
zik családja és az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet.
KKeelleemmeenn  LLáásszzllóó  nnyyoommáábbaann
A kiállítás Kelemen László halálának kétszázadik évfordu-
lóján a magyar színjátszás kezdeteire emlékezik. Felidézi a
színházteremtés nehézségeit, Pest és Buda színjátszásra
alkalmas színhelyeit, az elsõ társulat repertoárján szerep-
lõ mûveket. A tárlat április 30-ig látogatható.
BBaajjoorr  GGiizzii  ééss  aa  nnaaggyy  hháábboorrúú  
A kiállítás nemcsak Bajor Gizi életének eseményeit köve-
ti nyomon, az elsõ világháború színházi világát is bemu-
tatja. A tárlat április 12-ig látogatható, szerdától vasárna-
pig, 14-18 óráig.

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..2266..))
MMáárrcciiuuss  3300..--áápprriilliiss  1100..
SSzzeerrddáánnkkéénntt  1111::0000--1122..3300--iigg  nnõõii  jjóóggaa,,  900ft/alkalom, 4
alkalmas bérlet 2800ft. Teljes testet átmozgató, testet-
lelket tápláló jógaórák.
MMáárrcciiuuss  3311--éénn,,  kkeeddddeenn  1177::0000--1199::0000  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaall--
kkoozzááss..  Húsvéti tojásírás hagyományos viaszos techni-
kával.
ÁÁpprriilliiss  11--ttõõll  sszzeerrddáánnkkéénntt  1155::0000--1177::3300  sszzíínnjjááttsszzóó  kköörr
ggyyeerreekkeekknneekk  1122--1188  éévveess  kkoorriigg..  Vezeti Ilyés Lénárd szín-
mûvész. Részvételi díj 2000 ft/alkalom.
ÁÁpprriilliiss  77--ttõõll  kkeeddddeenn  ééss  ccssüüttöörrttöökköönn  ddéélleellõõtttt  1100--1111  óórráá--
iigg  1100  hheetteess,,kkeezzddõõ  aannggooll  nnyyeellvvttaannffoollyyaamm indul. A tanfo-
lyam díja tananyaggal együtt 25.000 Ft/fõ/20 óra. A
beiratkozás és a tananyag kiosztása elõre egyeztetett
idõpontban zajlik. Jelentkezési határidõ: április 4.
ÁÁpprriilliiss  77--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300  óórrááttóóll  „„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””  --
Mozart: Don Goiovanni. Bolyky Zoltán elõadássorozatá-
nak 2. része.

Állandó, ingyenes programok
HHééttffõõ
10:00-12:00 játékkör örökifjú felnõtteknek
16:00-17:00 angol nyelvklub 
16:00-17:00 német nyelvklub-újabb tagokat várnak!
17:30-tól „Hangoló”-népdalmûhely Márczi Annával
(Buda Folk Band)
KKeedddd
15:00-16:00  „ Core Training” törzsizom erõsítõ óra 
16:00-17:00 preventív gerinctorna idõseknek 
SSzzeerrddaa
9:30-10:30 baba-mama jóga 
CCssüüttöörrttöökk
11:00-12:00 preventív gerinctorna 
12:00-13:00 Core Training törzsizom erõsítõ óra 
14:00-17:00 bridzs klub. A klubban szeretettel várják a
kezdõ játékosokat is, de az alapszabályok ismerete szük-
séges!
17:00-18:00 meridián torna 
A programokra jelentkezni személyesen a klub recepci-
óján vagy e-mailben az info@vizivárosiklub.hu címen
lehet!

Könyvek valamint folyóiratok olvasására lehetõséget biz-
tosítanak a programokhoz igazodó rugalmas nyitva tar-
tási idõben. A programokra jelentkezni lehet a recepción,
illetve az info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub
programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõsé-
get biztosít.

Programok

A VÁRNEGYED újság korábbi számai is 
olvashatók az Interneten a www.budavar.hu honlapon, a Magazinok címszó alatt.

