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A Budavári Önkormányzat a hagyományokhoz
híven, a pedagógusnaphoz igazodva, június 5-én
köszöntötte a kerület egykori, valamint jelenlegi
óvónõit és tanárait. A Városháza aulájában dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester ebbõl az alka-
lomból adta át a Budavári Virág Benedek Díja-
kat. 

A meghívottakat Incze Ildikó, a polgármesteri hivatal
rendezvényi referense köszöntötte, majd a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola cselló szakos növendékei
barokk és klasszikus mûveket játszottak. Az ünnepel-
teknek Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas mû-
vész Zágon István: Az anya meg a szülõ címû írását
mondta el.

Dr. Nagy Gábor Tamás örömének adott hangot,
hogy a tanév végi, sûrû idõszakban a kerület pedagógu-
sainak sikerült idõt szakítaniuk a közös ünneplésre.
Úgy fogalmazott, hogy egy-egy ilyen alkalommal látvá-
nyos a kép, hogy a bölcsõdéstõl a kimûvelt emberfõkig
milyen hosszú út vezet a felnõtt korig és milyen sok sze-
mélyiség munkája nyomán fejlõdik az ifjúság.

A polgármester ezt követõen az oktatási rendszer és
a tanárok napjainkban felmerülõ gondjairól beszélt.
– Minden évben reméljük, hogy jövõre felszabadultabb
lesz a hangulat – mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi
helyzet arra emlékeztet, amikor a bizonyítványba már
beírták az osztályzatokat, de a tanár – amikor átnyújtja
– még hozzáteszi: jövõre jobb is lehet!  (Folytatás a 4. oldalon) 

Ketten vehették át a Budavári Virág Benedek Díjat

Pedagógusok köszöntése

A budaváriak május 21-én nemcsak a
Magyar Honvédelem, hanem a Kerület nap-
ját is ünneplik. A Városháza aulájában,
Vágó Pál Budavár visszavétele 1849-ben cí-
mû festménye elõtt minden évben ezen na-
pon adják át a Budavár Díszpolgára Díjat.
A képviselõ-testület döntése értelmében az
idei kitüntetett Dragonits Tamás Ybl-díjas
építész, mûemlékvédelmi szakember.

Az ünnepség résztvevõinek dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester bevezetõjében a „genius
loci”, azaz a hely szellemének létezésére hívta
fel a figyelmét. Hamvas Béla szavait idézve, arra
világított rá, hogy „A helyet nem szabad össze-
téveszteni a térrel. A tér és a hely között az a

különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca
van. A tér, ha csak nem kivételes, minden eset-
ben pontos vonalakkal határolható, területe
négyzetmilliméterre kiszámítható és alakja kör-
zõvel és vonalzóval megrajzolható. A tér min-
dig geometriai ábra. A hely mindig festmény és
rajz, és nincs belõle több, mint ez az egy. A tér-
nek képlete, a helynek géniusza van.” A
Várban is él a géniusz loci, ezt bizonyítja az itt
élõk története is. 

A polgármester úgy fogalmazott, hogy a
Várban élõk sorsa a történelem során szorosan
összefügg az egész ország sorsával. „Ha itt jól
mennek a dolgok, akkor az országban is min-
den rendben, ha itt baj van, akkor az országban
is baj van.”                                        (Folytatás az 5. oldalon)

Dragonits Tamás lett Budavár 
új díszpolgára

Ebben az évben Dragonits Tamás építészmérnök írhatta be a nevét Budavár Aranykönyvébe

2015-ben, az önkormányzat az alábbi 
szövegû oklevelet fogalmazta:

„Budavár Önkormányzata köszönti 
az olvasót.

Elõdeink dicséretes rendelése, hogy 
mindazok, akik munkájuk, életük során 
elõsegítik értékeink megõrzését, öregbítik 

kerületünk jó hírnevét, különleges 
megbecsülésben részesüljenek.

DRAGONITS TAMÁS
ééppííttéésszzmméérrnnöökk  

hitelessége, kiemelkedõ mûvészeti ismerete
és kutató szenvedélye hozzájárult ahhoz, 

hogy a Budai Vár a háború utáni 
újjáépítése során megõrizze egyedi arcula-

tát. Fáradhatatlan munkabírásával, 
bölcsességével és humorával generációk
egész sorát tanította építészeti és egyben
történelmi ismeretekre. Egész életében

nemzeti örökségünk megõrzését szolgálta.

Tevékenységét nagyra értékelve a Budavári 
Önkormányzat Képviselõ-testülete

kinyilvánította, hogy Dragonits Tamás 
kiérdemelte a kerület legmagasabb 

kitüntetését, 
és az iránta érzett nagyrabecsülés és tisztelet 

bizonyságául õt Budavár díszpolgárává 
megválasztotta.

A mai naptól Dragonits Tamás jogosult a

BUDAVÁR DÍSZPOLGÁRA

kitüntetõ cím használatára és a budavári
címerrel díszített aranygyûrû viselésére.

Ezen oklevelet a Budai Vár 1849-es 
visszavételének 165. évfordulóján, 

2015. május 21-én 
állítottuk ki és aláírásunkkal hitelesítettük.

dr. Nagy Teodóra jegyzõ, 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, 

Varga Antal alpolgármester.”

Dr. Pelényi Attiláné és Törökné Nagy Mária vehették át az idén a Virág Benedek Díjat dr. Nagy Gábor
Tamás polgármestertõl

Csatlakozott a kerület 
a klímavédelmi 
felhíváshoz
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kezdemé-
nyezésére az I. kerület képviselõ-testülete is csat-
lakozott Al Gore, volt USA alelnök „Élõ boly-
gónk” elnevezésû klímavédelmi felhíváshoz. A
globális éghajlatvédelmi megállapodás megköté-
sét szorgalmazó, világméretû kezdeményezést
Áder János köztársasági elnök és Tarlós István,
Budapest fõpolgármestere is támogatja. 

Sürgõsséggel vette napirendre a képviselõ-testület
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester elõterjeszté-
sét, amelyben a polgármester arra tett javaslatot,
hogy az önkormányzat csatlakozzon Al Gore, az
Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitünte-
tett egykori alelnökének „Élõ bolygónk” elnevezésû
klímavédelmi kampányához, amelynek célja, hogy
egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létre-
hozása érdekében a világ vezetõit egységre és cselek-
vésre ösztönözze.

Az 1992 júniusában aláírt ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezmény legfelsõbb testülete a Felek
Konferenciájának következõ ülését ez év decemberé-
ben Párizsban rendezik meg. Ennek célja egy új globá-
lis éghajlatvédelmi megállapodás elfogadása. A meg-
állapodás sikerének elõmozdítása érdekében Al Gore
vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását gyûjti
össze. Ezt a nemes célt Áder János Magyarország köz-
társasági elnöke és Tarlós István Budapest fõpolgár-
mestere is támogatja. 

Áder János csatlakozási javaslatát május 27-én a
fõvárosi közgyûlés megvitatta, és egyhangúlag meg-
szavazta, a határozat értelmében Budapest csatlako-
zik a klímaváltozás elleni, nemzeteken átívelõ prog-
ramhoz. 

A polgármester hangsúlyozta: a klímaváltozás meg-
akadályozása mellett a védekezésre is figyelni kell, hi-
szen a szélsõséges éghajlati eseményeket már napja-
inkban is megtapasztalhatjuk. Ezért elengedhetet-
len, hogy felemeljük szavunkat a leginkább környe-
zetkárosító ipari technológiák alkalmazása ellen.
Szükség van a figyelemfelhívásokra, hiszen az embe-
rek még keveset tudnak arról, hogy saját tevékenysé-
geik milyen hatással vannak az õket közvetlenül kö-
rülvevõ természetre. 

Az I. kerületi önkormányzat ezen a téren is igyek-
szik jó példával elöl járni: európai uniós pályázati tá-
mogatások segítségével többek között elkészült a
Lisznyai iskola, a Budavári iskola, valamint orvosi
rendelõk és bölcsõdék, óvodák hõszigetelése.
Hamarosan ugyancsak pályázati forrásokból meg-
kezdõdik a Czakó utcai sportközpont épületének
energetikai korszerûsítése és felújítása. Mindezek
mellett, az önkormányzat elektromos töltõállomás-
ok építésével ösztönzi az elektromos autók elterje-
dését, ami hozzájárul a károsanyag-kibocsátás
visszaszorításához. A gyorstöltést lehetõvé tevõ állo-
másokat a Lovas úton és a Várkert Bazár mélygará-
zsában alakítják ki. 

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
már csatlakozott a klímaváltozás elleni felhíváshoz.
Csatlakozzon Ön is a www.elobolygo. hu honla-
pon!

A I. kerületi képviselõ-testület ülésén dr. Nagy Gábor
Tamás emlékeztetett: az ipari társadalmak környezet-
szennyezése katasztrófahelyzet felé sodorja a világot.
Amennyiben nem változtatunk ezen, a károsanyag-kibo-
csátás száz éven belül drámai változásokat okoz a Föld klí-
májában. Súlyos aszályosodás, illetve a pólusok felolvadá-
sa miatt radikális vízszintemelkedés várható, nem véletle-
nül hangoztatják a tudósok, hogy az utolsó pillanatban va-
gyunk. 

Erre hívja fel a figyelmet a kezdeményezés, és a www.
elobolygo. hu honlap, amelyen bárki kifejezheti tenni
akarását, illetve megoszthatja másokkal aggodalmait.
Mint a polgármester rámutatott, Áder János köztársasá-
gi elnök mindenkit arra kér, hogy csatlakozzon a nem-
zetközi programhoz, és támogassa a klímavédelem
ügyét. Ezzel a felhívással vállal közösséget az I. kerületi
önkormányzat.  
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Farkas Edithre
emlékeztek 

„Ebben a szerzetesi anyaházban élt és mun-
kálkodott sok ezer rászorult javára és örö-
mére” – olvasható azon a Krisztina körút
61/a alatti épület falán elhelyezett már-
ványtáblán, amellyel az utókor tiszteleg a
Szociális Missziótársulatot megalapító
Farkas Edith munkássága és emberi nagy-
sága elõtt. Az emlékhelyet ünnepélyes kere-
tek között, dr. Székely János püspök áldotta
meg, az avatáson Varga Antal alpolgár-
mester mondott beszédet. 

A Szociális Missziótársulat alapítója, Farkas Edit
tiszteletére emléktáblát helyeztek el a Krisztina
körút 61/a szám alatti Anyaház homlokzatán.
Hermann Zsolt szobrászmûvész alkotásának ün-
nepélyes leleplezését megelõzõen dr. Székely
János püspök, hálaadó szentmisét mutatott be a
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom-
ban. A szentmisén a Budavári Nagyboldog-
asszony templom énekkara, Kodály Zoltán
Magyar Miséjét adta elõ. 

