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A nemrégiben megújult Széna tér patikában
mutatták be az új Budavári Egészség-
kártyát, amelynek segítségével a közgyógy-
ellátást felváltó kerületi támogatást vehetik
igénybe a jogosultak. A kártyával havi hat-
ezer forint értékben lehet gyógyszereket és
gyógyászati segédeszközöket vásárolni.  

Fontos innovációnak nevezte a Budavári
Egészségkártyát dr. Nagy Gábor Tamás, aki el-
mondta, március 1-tõl megváltozott a szociális tá-
mogatások rendszere. Ennek keretében meg-
szûnt a közgyógyellátás eddigi szabályozása, ezért
döntött úgy az önkormányzat, hogy átveszi a fel-
adatot és a támogatást a Budavári Egészségkártya
segítségével juttatja el a rászorulókhoz. A polgár-
mester emlékeztetett: három éve mûködik sike-
resen a kerületben a Szociális Kártya, amellyel
alapvetõ élelmiszereket vásárolhatnak meg a ne-
héz körülmények között élõ kerületiek, ehhez ha-
sonlóan lehet igénybe venni az új, gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz támogatást a Budavári
Egészségkártyával. „Az egészségkártyát a kerület
valamennyi patikájában, valamint a Déli pálya-
udvarnál és a Mamut üzletközpontban mûködõ
gyógyszertárakban lehet használni. A havi 6000
forintos támogatás egy évig áll rendelkezésre, te-
hát nem kell az adott hónapban elkölteni, össze
is lehet gyûjteni egy egyszeri, nagyobb beruházás-
ra, például gyógyászati segédeszköz vásárlására” –

hívta fel a figyelmet dr.
Nagy Gábor Tamás
hozzátéve, hogy várha-
tóan mintegy kétszá-
zan juthatnak majd
hozzá a támogatáshoz,
méghozzá az eddigiek-
nél lényegesen egysze-
rûbben és gyorsabban.
A polgármester emlé-
keztetett: a kerületben
a lakosság harmadá-
nak életkora megha-
ladja a 65 évet, ami
még nagyobb odafigye-
lést követel meg az ön-
kormányzattól. Az idõ-
sek életét is megköny-
nyíti a lakásfenntartási támogatás, valamint a 80
év felettiek és rászorulók számára húsvét, illetve
karácsony elõtt folyósított egyszeri anyagi segít-
ség. Mindezt az évek óta tartó kiegyensúlyozott
gazdálkodásnak köszönhetõen tudja biztosítani
a kerület. 

Budavári Egészségkártyát azon rászorulók igé-
nyelhetnek, akiknek a havi jövedelme kevesebb,
mint 85 500 forint (családosok esetében az egy
fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 71
250 forintot), illetve a 80 év felettiek, amennyi-
ben családjukban az egy fõre jutó havi jövedelem

nem haladja meg a 99 750 forintot, az igazolt ha-
vi gyógyszerköltségük pedig eléri az 5700 forin-
tot.

A Budavári Egészségkártya igényléséhez szük-
séges nyomtatvány az önkormányzat ügyfélszol-
gálati irodáin szerezhetõ be. Ezzel kell felkeresni a
háziorvost, aki igazolja a havi gyógyszerköltséget.
Majd a nyomtatványt be kell adni az ügyfélszolgá-
lati irodára és az önkormányzat elbírálja, megíté-
li a támogatást.

A kártya egy évig érvényes, utána meg kell
hosszabbítani.                                                               -pp-

Már elérhetõ a Budavári Egészségkártya

A képviselõ-testületi ülésen történt

Kerületi segítség 
a kárpátaljai 
magyaroknak

Szociális, kulturális, humanitárius és hiva-
tali ügyekben születtek határozatok a már-
ciusi képviselõ-testületi ülésen. A budavári
képviselõk döntése értelmében, a Budavári
Önkormányzat anyagi segítséget nyújt a
kárpátaljai rászoruló magyar családoknak,
folytatódik az együttmûködés a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattal, 3D vetítést
tarthatnak a Szent Mihály kápolnában, a
Virág Benedek ház üzemeltetésére pedig új
pályázatot írnak ki.  

Önkormányzati segítség Kárpátaljának

Sürgõsséggel tárgyalta a testület a kárpátaljai
magyarok támogatásának lehetõségeit. Dr.
Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy Kárpátalja
humanitárius katasztrófa felé halad, az átlagos
nyugdíjak már nem érik el a 10 ezer forintot,
miközben az élelmiszerek ára folyamatosan nõ.
Az önkormányzat felhívást tesz közzé a
Várnegyedben, e mellett a kerület kárpátaljai
testvérvárosát közvetlenül is támogatnák. (lásd
keretes írásunkat a 3. oldalon) Mivel a hatályos
ukrán törvények szerint a városoknak nem le-
het alapítványa, és minden beérkezõ pénzado-
mány a központi költségvetéshez kerül, ezért az
adományt a munkácsi római katolikus egyház-
megyének juttatnák el. A pénzügyi segítséget
különösen azoknak a rossz körülmények kö-
zött élõ, magyar családoknak szánják, ahol a fér-
fiakat elvitték katonának. A polgármester
hangsúlyozta: a segítség a szolidaritás kifejezése
is, amirõl Budavár már több alkalommal tanú-
bizonyságot tett, elég az olaszországi árvizek és
földcsuszamlás idején tett felajánlásokra gon-
dolni. A képviselõk egységesen támogatták az
elõterjesztést, ennek értelmében a Budavári
Önkormányzat 1 millió forintot küld a kárpát-
aljai magyarok számára.              (Folytatás a 3. oldalon)

Programok:
Egészségnevelõk tanácsadása 

vérnyomás -és vércukorszint méréssel

A Bozsik program keretén belül a Tabáni 
Spartacus utánpótlás 

ffuuttbbaallll--ttoorrnnaa 10-11 éves fiúk részvételével
tteenniisszz  vveerrsseennyy
aasszzttaalliitteenniisszz

GGyyeerreekkeekknneekk::  
légvár, kézmûves foglalkozás

TOMBOLA:
Értékes nyereményekkel 13 órakor

Tavaszköszöntõ

SPORTNAP A CZAKÓN
Április 11. szombat 10-14 óra között

Szilágyi Dezsõ születésnapján, április 1-én
emléktáblát avattak a politikusról elnevezett
téren álló református gyülekezet házának
homlokzatán. A 175 esztendeje, Nagyvá-
radon világra jött, késõbbi szabadelvû képvi-
selõ nevét, halála után két esztendõvel,
1903-ban vette fel a tér. Ünnepi beszéde ele-
jén Nagy Gábor Tamás polgármester rámu-
tatott, milyen keveset tudunk a névadóról.

– Gondolkodásmódjában egyszerre volt jelen a
magyarság és az európaiság, a kereszténység és a
polgáriasodás, a jog és az igazságosság. A reform-
kor jelszavát vitte tovább, mint egész nemzedéke:
haza és haladás. Bizonyítva, hogy nem állítható
szembe egymással a hazaszeretet és az európaiság
– fogalmazott a polgármester, majd röviden is-
mertette Szilágyi Dezsõ pályáját.

Bécsben, késõbb Pesten folytatott jogi tanul-
mányokat, a doktorátus megszerzését követõen
ügyvédi vizsgát tett, ezek után mindössze hu-
szonhét esztendõsen az igazságügyi minisztéri-
umban miniszteri titkárként, késõbb osztályta-
nácsosként dolgozott. Kecskeméthy Aurél egy
jegyzetében így kommentálta kinevezését:
„Végre egy tehetséges ember is került a tárca hi-
vatalnokai közé”. Angliai tanulmányútjáról –
ahol a brit parlamenti és jogi rendszert szemlél-
hette meg – hazaérkezve országgyûlési képviselõ-
nek választották. Esélyes igazságügy miniszter-
nek számított, azonban sokan, köztük Ferenc
József is tartottak tõle. Egy anekdota szerint az
uralkodó így beszélt Szilágyiról: „nem mondta,
de folyton éreztette velem, hogy szamárnak tart”.

Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: amiben
Szilágyi Dezsõ hitt, azért harcolni is képes volt.
Amikor végül 1889-ben kinevezték igazságügy
miniszternek, így írtak a lapok: „a magyar igaz-
ságügy terén véget ért a tervezgetés korszaka, s
végre a tettek mezejére lépünk”. Az új miniszter
megteremtette a lehetõségét, hogy az 1848-as
polgári jogegyenlõség eszméi alapelvei lehesse-
nek a jogrendnek.

– Egyik legtöbbet támadott, ám legjelentõ-
sebb törvényjavaslata, az 1893 végén benyújtott
házassági jogról szóló volt, amit manapság a pol-

gári eszmerendszer egyik gyõzelmeként emleget-
nek – mondta a polgármester, aki korabeli idé-
zetre hivatkozva kiemelte: ezzel a vallásos
Szilágyi Dezsõ nem az egyház ellenében kívánta
bevezetni az állami anyakönyvezést, hanem a
házasság intézményének megszilárdítását akar-
ta szolgálni.
A halálát megelõzõ években a képviselõház elnö-
kévé választották, így pártcsatározásoktól mente-
sen tudta járni politikai útját.

Nagy Gábor Tamás Mikszáth Kálmánhoz for-
dult segítségül Szilágyi Dezsõ jellemének megraj-
zolásakor:

– Túlságosan súlyos (sõt mit fösvénykedjünk
az igazság aprópénzével) túlságos nagy ennek az
országnak – idézte, majd ismét Mikszáthtal
folytatta beszédét: egy izzó agyat, egy kevély lel-
ket kapott örökségbe az istenektõl, a többi sok
ajándék mellé. Nagy indulatok mozgatják.

Semmi sem normális, semmi sem közönséges
ezen államférfiúban, kit igen sokáig fognak em-
legetni és csodálni ebben az országban, különö-
sen a halála után, midõn már nem lesz senki-
nek kényelmetlen.

Avató beszéde végén a polgármester kiemelte,
Szilágyi Dezsõ élete és munkássága bizonyította:
állam és egyház az adminisztráció területén
ugyan szétválaszthatók, de a hitünk és a meggyõ-
zõdésünk soha.

Illés Dávid református lelkész, a Budapest-
Déli Református Esperesi Hivatal esperese kö-
szönetet mondott a Budavári Önkormányzat-
nak, hogy lehetõvé tette az emléktábla elhelyezé-
sét a Szilágyi Dezsõ tér 3. számú épületen.