ÁÁpprriilliissii  pprrooggrraammookk

BBeetthhlleenn  TTéérrii  sszzíínnhháázz
11..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa:: felnõtt elõadás. HHOORRDDAA22.. NTSZ-
KET-Káva tánc/színházi nevelési program 
88..  sszzeerrddaa  ééss  99..  ccssüüttöörrttöökk  1100..0000  óórraa::  HHOORRDDAA22. NTSZ-
KET- Káva tánc/színházi nevelési program 

MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii  ttéérr
99..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  óórraa: Pitypang bérlet 4. és 15.00 óra
TTüünnddéérrmmeessee Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt
Honvéd Táncszínház)

MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt
99..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa: premier. AAbboouutt  KKaaffkkaa - South
Bohemian Ballet
1111..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Költészet napja. MMaaccbbeetthh-
Kulcsár Noémi Tellabor

HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzaa
1111..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa::  „„AA  mmiinnddeennssééggggeell  mméérrdd  mmaaggaadd!!””
– Táncversest. A Hagyományok Háza és a Nemzeti
Táncszínház gálája a Költészet napján.
1122..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórraa::  premier. CCssiizzmmááss  KKaannddúúrr  (gy)-
Bozsik Yvette Társulat

MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt
1133..  hhééttffõõ,,  1199..0000  óórraa::  KKaalloottaasszzeegg.. Élõ Martin Archívum.
Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt Honvéd
Táncszínház). Mûvészeti vezetõ: Zsuráfszky Zoltán

MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii  TTéérr
1144..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa::  PP..PP..  PPaassoolliinniipprroojjeecctt..  Testjáték egy
felvonásban - PR-Evolution Dance Company

MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt
1199..  vvaassáárrnnaapp,,  1199..0000  óórraa::  KKiisslláánnyyoomm,,  AAnnnnee  FFrraannkk--
Budapest Táncszínház
20. hétfõ, 19.00 óra: Táncoló filmkockák. Az õrült 80-as
évek-Lakatos János elõadás-sorozata.

MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii  ttéérr
2211..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa::  AAzz  iiddõõ  uurraa - Sivasakti Kalánanda
Táncszínház.

2222..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  Beavató bérlet és 15.00 óra:
TTüünnddéérrmmeessee (gy). Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt
Honvéd Táncszínház)

MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  ––FFeesszzttiivvááll  SSzzíínnhháázz
2244..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa::  BBoollddooggssáágg  6699::0099 - ExperiDance
Production

HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzaa
2266..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórraa::  FFeehhéérr  ééss  MMaattiissssee  (gy)-
Budapest Táncszínház

MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa
2277..  hhééttffõõ,,  1199..0000  óórraa::  BBuuddaappeesstt  TTáánnccffeesszzttiivvááll..
deGeneration - Hofesh Shechter Company
2288..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa::  FFiiaattaall  ffeesszzttiivváálloozzóókk – 65 éves a
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.
2299..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa::  GGáállaaeesstt  a Tánc Világnapja tisztele-
tére a Magyar Táncmûvészek Szövetsége szervezésben.
3300..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa:: premier. IInnssoommnniiaa  - Szegedi
Kortárs Balett
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IInnggaattllaann

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

II..  ÚÚrrii  utcában 72 m2-es, 2 szoba hallos, saját borospin-
cével kialakított, felújított, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereérté-
kû budapesti kertes családi házra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali +
2 hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 80 m2-es napfényes, dél-
nyugati fekvésû (utcai és kert felé is nyíló) földszinti, don-
gaboltozatos, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

TTóótthh Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es (nagy tárolóval),
igényesen felújított, gépesített, legfelsõ II. emeleti önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 22,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generációs,
igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 für-
dõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 63 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