Az emléktábla felavatásán Varga Antal el-
mondta: Farkas Edith ezer szállal kötõdött a
Várnegyedhez, hiszen a Várban született, iskoláit
is itt végezte, a Szent Orsolya Rend soproni inté-
zetében szerzett tanári végzettséget. Budavár al-
polgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy
Farkas Edith már egészen fiatalon megértette
Isten üzenetét, és életét a rászorulók, a szegények
támogatásának szentelte. Egész lényét a misszió-
tudat és a szeretetadás vágya járta át, ezt a hitval-
lást testesítik meg ma is az anyaházban élõ nõvé-
rek – hangsúlyozta Varga Antal, aki külön is ki-
emelte a szomszédos Szent Gellért iskola és a nõ-
vérek mintaszerû kapcsolatát, a közösen szerve-
zett istentiszteleteket és segítõ programokat. 

A köszöntõt követõen dr. Székely János püs-
pök megáldotta az emlékhelyet, amely méltó-
képpen õrzi az 1942-ben elhunyt Farkas Edith
emlékét.   

Adománygyûjtés a munkácsi
és a dévai gyerekek javára
A Budavári Önkormányzat adománygyûjtést
szervez Munkács testvérváros és dévai gyermek-
otthon iskoláskorú gyermekeinek részére, aki-
ket nyáron zamárdi táborában lát vendégül.
Amivel segíthetnek: jó minõségû ruha, játék,
könyv, tankönyv. 
A gyûjtés helye: Vízivárosi Klub
(Batthyány u. 26. ).
Ideje: június 15-tõl 19-ig, 9:00-17:00 óráig.

Huszonegy évvel ezelõtt szervezték meg elõ-
ször az I. kerületi Egyházak Labdarúgó
Bajnokságát a Czakó utcai sportközpontban,
amelynek fõvédnöki tisztét idén is Orbán
Viktor miniszterelnök vállalta magára. A ti-
zenegy csapat részvételével megrendezett tor-
nán Nyilasi Tibor, egykori Ezüstcipõs váloga-
tott labdarúgó indította útjára a labdát. A
gyõztesnek járó kupát a Szent Anna Plébánia
II. csapata hódította el.

A kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnoksága nem
csupán egyszerû sportesemény, olyan értékte-
remtõ, közösségépítõ program is egyben, amely
még inkább összekovácsolja az itt élõket. Nem vé-
letlen tehát, hogy a több mint két évtizedes múlt-
ra visszatekintõ program töretlen népszerûség-
nek örvend a kerületiek körében. Idén a végsõ
gyõzelemért harcba szálló tizenegy csapat mellett
–a Szilágyi Dezsõ téri református templom a
Szeretethíd 2015. címû programjuk miatt nem
nevezett– a szurkolók is szép számban képvisel-
tették magukat a bajnokságnak a kezdetek óta
otthont adó Czakó utcai sportközpontban.
A közösségépítés és a folytonosság fontosságát
emelte ki a résztvevõket köszöntõ dr. Nagy
Gábor Tamás. A polgármester arra emlékezte-
tett, hogy jó néhány mai játékos még nem élt,
amikor huszonegy éve útjára indult a kezdemé-
nyezés, de sokan vannak olyanok is, akik min-
den eddigi bajnokságon játszottak. „A csapatok,

a játékosok tartják élet-
ben a programot, ne-
kik köszönhetõ, hogy
ismét itt lehetünk” –
hangsúlyozta dr. Nagy
Gábor Tamás elõreve-
títve, hogy a három év
múlva esedékes, jubile-
umi huszonötödik I.
kerületi Egyházak Lab-
darúgó Bajnokságán
az eddigieknél is na-
gyobb szabású prog-
ramra lehet majd szá-
mítani.  

Nyilasi Tibor, egykori
Ezüstcipõs és 70-szeres
válogatott ferencvárosi
labdarúgó megtisztelõ-
nek nevezte, hogy töb-
bek között Puskás Fe-
renc, Buzánszky Jenõ, Varga Zoltán, Dalnoki Jenõ,
Albert Flórián és Sándor Károly után õ is elvégez-
heti a kezdõrúgást. 

Vecsey András, a bajnokság fõszervezõje arra
hívta fel a jelenlévõk figyelmét, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan, Orbán Viktor ismét elfogad-
ta a szervezõk felkérését és elvállalta a rendezvény
fõvédnöki tisztét. A miniszterelnök a különdíjak
mellett a tavaly „elkelt” harmadik vándorkupa
helyett – a Tabáni Szent Sasok csapata három

gyõzelemmel hazavihette a trófeát –  újat ajánlott
fel, valamint az okleveleket is aláírta.

A bíztató szavakat és az imát követõen a
Katolikus Papok VII. Európa Bajnokságán a ma-
gyar válogatottal hetedik helyet szerzõ Fejes
Csaba atya, a Budavári Mátyás-templom csapatá-
nak tagjaként megáldotta a csapatokat és kezde-
tét vehette a játék. A bajnokság szabályai nem vál-
toztak, a két csoport elsõ helyezettjei a másodi-
kakkal játszottak a döntõbe jutásért, a vesztesek a
bronzéremért léphettek pályára. Méghozzá rend-
kívüli izgalmak közepette, hiszen a meccsek sorsa
büntetõrúgásokkal dõlt el: a gyõzelmet a Szent
Anna Plébánia II. csapata szerezte meg, a máso-
dik helyen a Tabáni Szent Sasok, a harmadikon a
Budavári Mátyás-templom végzett. 

Zárásként, mindenki hivatalos volt a közös
ebédre, a vörösboros marhapörköltet és a frissítõ-
ket, a rendezvényt támogató Budavári Önkor-
mányzat, a Római Katolikus Egyház, a Tabánért
Alapítvány, a Tabáni Spartacus Sport és Kör-
nyezetvédõ Egyesület, a Czakó utcai sportköz-
pont, az Arsenal Pékség és az I. kerületi KSE biz-
tosította.  

Tizenegy nyertes csapat az egyházi foci bajnokságon

Új név a kupán

Készítettek már bekötött szem-
mel szendvicset? Játszottak már
a Braille-írás betûivel? Passzol-
tak már csörgõlabdát a csapat-
társuknak? Ha olvasóink több-
ségének nem is, de a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium diákjai-
nak nemrég lehetõsége nyílt át-
élni látássérült diáktársaik hét-
köznapi megpróbáltatásait és
kipróbálni speciális sportjait.

A gimnázium évek óta közösen
szervezi a sportnapot a Fogyaték-
kal Élõk Budapesti Sportszerveze-
tével, így a hagyományos sport-
versenyek mellett a csörgõlabda
és a vak-sakk az idén is kipróbál-
ható volt. Ezen a tanításmentes
napon az érdeklõdõ diákok érzékenyítõ foglal-
kozásokon ismerkedhettek meg a fogyatéko-
sok életmódjához kapcsolódó egyéb tevékeny-
ségekkel is.

-Több mint tíz éve minden esztendeje meg-
rendezzük az iskolai sportnapot, amelyen a kez-
detektõl jelen vannak az olyan hagyományos
sportágak, mint a méta, a röplabda vagy a foci,
és egy lelkes pedagógusunknak köszönhetõen
az íjászat is – meséli Péterffy Mátyás, a gimnázi-
um igazgatóhelyettese. A versenyek egy részét a
Czakó utcai sportközpontban rendezzük, más
sportágak házi bajnokságait a tornatermekben
és az iskola sportudvaraiban tartjuk. A lebo-
nyolítást a gimnázium hat testnevelõ tanára se-
gíti, de a különbözõ helyszíneken zajló progra-
mokon a tantestület nyolcvan százaléka aktí-
van közremûködik. Egész nap zajlik az osztá-
lyok közötti bajnokság, amelynek végén ered-
ményt hirdetünk.

- A sportnapra rendszeresen eljönnek hozzánk
a csörgõlabdát bemutató vak diákok és itt van-
nak az önkéntesek is, akik foglalkozásokon mu-
tatják be a fogyatékkal élõk nehézségeit –veszi át

a szót Bajkó Judit igazgató asszony. A közelmúlt-
ban örömmel üdvözöltük a kezdeményezést,
amellyel a Budavári Önkormányzat a kerületi is-
kolákban tartandó érzékenyítõ foglalkozásokat
támogatja. Ebben a tanévben az iskola minden
osztálya megismerkedett mozgássérült, kerekes
székes társaik hétköznapi gondjaival és a gyere-
kek azt is megtudták a vendégektõl, hogy miként
tudnak segíteni, ha szükség van rá. A mozgássé-
rült diákok számára pályázati támogatás segítsé-
gével minél elõbb szeretnénk lifttel akadály-
mentesíteni az iskolát. Az önkormányzat az épü-
let fenntartójaként megadta a hozzájárulást, és
egy szülõnek köszönhetõen az engedélyezési terv
is elkészült.

A „Szilágyiban” mindig fontos volt, hogy a gye-
rekek lelkét a mûvészetek által, testi nevelésüket
a sportokon keresztül fejlesszük. Az elmúlt két
évben a TÁMOP-os lehetõségeket kihasználva
olyan diákjaink is eljuthattak a természet-közeli
sí-, vízi és kerékpár-táborainkba, akiknek erre
nem lett volna módja – mondja az iskola vezetõ-
je, majd sétára invitál, hogy képet kaphassunk a
sportnap eseményeirõl. 

A lépcsõházban, az udva-
ron, az edzõteremben (amit itt
mindenki csak „Magillának” ne-
vez) és a föld alatti pincében kü-
lönbözõ korú diákok bukkan-
nak fel egyedül vagy csapatosan
és keresik a legközelebbi hely-
színt. (A gyerekek minden egyes
sportfajta kipróbálásáért pecsé-
tet kapnak, amelyet a nap végén
összesítenek.) 
Az iskolai folyosó ablakából épp
a sportudvarokra látni, ahol javá-
ban tart a lányok röplabdamér-
kõzése, a hátsó udvaron métáz-
nak a kisiskolások, az alagsori
pince pedig erre a napra íjászpá-
lyává alakult. Az aulában az igaz-
gató asszony a 8-dikos Széni

Andráshoz vezet, aki épp Kovács Judittal, a
Fogyatékkal Élõk Budapesti Sportszervezetének
vezetõjével beszélget. A 14 éves diák paralim-
pikon úszó, korosztályában a világranglista 11.
helyezettje, a „szilágyisok” nagyon büszkék rá. 

Néhány asztallal arrébb Voján István sakk-
nagymester és látássérült tanítványa fogadja a
„kalandvágyó” sakkozó-jelölteket. A nagymes-
ter – aki sakkolimpikon és a Vakok Iskolájában
is tanít – egyéni szabadalmával újfajta vak-sak-
kot talált ki. Ezen a táblán nincsenek lyukak, a
figurákról hiányoznak a tüskék, mégis könnyen
használható a vakok számára is. A nagymester –
mint elmondta – edzõként részt vett több
Integrációs Sakk Európa-bajnokságon, ahol lá-
tássérült tanítványai számos érmet nyertek. 