A 90. zsoltár és a Himnusz közös eléneklése
után ünnepélyesen leleplezték a politikus arcvo-
násait megörökítõ plakettet keretezõ márvány-
táblát.                                                                       Ditzendy

Szabadelvû politikus és hithû keresztény

Emléktáblát avattak Szilágyi Dezsõ
tiszteletére

Illés Dávid református lelkész és Nagy Gábor Tamás polgármester avatták fel az emléktáblát
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Emlékezés egy 
legendás pedagógusra
A mai budavári kisdiákok talán nem is tudják,
hogy régen az ’50-es, ’60-as években Táncsics
börtöne mellett az Endrõdi-palotában általá-
nos iskola volt. A tanárok között voltak, akik
markánsan a kor szellemét képviselték, és vol-
tak felejthetetlen, nagyszerû pedagógusok is.

Idén januárban szomorú hír járta. Nem ser-
dülõ diákok, de õszülõ szülõk, nagyszülõk – a
volt tanítványok – hallottuk és adtuk tovább:
meghalt egy legendás tanárunk, dr. Bajcsay
Pálné Gitta néni. Életmûvét a Budavári Önkor-
mányzat Virág Benedek Díjjal ismerte el. Mi
volt vári iskolások százai emlékezünk rá sok-sok
szeretettel. Magyar irodalmat és történelmet ta-
nított, – nem, nem csak tanított, nevelt, formál-
ta ízlésünket, alakította jellemünket és nyomot
hagyott a lelkünkben is. Soha nem beszélt róla,
de mindig és mindenen átsütött erõs hite, bel-
sõ értékrendje. Szerette a tanítványait. Elhi-
vatott pedagógus volt „az orvost, a papot és a
mûvészeket is tanár tanítja a tudományára” –
mondta sokszor mosolyogva, csillogó szemmel.

Sokunk szerencséjére osztályfõnök is volt.
Tanulás, mûveltség, olvasottság, erkölcs, etika,
emberi tartás és méltóság, de hit, szeretet, sze-
relem, család, anyaság, olyan fontos útravalók,
amiket mind-mind megbeszélt velünk. Diák-
ként nagyon szerettük õt. Felnõttként már sok-
kal több lett nekünk. A szeretetünk elmélyült
és tisztelet, megbecsülés párosult mellé.
Becsültük felkészültségéért, mûveltségéért.
Egyetemi diplomája arra predesztinálta, hogy
nem középiskolás fokon tanítson minket.

Tiszteljük azt a fáradhatatlan tanárnõt, aki
erõs elhivatottsággal, hittel, az önmagával szem-
ben állított magas erkölcsi elvárással fordult a
tanítványai felé. De tiszteljük az édesanyát, aki
öt gyermeknek adott életet. És végtelen szeret-
jük az embert, Gitta nénit. Mosolygó arcát, sze-
meit, a tekintetét mélyen a szívünkbe zártuk.
Lelki intelligenciáját és mindazt amit kaptunk
tõle, soha nem felejtjük el. Egy legendás tanár-
nõre, egy nagyszerû emberre emlékezünk.

Nyugodj békében Gitta néni! Emléked meg-
õrizzük!                                          Budavári tanítványaid

Varga Antal alpolgármester kezdeményezésére, április közepétõl termelõi
piac várja a vásárlókat a Krisztina téren. A vasadi gazdák minden szom-
baton friss, saját termesztésû zöldségeket és gyümölcsöket, valamint mézet,
lekvárt és más egészséges, házi termékeket kínálnak a templom melletti par-
koló területén kialakított árusítóhelyen. A tervek szerint a késõbbiekben
füstölt húsokkal bõvítik a kínálatot. 

Még a múlt század elején is mûködött élelmiszerpiac a Krisztina téri temp-
lom környezetében, amely csütörtökönként heti vásároknak adott ott-
hont. Némi változtatással, ezt a hagyományt eleveníti fel a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával, a templomhoz tartozó parkoló területén ápri-
lis közepén induló õstermelõi piac, ahol ezt követõen minden szombaton
többek között frissen szedett zöldségeket és gyümölcsöket vásárolhatnak a
kerületiek – tudtuk meg Varga Antaltól. Az alpolgármester elmondta,
hogy képviselõvé választását követõen szinte azonnal felvetette a piac ötle-
tét. „Egy családias, kisméretû termelõi piacban gondolkodtam, ami talál-
kozott a környéken élõk igényeivel, a lakók az elsõ pillanattól kezdve támo-
gatták az elképzelést” – beszélt a kezdetekrõl Varga Antal hozzáfûzve, hogy
nem a mennyiségre, hanem a minõségre helyezik a hangsúlyt. 

„Azt szeretnénk, ha a Krisztina téri termelõi piacon mindaz kapható le-
gyen, amit az emberek leginkább keresnek, zöldséget, gyümölcsöt, mézet,
lekvárt, füstölt hústermékeket. Nemrégiben jelentkezett egy helyi borász,
aki mustot, szõlõt és bort is árulna az évszaknak megfelelõen. A lényeg az,
hogy a termelõtõl közvetlenül vevõhöz jusson el az áru, mert ez garanciát
jelent a minõségre és a frissességre” – hangsúlyozta az alpolgármester, aki
arról is beszélt, hogy több õstermelõvel felvették a kapcsolatot, így jutot-
tak el a Pest megyei Vasadra, ahol kiváló minõségû idényterményeket ter-
melnek. A plébániának köszönhetõen a templomhoz tartozó, szomba-
tonként üres parkolóban öt-hat fedett asztallal indul a piac, elõre látható-
an reggel hattól délután kettõig várják majd a vásárlókat. Mivel nem fizet-
nek helypénzt, az árusok a lehetõ legolcsóbban kínálják majd a portékái-
kat. Az õ feladatuk a terület rendben tartása, a zárás után pedig elszállít-
ják a keletkezõ hulladékot. Elvileg minden szombaton nyitva tart majd a
piac, kivéve az egyházi ünnepek idején, így például nagyszombaton vagy
karácsonykor nem lesz árusítás.

A kínálattal kapcsolatban az õstermelõk képviselõje kiemelte: a boltok-
ban kapható terményekkel szemben, a Vasadról érkezõ zöldségeket és
gyümölcsöket egy nappal korábban szedik le, így frissen kerülhetnek az
asztalokra. Ami a tervezett kínálatot illeti, burgonyát, hagymát, káposztát,
retket, salátát, szárazbabot, mákot, tojást, mézet, almát, epret, málnát és
cseresznyét biztosan hoznak, ezen kívül házi lekvárt, szörpöt, tésztát, sava-
nyúságot és füstölt húst is árulnának.

Termelõi piacot kap az I. kerület

Vasadi gazdák kínálják
az áruikat 

Különös ellentmondás, hogy április 2-án, zsúfolá-
sig megtelt a Várnegyed Galéria, mégis bensõséges
hangulatú születésnapi kiállítással köszöntötték
Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvészt, a
Nemzet Mûvészét, akit tavaly Budavár Önkor-
mányzata Budavárért emlékéremmel tüntetett ki.

A nyolcvanadik születésnapját ünneplõ alkotó
tiszteletére a Galéria – Budavári Zsuzsanna, a
mûvész feleségének segítségével – a zsámbéki csa-
ládi ház féltett kincseit, Melocco Miklós saját ké-
szítésû szobrainak gipszmásolatait, bronzplaszti-
kákat és grafikáit állította ki, de Kaiser Ottó fotó-
mûvész színes felvételein a kiállítóteremben lát-
hatók a szobrász kerületben elhelyezett köztéri al-
kotásai is.

A posztamenseken Szent Kristóf mellett
Kisboldogasszony bronzalakja fogadja a látoga-
tót. A mûvész Szobor készítése címû munkája a
formázó kezet ábrázolja, de a „Miklós”
(Pygmalion) címû alkotás is tagadhatatlanul tér-
be álmodott önarckép. A zsámbéki Ivókút má-
sa, az esztergomi Szent István szobor kicsinyített
változata ugyancsak helyet kapott a kiállításon.
A mûvész szürreális grafikái azt mutatják, hogy
ebben a mûvészeti ágban is különleges minõség-
ben alkot.  

A Mestert Vivaldi: Négy évszak címû verseny-
mûvének Tavasz tételével üdvözölte Kertész Ág-
nes hegedûmûvész, majd Incze Ildikó, a galéria
háziasszonya Csúri Ákos Melocco Miklóst kö-
szöntõ alkalmi versét szavalta el.

Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, a szob-
rász jó barátja egy ismert mondás nyomán –
amely szerint „a vers az, amit mondani kell” – új
változatot készített: a szobor, a rajz az, amit nézni
kell. -Méghozzá nem is egyszer – tette hozzá, meg-
említve egykori tanárát, Cs. Szabó Lászlót, aki ró-

mai látogatása elõtt fiatal tanítványát útitervvel
látta el és a múzeumoknál részletesen kitért arra,
hogy melyik képnél mennyi ideig álljon.

Kányádi Sándor végezetül elõbb elszavalta,
majd barátjának ajándékozta a klasszikus medi-
terrán mûvészetre utaló Bukolika címû versének
bekeretezett kéziratát.

Kernács Gabriella mûvészettörténész Melocco
Miklós szavait idézte, aki az 1970-es évek végén,
nagy vihart kavaró, rendhagyó Ady-szobrai meg-
alkotásakor úgy fogalmazott: „Különös szobro-
kat kell csinálni, amelyeknek száz év múlva szép-
nek kell lenniük.” A mûvészettörténész ezt köve-
tõen a galériában látható korai alkotásokat a ké-

sõbb megvalósult köztéri szobrokkal vetette
össze, majd külön kitért Kós Károly, Széchenyi
István, Radnóti Miklós, József Attila és
Latinovits Zoltán alakjára, a nemzeti kultúrában
betöltött szerepükre és a szobrászmûvész hozzá-
juk fûzõdõ személyes viszonyára.

A kiállítás-megnyitó végén Incze Ildikó felol-
vasta Balog Zoltán emberi erõforrások miniszte-
rének meleghangú köszöntõ levelét, majd dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester nyújtotta át
Budavár Önkormányzatának ajándékát a nyolc-
van esztendõs mûvésznek.
A kiállítás május 2-ig tekinthetõ meg a Várnegyed
Galériában. r.a.

„M, mint mester... M, mint Melocco Miklós”

Kányádi Sándor, Nagy Gábor Tamás és Melocco Miklós a kiállításon

Április 18-19. között im-
már ötödik alkalommal
rendezi meg a Kortárs
Építészeti Központ a száz
éves épületeket bemutató
Budapest100 programot,
amelyhez idén is több I.
kerületi lakóház és intéz-
mény csatlakozik. Köztük
van a Szilágyi Dezsõ tér 4.
alatti ház, amely helytör-
téneti különlegességekkel
várja az érdeklõdõket.