PPaauulleerr utcában 146 m2-es 3,5 szoba hallos, 2 fürdõszo-
bás, erkélyes, teljes felújításra szoruló önkormányzati la-
kás bérleti joga átadó vagy gazdagréti öröklakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 19,9  M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn az Aladár utcában Bauhaus–társasházban
lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltsé-
gû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlék-
ház I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, 120 m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPááttyyoonn zöldövezeti környezetben 2 lakásos kertes ház
egyben vagy külön lakásonként 2 x 110 m2 eladó vagy I.
kerületi 60 m2 körüli önkormányzati lakásra cserélhetõ
értékegyeztetéssel. Irányár: 22,5 M Ft./lakás. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár köze-
lében 100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxuslakás egye-
dülálló panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

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

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

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában hosszabb távra
kiadó egy szeparált udvari, elsõ emeleti, végig erkélyes,
66 m2-es, cirkó fûtéses lakás, antik bútorokkal, vagy
anélkül, 180 eFt/hó + rezsi összegért. Telefon: 06-30-
210-1261.

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

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

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

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

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

KKiieemmeellkkeeddõõ  kkvvaalliittáássúú  1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii
kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee,,  eellaaddáássaa..  TTeell::
0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::    nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaallee--
rriiaa..hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

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

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviill--

llaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--
99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

AA  bbuuddaaii  kköözzööss  kkééppvviisseellõõ//ttáárrssaasshháázzkkeezzeellõõ - Megbízha-
tó,szakszerû, átlátható. Iroda: I. kerület, Csalogány u. 12.,
magyartarsashaz.hu.

OPTIKA PAP SÁNDOR 
OSTROM UTCA 6.

ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, MEGFIZETHETÕ ÁRAK. 
NEM CSAK ELADUNK!  JAVÍTÁSSAL IS FOGLALKO-

ZUNK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON ADÓZIK!. 
TELEFON 213-5368.

AA  XXIIIIII..  kkeerrüülleettbbeenn  aa  33--aass  mmeettrroo  ÁÁrrppáádd  hhíídd  mmeeggáállllóóttóóll
1100  ppeerrccrree,,  ÁÁNNTTSSZZ  eellõõíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellõõ  oorrvvoossii  rreenn--
ddeellõõ,,  eelllleettvvee  rreennddeellééssii  iiddõõ  kkiiaaddóó..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--996622--
44447788..

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsak-
matek.hu. Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamun-
kákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés kö-
zépiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóz-
tatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-290-
7925.

NNéémmeett nyelvoktatás, egyéni és csoportos, tolmácsolás,
fordítás, üzleti levelezés, angol-német társalgás, napköz-
ben is. Sok éves külföldi tapasztalat. Házhoz jövök. Tele-
fon: (30) 415-4541, demeniviktor@gmail.com.

GGyyóóggyyppeeddaaggóógguuss  ((BBaatttthhyyáánnyy  ttéérrnnééll))  ffeejjlleesszzttéésseekk  --  iiss--
kkoolláárraa  ffeellkkéésszzííttééss,,  ttaannuulláássii  nneehhéézzssééggeekk,,  hhiippeerraakkttiivviittááss
ééss  ffiiggyyeelleemmzzaavvaarr..  ZZeennééss  nnéémmeett  oovviissookknnaakk..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--557722--33661122,,  1155--2200  óórraa  kköözzöötttt..

eeggéésszzsséégg

FFRRIISSSSÍÍTTÕÕ  SSVVÉÉDDMMAASSSSZZÁÁZZSS  BBUUDDÁÁNN!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--996622--44447788..

Ingatlan

Adás-vétel
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Oktatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Szolgáltatás

Életjáradék

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!
Telefon: 06-1-336-0435, E-mail: ugyfelszolgalat@presslog.hu

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Internet: www.budavar.hu

Húsvét a Budai Várban
2015. április 5-6.