Iskolai sétánk a kis tornateremben ért véget,
ahol a csörgõlabdás vendégválogatott bemutató
meccsre készülõdött.

A sportnap gyõztesei a 8.a és a 11.b osztály let-
tek, akik tortát, állatkerti belépõket és a napi gyü-
mölcsöt szállító Szatmári Ízek jóvoltából alma-
chipset nyertek. A pecsétgyûjtésben a 6.b volt a
legeredményesebb.                                                       a.

Vak-sakk és csörgõlabda a „Szilágyiban”

Farkas Edith 1908. november 19-én hozta lét-
re a Szociális Missziótársulatot, a szerzetesi
kongregációhoz, elsõként Magyarországon, vi-
lági tagok is csatlakozhattak. Tevékenységük
rendkívül sokrétû volt: többek között árvahá-
zat, gyermekkonyhát, gazdasági szakiskolát,
óvodát és szeretetházat is fenntartottak, figyel-
met fordítottak a kórházi betegek és az elítéltek
lelki gondozására. 

1911-ben vásárolták meg a Krisztina körúti
épületet, itt kapott helyet a missziótársulat
székháza, valamint megalapították az elsõ
Szociális Iskolát. Tizenegy évvel késõbb útjára
indította a hajléktalanok menhelymisszióját,
majd megszervezte az 1933-ban átadott budai
Szentlélek-templom felépítését. Még ebben az
évben hozzákezdett az idõközben szûknek bi-
zonyuló központi székház bõvítéséhez, a mun-
kálatok 1939-ig tartottak. Ennek eredménye-
képpen az Anyaház is egy új emelettel gazdago-
dott. 1942. március 24-én halt meg.

1. Szent Anna Plébánia II. csapata
2.  Tabáni Szent Sasok 
3. Budavári Mátyás-templom 
4. Szent Flórián Görög katolikus templom
5. Krisztinavárosi Plébánia csapata
6. Tabáni Szent Katalin Plébánia 

7. Várvédõ Lovagok 
8. Bécsi kapu téri evangélikus templom II.
csapata
9. Budai kapucinus templom 
10. Szent Anna Sördögök
11. Bécsi kapu téri evangélikus templom I. cs.

Gólkirály: Molnár Bács 12 góllal, Tabáni Szent
Sasok
Legjobb mezõnyjátékos: 
Kalmár Péter, Szent Anna Plébánia II. 
Legjobb kapus: 
Andréka Áron, Tabáni Szent Sasok
Legfiatalabb játékos: 
Józsa Lukács 9 éves, Szent Anna Sördögök

A bajnokság végeredménye:

A közösségépítés fontosságát emelte ki a résztvevõket köszöntõ Nagy Gábor Tamás pol-
gármester (A képen: Fehér Ferenc, Nyilasi Tibor, Nagy Gábor Tamás és Vecsey András)



Az európai uniós pályázati támogatásoknak kö-
szönhetõen idén több mint 18 milliárdra nõtt a
költségvetés fõösszege, derült ki a májusi képviselõ-
testületi ülésen, ahol a 2015. évi költségvetés módo-
sítása mellett, a tavalyi évet lezáró zárszámadás és
az önkormányzati tulajdonú cégek beszámolóinak
elfogadására is sor került. A képviselõk döntöttek
a civil, valamint a társasházi támogatások odaíté-
lésérõl, utóbbi pályázaton 53 800 000 forintot
osztottak szét a lakóközösségek között. Határozat
született arról is, hogy az önkormányzat csatlako-
zik Al Gore, egykori USA alelnök klímavédelmi
felhívásához, amelyet Áder János köztársasági el-
nök is támogatásáról biztosított. 

Jól dolgozott a katasztrófavédelem 

Elfogadta a képviselõ-testület a Budavári
Katasztrófavédelmi Õrs parancsnokának, a tava-
lyi évrõl szóló beszámolóját. Györe Antal tûzoltó
hadnagy többek között elmondta, hogy 2014-ben
összesen 71 tûzesethez és 105 mûszaki mentéshez
hívták ki a tûzoltókat. A parancsnok köszönetet
mondott az önkormányzatnak a kerület által meg-
vásárolt Dacia Duster riasztókocsiért. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kiemelte:
az õrs szakemberei olyan munkát végeznek,
amelynek fontosságával akkor szembesülünk, ha
segítségre van szükségünk. Mint rámutatott, a ka-
tasztrófavédelem, és ezen belül a tûzoltóság min-
den nap azon dolgozik, hogy megelõzze, illetve
szükség esetén megszüntesse a veszélyhelyzeteket.

Elfogadták a zárszámadást 

Az államháztartásról szóló törvényben elõírtak-
nak megfelelõen, a képviselõ-testület megalkotta
a tavalyi év gazdálkodását összegzõ zárszámadási
rendeletet. Dr. Lukácsné Gulai Anna tájékoztatá-
sa szerint, a rendelet 12,8 milliárd forint felhasz-
nálásáról ad számot, valamint bemutatja, milyen
források álltak rendelkezésre a feladatok végrehaj-
tásához. Részletesen kiolvasható a rendeletbõl az
önkormányzat vagyoni helyzete, az egyes intézmé-
nyek pénzügyi eredménye és tevékenysége. A
pénzügyi igazgató hangsúlyozta: a költségvetés ala-
kulását a KÖZOP források határozták meg, a mér-
leg szerinti eredmény tavaly is pozitív volt. Az sem
okozott gondot, hogy a pályázatok általában utófi-
nanszírozottak, hiszen az önkormányzat rendel-
kezik a szükséges anyagi fedezettel. Ennek köszön-
hetõen, minden önként vállalt és kötelezõ feladat-
nak eleget tett a kerület, túlköltekezésre egyetlen
esetben sem került sor. 

Flender Éva könyvvizsgáló szerint kijelenthetõ,
hogy az önkormányzat 2014-es gazdálkodása ki-
egyensúlyozott volt, likviditási nehézségek nem
merültek fel, jelentõs a mûködési tartalék, ami
megalapozott tervezésre utal. 

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) gratulált a zárszámadási rendelet össze-
állításához, ugyanakkor megállapította: a takaré-
kos mûködés nem érintheti hátrányosan a lakos-

ságot. Szerinte számos önkormányzati alkalma-
zott szerény körülmények között él, amin változ-
tatni kell. Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte: nincs
ellentmondás a kerületi fejlesztések és a rászoru-
lók támogatása között, hiszen mindkettõvel törõ-
dik az önkormányzat. 

Felülvizsgálták az idei költségvetést

A képviselõ-testület február végén hagyta jóvá az
idei költségvetést. Az azóta bekövetkezett pénz-
ügyi események miatt azonban szükségessé vált
néhány módosítás elvégzése. Többek között beke-
rült a költségvetésbe a vári midibusz pályázaton el-
nyert támogatás, míg a kiadási oldalon az intéz-
mény felújítások és a tárgyi eszköz keretek felosztá-
sa kap helyet. A költségvetés fõösszege 18,2 milli-
árd forint, ami továbbra is kiegyensúlyozott gaz-
dálkodást tesz lehetõvé. Történt még egy módosí-
tás, az önkormányzat ugyanis 2,4 millió forinttal
támogatja katasztrófavédelem kerületi laktanya-
épületének felújítását, és a bútorzat cseréjét. 

Megfelelõen mûködnek 
az önkormányzati cégek 

Támogatta a képviselõ-testület az I. kerületi
Házgondnoksági Kft. 2014. évi mérlegbeszámo-
lóját. Dr. Lukácsné Gulai Anna a kft. mûködésé-
vel kapcsolatos tapasztalatokat összegezve kiemel-
te, hogy a cég piacosítottan mûködik, azonban
nem célja a profittermelés. Az önkormányzat azt
szeretné, ha a társasházak számára alternatívát je-
lentene az üzleti alapon mûködõ vállalkozások
mellett. Ez sikerült, hiszen a Házgondnoksági Kft.
nagy számban lát el közös képviseletet,  miközben
minimális hasznot termel, mûködése pedig ki-
egyensúlyozott. 

Dr. Gallowich Margit Kornélia (LMP) meg-
döbbentõnek tartja, hogy külön ki kell emelni a
beszámolóban a szabályos és kiegyensúlyozott
mûködést, hiszen ennek természetesnek kellene
lennie. Feltette a kérdést: mennyivel jobb a lakók-
nak, hogy ingatlanukat önkormányzati tulajdonú
cég kezeli. Váradiné Naszályi Márta kijelentette:
a kerületben rossz a Házgondnoksági kft. híre,
volt olyan év, hogy egyetlen társasházi pályázatuk
sem kapott támogatást. A beszámolóból szerinte
az sem derül ki, hogy ebbõl a negatív spirálból ki-
keveredne a cég. A képviselõ úgy gondolja, ha a
kft. nem tud jobban mûködni, nincs értelme
fenntartani.
Dr. Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: a mostani
beszámolónak nem része a korábbi években elkö-
vetett szabálytalanságok elemzése. A korábbi ügy-
vezetõ hamisított okiratokat nyújtott be a felügye-
lõ bizottságnak, annak tagjai a dokumentumok
alapján jóhiszemû döntéseket hoztak. Amint fény
derült a visszaélésekre, azonnal megtették a rend-
õrségi feljelentést. 

Mátyásy György igazgató hangsúlyozta: kineve-
zésekor azt a feladatot kapta, hogy helyes irányba
vezesse a céget. A bizalom megvan, hiszen a

Házgondnoksági kft. a korábbi rossz híre ellenére
sem veszítette el a társasházait, sõt sikerült új lakó-
közösségeket is megnyerni.   

A Budavári Kapu Kft. beszámolójával kapcso-
latban dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazga-
tó rámutatott: a kft. kizárólag az önkormányzat fe-
lé nyújt szolgáltatásokat, s júniustól a fõvárosi
utak melletti parkoltatás is a feladatai közé került.
A cég üzemeltetéssel foglalkozik, bevételei teljes
egészében az önkormányzathoz kerülnek. Váradi-
né Naszályi Márta (PM) és Veres Dávid (DK) sze-
rint átláthatóbbá kellene tenni a kerületi parkolás
mûködtetését.

A pénzügyi igazgató válaszában leszögezte: a zár-
számadásban részletesen olvasható, mibõl tevõ-
dik össze a kerület több mint 800 millió forintos
parkolási bevétele. Ami a Várkert Bazár mélyga-
rázst illeti, az önkormányzati üzemeltetés átmene-
ti megoldás volt, az épület állami tulajdonba adá-
sa pedig a beruházás része, hiszen így kerül egy kéz-
be a Várkert Bazár valamennyi létesítményének
mûködtetése. Dr. Nagy Gábor Tamás emlékezte-
tett: a mélygarázs kifejezetten azért készült, hogy a
különbözõ programokra érkezõk biztonságosan
leparkolhassák autóikat.