2011-ben hirdette meg el-
sõ alkalommal az OSA
Archívummal közösen a
Budapest100 programot a
Kortárs Építészeti Köz-
pont, amely arra kérte a fõ-
városi 100 éves épületek la-
kóit, illetve használóit,
hogy egy hétvégére nyissák
meg kapuikat a nagykö-
zönség elõtt. Sõt, ha tehe-
tik, programokat is szervez-
zenek a centenáriumuk al-
kalmából. A kezdeménye-
zés évrõl-évre több érdeklõ-
dõt vonz, tavaly  20 ezren
járták be az évszázados épü-
leteket. Idán már az ötödik Budapest100-at rendezik, amely számos új-
donsággal szolgál: mivel az I. világháború miatt 1915-ben aránylag keve-
sebb házat adtak át, így a szervezõk úgy döntöttek, hogy az 1914-15-ben
épült, a korábban már felkért, de még nem csatlakozó, valamint a kezde-
ményezésben egyszer már részt vett épületek jelentkezését is elfogadják. 

Az I. kerületbõl az április 18-án és 19-én bejárható 100 éves épületek
között van a  Szilágyi Dezsõ tér 4. szám alatti bérház, amelynek helyén
1911-ig a copf stílusú Höhn-Schuhmayer ház állt. Itt mûködött Stehlich
József hentesüzlete és a Jackel Antalné péksége. A ma is látható bérházat
a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárát igazgató Förster Nándor meg-
rendelésére Kopeczek György tervezte, építése 1913-ban fejezõdött be. A
magyar szecesszió egyik legszebb képviselõjének számító épületben lakott
Erdõbaktai Gottesmann Antónia zongoramûvész és férje Umrao
Majithia Singh nyelvészprofesszor. Itt született meg 1913-ban gyerme-
kük, a világhírû festõ Amrita Sher-Gil. 1922-1928. között Bartók Béla is
otthonának mondhatta a házat.

A Budapest100 keretében április 18-án, szombaton 10:30 - 11:30 között
filmvetítést tartanak, 11:30-tól Sugár Péter építész építészettörténeti sé-
tára invitálja a látogatókat. Kettõtõl háromig ismét vetítés lesz, közben
Huszár Boglárka fotókiállítása is megtekinthetõ, majd háromtól indul a
múltidézõ háztörténeti séta. 16:00 - 17:00 között Markovits Éva mûvé-
szettörténész idézi fel Amrita Sher-Gil életét, ezt követõen Bartók szel-
leme címmel Nagy Dániel zeneesztéta tart elõadást zenei illusztrációk-
kal. A napot a Flautett Kamaraegyüttes fuvolakoncertje zárja.
Másnap megismétlik a programokat. 

A pontos idõpontokról, illetve a kezdeményezéshez csatlakozó I. kerü-
leti épületekrõl a www.budapest100.hu oldalon olvashatók további in-
formációk.

Ismét kinyit Amrita Sher-Gil egykori lakóháza

Budapest100

Fejlesztések 
a tabáni 
tanösvényen

Egy éve adta át az önkormányzat a megújult ta-
báni botanikai tanösvényt, amely a Kárpát-
medence õshonos növényvilágát mutatja be a
látogatóknak. A területet most ismét felfrissí-
tik, pótolják: a Föld napja alkalmából a tavaly
elültetett, de meg nem eredt, illetve idõközben
kipusztult növények helyére újak kerülnek, el-
ültetik az egynyári virágokat, illetve május ele-
jén, az önkormányzat által telepített két
ivókutat is megnyitják.

A tabáni botanikai tanösvényt még a ’90-es
évek elején a Fõvárosi Önkormányzat, a
Budavári Önkormányzat, a Petõfi Sándor
Gimnázium és a Soros Alapítvány együttmû-
ködésével alakították ki, ezt követõen azonban
fokozatosan romlott az állapota, idõvel az útvo-
nal szinte teljesen feledésbe merült. Ezért dön-
tött úgy egy évvel ezelõtt a Budavári Önkor-
mányzat, hogy felújítja a területet. A munká-
latok során húsz, a Kárpát-medencében õsho-
nos fát, 180 cserjét és száz gyepalkotó fajt, köz-
tük ritka és különleges példányokat telepítet-
tek. Figyelmet fordítottak arra, hogy a
Tabánra jellemzõ fajokat, így az eperfákat és a
fügefákat megõrizzék. Ezen kívül száz informá-
ciós állomást is kialakítottak, az ismeretterjesz-
tõ táblákon az egyes növények, illetve kultúrtör-
téneti érdekességek leírása olvasható. 

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napján
A Budavári Önkormányzat idén is megrendezi Föld Napja alkalmából a Tavaszi
Nagytakarítást (szemétszedés, gereblyézés, graffiti eltávolítás) 22001155..  áápprriilliiss  2222--éénn,,
(szerdán), az alábbi helyszíneken, az alábbi idõpontokban:

9.30-10.20 Vérmezõ
10.30-11.00 Halászbástya melletti játszótér
11.00-11.30 Naphegy téri játszótér
12.00-12.45 Toldy-Donáti u. játszótér, Mária téri játszótér

A takarítási akcióra várjuk a kerületi lakókat is. Az Önkormányzat a szükséges szer-
számokat biztosítja (kesztyû, zsák, gereblye, seprû, ásó, lapát, mellény).
További információ: Turóczi András: 20/350-9939

Érdekes programokkal várják a látogatókat a
Szilágyi Dezsõ tér 4. szám alatti házban
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Kerületi segítség a kárpátaljai magyaroknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Megállapodás a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal

Felülvizsgálta az önkormányzat a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal megkötött támogatási szerzõ-
dést. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
szervezési igazgató elmondta, hogy a több mint
egy évtizedes megállapodás nem felel meg a jelen-
legi finanszírozási és jogi környezetnek, ezért van
szükség a módosítására. Az együttmûködés kere-
tében a szeretetszolgálat utcai szociális munkát
végez és melegedõt tart fenn a hajléktalanoknak.
Ezen kívül, szenvedélybeteg ellátást biztosít a ke-
rületiek részére. A tevékenységrõl minden évben
beszámoló készül, amit az önkormányzat ezúttal
is elfogadott. 

Váradiné Naszályi Márta (PM) támogatta az
együttmûködés megújítását, azonban szerinte je-
lenleg csak egy keretszerzõdésrõl van szó, ami nem
tartalmazza azokat a vállalásokat, amelyeket egy év
múlva az önkormányzat számon kérhet. Úgy látja:
ezekre a feladatokra a megállapodásban rögzített
1,2 millió forint rendkívül kevés. A képviselõ a tá-
jékoztatást is elégtelennek tartja, ezért azt javasolta,
hogy a szenvedélybetegekkel foglalkozó Csap utcai
intézményrõl jelenjen meg ismertetõ a Várnegyed
újságban és más média felületeken. 

Veres Dávid (DK) szerint a kerületi szegények
megsegítésére többet is áldozhatna az önkor-
mányzat. 

Vecsey András (FIDESZ-KDNP) egy félreértést
is eloszlatott. Mint kiemelte, a szeretetszolgálat
nagyrészt nem kerületiekkel foglalkozik, hanem
azokkal a hajléktalanokkal, akik rövidebb-
hosszabb ideig itt tartózkodnak. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese em-
lékeztetett: az önkormányzat kötelezõ feladata a
kerületben hajléktalanná vált személyek gondo-
zása. A szerzõdésben azért nem kell részletezni a
Máltai Szeretetszolgálat feladatait, mert munká-
jukat a törvény pontosan szabályozza. Tevé-
kenységüket nem kizárólag a kerületi támogatás-
ból végzi, hanem más pénzügyi és pályázati forrá-
sokat is igénybe vesznek.

Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Közép-Magyarországi Régió vezetõje el-
mondta: munkájuk szociális természetû, ennek
ellenére sikerekre törekednek. Ilyen a Feszty úti
nappali melegedõ, amely a korábbi Széll Kálmán
téri helyiséghez képest minõségi szolgáltatást
nyújt, a kihasználtsága 150 százalékos. Ez is azt
mutatja, hogy jó helyre kerül az anyagi támogatás.
Az utcai szociális munka esetében rövid távon
nehéz a sikert megfogalmazni, annak kell örülni,
ha az utcán élõket ideig-óráig sikerül elhelyezni.
A szakember szerint a szociális ellátás esetében
nagyobb toleranciára van szükség, amikor konk-
rét, számszerû vállalásokról van szó. A szenvedély-
betegek ellátásában is ez a helyzet, a Csap utcai

„Fogadó” teljes létszámmal mûködik, de azt nem
lehet elõre megmondani, hogy egy adott évben
hány embert sikerül rehabilitálni. 

Dr. Nagy Gábor Tamás mindehhez annyit tett
hozzá, hogy a feladatok ellátását támogatja 1,2
millió forinttal a kerület, amit nem szabad más
kötelezettségekkel, feladatokkal párhuzamba állí-
tani. A szerzõdés megkötését egyhangúan fogad-
ta el a testület. 

3D mozi a Halászbástyánál 

Új turisztikai attrakcióval bõvül a Budai Vár.
Egy magyar vállalkozás a korábban a Karmelita-
kolostorban mûködõ háromdimenziós vetítést
áthelyezné a Halászbástya alatt található Szent
Mihály kápolnába. A látványos film a Vár törté-
netét, a középkori épületeket és utcákat mutatja
be. A 3D vetítés a történelmi környezetben még
látványosabb és közönségcsalogató produkcióvá
válhat. A filmet belépõjegy ellenében tekinthe-
tik majd meg az érdeklõdõk. Emiatt módosítani
kellett a Halászbástya belépõ-jegyeinek rendsze-
rét. Korábban ugyanis a jegyek érvényesek voltak
a kápolnába is, áprilistól azonban a kápolna és a
vetítés külön jegy váltásával látogatható.  

Új helyiséggel bõvül a kormányhivatal

Új helyiséggel bõvül az Attila úti kormányhivatal,
a Képviselõ-testület döntése értelmében a szom-
szédos Pauler utcában lévõ irodát is a kormányhi-
vatal használja majd. Dr. Brezoczki Erika hivatal-
vezetõ mindenekelõtt megköszönte az önkor-
mányzat támogató együttmûködését. Kiemelte:
közös ügy, hogy a lakók megfelelõ színvonalú köz-
igazgatási szolgáltatásokat kapjanak. A kormány
szándéka, hogy az államigazgatási ügyek teljes egé-
szében a kormányhivatalokhoz kerüljenek, ezért
is van szükség további  hivatali helyiségre. 