Az idén negyedik alka-
lommal megszervezett két
napos ünnepség hazánk
legnagyobb húsvéti csalá-
di rendezvénye, amelyen
a szervezõk kiemelt hang-
súlyt fektetnek a hagyo-
mányok ápolására. Az ese-
mény egyben kézmûves-,
népmûvészeti- és gasztro-
nómiai vásár, amelyet
mesterségek bemutatói és
valódi hungarikumok fû-
szereznek. A felnõtteket magyar kézmûves borte-
rasszal, hagyományos húsvéti fogásokat készítõ
látványkonyhákkal és egészséges étkek utcájával
várják a szervezõk. Húsvét hétfõn elkészül a
Budavári Húsvét óriás kalácsa.

A színes forgatag egy õsi rítustánccal, a vár leg-
szebb részein átkígyózó tavaszköszöntõ menet-
tánccal, a Csillagszemûek Táncegyüttes Életfa
avatásával és gólyalábasok attrakcióival veszi
kezdetét. Húsvét ünnepét a Hunyadi udvar
nagyszínpadán a világzene, népzene, néptánc je-
les képviselõi teszik teljessé és a gyerekkoncer-
tek széles választékában a család minden tagja
megtalálhatja a kedvencét. 

Rügyfakasztó vasárnap Gryllus Vilmos nyitja a
koncertek sorát, de aznap még meghallgathatjuk
a Misztrál Együttes és Palya Bea koncertjét is.
Különleges programnak ígérkezik a Vízbevetõ
Húsvét Hétfõi néptánc találkozó, ahol a húsvéti
népszokások felelevenítésével biztosan egy lány
sem marad szárazon. A gyerekek egyebek mellett
meghallgathatják Kolompos együttes koncertjét
is, s a délután tartalmas programjai közé tartozik
a Budapesti Történeti Múzeum Gótikus termé-

ben Sebestyén Márta és
Andrejszki Judit régizene
koncertje, valamint az
eseményt záró Szalóki Ági
ünnepi koncert és tánc-
ház. A háziasszony mind-
két napon Szalóki Ági
lesz.

A határon innen és
túlról érkezõ hagyomány-
õrzõ, kézmûves mesterek
különleges mûhelybemu-
tatókkal készülnek az ün-

nepre. A tojáspatkolók, tojásírók és festõk bemu-
tatói mellett, a mézeskalácsból való tojáskészítés
titkait és régi mesterségek számtalan fortélyát les-
hetik meg és akár ki is próbálhatják a látogatók. 

Az egész napos programok mellett lesz regélõ
meselabirintus és Bóbita Kikeleti Mesekert, ha-
gyományõrzõ ügyességi játékok, tojásgurítás, to-
jáskapkodás, húsvéti kézmûves alkotóház,
Mezõntúli játszóház. Újra forog a kosaras kör-
hinta és népi játékok játszóterén kalandozha-
tunk a gyerkõcökkel.  Az állatsimogatónál nyu-
szik, bárányok és húsvéti fogat várja a családo-
kat. Az idén is mókára hívogatnak a tojáslesõ
nyuszik, akik fészekkeresõ játékkal és ajándé-
kokkal teli szakajtóval kedveskednek az aprósá-
goknak.

Jegyek elõvételben kedvezményesen az
ÚtiSúgó.hu és a Port.hu portálokon vásárolha-
tók. A rendezvényre váltott jegyek mindkét
napra (vasárnap, hétfõ) érvényesek! A rendez-
vényre váltott belépõjeggyel a Budapesti
Történeti Múzeum Kiállításai is látogathatóak a
múzeum nyitvatartási idejében. 
www.budavarihusvet.hu
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Sokan elhatározzák, hogy egész-
ségesebb és teljesebb életet fognak
élni, mint azelõtt. Talán nem is
gondolnánk, hogy hallásunk
egészsége milyen óriási hatással
van életünkre. Miért érdemes
megfogadnunk, hogy sokkal in-
kább odafigyelünk hallásunk ép-
ségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok elvesztése