Új vezetõ a Budavári Kapu Kft. élén

Titkos szavazással döntött a képviselõ-testület a
Budavári Kapu Kft. új ügyvezetõ-igazgatójának
személyérõl. Ennek értelmében a feladatot 2016.
december végéig, az eddigi megbízott vezetõ,
Isaszeginé Balla Éva látja el. Szintén szavazással ha-
tároztak a felügyelõ bizottság tagjairól és a könyv-
vizsgáló személyérõl.

Sikeres volt a társasházi pályázat 

Összesen 109 lakóközösség indult az idei társas-
ház felújítási pályázaton, többen azonban nem fe-
leltek meg az elõre megadott követelményeknek.
Mint Vadász Ildikó a Vagyoni iroda vezetõje el-
mondta, az elõzõ évrõl 3,8 millió forint átkerült a
mostani a támogatási keretbe, így 53 800 000
forintot osztott szét a pályázatokat elbíráló mun-
kacsoport a kerületi társasházak között. Dr.
Gallowich Margit Kornélia (LMP) elismerte,
hogy folyamatosan szépül a kerület, azonban úgy
látja, érdemes lenne még több támogatást nyújta-
ni a lakosságnak. Szerinte az 50 millió forint a ke-
rület költségvetéséhez képest rendkívül kevés,
legalább a duplájára lenne szükség. Veres Dávid
nehezményezte, hogy a rendelkezésre álló összeg-
bõl elsõsorban a homlokzati felújítások valósul-
nak meg, pedig az életminõséget valóban javító
beruházáskora is szükség lenne. Dr. Nagy Gábor
Tamás kifejtette: a kilencvenes években komoly
vitákat okozott, hogy vajon lehet-e közpénzbõl
magántulajdonú beruházásokat támogatni.
Nem véletlenül nyújt kedvezményes hitelt is az
önkormányzat, ahogyan a helyi védettségû épüle-
tek is más elbírálás alá esnek. A cél az, hogy a köz-
pénz biztosításával az elsõ lökést adja meg az ön-

kormányzat, ami elnézve az épületállomány meg-
újulását, beváltotta az ehhez fûzött reményeket.

Pályázati támogatás civileknek 

63 pályázat érkezett a társadalmi szervezetek, köz-
célú feladatok, valamint közcélú karitatív célok tá-
mogatására kiírt önkormányzati pályázatra. 

Dr. Patthy Szabolcs (Fidesz-KDNP), az elbírá-
lást végzõ munkacsoport vezetõje a tapasztalato-
kat összegezve kiemelte: évrõl-évre többen kérnek
anyagi segítséget, ezért megfontolandó a keret-
összeg megemelése. A pályázatok elbírálását, vala-
mint a tavaly támogatást kapott szervezetek beszá-
molóit egyaránt elfogadta a képviselõ-testület. 

Hatékony a kerületi gyermekvédelem

A kerületben mûködõ gyermekjóléti ellátórend-
szer átfogó értékelését is elfogadta a képviselõ-tes-
tület. Váradiné Naszályi Márta a jelentéssel kap-
csolatban kifejtette: az önkormányzatnak nem
dolga véleményt mondani a kerületben lakó szü-
lõk életmódjáról, például arról, hogy a gyerekek
mintegy fele egyszülõs családban nõ fel. Az önkor-
mányzat nem írhatja elõ, hogy a polgárok hogyan
éljenek, a feladata az, hogy segítse a gyerekek egész-
séges fejlõdését. Dr. Nagy Gábor Tamás úgy látja,
hogy a jelentés nem mond ítéletet, pusztán ténye-
ket állapít meg, és felhívja a figyelmet az ezekhez
kapcsolódó teendõkre. Tóth Gábor (Fidesz-
KDNP) a társadalmi együttmûködés fontosságát
hangsúlyozta. Remenyik Ildikó (MSZP) arra hívta
fel a figyelmet, hogy érdemes lenne különbözõ se-
gítõ tréningeket tartani.

Végezetül a képviselõ-testület megtárgyalta és el-
fogadta a közalapítványok tavalyi évi beszámolóját.
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A képviselõ-testületi ülésen történt

A Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
együttmûködésével megnyílt a látogatók elõtt a Magdolna-to-
rony. A torony aljában valamint a Kapisztrán téren a „Budapest
Romokban” címû kiállítás az 1944-1945, valamint az 1956 évi há-
borús pusztítást mutatja be. Emellett a templomban a Budai Vár
és a Magdolna-torony történetével is megismerkedhetnek a turis-
ták. A torony tetejébõl gyönyörû körpanoráma tárul a látogatók
elé és megtekinthetik az ország legnagyobb harangjátékát is, mely
24 haranggal mûködik.

A templom üzemeltetését, valamint a tárlatvezetést a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum végzi, a belépõjegyet a Hadtörténeti
Múzeum pénztárában (bejárat a Tóth Árpád sétányról) lehet meg-
váltani.

A tárlatvezetés óránként indul, a kilátótér nem akadálymentes, csak kísérõvel
és saját felelõsségre látogatható! Az utolsó tárlatvezetés 17.00 órakor indul. 
A Magdolna-torony nyitva tartása szeptember 30-ig:  hétfõnként: zárva,
keddtõl - vasárnapig: 10.00-18.00 óráig

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Építészeti Értékvédelmi
Támogatás 2015
Budapest Fõváros Közgyûlése 37/2013. (V.10.) számú,
Budapest építészeti örökségének fõvárosi helyi védel-
mérõl szóló rendelete értelmében a hatálya alá tartozó
építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüt-
tesek, illetve tartozékaik felújítása, helyreállítása érde-
kében végzett munkák megvalósulásának elõsegítését
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázata
keretében 200 millió Ft-al kívánja támogatni. A pályáza-
ti felhívások a Budapest Portálon (www. budapest.hu)
megjelentek, onnan letölthetõk, nyomtatott formában
pedig a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1052, Bárczy István u. 1-3.) átvehetõk.

Mûemléki Keret 2015
Budapest Fõváros Közgyûlése a fõváros városképét
meghatározó, örökségvédelem alatt álló épületek re-
konstrukciójának, felújításának támogatására 300
millió Ft-ot biztosított, amelyet a „Mûemléki Keret
2015” pályázata útján kíván hasznosítani.
A pályázati felhívások a Budapest Portálon (www.
budapest.hu) megjelentek, onnan letölthetõk, nyomta-
tott formában pedig a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-
3.) átvehetõk.

Belépõdíjak a Magdolna-toronyba:

Felnõtt jegy: 800 Ft. Diák jegy: (6-26 éves korig) 18 év felett diákiga-
zolvány felmutatása mellett: 400 Ft. Nyugdíjas jegy: 400 Ft.
Családi belépõ: (maximum 2 felnõtt és 1-4 gyermek, további gyerme-
kek nagycsaládos igazolvánnyal) 1.600 Ft.

Hadtörténeti Múzeum és Magdolna-torony közös 
belépõ:
Felnõtt jegy: 1.900 Ft.Diák jegy: (6-26 éves korig) 18 év felett diákiga-
zolvány felmutatása mellett: 1.000 Ft. Nyugdíjas jegy: 1.000 Ft.
Családi belépõ: (maximum 2 felnõtt és 1-4 gyermek, további gyerme-
kek nagycsaládos igazolvánnyal) 3.800 Ft.

Megnyílt a Magdolna-torony
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Ketten vehették át a Budavári Virág Benedek Díjat

Pedagógusok köszöntése
(Folytatás az 1. oldalról) 
Ma még nem látjuk az oktatási reform eredmé-
nyét. Hiába vezették be az életpályamodellt, hiá-
ba történt béremelés, a pedagógusok lelki sérel-
met hordoznak, mellõzöttséget éreznek. Joggal
vetik fel a kérdést, mit tehetnek azért, hogy a
rendszer-átalakítás jó irányban érjen véget. Dr.
Nagy Gábor Tamás úgy látja, hogy az alulról jövõ
kezdeményezések ha lassan is, de beépülnek az
oktatásba és idõközben az is bebizonyosodott,
hogy nem jó a túlzott központosítás.

A polgármester többek között Eötvös József
egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter szavait
idézte, aki szerint „Félig sem olyan fontos az, amit
tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanít-
juk. Amit az iskolában tanultunk, annak legna-
gyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó
oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyako-
rol, megmarad.” Az ünnepség szónoka úgy vélte,
ha a jelenlegi rendszer nem tesz különbséget a
módszerek és a különbözõ képességû, fejlettségû
gyerekek között, akkor a pedagógusoknak kell
megtenniük azt.

- A Budavári Önkormányzat nem feledkezik
meg a lelket megérintõ pedagógusokról – ünnep-
ségünk alkalmából ezt szeretnénk üzenni az itt
dolgozó pedagógusoknak – zárta beszédét
Budavár polgármestere.

Ezt követõen azokat az idõs pedagógusokat kö-
szöntötték, akik több évtizede szerezték meg diplo-
májukat. Lovas Józsefné 60 éve végzett a Brunszvik
Teréz Óvónõképzõben, Berecz Zoltánné, aki
1961-tõl 30 éven keresztül a Lovas úti Óvoda veze-
tõ-helyettese volt, ugyancsak 60 éve szerzett diplo-
mát a Kisvárdai Óvónõképzõben.

Az ünnepség a kerületi pedagógusok elismeré-
sére alapított Budavári Virág Benedek Díj kitün-
tetõ cím átadásával folytatódott. Az idei évben a
képviselõ-testület döntése alapján két kiváló pe-
dagógus, Törökné Nagy Mária, a Petõfi Sándor
Gimnázium intézményvezetõ-helyettese és dr.
Pelényi Attiláné, a Toldy Ferenc Gimnázium ta-
nára  vehette át az elismerést.

Törökné Nagy Mária a díj átvételét követõen
Virág Benedeket idézte, aki hajdan így írt:
„Születtem, szerettem hazámat s dolgoztam érte.
Ez az én életem története. Tegyetek ti is így.
Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, ak-
kor Magyarország boldog lesz.” -Ezek a monda-
tok minket is köteleznek és nagy felelõsséget ró-
nak ránk – mondta, majd hozzátette, hogy az elis-
merést egyének kapják, de valójában a díj a Petõfi
gimnázium közösségét illeti. Büszke és hálás va-
gyok, hogy 30 éve ezt a közösséget szolgálhatom.

Dr. Pelényi Attiláné, a másik díja-
zott – amint az ünnepség résztvevõi-
nek elárulta - csaknem 30 éve, hogy átlépte
a Toldy Gimnázium küszöbét. Az önkormányza-
ton, a fenntartón és pedagógus közösségen kívül
külön köszönetet mondott a gyerekeknek, akik
nélkül lehetetlen lett volna megkapnia ezt az elis-
merést.