Pályázat a Virág Benedek ház 
üzemeltetésére

Új pályázatot írt ki a Döbrentei utca 9. szám alat-
ti Virág Benedek ház hasznosítására a képviselõ-
testület. Bár a korábban meghirdetett pályázatok
eredménytelenek voltak, a környék megújulásá-
val várhatóan ezúttal sikerül megfelelõ bérlõt ta-
lálni. 

Vadász Ildikó a Vagyoni Iroda vezetõje el-
mondta, hogy tavaly döntött a testület a vendég-
látórész bérbeadásáról, de ezek a pályázatok ered-
ménytelenek voltak. Ezért javasolja a kerület a
Hungaricum ház kialakítását, amely kávézójával,
– múzeum kávézót alakítanának ki –, kulturális
programjaival megteremtené a megfelelõ látoga-
tottságot. Vecsey András bízik abban, hogy meg-
oldódik a Virág Benedek ház hasznosítása.
Felvetette a „Tabánikum” rész kialakítását, ahol

az idén már 47. tabáni majális, a 19. nyárbúcsúz-
tató bál, valamint a 22. egyházi focibajnokság re-
likviái is helyet kaphatnának. 

Váradiné Naszályi Márta fontosnak tartja a ke-
rület elkötelezettségét a mûemléki értékek védel-
mében. Jó az ötlet, azonban szerinte a vállalkozók
nem biztos, hogy egyetértenek ezzel a koncepció-
val. Ezért érdemes lenne az önkormányzatnak
önállóan üzemeltetni a helyiségcsoportot, akár
egyfajta kulturális intézményként. Javasolta: ké-
szüljön területi idegenfogalmi koncepció, ami
magában foglalná a közterületek, illetve az ön-
kormányzati épületek hasznosítását is. 

Veres Dávid a pályázat részletes feltételeinek ki-
alakításakor a hivatal szakértõit is igénybe venné,
és nem kizárólag a polgármesterre bízná a felada-
tot. Vadász Ildikó tájékoztatásából kiderült: kü-
lönbözõ fórumok, bizottságok is szerepet kapnak
a pályázatok elbírálásában, illetve a lebonyolításá-
ban, tehát nem egyszemélyes döntés születik. 

Dr. Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: a bérle-
ti díjon felül a vállalkozónak jelentõs beruhá-
zást kell megvalósítania, ezért sem akar az ön-
kormányzat üzemeltetõként szerepet vállalni.
Ráadásul az is bizonyos, hogy az elsõ idõkben
nem lehet haszonra számítani, ami megmagya-
rázza a viszonylag alacsonyabb induló bérleti dí-
jat. Hozzátette: az önkormányzat fenntart kultu-
rális közösségi tereket, amelyek nem profitori-
entáltak, a Virág Benedek házat azonban az ét-
termi és vendéglátó résznek kell eltartani, ami
nem önkormányzati feladat. A kerület turiszti-
kai koncepciójával kapcsolatban a polgármester
kifejtette: a rövidesen elkészülõ koncepció arra
szolgál, hogy segítse még élhetõbbé tenni az
egész kerületet.                                                       K. Á.

Egyre rosszabbul élnek Ukrajnában az emberek,
a soha nem látott drágaság a kárpátaljai magya-
rok mindennapjait is megnehezíti. Ilyenkor külö-
nösen fontos a nemzet összefogása, annak érde-
kében, hogy a határon túli magyarság megma-
radjon, és épségben átvészelje a krízist. A képvise-
lõ-testület döntése alapján a Budavári Önkor-
mányzat több mint egymillió forint pénzügyi ado-
mányt szavazott meg a Kárpátalján élõ magya-
rok támogatására. 

Naponta dráguló élelmiszerek, elértéktelenedõ
bérek és nyugdíjak, üres polcok az üzletekben,
szegénység mindenhol – önhibájukon kívül,
ilyen körülmények között kénytelenek élni a
kárpátaljai magyarok, különösen a nyugdíjasok
és a nagycsaládosok helyzete kilátástalan. Olajat,
lisztet, cukrot szinte sehol sem lehet kapni, ha
mégis kerül belõlük az üzletekbe, annyira magas
az áruk, hogy a havi átlagosan 9000 forintos
nyugdíjból, az alig nagyobb összegû minimálbér-
bõl, vagy a 12 ezer forintos fizetésbõl élõk nem
tudják megfizetni. A hús és a gyógyszer például
már drágább, mint Magyarországon. Ráadásul
az ukrán kormányzat az IMF nyomására befa-
gyasztotta a nyugdíjakat és fizetéseket. És, ha
mindez nem lenne elég, a villany és a gáz ára már
megháromszorozódott, nem véletlen, hogy so-
kan csak az ételosztásokon jutnak némi meleg
táplálékhoz. 

Ebben a helyzetben különösen felértékelõdik
a nemzeti összetartozás, hiszen a kárpátaljai ma-
gyarok elsõsorban az anyaországban élõ honfitár-

saikra számíthatnak. Mivel az itthonról feladott
élelmiszereket, gyógyszereket és más humanitári-
us segélyeket nem mindig sikerül a címzetteknek
eljuttatni, a legnagyobb segítség a pénzadomány,
amelyet elsõsorban az egyházi szervezetek, szere-
tetszolgálatok és alapítványok tudnak hatéko-
nyan felhasználni. A cél az, hogy az adományokat
valóban azok kapják meg, akiknek szánták.

Hogyan tudunk segíteni?
• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adomány-
vonalat indított, az 1350-es telefonszám felhívá-
sával 250 forinttal segítjük a Kárpátalján kilátás-
talan helyzetbe sodródott embereket. Pénz-
adományokat az OTP 11784009-20200776 fo-
lyószámlán fogadnak.
• A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványon
keresztül is lehet támogatni a Kárpátalján élõket.
Számlaszám: 11991102-02119070, adószám:
19676157-1-43. Honlap www.ferences.hu
• Az 11705008-20464565 számlaszámon várja
az adományokat az Ökomenikus Segélyszer-
vezet, a közleményrovatba kérik feltüntetni az
„Ukrajna” szót. Munkájukról a www. segelyszer-
vezet.hu oldalon lehet olvasni. 

• Támogatja a Kárpátalján élõket a Magyar
Református Szeretetszolgálat is, adománygyûjtõ
programjaikról további információk: www.
jobbadni.hu
• Kárpátaljai plébániák, gyülekezetek és paróki-
ák támogatására gyûjtenek a karitatív szerveze-
tek, a Katolikus Karitász, a Magyar Református
Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a
Magyar Vöröskereszt. A 1356-os telefonszám fel-
hívása 500 forint támogatást jelent a rászorulók-
nak. Számlaszám: 12011148-00124534-
00800007 a közlemény rovatba kérik beírni:
„Kárpátalja”. Információk: www.karitasz.hu

Vállalkozók figyelmébe! Egyéni segítség is le-
hetséges, távmunka biztosításával már havi né-
hány tízezer forint is óriási könnyebbséget jelen-
tene a kárpátaljai családok számára!

Humanitárius katasztrófa Kárpátalján: 
segítsünk a magyaroknak! Borzasztó a helyzet, de nem panaszkodunk –

ezekkel a szavakkal írta le a kárpátaljai állapoto-
kat Majnek Antal püspök. A Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye fõpásztora elmondta,
hogy javában tart a felvásárlási láz, amit tudnak
megvásárolnak az emberek, a kisebb boltokban
már áruhiány van. Nagy a drágaság, miközben a
minimálbér a nemzeti valuta leértékelõdése mi-
att alig 9000 forint. A kárpátaljai emberek még-
sem sírnak, nem panaszkodnak, sõt próbálnak se-
gíteni a náluk is rosszabb körülmények között
élõkön. Majnek Antal szerint sürgõs szociális re-
formra van szükség, különben éhínség lesz az or-
szágban. Mindenképpen pénz adományokat vár-
nak, mert így tudják a leghatékonyabban segíteni
a nélkülözõket.

Ez már humanitárius katasztrófa – nyilatkozta
Babják Zoltán. Beregszász polgármestere arról is
beszélt, hogy az emberek vagy a rezsit fizetik ki és
ingyen konyhára járnak, vagy fordítva, de a kettõ
együtt nem megy. Nem csoda, hogy egyre több ma-
gyar kénytelen elhagyni otthonát, és bár azt ígérik
visszajönnek, erre csak akkor kerülhet sor, ha a hely-
zet normalizálódik.

Kubinyi Anna textil-
mûvész halálára

Akik nem tudták, hogy
beteg, talán észre sem vet-
ték, amikor 2014 decem-
berében a Várnegyed
Galéria adventi kiállítá-
sán mosolyogva hallgatta
Jókai Anna Kossuth
nagydíjas író esszé értékû
méltatását. Az írónõ úgy
fogalmazott: „Kubinyi

Anna üzenõ textiljeivel közvetít az égi magas-
ság és a Föld között”. 

A mûvész sok éven keresztül Franciaor-
szágban élt, 2000 után tért haza, amelynek
okairól lapunknak így nyilatkozott: „Gyökér-
telenül nagyon nehéz élni. Valójában kül-
földön ébredtem rá az identitásomra. Akko-
riban szembesültem azzal, hogy itthon a he-
lyem. Hazatértem tehát, és egészen más dolgok
kezdtek érdekelni, mint korábban. Például az
idõ, az örök mozgás, átalakulás, a természet-
ben szunnyadó, vagy éppen kitörõ belsõ ener-
gia és az életerõ, a keletkezés és elmúlás. Ezek
lettek a meghatározó szimbólumok számom-
ra. Textilképeim egyre burjánzóbb, mozgalma-
sabb, plasztikusabb felületet öltöttek.” 

A kenderrel dolgozó mûvész erdélyi utazásai
nyomán új motívumok jelentek meg mûvésze-
tében.  Fontossá váltak számára a gyökerek,
amelyek a földi világba kapaszkodnak, és az
életfák, amelyek a kipusztíthatatlanságot szim-
bolizálják. Különös, hogy éppen ezeket a jelké-
peket választotta…

Kubinyi Anna Kossuth- és Prima Primis-
sima-díjas textilmûvész 67 éves korában,
hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el
március 27-én.

Gyereksarok az Országház 
utcai könyvtárban
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központ a Népjóléti Közalapítvány támo-
gatásával ez év március eleje óta berendezett
gyereksarokkal is várja a kis olvasókat a
Budavári Önkormányzat Országház utcai
könyvtárában. A mesekönyvek és ifjúsági köny-
vek mellett készségfejlesztõ játékok, kifestõ fü-
zetek, kisnyomda, puzzle, matricás albumok és
még sok más érdekes és színes játék is rendelke-
zésére áll a legkisebbeknek.  A gyereksarok –
csakúgy, mint a könyvtár – a már szokásos nyit-
vatartási idõben látogatható, hetente három al-
kalommal: hétfõn 14-18 óra között, szerdán
10-14 óráig, illetve pénteken szintén 14-18 óra
közötti idõben. 