Fülünk az egyik legfontosabb ér-
zékszervünk. Nem csupán a han-
gok érzékelését, a térbeli tájékozó-
dást teszi lehetõvé, hanem a köl-
csönös megértést és az emberek
közötti kapcsolattartást is. Ezért
hallásunk csökkenése, elvesztése
komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes
életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hal-
lásveszteséggel élõ emberek, akik nem kezeltetik
problémájukat, idõvel elzárkóznak a külvilágtól,
befelé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem ér-
tik meg pontosan, mit mondanak nekik, és ké-
nyelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell kér-
dezniük. Sokszor elõfordul, hogy nem csupán
környezetük elõtt szégyellik a dolgot, még maguk-
nak sem merik bevallani, hogy valóban baj van.”
– meséli el nekünk Dr. Tibold Eszter fül-orr-gé-
gész, az Amplifon Hallásközpontok audiológus
fõorvosa. Az érintettek számára tehát a hallás-
csökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz is ve-
zethet.

Ne késlekedjen, nehogy késõ legyen!

A halláscsökkenés okozta következmények hal-
lókészülék segítségével a legtöbb esetben orvo-
solhatóak, ennek ellenére manapság még min-
dig nagy az ellenállás az emberekben. Ahelyett,
hogy segítséget kérnének, inkább visszahúzód-
nak. Sajnos az is közrejátszik, hogy nem is olyan
könnyû észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés
általában lassan és fokozatosan jelentkezik, így
egy megszokott állapottá válik, mely nagyban
megnehezíti felismerését. Kezdetben csak né-
hány hang tûnik el, nem az összes. Ezért is érde-
mes évente ellátogatnunk egy szûrõvizsgálatra,

ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja Dr.
Tibold Eszter. A szakember nem gyõzte hangsú-
lyozni, milyen fontos, hogy idõben eljussunk egy
hallásspecialistához. Bármilyen furcsán is hang-
zik, a hallást is el lehet felejteni. „Az agyunk hal-
lásközpontja hosszantartó halláskárosodás ese-
tén elfelejti, hogyan hangzottak régen a külön-
bözõ zajok, hangok és dallamok. A hangminõ-
ség a hallásveszteség fokának megfelelõen nem
csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás
típusának megfelelõen torzított formában, ha-
misan rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késõ lesz, és a legmodernebb hallóké-
szülékkel sem tudunk segíteni. A hangok való-
ban hangosabbak lesznek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja érteni a beszédet.” – világított
rá a probléma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?

Az Amplifon tavaszi megelõzõ kampányának
köszönhetõen most az I. kerületi lakosoknak is
lehetõsége van arra, hogy részt vegyenek egy in-
gyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. A világ veze-
tõ gyártóinak készülékeit kipróbálhatják, és akár
otthoni környezetben is tesztelhetik. A vizsgála-
tokra nem kell várni, hiszen mindenki idõpon-
tot kap és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! Bejelent-
kezés: 06 (1) 336 02 98. 

Fontos: A hallás nem játék

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késõ lesz

Átalakulnak a vásárlói szokások a budai belváros-
ban és környékén, többek között a megyei autópá-
lya-matrica bevezetése miatt is inkább helyben vá-
sárol a lakosság, de a vasárnapi zárva tartás is a
gyorsabb árubeszerzést ösztönzi. A budai belvárosi
rész, a Nap-hegy, Krisztinaváros több ezres lakossá-
ga számára nyújt megoldást a Mészáros utcában
nemrég nyílt Spar üzlet.

Átalakulnak a vásárlói szokások a budai belváros-
ban és környékén, a vevõk a nagybevásárlásaikhoz
egyre inkább a helyben lévõ üzleteket választják a hi-
permarketek helyett – hangoztatják a nemrég Spar
üzletté változott Mészáros utcai Sarki Fûszerbolt tu-
lajdonosai. Dienes Ákos és Molnár Ildikó rámuta-
tott, a vasárnapi zárva tartás bevezetése miatt az em-
berek szombaton rohanják meg az üzleteket.