Az önkormányzat és a kollégák ezen az ünnep-
ségen köszöntek el azoktól a pedagógusoktól,
akik több évtizedes pályájuk lezárásaként az idei
tanév végén nyugdíjba vonulnak: Nyilas Tündé-
tõl, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanárá-
tól, Barna Jánosnétól, a Farkas Ferenc Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola iskolatitkárától,
Zsigmond Anna Máriától, a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium tanárától, valamint Stelzelné Szabó
Erzsébettõl, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
igazgatójától. Az igazgató asszony szót kért és kol-
légái, valamint az önkormányzat vezetõi elõtt
mondott köszönetet a családjának, amelynek
tagjai 41 éven keresztül „tûrték”, hogy a hobbija a
pedagógiai munka legyen. 

Köszönetét fejezte ki továbbá a fenntartónak és a
Budavári Önkormányzatnak, hogy tíz éven át ve-
zethette a Kosztolányit. Márai Sándor szavait kissé
átfogalmazva idézte: „Az I. kerületben dolgozni
életforma” – köszönöm, hogy erre én is lehetõsé-
get kaptam – zárta szavait Stelzelné Szabó Erzsébet.

Az ünnepség további részében közel ötven, a
tankerületi igazgató által dicséretben részesített
pedagógust köszöntettek, majd az országos verse-
nyeken döntõbe jutott diákokat felkészítõ taná-
rok bemutatására került sor.

A díjátadó ünnepség fogadással zárult.

Energetikai 
korszerûsítés 
a Czakón is

84 millió forint vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Budavári Önkormányzat az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Programjából a Czakó utcai sportközpont öltö-
zõjének, az Iskola utca 12. szám alatti irodaépü-
let és az Iskola utca 16. szám alatti GAMESZ
irodaház energetikai korszerûsítésére.  

Nyáron újabb energetikai felújítások indulnak
a kerületben. Európai uniós pályázati forrásból
megkezdõdik a Czakó utcai sportközpont öltö-
zõjének utólagos külsõ oldali hõszigetelése, a
külsõ nyílászárók cseréje és az épület fûtésének
korszerûsítése. A felújítási munkálatok a
Nyárbúcsúztató Bál programját nem zavarják. 

A GAMESZ Iskola utcai épületében szintén
utólagos hõszigetelést és a külsõ nyílászárók
cseréjét végzik el. Az Iskola utca 10. szám alatt
lévõ irodaépületben fûtéskorszerûsítést, hõszi-
getelést és a nyílászárók cseréjét végzik el. 

A beruházások várhatóan õszre, a következõ
fûtési szezonra elkészülnek. 

Az energetikai korszerûsítésekkel jelentõsen
csökkenthetõ az intézmények energiafogyasztá-
sa, amely hozzájárul a takarékos mûködéshez.
Emellett pedig csökken a környezeti terhelés is. 
A kerület korábban is jelentõs forrásokat nyert
már energetikai felújításra. A tavalyi évben kö-
zel 180 millió forint pályázati forrásból valósult
meg az Iskola utcai bölcsõde, a Lovas úti bölcsõ-
de és óvoda, a Nyárs utcai és a Mészáros utcai
óvoda hõszigetelése. 

Törökné Nagy Mária 1988 szeptembere óta a
Petõfi Sándor Gimnázium tanára, melynek
2002 óta az intézményvezetõ-helyettese is. Az
angol nyelv oktatásának innovatív képviselõje.
Minden új pedagógiai módszert kipróbál és al-
kalmaz. Kitartásával, önzetlen odaadásával, a
hivatása melletti elkötelezettségével, remek
szervezõ készségével nem csak a kollégái és az
iskola vezetése, de tanítványai elõtt is
példaképnek számít. Megbízható-
sága, pontossága  és kiváló szakmai
felkészültsége mellett hivatástuda-
ta és teherbírása is méltán meg-
alapozta megbecsültségét – ta-
nárként és intézményvezetõ-he-
lyettesként egyaránt.

Dr. Pelényi Attiláné, a Toldy Ferenc Gimná-
zium matematika–fizika szakos tanára. 1985
óta tanít a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ezzel
párhuzamosan a felsõoktatásban is dolgozik,
több mint két évtizede a SOTÉ-n angol nyelven
oktat fizikát, egyetemi jegyzetek, példatárak
szerzõje. Szakmai munkájának eredményessé-

gét tükrözi, hogy tanítványai közül számosan
szerepeltek kiválóan az országos mate-

matikai versenyeken, amiért 2002-
ben elnyerte a kiváló tehetséggon-
dozó tevékenységet jutalmazó
Ericson díjat. Szaktanári munká-
ja mellett mindvégig osztályfõ-
nökként is kiváló teljesítményt
nyújtott. Negyvenöt éves pedagó-

gusi pályáját mindenkor a nagy
szakmai tudás, a magas színvonalú

tanári munka, gyermekszeretetbõl
táplálkozó igényes nevelõi tevékenység,

fáradtságot nem ismerõ kezdeményezõ készség,
derû és a hivatásával kapcsolatos mély elkötele-
zettség jellemezte.

Dr. Pelényi Attilánét az idei pedagógusnap al-
kalmából Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere Németh László Díjjal tüntette ki.

2010-ben a Magyar Országgyûlés a Nemzeti Összetartozás
Emléknapjává nyilvánította a trianoni békediktátum meg-
kötésének június 4-i évfordulóját, azóta e napon emlékezünk
az elcsatolt országrészek magyarjaira. A Budavári Önkor-
mányzat hagyományaihoz híven a Clark Ádám téren, az
Országcímer elõtt tartott megemlékezést. 

A Himnusz közös eléneklését követõen Juhász Réka és
Juhász Dénes adták elõ az Ó, bujdosó magyar tekints fel az
égre kezdetû Trianon ihlette dalt.

„Több éves hagyományunk, hogy itt, az ország szívében, a
magyar királyok õsi lakhelyének tövében, az Országcímernél
emlékezünk ” – nyitotta meg az
ünnepséget Incze Ildikó ren-
dezvényi referens, majd Tria-
nonra emlékezve így folytatta:
„3,2 millió elszakított honfitár-
sunk pusztán annyit kért az új
országoktól, hogy hagyják õket
dolgozni, békében élni, halni,
imádkozni, szeretni, ne üldözze-
nek senkit azért, mert magyar.
Tudjuk, sokan a saját bõrün-
kön is tapasztaltuk, a kérésnek
nem volt foganatja.”

Incze Sándor, sepsiszentgyör-
gyi nyugalmazott református es-
peres, Szent Pál rómaiakhoz írt
levelébõl vett idézettel kezdte ün-
nepi beszédét: „Nem azé, aki
akarja, sem nem azé, aki fut, ha-
nem a könyörülõ Istené.” Az
idézet után az esperes így folytat-
ta: „Biztos sokan nem akarták,
hogy létezzen Magyarország, de
lett és van, s hisszük, lesz is, mert
ezt akarja a könyörülõ Isten.”

A lelkész megemlékezett
Antall József miniszterelnök-

rõl, aki kimondta: lélekben tizenötmillió
magyar miniszterelnöke.

„Az az ötmillió ember, aki határon kívül él,
lélekben mégis itt marad az idõk végeztéig,
mert Antall József nem csak elmondta, hogy
lélekben összetartozunk, de azóta bizonysá-
got is kaptunk: a magyar állampolgárságot” –
hangsúlyozta a tiszteletes. Incze Sándor emlé-
keztetett a közelmúltban zajlott csíksomlyói
búcsúra, ahol többszázezren énekelték együtt,
hogy Isten, áldd meg a magyart. Az összetarto-
zás koszorúinak és virágainak elhelyezése elõtt
Sipos Imre Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus cí-
mû versébõl adott elõ részleteket.

A Budavári Önkormányzat nevében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, a Fõvárosi
Kormányhivatal képviseletében dr. Brezoczki
Erika Erzsébet az I. kerületi hivatal vezetõje
koszorúzott, majd a civil szervezetek helyezték
el virágaikat.                                                                       DIA

Megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napján

A gyerekeké volt a Vár
Május utolsó vasárnapján reggeltõl délutánig gyerekprogramokkal várták a
kerület apraját és nagyját. Az óvodás és kisiskolás korosztály rövid idõn belül
birtokba vette az egész Kapisztrán teret.

A Miénk a Vár! címmel megrendezett gyereknapi programon a környéken
pónifogat vitte körbe a kicsiket és a bátrabbak a törpelovak nyergébe is fel-
pattanhattak. A tér egyik szegletében magyar háziállatokkal, többek között
nyúllal, libával, birkával és kecskével barátkozhattak a látogatók, és gyerek-
nap lévén, ezúttal a háziállatok is kicsinyeikkel érkeztek.

Egy-egy mozgalmasabb ese-
mény után a térre kihelyezett
asztalok és padok kínáltak pi-
henést a kicsiknek, ahol min-
denki választhatott a gyöngyfû-
zés, gipszkiöntés, festés és rajz-
verseny közül. Egy önkéntes
ezermesternek köszönhetõen,
az érdeklõdõk látványos fizikai
kísérleteket is megnézhettek.

A Peter Cerny Alapítvány
munkatársai egy koraszülött-
mentõautóval érkeztek, amely-
re – életkortól függetlenül –
minden gyerek kíváncsi volt.
Az arcfestõmûhely a Városhá-
za aulájában rendezkedett be

és hosszú, kígyózó sor jelezte, hogy e program nagyon népszerû. Az idén a
pillangó és a cica arcmintákra adták fel a legtöbb rendelést. 

A Népjóléti Közalapítvány gyereknapi rendezvényét számos cég és vállal-
kozás támogatta, többek között a szponzoroknak köszönhetõ, hogy minden
vendéget édes és sós süteménnyel, csokoládéval, jégkrémmel és üdítõvel is
megkínálhattak.

A gyereknapi alkalmi színpadon négy órán keresztül látványos táncbemu-
tatókkal szórakoztatták a közönséget. A Csillagszemû táncegyüttes ifjú nép-
táncosainak mûsora és Kolomposék vidám népzenéje egyaránt nagy sikert
aratott az ifjú közönség körében. A tombolasorsolásokkal megszakított
programban a Madách Musical Stúdió különbözõ korú csoportjai látvá-
nyos show-mûsorokat mutattak be. A hat és huszonegy év közötti gyerekek-
fiatalok a profik magabiztosságával mozogtak a színpadon, többségük a
Madách Színház musical elõadásaiban is szerepel.

Az idei gyereknap borús idõben indult, de vidám hangulatban és derûs,
délutáni napsütésben ért véget.                                                                                    -a-

A Nemzeti Összetartozás Napján a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium aulájában
határon innen és határon túli magyar kép-
zõmûvészek munkáiból nyílt kiállítás. A
megnyitón Juhász Gyula Trianon címû
versét felolvasó László Attila, az erdélyi
Kõhalomból származó színész elevenítette
fel újzélandi fellépésének megható perceit,
amikor az ott élõ magyar közönséggel ta-
lálkozhatott.

Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató kö-
szöntõjében kiemelte: a gimnázium meg-
elõzte korát, ugyanis 1991-es alapításakor
pedagógiai tervébe foglalták, hogy a 12. év-
folyam látogatást tegyen a határon túlra, és
ismerkedjen a magyar irodalom és történe-
lem emlékeivel. Emlékezetes volt a diákok
rácsodálkozása az Erdélyben hallott mon-
datra: „könnyû maguknak magyarnak len-
ni Budapesten”.

Kiállító mûvészek: Donát Lajos, Essig
Klára, Ferenczy Béla, Jánosi Anna, Juhos
Kiss Sándor, Kelemen Dénes Hunor,
Konthur Bertalan, Kovács Zsolt, Nagy
Jolán, Nagy Ottó, Mózessy Egon, Sallay
László, Sánta Péter, Tarnaveon Katona
Tamás.    

A Czakó utcai sportközpont öltözõjét is felújítják



XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2015. JÚNIUS 12., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5Várnegyed

Június 20-án közel negyven fõvárosi és vidéki
helyszín kínál erdélyi tematikájú programot a
Múzeumok Éjszakáján. Idén szerveztek elõször
közös témára kulturális eseményeket a résztvevõ
intézmények. Írásunkban ízelítõt adunk a sokfé-
le programból.

Mintegy félszáz Erdéllyel kapcsolatos ese-
ménnyel találkozhatnak majd a látogatók a tizen-
harmadik Múzeumok Éjszakáján. Képzõmû-
vészeti, irodalmi, néprajzi és gasztronómiai prog-
ramokból egyaránt lehet válogatni.

Erdély középpontba állításának aktualitását
az adja, hogy két országos múzeum is ehhez
kapcsolódó kiállítást nyitott meg a közelmúlt-
ban. A Magyar Nemzeti Galériában augusztus
végéig látható a Sors és jelkép, erdélyi magyar
képzõmûvészet 1920-1990 címû tárlat. A ren-
dezõk a megszokott Erdély-sztereotípiák he-
lyett a kevéssé ismert, rejtett vagy ismeretlen
vonatkozások megismertetését ígérik. Az átfo-
gó igényû kiállítás anyagát döntõen az erdélyi
köz- és magángyûjteményekbõl kölcsönzött
tárgyak adják. A tárlat kilenc szekcióban mu-
tatja be Erdély magyar mûvészetének hét évti-
zedét.

A Néprajzi Múzeumban A székelykaputól a tö-
rülközõig, Szinte Gábor gyûjtései címû kiállítás-
sal találkozhatnak a látogatók.

A Múzeumok Éjszakáján változatos programo-
kat kínálnak a kerületi gyûjtemények, kiállítóhe-
lyek. A Várkert Bazárban Erdély madártávlatból
címmel nyílik fotókiállítás, amelyet Orbán János
Dénes kolozsvári költõ estje követ.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban
Az elfojtott szerelem motívumai címmel Tímár
Sára tanítványai énekelnek erdélyi népdalokat,
míg Szabó Katalin kurátori vezetést tart az
Izgalom biológiája címû, Selye Jánost és a stressz
elméletet bemutató kiállításon. A régmúlt sze-
relmekrõl Németh György ókortörténész tart
elõadást, A szerelmi szenvedély anatómiája cím-
mel, a huszonegyedik századi intimitásról Tari
Annamária pszichoanalitikus beszél, míg Varga
Benedek elõadásának témája a nõi hisztéria az
orvostörténelemben.

A Magyar Nemzeti Levéltár többek között, be-
mutatja Mária Terézia azon aranypecsétes okle-
velét, amelyben fejedelmi rangra emelte Erdélyt.

A Magyar Nemzeti Galéria programjai közt
szerepel gasztrosarok is, és ahol erdélyi ételeket
kóstolhatnak a látogatók, de erdélyi témájú gye-
rekprogramokat, tárlatvezetéseket, filmvetítést is
mûsorra tûznek a szervezõk.

A Múzeumok Éjszakája teljes programja meg-
található a www.muzej.hu honlapon.                 dia

(Folytatás az 1. oldalról) 
Majd az 1849-es eseményeket idézve, Görgey Artúr szerepét emelte ki, aki
tudta, ha egységesíti az erõket, kivívja a szabadságot. Élete regénybe illik.
Ezen a napon, 99 évvel ezelõtt, 99 évesen halt meg. Aligha véletlen egy-
beesés – jegyezte meg az ünnepség szónoka.

A Kerület Napja alkalmából a Budavári Önkormányzat elsõ ízben húsz
évvel ezelõtt ítélte oda a díszpolgári címet. Idén Dragonits Tamás építész-
mérnök sok évtizedes kiemelkedõ munkáját ismerték el a díjjal.

Az ünnepeltet elsõként a polgármester köszöntötte, aki úgy fogalma-
zott, Dragonits Tamás annak a nagy generációnak velünk élõ képviselõ-
je, akinek az a feladat jutott, hogy a romokból építsen. Építeni annyi,
mint alkotni, teremteni – országot építeni itt a Várban, az ország törté-
nelmi és szakrális központjában. Erre csak az képes, akiben van derûs élet-
szemlélet és hit. Ha találkozunk vele az utcán, viccesen így köszön: „Te, azt
hallottad, hogy....?” Akik ismerik, tudják, hogy nem kenyere az önzés, õ
bölcs barát és úriember.

Dragonits Tamás neve jelképe a mûemlék-helyreállításnak. A szakma
és a közösség szeretete hatja át. Jellemzõ rá e korábban tett kijelentése:
„Nem azokra vagyok büszke, amiket építettem, hanem amiknek az átala-
kítását meg tudtam akadályozni.” 

A mûemlékes szakma és a civil társadalom nevében dr. Fejérdi
Tamás, a Magyar Világörökség Nemzeti Bizottságának tagja mondott
laudációt. Úgy fogalmazott, Japánban létezik az úgynevezett. „nemzeti
kincs” kategória; Dragonits Tamás minden feltételnek megfelel, hogy eb-
be a kategóriába kerüljön. Boldoczki Gábor trombitamûvész a fiatal bará-
tok nevében egy személyes történettel, majd Albinoni Esz-dúr concertójá-
val és Schubert: Ave Mariájával köszöntötte az idõs építészt. (Zongorán
közremûködött: Szabó Terézia.)

A díszpolgárok nevében Török Ferenc építész, nyugalmazott egyetemi
tanár, a Budavári Nagyboldogasszony Fõplébánia képviselõ-testületének
örökös tiszteletbeli elnöke szólt az ünnepelthez. Köszöntõjét e szavakkal
kezdte: „Nehéz laudálni, akinek hamiskás a mosolya és mindig derûs. A
stílus maga az ember” –, majd Dragonits Tamásnak a Várért tett mûem-
lékvédelmi tevékenységét méltatta.

A laudációk után dr. Nagy Gábor Tamás a május 21-éhez fûzõdõ kul-
túrtörténeti eseményeket idézte fel. 1893-ban ezen napon avatták fel Zala
György Honvéd emlékmûvét, 1906-ban ugyancsak ezen a napon leplez-
ték le Stróbl Alajos Szent István szobrát. 

81 évvel ezelõtt, e napon jelent meg Kós Károly: Országépítõ címû köny-
ve. „Kós Károly személyében nemcsak az építészre, hanem a polihisztorra
is emlékezünk – hangsúlyozta a polgármester. Az eredeti elsõ kiadást olyan
közösség nyújtja át ajándékba, aki Dragonits Tamásban is az országépítõt
látja”  – zárta beszédét az ünnepség szónoka.

Dragonits Tamás miután köszönetet mondott az elismerésért, e soro-
kat írta a díszpolgárok Aranykönyvébe: „Beírtak engem mindenféle
könyvbe / és minden módon számon tartanak” /– írta Kosztolányi
„Búsan panaszkodva”. / Beírtak engem a szép Aranykönyvbe, és az sem
rossz, hogy számon tartanak/ – gondolom magam, „vidáman köszönve”.

Múzeumok Éjszakája Erdély jegyében

Dragonits Tamás lett
Budavár új díszpolgára

„A szervezéshez értettem igazán”

Díszpolgár hamiskás mosollyal
Dragonits Tamás mellett nem lehet
„csak úgy” elmenni az utcán. Ha isme-
ri az ember, biztosan megállítja egy rö-
vid beszélgetésre, mert szellemes gon-
dolatai, viccei a legborongósabb idõ-
ben is derût fakasztanak. A 91 éves
Ybl- és Forster-díjas építész akkor sem
tagadta meg önmagát, amikor május
21-én átvette a Budavár Díszpolgára
kitüntetést.

Így szólt a közönséghez: „Kedves gyere-
kek! A ’dísz’ kifejezés az életem különbö-
zõ periódusaiban gyakran elõkerült.
Elõször ’díszpinty’ voltam – néha az édes-
anyám nevezett így. Hatvan évvel ké-
sõbb, életem egyik legszebb napján, a
Göteborgi Egyetem díszdoktori okleve-
lét vehettem át. Úgy érzem, ez a két ’dísz’
mégsem volt az igazi.

Ez a mostani: a díszpolgárság egészen
más. Itt polgárról van szó és arról, hogy
a közösség valakit észrevesz, majd azt
akarja, hogy mások is észrevegyék.
Köszönöm az elismerést az önkor-
mányzatnak, a polgároknak és arra ké-
rem, a díszpolgárokat, hogy fogadjanak
maguk közé.”
s A kitüntetés átvétele óta eltelt néhány
nap. Azóta változott valami az életében?

- Igen, öregedtem. Félre téve a tréfát, na-
gyon kedvesek voltak az emberek, sokan
gratuláltak. Két régi barátom levelet kül-
dött, mert személyesen nem tudtak el-
jönni a díjátadásra.
sMi volt az elsõ sikerélménye a pályáján?

- Az építészet harminchatféle szakmából
áll. Annak idején nem tudtuk, hogy a
kõmûvesek mit is csinálnak.  A mûemlé-
ki helyreállításoknál az volt a felada-
tunk, hogy meggyõzzük a kõmûveseket,
hogy kézmûvesként, igényesen dolgozza-
nak. Amikor ez sikerült, nagyon sokat
tanultam tõlük.

Amikor 1949-ben a FÕTI-ben (Fõvá-
rosi Tervezõ Intézet) elkezdtem a mun-
kát, jó érzés volt látni, hogy a romos há-
zak a szemünk elõtt újulnak meg.
Emlékszem a pillanatra, amikor a villa-

mosról az EMKE székházon megláttam
az elsõ olyan párkányt, ami az én rajzom
nyomán készült.
sMiért választotta ezt a hivatást?