A könyvtár telefonszáma: 202-1258 (nyitva-
tartási idõben) Email: konyvtar@budavarszk.
hu. A legapróbbaktól a kiskamaszokig minden
korosztályt szívesen látnak és szeretettel várnak.

Hibajavítás a Lánchíd 
utcában
Megkezdõdtek a Lánchíd utcában a hibajavítási mun-
kák, a kivitelezõ szakaszosan végzi el a munkálatokat,
amelyek várhatóan júliusig tartanak. A mûszaki átadás-
átvétel során rögzített vízelvezetési, esztétikai és a
szabványnak való megfeleltetési hibák javítását végzik
el a szakemberek. A munkálatokkal a kivitelezõ szaka-
szosan halad, kisebb területek lezárása mellett dolgozik,
várhatóan júliusig. A javítások nem befolyásolják a
Várkert Bazár megközelíthetõségét és tervezett prog-
ramjait.

2015. május 1-tõl 2015. augusztus 31-ig hétvégen-
ként a Lánchíd utcát lezárják a forgalom elõl, az utcába a
BKK jármûvei, illetve a parkolókba az ott lakók hajthat-
nak majd be. Mindez nincs összefüggésben a hibajavítá-
sokkal.

Megszépült 
a Szent György-
szobor környezete
Még tavaly õsszel újíttatta fel az önkormányzat a
budavári Szent György-szobrot. A munkálatok
során a restaurátorok teljes egészében megtisz-
tították a lerakódott szennyezõdésektõl a kõ-
bõl készült posztamenst, valamint speciális
vegyszerek segítségével újjávarázsolták a szo-
bortestet. Tavasszal az emlékmû környezete ke-
rült sorra. Rendezték az életnagyságú szobor
melletti rézsût, valamint bokrokat és virágokat
ültettek. Már tervezik a díszkivilágítást is, az el-
képzelések szerint esténként hamarosan ele-
gáns sárgás fénybe öltözik a Szent György-szo-
bor, amelynek érdekessége, hogy eredetije
Prágában látható. A szobrot 1373-ban Kolozs-
vári Márton és György készítette Nagyváradon.
Innen került a cseh fõvárosba, feltehetõen an-
nak kapcsán, hogy IV. Károly cseh király és né-
met-római császár fia,  Zsigmond, és Nagy Lajos
magyar király lánya, Mária házassági szerzõdést
kötött. Ennek másolatai láthatóak ma a
Várban, Szegeden és Kolozsváron. 
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Történelmi vetélkedõ az elsõ világháborúról
A Budavári Önkormányzat és a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum az elsõ világháború cente-
náriuma alkalmából, többfordulós történelmi ve-
télkedõt hirdetett a kerületi általános és középis-
kolák számára. A Magyarország az elsõ világhá-
borúban címû verseny eredményhirdetésére és a
diákok gálamûsorára március 26-án, a múzeum
Márványtermében került sor. A gyõztesek díja
könyvutalvány, valamint egy autóbuszos kirán-
dulás, amelynek során személyesen megtekinthe-
tik a korabeli Európa legnagyobb csatatereit,
Doberdót és Isonzót. Az ünnepélyes díjátadón
részt vett dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, dr.
Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka, Gálné Csabai Klára, a
KLIK tankerületi igazgatója, valamint Apáti
Zita, a Magyar Nemzeti Levéltár fõlevéltárosa.

Tudás és kreativitás

A várakozáson felüli érdeklõdés már nem sokkal
a verseny kiírása után meglepte a szervezõket, hi-
szen 11 iskolából 48 csapat, azaz összesen 178 di-
ák jelentkezett. Az elsõ forduló elõtt a csapatok a
Lajta Monitor Múzeumhajóra látogattak el, majd
január 22-én két helyszínen: a Petõfi Gimnázium
színháztermében és a Tabán Kinotékában közö-
sen tekintették meg a Remarque regényébõl ké-
szült, Nyugaton a helyzet változatlan címû filmet.
A verseny kiírói a tárgyi tudás mellett elsõsorban
a csapatok kreativitására helyezték a hangsúlyt. A
szervezõk célja nem titkoltan az volt, hogy a törté-
nelmi ismereteken túl, az ifjú nemzedéket szemé-
lyesen is megérintse, mit jelent a családok és az
egyes emberek számára a háború. A hagyomá-
nyos feladatok mellett ezért rendhagyó feladato-
kat is kaptak a fiatalok. Egy „korabeli” újság elké-
szítését, és pluszpontért egy témához kapcsolódó
kisfilm forgatását várták a csapatoktól. A filmek
megtekinthetõk a Budavár Történelmi Verseny
facebook oldalán (www.facebook/Budavár Törté-
nelmi Verseny).

A háborút el kell kerülnünk

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, a vetélke-
dõ ötletgazdája a kezdeményezés jelentõségét
hangsúlyozta.

- A verseny nemcsak a háború századik évfor-
dulója miatt volt fontos és nem egyszerûen azt
szerettük volna, hogy a diákok többet tanuljanak
errõl az idõszakról, mint amennyit a tanköny-
vekben olvashatnak. Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas biokémikusunk egyik írásában úgy
fogalmazott: „A történelem az a tantárgy, amely-
nek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk

kialakulására, hiszen milyen más alapra lehet a
jövõt építeni, mint a múltra?”. A történelem is-
merete minden hivatáshoz nélkülözhetetlen.
Magam is úgy vélem, hogy ha nem ismerjük a fel-
menõink, családunk történetét, akkor érzelmi
stabilitás nélkül élünk. A történelem egyik fon-
tos üzenete arról szól, hogy mi az, amit el kell ke-
rülnünk. A 20. század történelme olyan tragikus
volt, hogy fel kell ismernünk: nem lehet hábo-
rúkkal megoldani a nemzeti konfliktusokat.
Szeretném, ha a jövõ generáció számára ez lenne
a legfontosabb. Azáltal, hogy a vetélkedõ kap-
csán a gyerekek emberi sorsokkal foglalkoztak,
jobban megértik a történelmet.

A Márványterem színpadán egymást váltották a kerü-
leti iskolák mûsorszámai. Népdalok és katonanóták,
hangszeres mûvek, néptánc, szavalat, korabeli napló-
részletek, újságcikkek és színpadi jelenetek egyaránt
helyet kaptak a magas színvonalú gálamûsorban. A
korabeli szerzõk mûveibõl készült válogatásban a há-
ború tragédiája (pl. Andó István honvéd háborús
naplójának részlete Cs. Tóth Bence, a Petõfi Sándor
Gimnázium diákjának elõadásában) mögött felvil-
lant annak abszurditása (Hašek: Svejk címû regényé-
nek dramatizált jelenete a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium diákjainak elõadásában). Az összeállítás
mûsorszámait Babits Mihály Hazám címû versciklu-
sának darabjai kötötték össze. (A részleteket Szakács
Gábor, az Egyetemi Katolikus Gimnázium diákja sza-
valta el.) A mûsort Demeter Kata, a polgármesteri hi-
vatal koordinátora és Rózsa Magdolna, a KLIK tan-
kerületi munkatársa szerkesztette. A gálát Lukács
Bea, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetõje
vezette. 

Hašek: Svejk címû regényének dramatizált jelenetét a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium diákjai adták elõ

A több fordulós vetélkedõ döntõs csapatait és a felkészítõ
tanárokat dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere
köszöntötte

A történelmi vetélkedõre 11 iskolából 48 csapat jelentkezett

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjai: Mir Dávid, Farkas Bence, valamintr Kurucz Tünde, Brassai Ábel és Pestalits Ambrus
népzenei és táncos  produkciójukban kalotaszegi legényest mutattak be

Gálamûsor korabeli szerzõk mûveibõl

Cs. Tóth Bence, a Petõfi Sándor Gimnázium ta-
nulója Andó István honvéd elsõ világháborús
naplójából olvasott fel részleteket

A gála záró számaként a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola férfikara Fasang Árpád: Békét a világnak címû dalát 
énekelte Tóth Márton vezényletével

Részlet a „Batyisok” újságjából A Szent Gellért Gimnázium „Salátabab” csapatának lapja
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Örömmel csatlakoztunk

Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka lapunknak ar-
ról beszélt, hogy az intézmény miért tartotta fon-
tosnak az önkormányzattal közösen szervezett, el-
sõ világháborúra emlékezõ vetélkedõ meghirde-
tését.

- Õszintén be kell vallani, hogy az elsõ világhá-
ború feldolgozása, az arra való emlékezés a hazai
közoktatásban és a társadalmi beszédben egy-
aránt elvesztette a jelentõségét. Nagyon fontos,
hogy a múlt századnak ezt a korszakát megismer-
jék a fiatalok, ezért szívesen csatlakoztunk a kerü-
let által kezdeményezett vetélkedõhöz. 

Kevesen tudják, hogy a „Nagy Háború” aránya-
iban sokkal több áldozatot követelt, mint a máso-
dik világháború. Az elsõ világháború semmilyen
politikai konfliktust sem oldott meg, törvénysze-
rû volt a tragikus folytatás, de nekünk meg kell
emlékeznünk az eseményekrõl. A fronton vagy a
hátországban szinte minden magyar család érint-
ve volt, így az utókornak nagy az adóssága a csalá-
dokkal szemben. A vetélkedõ éppen ebben segít,
hiszen akik részt vettek a versenyben, ma már
többet tudnak a korszakról, mint a többiek. A si-
keres versenyért külön köszönet illeti a felkészítõ
tanárokat. A Hadtörténeti Múzeum továbbra is
partnere az önkormányzat hasonló kezdeménye-
zéseinek. 

A kirándulás résztvevõi

A Magyarország az elsõ világháborúban vetélke-
dõsorozat végeredményét Apáti Zita, a Magyar
Nemzeti Levéltár fõlevéltárosa, a zsûri elnöke is-
mertette. A két korosztályban meghirdetett ver-
seny elsõ három helyezettje és felkészítõ tanáraik
együtt utaznak majd a doberdói és isonzói had-
színtér emlékmûveihez.