Érdekes, hogy az autópálya-matricák bevezetése
is pozitívan hat a belvárosi üzletek forgalmára, az
emberek egyre inkább úgy látják, nem érdemes ki-
menni a budaörsi bevásárlóközpontokba. Dienes
Ákos leszögezi, azzal, hogy a Sarki Fûszerbolt átala-
kult Spar üzletté, az árak lényegesen lejjebb men-
tek, így emiatt sem érdemes már a hipermarketek-
be elzarándokolni, sõt az ilyen nagybevásárlás ma
már inkább frusztráló a családok számára – fogal-
maz az üzletvezetõ.

A szakember szerint a közepes üzleteknek az el-
múlt évek forgalomvesztése miatt dönteniük kell:
inkább kisebb üzletté válnak, hogy kevesebb alkal-
mazottal, a költségek csökkentésével fenn tudja-
nak maradni; vagy inkább növekednek, bõvítik a
választékot, hogy visszaszerezzék a vevõket. A saját
üzletüknél ez utóbbi mellett döntöttek, az eladó-
tér így 230 négyzetméterre bõvült, amelynek révén
jelentõsen szélesíthették a kínálatot. Többek kö-
zött helyben sütött pékáruval, zöldség-gyümölcs
pulttal, elõrecsomagolt hústermékekkel, vegyi
árukkal, újsággal nõtt a választék.

A vezetõk tapasztalatai szerint a Mészáros utcai
Sparra már nagy szüksége volt az itt élõ több ezer
családnak, a Nap-hegy, Krisztinaváros nincs meg-
felelõen kielégítve.

A budai belvárosban élõk egyre igényesebbek, a
drágább sajtokat, felvágottakat, borokat keresik, va-
lamint megnõtt az igény a glutén- és laktózmentes,
továbbá a bio- és paleotermékek iránt. Persze a kö-
zepes árkategóriájú portékák fogynak leginkább, a
módosabb vásárlókon kívül az emberek többsége

azért még mindig rendkívül árérzékeny, a vevõk
gyakran az akciós újság alapján vásárolnak.

A Mészáros utcai Sparról:

A repülésirányítási informatikai rendszerszervezõ
férj és egy görög zenekarral a világot bejáró feleség
1995-ben vásárolta meg a Mészáros utcában az ak-
kori húsboltot. Szépen felújították és western stí-
lusú külsõvel Sarki Fûszerbolt néven nyitották
meg. Az eltelt húsz évben megfelelõen mûködött a
bolt, de a hipermarketek térhódítása, a válság és a
trafiktörvény után elodázhatatlan lett a váltás,
amelyhez a növekedési hitelprogram segítette hoz-
zá a vállalkozást. A Spar üzletté alakulás nemcsak a
céget, hanem a környéken élõ több ezer család
mindennapi életét érinti.

Az üzlet alapgárdája 20 éve ugyanaz, rengeteg ve-
võt név szerint ismernek, így pontosan tudják a vá-
sárlók különleges igényeit. Összesen 16 fõ dolgo-
zik az üzletben, két mûszakban, reggel 7 órától es-
te tíz óráig. A napi munkában a tulajdonosok a
mai napig is aktívan részt vesznek.

Az üzlet termékkínálatában szerepelnek külön-
legességek, úgymint Cserpes joghurt, libatöpör-
tyû, termelõi kolbász, vastag szalonna, házi tészta
is, és külön kiemelten dekorációs termékek.

A Sparhoz csatlakozást nagyon jó döntésnek
tartják a tulajdonosok, meg vannak elégedve a
lánc szolgáltatásaival. Jó a termékellátás és renge-
teg az akció, amely hetente frissül.

Terjeszkedik a Spar a Krisztinavárosban

Változnak a vásárlói szokások a budai belvárosban