- Az édesapám nagybátyja, Szvetnik
Mátyás építész volt, Ybl Miklós mellett
dolgozott. A családi példa nyomán
apám úgy gondolta, ez egy jó szakma,
mert sok pénzt lehet vele keresni. Ma
már tudom, hogy nem lehet...
s Melyik munkája maradt a legemlékeze-
tesebb?

- Az 1960-as évek elején, az egervári vár-
kastélyon dolgoztunk. A rossz statikai ál-
lapot miatt rengeteg földalatti erõsítést
kellett végezni. A megyei tanácselnök-
helyettes csóválta a fejét, hogy már két és
félmillió forint benne van az építkezés-
ben és még semmi sem látszik belõle.
Azt mondta, itt akasztani fognak.
Amikor a felújítási munkák után meg-
újult az épület, a tanácselnök az avatóbe-
szédében azzal dicsekedett, hogy õ csi-
nálta az egészet…

Ami igazán közel áll a szívemhez, a sik-
lósi vár helyreállítása. Ezt a munkát a
Göteborgi Egyetem díszdoktori címmel
méltányolta. Kár, hogy késõbb a vár mel-
lett lévõ egykori laktanyát négycsillagos
szállodává alakították, mert ez az épület
nagyon elrontja a képet.
s A budai Várnegyed házai is õrzik a keze
nyomát... 

- Az építészet területén véletlenül került
a kezembe a hatalom. Megbetegedett a
fõnököm, így három éven keresztül én
irányítottam a mûemléki építéseket. A
Várban sokat harcoltam. Azt hiszem
egész életemben egyetlen dologhoz értet-
tem igazán: a szervezéshez. 

Amikor megalakult a VÁTI (Város-
építési Tudományos és Tervezõ Intézet),
mindössze öten dolgoztunk ott. Késõbb
nyolcvan fõre gyarapodott az Intézet, a
munkatársaim között volt Makovecz
Imre is. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy
egykori kollégáim, tanítványaim közül
hatan kaptak Ybl-díjat.                      Rojkó A.

Dragonits Tamás átveszi a díszpolgári címmel járó aranygyûrût Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

Pittner Olivér: Felsõbányai részlet, 1931. Somlói gyûjte-
mény (Magyar Nemzeti Galéria)

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)

Június 20-án 18:00 – 02:00 óráig: 
A Mi, magyarok-kiállítás ingyenesen
megtekinthetõ. Tárlatvezetések: 19, 21, 23 és
24 órakor.
18:00 – 21:00 óráig: Élõ néphagyományok
Mérából – tánccal, muzsikával. Életre kel a
„Cifraság és méltóság” kettõs kiállítás.
Néptánc Mérából – Táncház Muszka
Györggyel és Ilonkával.
21:00 – 22:00 óráig: Az erdélyi ROLE zenekar
koncertje.

Néprajzi
Múzeum
(V., Kossuth Lajos tér 12.)

Bajor Gizi Színészmúzeum
(XII., Stromfeld Aurél utca 16.)

18.00-19.00 óra: Galambos Attila - Nyitrai
László: Szépek ideje (musical-monodráma)
Nóra szerepében: Für Anikó
Zongorán közremûködik: Nyitrai László
19.15-19.45 óra: Ritkán látott Kolozsvár kiállítás
megnyitója  (Élõ Erdély program)
19.45-21.00 óra: Fénylõ filmcsillagok – beszélge-
tés vetítéssel. Szeleczky Zita, Muráti Lili, Páger
Antal a filmvásznon. Vendégeink: Nemlaha
György és Kurutz Márton. Beszélgetõtárs: Gaj-
dó Tamás 
21.15-21.30 óra: Tombolasorsolás
21.45-22.45 óra: Hopp Art klubkoncertje. Az

1980-as, 90-es évek slágerei a capella feldolgo-
zásban, valamint filmslágerek az 1920-as, 30-
as évekbõl.)
23.00-24.00 óra: „Retro kertmozi” – Filmvetí-
tés korabeli vetítõgéppel 
00.30-01.30 óra: Kis éji zene a kertben. Közre-
mûködik: Czvikker Lilla és Hunyadi Máté.

Székelykapuk, kopjafák
és fatemplomok. A Nép-
rajzi Múzeumban A szé-
kelykaputól a törülközõig
címmel Szinte Gábor rajz-
tanár, gyûjtõ, fényképész
és rajzoló hagyatékából
nyílt kiállítást tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Múzeumi buszjáratok
JJúúnniiuuss  2200--áánn  1188..0000  óórrááttóóll  jjúúnniiuuss  2211--éénn  22..3300  óórrááiigg
iinnggyyeenn  kköözzlleekkeeddhheettnneekk  aa  kkaarrsszzaallaaggggaall rendelkezõk
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által bizto-
sított  múzeumi buszjáratokon. A fõvárosi múzeu-
mok látogatói a karszalagokat a résztvevõ budapes-
ti intézményekben, illetve a BKK kiemelt pénztára-
iban vásárolhatják meg.
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Zenélõ Budapest 2015
A Zenélõ Budapest koncertjein május végétõl augusztus
15-ig hat szabadtéri helyszínen hallgathat 1155--2200  ppeerrcceess,,
iinnggyyeenneess  mmiinnii  ééllõõzzeenneeii  kkoonncceerrtteekkeett a közönség. Összesen
62 zenemûvész lép fel külön erre az alkalomra készült
kamarazenei mûsorokkal, többek között Erkel, Liszt,
Brahms, Rossini, Mozart, Händel mûveibõl válogatnak. A
fellépõ mûvészek Budapest kiváló zenekarainak rend-
szeresen együtt kamrazenélõ muzsikusai. A hat helyszí-
nen különbözõ stílusú zenei programok hallhatók, s a
közönség hétrõl-hétre új mûvekkel ismerkedhet meg. 
Helyszínek:
AA  VVaajjddaahhuunnyyaadd  VVáárr  uuddvvaarraa: erdélyi népzene szólóéne-
kessel, 10 és 11 órakor, péntek, szombat, vasárnap.
AA  MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzáánnááll:: fúvósok egy operaénekessel-
Liszt és Erkel korát idézik elénk. 11 és 12 órakor péntek,
szombat, vasárnap.
AA  SSzzeenntt  IIssttvváánn  BBaazziilliikkaa  llééppccssõõiinnééll  hangjátékot láthatunk,
hallhatunk egy ütõegyüttes elõadásában. 14 és 15 óra-
kor, vasárnap, hétfõn, kedden.
AA  VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr  ffõõbbeejjáárraattáánnááll::  aa  GGlloorriieetttt  ffeeddeetttt  tteerraasszzáánn,
huszárruhás rézfúvósok szignállal, toronyzenével lépnek
fel. 12 és 13 órakor, péntek, szombat, vasárnap.
AAzz  ÓÓbbuuddaaii  FFõõttéérreenn:: hírneves vendéglõk között, a helyi
polgárok múltidézõ dallamait egy szaxofon együttes tol-
mácsolásában halljuk. 13 és 14 órakor, péntek, szombat,
vasárnap.
AA  MMaarrggiittsszziiggeett  ZZeennééllõõ  KKúútt  ppaavviilloonnjjáábbaann  rokokó jellegû
öltözetben nõi vonósnégyes lép fel, vendég klarinétmû-
vésszel. 16 és 17 órakor péntek, szombat, vasárnap.

A cappella fesztivál a Várkert
Bazárban 
Olasz és magyar vokális együttesek részvételével a
cappella fesztivált szervez jjúúnniiuuss  1144--éénn  1177  óórrááttóóll  aa
HHaannggvveettõõ  aa  VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr  ÖÖnnttõõhháázz  uuddvvaarráánn..  Az esemény
az a cappella, azaz a hangszeres kíséret nélküli, kizárólag
énekelt zene könnyed oldalát mutatja meg. Az ingyenes
fesztiválon a mûfaj népzenei, popzenei és dzsesszes olda-
la is bemutatkozik. Fellép a világzenében jól ismert, fan-
tasztikus pugliai olasz kvartett, a Faraulla, a Fool Moon, a
Hablatt, a legjobb magyar fiatal népdalénekesnõk alkotta

Dalinda, valamint a
Jazzation.
Koncert idõpontok: 
17 óra – Hablatt, 
18 óra – Dalinda, 
19 óra – Jazzation, 
20 óra - Faraualla (IT),
21 óra - Fool Moon.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))

JJúúnniiuuss  2200..,,  sszzoommbbaatt  1166  óórrááttóóll  MMúúzzeeuummookk
ééjjsszzaakkáájjaa  aa  MMeesseemmúúzzeeuummbbaann  ééss  aa
MMeesseemmûûhheellyybbeenn..

„Ma minden az enyém!” - a múzeum, a színpad, a kame-
ra, a ceruza. A Mesemúzeumban megváltott elsõ 100
karszalaghoz meglepetés jár!
1166..0000::  AAzz  éénn  kkeeddvveenncc  ddaallaaiimm  --  KKoovvááccssoovviiccss  FFrruuzzssii  kkoonncceerrtt
1177..3300::  „„VVaarráázzssllóónnaakk  ööllttöözztteemm””  --  JJááttéékkooss  bbûûvvéésszzmmûûssoorr
BBoollddoogg  PPéétteerr  bbûûvvéésssszzeell
1188..3300::  ÉÉnn  vvaaggyyookk  aa  lleeggjjoobbbb……  --  ttaabbáánnii  kkaallaannddppáállyyaa  aa
KKoommppáánniiaa  SSzzíínnhháázzii  TTáárrssuullaattttaall
1199..3300::    TTrrééffááss  vváárroossii  ttöörrttéénneetteeiimm  --  aanniimmáácciióókkéésszzííttééss
2200..3300::  „„AAzz  ÉÉnn  ttöörrttéénneetteemm””  --  PPllaayy--bbaacckk  sszzíínnhháázzii  eellõõaaddááss..
A Kompánia Színházi Társulat improvizációs elõadásá-
nak középpontjában a nézõk által elmesélt történetek
állnak. 
1199..3300--2211..3300::  TTiittookkddoobboozz  kkéésszzííttééssee  FFaarrkkaass  RRéékkaa  iippaarrmmûû--
vvéésssszzeell..

JJúúnniiuuss  2277..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  
MMEESSEE  --  PPAAPPÍÍRR  --  OOLLLLÓÓ!!
Tudtad-e, hogy Andersen, a
nagy dán meseíró, nemcsak a
kis hableány és a rendíthetetlen
ólomkatona történetét vetette
papírra, hanem olykor ollót vett
kezébe és csodaszép papírkivá-

gásokat készített? Ezt te is kipróbálhatod! 
A foglalkozást Illés Anna és Pálos Miklós képzõmûvészek
vezetik. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.

Sportolási lehetõség 
gyerekeknek a Pingpong Házban
A felnõttek mellett a gyerekek is egyre nagyobb lehetõ-
séget kapnak a pingpongra. MMiinnddeenn  ddéélluuttáánn  ffééll  33  ééss  ffééll  66
kköözzöötttt  sszzaakkeeddzzõõ  ffooggllaallkkoozziikk  vveellüükk  GGaabbii  nnéénnii  ppiinnggppoonngg
ssuulliijjáábbaann..  Néhányan már a felnõtt csapatban is bontogat-
ják szárnyaikat, hétrõl-hétre aktív résztvevõi a kerületi
csapatbajnokságnak. Sokan közülük bekapcsolódnak a
nekik rendezett edzõtáborokba, mely természetesen
nyílt minden fiatal számára 7 éves kortól. 
A tábor idõpontjai:
I. 2015. június 15-19.
II. 2015. június 22-26.
III. 2015. augusztus 24-28-ig, reggel 8-17-óra között.
Részvételi díj 25.000,- Ft, mely a tízórait és az ebédet is
magában foglalja. További információk a pingponghaz.hu
oldalon találhatók.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
Június 16.(kedd) 18.00 óra: Semmelweis Ignác pályája,
emlékezete. 150 éve hunyt el az „Édesanyák megmentõ-
je” - dr. Gazda István a MATI igazgatója, tudománytörté-
nész elõadása, az Egyesület vetített képeivel. Közremû-
ködnek: a budapesti Semmelweis Ignác Humán
Szakképzõ Iskola és Gimnázium diákjai.(Magyarság
Háza, Deák terem)

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör következõ elõadása június 24-én, szerdán
17 órakor lesz. Téma: Szent László alakja, Magyarország
lelki-szellemi állapota Szent László uralomra jutásakor.
Elõadó: dr. Török József teológus, egyháztörténész.
Helyszín: I., Országház u. 14., plébániaterem.

Programok

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

JJúúnniiuuss  1188--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166::0000  óórrááttóóll  ffiillmmvveettííttééss::
IIrrooddaallmmii  ssééttaa  GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorrrraall-Víziváros.

JJúúnniiuuss  2244--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::3300--ttóóll  SSzzeenntt  IIvváánn--eessttii  rreennee--
sszzáánnsszz    kkoonncceerrtt a Harsányi házaspár és barátaik elõadá-
sában.

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

Nyári táborok
SSzzíínnjjááttsszzóó  ttáábboorr  77--1100  ééss  1111--1144  éévveesseekknneekk,,  jjúúnniiuuss  2222--2266
ééss  jjúúlliiuuss  2200--2244  kköözzöötttt.. Információ és jelentkezés:
Patocskai Katalin, 06 20 770 8679, patocskatica@
gmail.com 
KKaallaannddttúúrraa  ttáábboorrookk::  55--77  éévveesseekknneekk  „„MMeessééll  aazz  eerrddõõ””  --
jjúúnniiuuss  2299  ––ttõõll  jjúúlliiuuss  33--iigg..  77--1100  éévveesseekknneekk „Idõutazás
Geronimo Stiltonnal a dinoszauruszok korába” - július 6
-tól  10-ig. Információ és jelentkezés: Körmendy Csilla ,
0630 531 5577,  bolcsbagoly@index.hu, www.bagoly-
var-birodalom.hu

JJúúnniiuuss  2233--ttóóll  kkeeddddeenn  ééss  ccssüüttöörrttöökköönn  1199  óórrááttóóll  „„PPiinnkk
RRiibbbboonn””  pprrooggrraamm (mellrák mûtét utáni rehabilitáció)
Minimum 6 fõ jelentkezése esetén indul!
A szakemberek egy 6 hetes, heti 2-szer 45 perces cso-
portos, speciális mozgásokat tartalmazó tréningen se-
gítenek a mûtét utáni fájdalmak csökkentésében, a ka-
rok, a hát, a mellkas szabadabb mozgásának kialakítá-

sában, és ez által a pszichés gátak felszabadításában, a
megszokott hétköznapi életbe való visszatérésbe, egy
támogató közösségben. Információ és jelentkezés:
Seregély Beáta, 06-20 3746 574 és Glotz Mária, 06-20
9721 568.

Állandó, ingyenes programok
HHééttffõõ
16:00-17:00 angol nyelvklub (a nyári táborok ideje
alatt 16:30-tól)
KKeedddd
15:00-16:00 törzsizom kondi
16:00-17:00 preventív gerinctorna 
A nyári táborok ideje alatt más idõpontban lesznek 
a tornák!
SSzzeerrddaa
16:00-17:00 német nyelvklub (a nyári táborok ideje
alatt 16:30-tól)
CCssüüttöörrttöökk
11:00-12:00 preventív gerinctorna 
12:00-13:00 törzsizom kondi
A nyári táborok ideje alatt más idõpontban lesznek 
a tornák!
17:00-18:00 meridián torna –„Élj 100 évet egészsé-
gesen!”
Ingyenes internet-használati lehetõség biztosított a
programokhoz igazodó rugalmas nyitva tartási idõben.
A programokra jelentkezni lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub progra-
mokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõséget
biztosít. Tel: +36-1-780-7660..
EElléérrhheettõõsséégg::  Tel: +36-1-780-7660 
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))

Június 19. péntek 19.00 óra: Tititá - filmvetítés. A Zene
Ünnepe alkalmából a Kossuth- és Balázs Béla-díjas Ér-
demes Mûvész, Almási Tamás Tititá címû dokumen-
tumfilmjét vetítik. A film Antiról, a tehetséges, de nehéz
sorsú cigány fiúról szól, aki óriási lehetõséget kap, ami-
kor beválogatják Snétberger Ferenc zenei táborába. A
vetítést követõen a résztvevõkkel Almási Tamás be-
szélget a film által felvetett társadalmi problémákról, il-
letve a forgatáson szerzett tapasztalatokról. A 2015-ös
filmet a hazai forgalmazást követõen több külföldi or-
szágban is bemutatják majd.

JJúúnniiuuss  1133..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa::  GGyyeerree  vveellüünnkk  aa  vvaarráázzsseerr--
ddõõbbee..  Szeretettel várják a zenés-bábos foglalkozásra a
kisgyermekeket, már a néhány hónapos babákat is és
minden olyan anyukát, apukát, nagyszülõt, aki szívesen
énekel, játszik együtt a kicsinyekkel oldott, szeretettel-
jes hangulatban. Vezeti: Mérei Anita.
A belépés ingyenes!

JJúúnniiuuss  1166..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  CCssoorrddááss  GGáábboorr--  AA  DDuunnáánnttúúll
fféénnyyeeii  (Városok esti fényben) Vetítettképes ismeret-
terjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.

EEggyyhheetteess  nnyyáárrii  rraajjzzttáábboorr  22001155..  jjúúnniiuuss  2222--2266..  hhééttffõõ--
ppéénntteekk  99::0000--1166::0000  óórrááiigg..
A gyerekek elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak,
amelyek segítségével a rajzolás megtanulható. Sokan
vannak, akik szeretnének rajzzal foglalkozni, de eddig
nem kaptak megfelelõ képzést hozzá. További informá-
ció: www.rajzelokeszito.hu
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IInnggaattllaann

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

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I. eme-
leti 125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel)
terasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel el-
adó. Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II. Törökvész úton 9 lakásos nagy belsõ kertes társasház-
ban lévõ 75 m2-es, jó állapotú, 3 szoba összkomfortos, erké-
lyes, nagy étkezõkonyhás, azonnal beköltözhetõ, napfényes
öröklakás saját tárolóval, 28 m2-es önálló garázzsal eladó.
Irányár: 39,9 M Ft. 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 72 m2-es (utcai és kert felé is
nyíló) földszinti, dongaboltozatos, borospincés, felújított ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDééll--BBuuddáánn Rózsavölgyben kertes társasházban közvetlen
kertkapcsolatos 46 m2-es, 1,5 szobás, cirkófûtéses felújított
öröklakás nagy terasszal, önálló garázzsal, tárolóval eladó.
Irányár: 20 M Ft + 2 M Ft garázs. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Úri utcában reprezentatív mûemlék-
épület  földszintjén lévõ 47 m2-es és 62 m2-es dongaboltoza-
tos és emeleti 100 m2-es duplakomfortos önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányárak: 10,8 M Ft,
19,8 M Ft és 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.  

DDiisszz  téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-es
reprezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy környéki hasonló méretû kertes vagy
teraszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 0630/488-1933. 

SSzzaallaagg utcában a Halászbástya közelében reprezentatív,
felújított mûemlékházban lévõ 72 m2-es, felújított, cirkó-
fûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18.9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ 64
m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás kisebb I. ke-
rületi önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii  várban a Táncsics utcában 6 lakásos mûemlékház
I. emeletén lévõ 46 m2-es, igényesen felújított, galériázott
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

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

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  kküüllffööllddii  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  kkeerreessüünnkk  
iiggéénnyyeess,,  úújj  vvaaggyy  ffeellúújjííttootttt  iinnggaattllaannookkaatt  hhoosssszzúú  ttáávvúú  
bbéérrlleettrree..  BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  

0066--2200--99774400--557711..

BBiimmbbóó úton családi házépítésre alkalmas telek 117 mil-
lió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06209740571

KKéésszzppéénnzzeess ügyfelünk részére keresünk minimum 40
nm-es1,5-2 szobás lakást 18 millió forintig, második eme-
let felett liftes házban. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06209740571

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

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

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

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

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..

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

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

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss.. TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill:: nneemmeess..ggyyuu--
llaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

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

FFaaaannyyaagg (10x10x300 cm-es gerendák és 5x20x300 cm-
es pallók) összesen kb 0,75 m2  eladó a XII. kerületben. Tele-
fon: +36-1-200-8379.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

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.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

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

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.

Ingatlan

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Oktatás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

SzolgáltatásÉletjáradék

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

AA  DDééllUUttáánn
TELEFONOS LELKISEGÉLY

SZOLGÁLAT 

öönnkkéénntteess  mmuunnkkáárraa  
kkeerreess

JOGÁSZT,

aki havi 3-4 alkalommal 
telefonos tanácsadást

tartana idõsödõ 
embereknek.

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  
2211-7711-882211  VVAAGGYY

IINNFFOO@@DDEELLUUTTAANN..HHUU
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A Margit körút 31-33. szám alatt található
Amplifon Hallásközpont ismét egészség-
megõrzõ kampányt tart a lakosság számá-
ra. Kellemes, korszerûen felszerelt környe-
zetben várják ingyenes hallásvizsgálatra az
I. kerületi érdeklõdõket. Az éves hallásszûrés
fontosságáról Dr. Tibold Eszter fül-orr-gé-
gésszel, az Amplifon Hallásközpontok
audiológus fõorvosával beszélgettünk. 

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

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

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

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

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

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

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

Elmúlt 60 éves? 
Vizsgáltassa meg évente hallását!

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