A döntés természetesen nagyon nehéz volt, hi-
szen valamennyi csapat jól szerepelt. Sokaknak a
történelmi teszt volt az igazi erõsségük, itt az
Egyetemi Katolikus Gimnázium, a Kosztolányi
Gimnázium és a Kodály Kórusiskola csapatait
emelte ki a zsûri. Az újság összeállításában a
Lisznyai Általános Iskola Rohamosztag csapata
volt a legkiemelkedõbb.

Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti
Múzeum parancsnoka, különdíjként ajándék
könyvcsomagot adott a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola „Batyisok” csapatának, akiknek a
Levelek a háborúból címû filmjét a legtöbben
látták.

A csapatok által készített valamennyi kisfilm, a
Történelmi verseny Budavár címet beírva, meg-
nézhetõ a youtube csatornán. 

Életre szóló élmény
Az általános iskolás kategória ver-
senyét, valamint a legtöbbször le-
töltött film díját a Batthyány Lajos
Általános Iskola „Batyisok” nevû
csapata nyerte. Felkészítõ tanáru-
kat, Csontos Lídia történelem sza-
kos tanárnõt a szakmai háttérmun-
káról kérdeztük.
- A vetélkedõ témája miatt egyértel-
mû volt, hogy a hetedikes és nyolca-
dikos korosztályt kell megszólíta-
nom. Végül két hetedikes és két
nyolcadikos diákból verbuválódott
a csapat. A jelentkezõkrõl tudtam,
hogy kedvelik ezt a korszakot, és ha
kell, maguk is szívesen utánanéz-
nek a részleteknek.

A gyerekektõl egyáltalán nem vol-
tak idegenek a kreativitást ösztönzõ
feladatok, hiszen a tanórákon is ta-
lálkoznak hasonlókkal. Rendszere-
sen készítenek például képzeletbeli
interjúkat történelmi személyisé-
gekkel, valaha élt híres emberekkel.  Az újságszer-
kesztés során a csapat egyik tagja a száz esztendeje
kipróbált kísérleti fegyverekrõl, egy másik diák a
korabeli sportsikerekrõl, a harmadik tag a ma-
gyar színházi életrõl végzett kutatásokat.

A filmkészítést is szívesen vállalták, hiszen itt
alaposan kiélhették a dramatizáló képességüket.
Bevallom, meglepõdtem, hogy milyen jó ötlete-
ket hoztak a forgatókönyvhöz, nekem szinte alig
akadt dolgom. A technikai munkálatokat telje-
sen önállóan végezték. 

Számomra a vetélkedõ egyik fontos tanulsága,
hogy ha a diákok az érdeklõdésüknek megfelelõ
feladatot kapnak, akkor teljes erõbedobással dol-
goznak, sõt személyes környezetüket is megmoz-
gatják. Az osztálytársak, barátok, családtagok vé-
gigdrukkolták és segítették a gyerekeket, sõt a
film sikere érdekében az egyik kolléganõm a saját
családi archívumából hozott fényképeket.

Biztos vagyok abban, hogy a kirándulás min-
denki számára életre szóló élmény lesz. A gyere-
kek között akad, akinek ez lesz az elsõ külföldi
utazása.                                                                    Rojkó A.

Doberdói kirándulást nyertek a gyõztesek

Dr. Kovács Vilmos ezredes: „Nagyon fontos, hogy a múlt
századnak ezt a korszakát megismerjék a fiatalok”

A több fordulós vetélkedõn résztvevõ csapatok munkáját
Apáti Zita, a Magyar Nemzeti Levéltár fõlevéltárosa, a zsû-
ri elnöke értékelte A 2. helyezett, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium „Boss” csapata által készített újság részlete

Az I. korcsoport gyõztesei a Batthyány Lajos Általános Iskola „Batyisok”
csapata: Kertész Ákos, Stefanidesz Péter, Hernádi André, Vecsei József

A II. korcsoport gyõztese a Szent Gellért Gimnázium „Salátabab” csapata: Bartók Szilvia, Imreh-Veress Flóra, Buda
Bianka, Kováts-Földváry Zita

Egyedülálló kiállítás 
a Várkert Bazárban

Új világ születik címmel, rendhagyó elsõ világ-
háborús kiállítás nyílik májusban, a Várkert
Bazárban és környékén. Ennek részleteivel is-
merkedhettek meg az érdeklõdõk a Terror Háza
Múzeumban tartott mûhelybeszélgetésen.

A kiállítás helyszínét L. Simon László, a
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára ja-
vasolta, aki megalakulásától részt vesz az Elsõ
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
munkájában, kormánybiztosként pedig fel-
ügyeli a Várkert Bazárt.

– A bizottság döntött arról, hogy legyen egy
központi kiállítás, amelynek koncepciójáért a
Nemzeti Múzeum és a Terror Háza felel közö-
sen. A helyszín keresésekor én ajánlottam
Várkert Bazárt, mert kevés az olyan tér, amely
hosszú idõre, akár évekre képes lenne befogad-
ni ezt a kiállítást – fogalmazott az államtitkár, s
megjegyezte: kormányzati tervek között szere-
pel a Lánchíd utca sétálóutcává alakítása, amit
birtokba vehet majd a kiállítás.

L. Simon László felelevenítette, miért fontos
számára személyesen is az elsõ világégés: – Négy
dédapámból három végigharcolta a nagy hábo-
rút. – Az államtitkár egy papírlapot vett elõ,
amelyen Huszár Gábor gyalogos, földbirtokos,
az egyik dédapa életrajza szerepelt. – Huszár
Gábornak megadta a sors, hogy állandóan az el-
sõ vonalban küzdve, a háború elsõ napjától, a
frontokon eldördült utolsó ágyúlövésig egyhu-
zamban, összesen tehát ötvenegy hónapig har-
colhasson – idézte a dokumentumból L.
Simon László.

A drámai bevezetõ után Schmidt Mária, a
Terror Háza Múzeum fõigazgatója ismertette a
részleteket: – Az emlékbizottság eddigi legna-
gyobb feladata a központi kiállítás tavaszi meg-
nyitója lesz. Pontos dátumot még nem tudunk,
de május végéig biztosan kinyitja kapuit.

A fõigazgató, L. Simon Lászlóhoz kapcsolód-
va hangsúlyozta, hogy egészen a Dunáig terjesz-
tik ki a kiállítási teret. – Együttmûködve az I.
kerülettel, kivisszük a kiállítást a Várkert
Bazár elé is – mondta, majd rátért a részletek-
re. Ezek szerint három ütemben nyitják meg a
kiállítást, az elsõ már májustól látogatható. Az
Új világ születik címnek a három külön egység
együttesen ad majd értelmet.
– Ennek biztosít csodálatos helyszínt a
Várkert Bazár. Külön felelõsség, hogy most
elõször fogjuk, úgy isten igazából beüzemelni
ezt a fantasztikus kiállítóhelyet – fogalmazott
Schmidt Mária, aki elárulta: a kiállítás elsõ
szakasza, a megszokottól eltérõen 1917-ben
zárul, ekkor állandósult ugyanis a késõbbi két-
pólusú világ.

Ihász István, a Nemzeti Múzeum Történe-
lemtárának igazgatója, az elképzelésekkel
kapcsolatban kifejtette, a tervekbõl kiolvas-
ható, hogy a több mint 600 négyzetméteres
kiállítótér szerves része lesz két befedett ud-
varrész is.

Gerõ András, a történész csapat egyik tagja,
a Habsburg Történeti Intézet igazgatója meg-
említette azt az általa a nemrég látott lengyel-
országi kiállítást, amely 4000 négyzetméteren
mutatja be az elsõ világháború idõszakát úgy,
hogy mindössze 220 eredeti tárgyat vonultat
fel az óriási térben. A történész megnyugtatott
mindenkit, õk már szép számmal rendelkez-
nek korabeli tárgyakkal, ugyanakkor fontos-
nak tartja a jelenkor vizuális hatásmechaniz-
musának használatát, miként tették a lengyel
kiállítók.
– Az elsõ ütem hatszáz négyzetmétere után jön
a második és a harmadik ütem, miközben az
elõzõek természetesen megmaradnak, a teljes
kiállítás pedig 2020-ra készül el – ígérte Gerõ
András.                                                                      DIA

Az I. kategória, a 10–14 év közötti
korosztály díjazottjai:

1. helyezett: A Batthyány Lajos Általános Iskola
„Batyisok” csapata: Kertész Ákos, Stefanidesz
Péter, Hernádi André, Vecsei József. Felkészítõ
tanár: Csontos Lídia.
2. helyezett: a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
„Spárta” csapata: Dallos Ádám, Kósa Kristóf,
Mezei Bernát, Varga Mátyás Zsolt. Felkészítõ ta-
nár: Horváth Csaba.
3. helyezett: a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
„Bárdos” csapata: Csák Hanna, Komáromi
Anikó, Lõcsei Réka, Mucsi Milán. Felkészítõ ta-
nár: Bognár Zsuzsa.

A II. kategória, a 14–18 év 
közöttiek díjazottjai:

1. helyezett: a Szent Gellért Gimnázium „Saláta-
bab” csapata: Bartók Szilvia, Imreh-Veress Flóra,
Buda Bianka, Kováts-Földváry Zita. Felkészítõ
tanár: Czike Gábor
2. helyezett: a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
„Boss” csapata: Lantos Krisztián, Jóföldi Máté,
Ferenc Réka. Felkészítõ tanár: Liszka Gábor.
3. helyezett: a Petõfi Sándor Gimnázium
„Szurmay” csapata: Cs. Tóth Bence, Thaly Bálint,
Tornyossy Szabolcs, Huszár Fanni. Felkészítõ ta-
nár: Görög László.

A gyõztes lánycsapat

A középiskolás korosztályban a Szent Gellért
Gimnázium „Salátabab” csapata végzett az élen. A
versenyrõl és a végeredményrõl Bartók Szilviát, a
négytagú lánycsapat tagját kérdeztük:
- Amikor elhangzott a nyertes neveként, hogy
Salátabab, egyszerre sikítottunk fel, óriási élmény
volt. Azt hiszem, azért tudtunk nyerni, mert a ver-
seny egésze során az „Egységben az erõ!” jellemez-
te a csapatot. Nem számítottunk rá, hiszen bár
nagyon szerettünk volna nyerni, de alapvetõen
magunknak és egymásnak akartunk bizonyítani.

A verseny során csapatunk két kedvenc fordu-
lója az újságszerkesztés és a filmkészítés volt, de a
levéltárban tett látogatást is nagyon élveztük,

mert ott sok-sok érdekes információval gazda-
godhattunk, és volt lehetõségünk forrásokat ke-
resni, anyagot gyûjteni a következõ fordulókhoz.
Az újságszerkesztés és a filmkészítés különösen
szoros együttmûködést igényelt, hisz közösen kel-
lett létrehoznunk valami igazán jót és igényeset. 
Mindegyikünk sokat dolgozott, a csapat tagjai a
saját erõsségükkel járultak hozzá a munkához.
Elõfordult, hogy hajnali kettõig szerkesztgettük
az újságot (egyezkedve a tökéletes betûtípuson),
vagy épp órákig álltunk egy koszos, nyirkos pincé-
ben (a filmforgatás miatt), de ez egyáltalán nem
volt megterhelõ, mert mindeközben jól éreztük
magunkat.

Most már tudjuk, de alig hisszük el, hogy utaz-
hatunk Isonzóba; nehezen fogjuk kivárni.
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Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
ÁÁpprriilliiss  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  1144..3300  óórraakkoorr, a költészet napja al-
kalmából a Multitalent Musical Stúdió VersÉVszakok cí-
mû CD-bemutatóját tekinthetik meg. A kiadvány zene-
szerzõi, Balogh Bodor Attila és Zezula Tibor a XX. század
legnagyobb költõinek verseibõl – József Attilától egé-
szen Kányádi Sándorig – válogattak a korongra. A kon-
cert 4 évszak eseményeit foglalja magába, a népi újév-
köszöntõtõl a következõ karácsonyig. A belépés ingye-
nes, mindenkit szeretettel várnak!

Várbarátok Köre 
((LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn  II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
A legközelebbi összejövetelen, április 13-án hétfõn 17
órakor Saly Noémi „Az elsõ budapesti útikönyv (1873)”
címmel tart elõadást. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

Játékos középkor a Budai Várban
ÁÁpprriilliiss  2255--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  44  óórrááttóóll a Kapisztrán téren!
Hogyan szórakoztak várlakó eleink? Zenéltek, táncoltak,
játszottak, meséltek, mutatványosokon álmélkodtak. Ezt
fogjuk most mi is tenni, ifjú lovagokat avatunk, udvarhöl-
gyeket választunk, közösen eljátsszuk az igazságos
Mátyás király történetét, eljön a tûznyelõ amazon, lesz-
nek vidám vetélkedõk. 

Akinek kedve van, jöjjön egy órával korábban, hogy el-
készítsük a kardokat és pajzsokat, a virágos koszorúkat,
a rongylabdákat. A részvétel ingyenes, de aki tud, hozzon
magával rongyot, ollót, hullámkartont és nassolni valót.
Az esemény védnöke: Dankházi Tibor, a Budai Vár önkor-
mányzati képviselõje. További információ a Kiskép
Galériában. (Országház utca 8.) 

Márai Sándor Könyvtár
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--9911..))
Az író könyvtára sorozatban „A nõ számomra rejtély” -
beszélgetés József Attiláról. ÁÁpprriilliiss  1144--éénn,,  kkeeddddeenn,,  1188
óórrááttóóll  Valachi Anna irodalomtörténész lesz a vendég.
Minden érdeklõdõt várnak!

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
ÁÁpprriilliiss  1188..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
HHaannggjjááttéékk..  JJaannccssii  KKiirráállyy  aa  kkééppzzeelleett
bbiirrooddaallmmáánnaakk  úújjddoonnssüülltt  uurraallkkooddóójjaa..
Országa látszólag kiüresedett, de fel-

fedezõ körútra indul, hogy a kietlen vidéket újra élettel
töltse meg. A kalandozásról hangfelvétel készül!
Közremûködik: Makkai Dániel és Kliment János. Ajánlott
korosztály: 7-12 éves korig,90 perc.
ÁÁpprriilliiss  2255..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórrááttóóll::  TTaavvaasszzkköösszzöönnttõõ  ttáánncchháázz
aa  SSeebbeessvvíízz  zzeenneekkaarrrraall..  Közremûködik: Németh Márta:
mese, furulyák, ének, Gõgh Zsolt: dob, koboz, furulya,
ének, György Péter: koboz, ének, mese. Ajánlott korosz-
tály: 5-10 éves korig, 60 perc.

Magyar Nemzeti Galéria
Május 17-ig látható a Rippl-Rónai és Maillol – Egy mû-
vészbarátság története címû tárlat. A kiállítás a két
nagy hatású mûvész barátságát állítja középpontba,

megidézve az
1890-es évek
Párizsát, a mo-
dernmûvészet
születésének
idõszakát is. A
mintegy két-
száz mûvet
bemutató tár-
laton Rippl-

Rónai József és Aristide Maillol mûvein kívül a Nabik kö-
réhez tartozó festõ barátok (Pierre Bonnard, James
Pitcairn-Knowles, Édouard Vuillard) mûvészete és a pá-
rizsi környezet is felvillan néhány mûvön keresztül.

A Lánchíd Kör zenés estje 
a Városházán 
ÁÁpprriilliiss  1177--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1177  óórraakkoorr  SSzzéécchheennyyiieekk  aa  nnaaggyy--
vviilláággbbaann  – Dalok és táncok szerzõje gróf Széchenyi Imre
címmel szervez zenés estet a Lánchíd Kör. Bevezetõt
mond: Széchenyi Kálmán. Széchenyi Imre szerzeménye-
it elõadja: Kassai István és Lázár György zongoramû-
vész. Énekel: Miksch Adrienne, zongorán kísér: Virág
Emese. Fõvédnök: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.
Helyszín: Városháza, aula. (I., Kapisztrán tér 1.)A ren-
dezvény ingyenes.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
ÁÁpprriilliiss  2211..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  ssiikkeerreekk  aa  vviilláágg--
bbaann  ((VV..)) A magyar játék híre a világban. Kempelen
Farkas 225 éve szerkesztett beszélõgépétõl - Rubik
Ernõ kockájáig. A „7 fivér” játék készítõi. Sipka László
technika-történész elõadása, a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság és a kecskeméti Szórakaténusz Játék-
múzeum igazgatójának köszöntõjével. (Magyarság
Háza, Deák terem)

Országos Széchényi Könyvtár
Borsszem Jankótól Lu-
das Matyiig címmel nyílt
kiállítás a könyvtár 7.
emeletén.  A tárlat a ma-
gyar vicclapok történetét
mutatja be, melyek hûen
tükrözik vissza koruk
légkörét, hangulatát, és
a humor segítségével rá-
irányítják a figyelmet az
aktuális politikai-társa-
dalmi visszásságokra,
problémákra. A kiállítás

a katalógustérben tekinthetõ meg a könyvtár nyitva-
tartási idejében. Az olvasójeggyel nem rendelkezõ láto-
gatók az idõszaki kamarakiállításokat egységesen 400
Ft-os jegy ellenében látogathatják. www.oszk.hu/kialli-
tasok 

Tisztújító közgyûlés a Testvérvárosi
Egyesületben
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület Tisztújító
Közgyûlését 2015. május 13-án szerdán 4 órától tartja a
Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67). Szeretettel
várnak minden jelenlegi és leendõ tagot, érdeklõdõt.

Tabáni Gyaloglók Köre
Gyalogoljunk együtt a budai hegyekben! Túranap: pén-
tek. A ttaavvaasszzii  sszzeezzoonn  eellssõõ  ttúúrraannaappjjaa::  22001155..  áápprriilliiss  1100..,,  aazz
uuttoollssóó::  jjúúnniiuuss  1122. Találkozó: Széll Kálmán tér, Metró pénz-
tárak elõtt. Indulás: háromnegyed 9 órakor. A túrák idõ-
tartama 2-3 óra, a túratempó közepes, az útvonalat kö-
zösen határozzák meg, alkalmazkodva a megjelentek
igényeihez. A túrákon mindenki a saját felelõsségére ve-
het részt. Túravezetõ: Szentiday Klára (375-8467).
Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

Tavaszi hangversenyek
a Szent Imre-templomban

((XXII..  VViilllláánnyyii  úútt  2255..))
ÁÁpprriilliiss  1199..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr Hegedûs Endre
Liszt-díjas zongoramûvész Liszt hangversenye, 
km: Hegedûs Katalin
ÁÁpprriilliiss  2266..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr Händel: d-moll és F-
dúr orgonaverseny. Virágh András Liszt-díjas orgona-
mûvész / Anima Musicae Kamarazenekar, mûvészeti
vezetõ: G. Horváth László / Vezényel: Csányi Tamás.
MMáájjuuss..  1100..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr  BBiizzáánnccii  mmoozzaaiikkookk.
Elõadja a Szent Efrém Férfikar / vezényel: Bubnó
Tamás Liszt-díjas.
A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. 

Programok

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

ÁÁpprriilliiss  2211--éénn,,  kkeeddddeenn
1188::0000  óórrááttóóll  PPrrookkoopppp
MMáárriiaa  ééss  HHoorrvváátthh  ZZoollttáánn
GGyyöörrggyy  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóó
eellõõaaddáássaa::  „„NNááppoollyy  kköözzéépp--
kkoorrii  mmaaggyyaarr  eemmlléékkeeii  ””.. A
könyv a helyszínen ked-
vezményes áron megvá-
sárolható. Az elõadás in-
gyenes, de elõzetes re-
gisztráció szükséges!

ÁÁpprriilliiss  2222--éénn,,  sszzeerrddáánn
1177::3300--1199::0000  óórrááiigg    iinn--
ggyyeenneess  éélleettvveezzeettééssii  kklluubb  MMáárrttoonnffffyy  AAnnddrrááss  ttaannááccssaaddóó,,
ttrréénneerr  vveezzeettéésséévveell..

ÁÁpprriilliiss  2244--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1100::0000  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó  ffooggllaallkkoozzááss
HHaazzaayy  TTíímmeeáávvaall.. Részvételi díj 1000Ft/család.

SSzzeerrddáánnkkéénntt  1111::0000--1122..3300--iigg  nnõõii  jjóóggaa,,  900ft/alkalom, 4
alkalmas bérlet 2800ft. Teljes testet átmozgató, nõi mi-
voltodat tiszteletben tartó, testet-lelket tápláló jógaórák.

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!
Új idõpontban! 1177::3300--ttóóll  „„HHaannggoollóó””--nnééppddaallmmûûhheellyy
Márczi Annával (Buda Folk Band) Használaton kívüli, ré-
gi, értékes népdalainkat újra mûködõ formába hozzuk.
Zenei elõképzettség nem feltétel.  Minden korosztálynak
ajánlott!
KKeedddd
15:00-16:00 „Core Training” törzsizom erõsítõ óra
16:00-17:00 preventív gerinctorna 
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 lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub programok-
hoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.

Idén május 7-10. között ismét Beethoven Budán komolyzenei koncertsorozat várja 
az érdeklõdõket. A Budavári Önkormányzat által szervezett fesztivál számos 

érdekességet tartogat, többek között Beethoven mûvei a Bogányi zongorán is felcsendülnek. 

Május 7-én, az emlékkoncerten Bogányi Gergely lép fel a Bogányi zongorával.  
A számos technikai újítással készült hangszert a nagyközönség eddig csak két alkalommal hallhatta: 

a januári bemutatót követõen egy márciusi koncerten.  
A Bogányi zongora most a Budai Várban is bemutatkozik, a Beethoven emlékkoncerten. 

Napjaink egyik legragyogóbb zongoramûvésze Beethoven mûveit szólaltja meg egyedi hangszerén.

A Beethoven Budán visszatérõ fellépõje az Orfeo Zenekar, 
akik jóvoltából régizenei hangverseny is színesíti a programot: a zenemûvek korabeli 

hangszereken csendülnek fel.  Május 8-án az Orfeo Zenekar többek között a C-dúr hármasversenyt
adja elõ; közremûködik: Somlai Petra – fortepiano, Paulik László – hegedû, Maróth Bálint – cselló.

Vezényel: Vashegyi György

Ugyancsak május 8-án kerül sor a Sárik Péter Trio jazz-koncertjére  a Várkert Bazárban. 
A koncert repertoárjában Beethoven szimfóniáinak és zongoraszonátáinak részleteit adja elõ 

a zenekar. A különleges õsbemutató nem nélkülözi a megszokott Sárik Péter Triós karakterjegyeket - 
a közönség is aktív szerepet kap az est folyamán. 

A zenekar tagjai: Sárik Péter (zongora), Fonay Tibor (basszusgitár, bõgõ), Gálfi Attila (dob). 

Május 9-én Beethoven kamaraprogramra várják az érdeklõdõket. 
A két zongorára és énekhangra hangszerelt koncerten közremûködik Czébely Beáta és Nagy Csaba -
zongora, Brassói-Jõrös Andrea – ének. A május 10-i záróprogram idén is egy fiatal tehetség számára
nyújt bemutatkozási lehetõséget: Beethoven mûvei Berecz Mihály tolmácsolásában hangzanak el.

A koncertekre április 15-tõl jegyek válthatók a Broadway jegyirodákban, az Interticket hálózatán, 
a Városházán (Ügyfélszolgálati iroda – Kapisztrán tér) és az elõadás elõtt a helyszínen. 

Jegyárak: 2500 Ft és 1250 Ft

További információ: 
www.budavar.hu

www.facebook.hu/BeethovenBudán
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AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii úton 2 lakásos bauhaus villaépület I. emeleti
125 m2-es lakása (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) repre-
zentatív belterekkel eladó Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  Pasaréten 5 lakásos kertes társasházban lévõ 70 m2-es
2 szoba összkomfortos, azonnal beköltözhetõ öröklakás saját
kerthasználattal eladó. Irányár: 35 M Ft. 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában 80 m2-es napfényes, délnyu-
gati fekvésû (utcai és kert felé is nyíló) földszinti, dongabolto-
zatos, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

TTóótthh Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es (nagy tárolóval), igé-
nyesen felújított, gépesített, legfelsõ II. emeleti önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban egyedülálló adottságú több generációs, igé-
nyesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 fürdõszo-
bás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó 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 fürdõszobás,
erkélyes, teljes felújításra szoruló önkormányzati lakás bérleti
joga átadó vagy gazdagréti öröklakásra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 19,9  M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház
I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120
m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelében
100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxuslakás egyedülálló pa-
norámával eladó. Irányár: 115 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. ke-
rületi 60 m2 körüli önkormányzati vagy öröklakásra cserélhe-
tõ értékegyeztetéssel. Irányár: 22,5 M Ft./lakás. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ZZööllddmmáálloonn 1000 nm-es 10 lakásos társasház építésére
alkalmas, panorámás telek 155 MFt-ért eladó. Bakoslak.
Telefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

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..

SSzziilláággyyii Erzsébet fasoron liftes ház emeletén panorámás
frissen felújított, erkélyes nappali +2 vagy 3 szobás lakás el-
adó 50 Mft-ért. Telefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

AAttttiillaa úton liftes ház 3. emeletén frissen, igényesen fel-
újított 2 szobás lakás eladó. Bakoslak. Telefon: 06-20-
9740-571, 06-1-326-0618.

TTeessttvvéérrhheeggyyeenn  2013-ban épült modern 10 nm-es lu-
xuslakás panorámával, nagy terasszal, garázzsal + tároló-
val 79,9 MFt-os irányáron eladó. Bakoslak. Telefon: 06-
20-9740-571, 06-1-326-0618.

TTáábboorrhheeggyyeenn  2012-ben épült társasház elsõ emeletén,
65 nm-es amerikai konyhás nappali + 2 hálószobás, erké-
lyes, garázsos lakás 47,9 MFt-ért eladó. Bakoslak. Telefon:
06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

SSzziilláággyyii Erzsébet fasoron panorámás, emeleti 2 erkélyes,
nappali +2 vagy 3 szobás frissen, igényesen felújított pol-
gári lakás (110 nm) liftes ház harmadik emeletén eladó. Te-
lefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

IIIIII..  kkeerrüülleett  Jablonka úton új építésû liftes társasház elsõ
emeletén, 110 nm-es modern, amerikai konyhás, nappali
+2 vagy 3 hálószobás, nagyteraszos, panorámás luxusla-
kás, 2 garázsbeállóval és tárolóval eladó. Irányár: 79 MFt.
Telefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

BBiimmbbóó  úton csodálatos panorámás, nagyteraszos, nap-
pali +3 hálószobás, garázsos lakás 65 MFt-ért eladó. Tele-
fon:   Telefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

DDoonnááttii utcában igényesen felújított polgári ház II. emele-
tén 96 nm-es nappali + 3 hálószobás, erkélyes lakás 63 MFt-
ért eladó.  Telefon: 06-20-9740-571, 06-1-326-0618.

BBiimmbbóó úton nagyteraszos panorámás, felújított 3 szobás
lakás garázzsal 60 Mft-ért eladó. Telefon: 06-20-9740-
571, 06-1-326-0618.

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

FFrraanncciiaa ügyfeleink részére keresünk új, vagy nívósan fel-
újított ingatlanokat hossszú távú bérlésre. Áfa nincs.
www.crespol.hu Telefon: +36-30-9218-498.

éélleettjjáárraaddéékk

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

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyyvvee--
kkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngg--
lleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

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

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

KKiieemmeellkkeeddõõ  kkvvaalliittáássúú  1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööll--
ddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee,,  eellaaddáássaa..  TTeell::  0066--3300--
994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaalleerriiaa..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. Telefon: 06-
20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

AA  XXIIIIII..  kkeerrüülleettbbeenn  aa  33--aass  mmeettrroo  ÁÁrrppáádd  hhíídd  mmeeggáállllóóttóóll  
1100  ppeerrccrree,,  ÁÁNNTTSSZZ  eellõõíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellõõ  oorrvvoossii  

rreennddeellõõ,,  iilllleettvvee  rreennddeellééssii  iiddõõ  kkiiaaddóó..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--996622--44447788..

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ookkttaattááss

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

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

NNéémmeett nyelvoktatás, egyéni és csoportos, tolmácsolás, for-
dítás, üzleti levelezés, angol-német társalgás, napközben is.
Sok éves külföldi tapasztalat. Házhoz jövök. Telefon: (30)
415-4541, demeniviktor@gmail.com.

GGyyóóggyyppeeddaaggóógguuss  ((BBaatttthhyyáánnyy  ttéérrnnééll))  ffeejjlleesszzttéésseekk  --  iisskkoo--
lláárraa  ffeellkkéésszzííttééss,,  ttaannuulláássii  nneehhéézzssééggeekk,,  hhiippeerraakkttiivviittááss  ééss  ffii--
ggyyeelleemmzzaavvaarr..  ZZeennééss  nnéémmeett  oovviissookknnaakk..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--
557722--33661122,,  1155--2200  óórraa  kköözzöötttt..

eeggéésszzsséégg

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

Ingatlan
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Oktatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Szolgáltatás

Életjáradék

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Hallókészülék vásárlás elõtt érde-
mes elõzetesen tájékozódnunk, ám
érdemi döntést csak a teljes körû
hallásvizsgálat után lehet meghozni.
„Próbahordás nélkül soha ne vásá-
roljunk hallókészüléket!” – javasolja
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallásközpontok audio-
lógus fõorvosa. Az Amplifon ingye-
nes hallásvizsgálat kampányának apropóján be-
szélgettünk a kiváló szakemberrel.

s Mennyire tájékozottak mindazok, akik hallás-
vizsgálatra érkeznek Önhöz?

Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám,
már elõzetesen tájékozódnak. Sajnos gyakran
elõfordul, hogy az embereknek téves elképzelé-
seik alakulnak ki, a mi feladatunk, hogy ezeket
eloszlassuk. Például többen tartanak attól, hogy
a hallókészülék sípol, felerõsíti a zajokat és ké-
nyelmetlen a viselése. Ilyen esetben mindig el-
mondom, hogy az elmúlt évek technológiai újí-

tásainak köszönhetõen egy jól beállí-
tott készülékkel ezek a problémák or-
vosolhatóak.
s Hogyan gyõzi meg a szkeptikusokat?
Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallás-
vizsgálat után mindenkinek lehetõsé-
ge van akár otthoni környezetben is
ingyenesen kipróbálni a készüléke-
ket. A személyes tapasztalat a legfon-

tosabb meggyõzõ érv, a próbahordás alatt min-
denki el tudja dönteni, hogy javítja-e az életmi-
nõségét a hallókészülék. Azt mondhatom, hogy
az esetek döntõ hányadában igen.
s Mit kell tenniük azoknak, akik részt szeretnének
venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha ki akarják pró-
bálni a hallókészülékeket?

Az érdeklõdõknek nincs más dolguk, mint fel-
hívni a 06-1/336-0298-as telefonszámot, és
egyeztetni egy idõpontot munkatársunkkal.
Várunk mindenkit szeretettel a Budapest,
Margit körút 31-33. szám alatt található
Amplifon Hallásközpontban!

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus fõorvossal

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR   A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok szá-
mára.  Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. 
AA  vváássáárr  hheellyyee::  11002244  BBuuddaappeesstt,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..  eemmeelleett..  IIddõõppoonntt:: áápprriilliiss  2200..((hhééttffõõ))  88--1166  óórrááiigg..  Telefon: 212-2783, 212-
2811.  A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.



8 Várnegyed XX. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, 2015. ÁPRILIS 10., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu


