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Meghívó
Megemlékezés
a Magdolna-toronynál
Az 1945. évi budapesti harcokban életüket
áldozó magyar katonákra és a polgári áldozatokra emlékezve a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budavári
Önkormányzat 2018. február 13-án, kedden
09.00 órakor közös megemlékezést tart a Magdolna-toronynál.

* * *

A Várnegyed ostroma Buda 1944-45
A Budavári Önkormányzat 2018. február 13án, kedden 17.30 órakor mutatja be A Várnegyed ostroma – Buda 1944-45 címû helytörténeti kötetét a Városháza aulájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). A bemutatón köszöntõt mond Varga Antal alpolgármester és dr.
Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke. A
kötet bemutatja: dr. Ravasz István alezredes,
hadtörténész és prof. dr. Szakály Sándor a
VERITAS Történetkutató Intézet fõigazgatója.
A könyvbemutató után a kötet kedvezményesen megvásárolható a helyszínen. További
információ és rendelés: varnegyed-ostromarendeles@budapest-ostroma.hu.
A kötet szerkesztõi arra kérik az itt élõket,
hogy ha vannak még emlékeik, visszaemlékezéseik, naplóik, fényképeik a második világháborús ostromról, amit szívesen megosztanának
másokkal, jelentkezzenek az alábbi elérhetõségeken: toth.gabor@budavar.hu, +36-20-3534884. Az eredeti dokumentumokról másolatot
készítenének.
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Dr. Bodroghelyi László főigazgató a Maros utcai szakrendelő és a Mikó utcai rendelő felújításáról

Egészségügyi fejlesztések
A tervek szerint az idei évben folytatódik a Maros
utcai szakrendelõ felújítása, korszerûsítése: az
alagsorban új vérvételi helyiséget és hozzá tartozó
várótermet alakítanak ki. A Mikó utcai gyermekorvosi rendelõ felújítására nyáron kerül sor.
Dr. Bodroghelyi Lászlóval, a járóbeteg szakellátó
fõigazgató fõorvosával a tervekrõl és a kerület
egészségügyi helyzetérõl beszélgettünk.
t Miért van szükség az új vérvételi helyiségre?
– A laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételt jelenleg egy földszinti helyiségben biztosítjuk. Aki járt
már nálunk ilyen vizsgálaton, tudja, hogy reggelente nagyon sokan érkeznek a rendelõbe, a váróban szinte alig lehet megmozdulni. Az új vérvételi
helyiségben és a hozzá kapcsolódó váróban a
pácienseket kényelmesen el tudjuk majd helyezni.
t A Maros utcai szakrendelõnek egy egykori villaépület ad helyet. Hol tudnak még újabb helyiséget
kialakítani?
– Az alagsorunkban van erre megfelelõ tér. Tulajdonképpen a teljes, a kertre nézõ traktust átalakítanánk, a tervek már elkészültek. A jelenleg
semmilyen funkcióval nem rendelkezõ terasz
jelentõs részének elbontásával a kert felõli oldal
ablakokat kap majd, a funkciók átrendezésével
szabadul fel hely az új vérvételi helyiség és a váró
kialakítására, melyek a fõbejáraton keresztül lépcsõn és liften is megközelíthetõek lennének.
Mindez lehetõséget ad arra is, hogy az épület belsõ homlokzatát is felújítsuk. Az új helyiségek
kialakítására az önkormányzat a költségvetésben
biztosított forrást, de pályázatot nyújtottunk be a
kormány által meghirdetett Egészséges Budapest
Programra is, amely a fõvárosi és Pest megyei
egészségügyi intézmények fejlesztését segíti.
t Mikor kezdõdhet az építkezés?
– Úgy gondolom, hogy a második vagy harmadik negyedévben. Jelenleg az elõkészítés zaj-

Játék és muzsika
komoly téttel

Maros Miklós zeneszerző
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I. Budavári Beethoven zeneszerzõverseny

A Budavári Önkormányzat a Beethoven
Budán Fesztivál keretében idén elsõ alkalommal hirdetett zeneszerzõversenyt. A pályázók feladata Beethoven A távoli kedveshez címû dalciklusa által ihlett zenei variáció vagy parafrázis
elkészítése. A versenyre március 14-ig várják a
mûveket. A 6000 euró összdíjazású versenyrõl
Maros Miklós Svédországban élõ zeneszerzõvel,
a zsûri elnökével beszélgettünk.

t

Kívülről már teljesen megújult a szakrendelő

lik, illetve várjuk a pályázati eredményrõl szóló
tájékoztatót is.
tAz új alagsori helyiségekkel szinte a pincétõl a
padlásig megújult a Maros utcai szakrendelõ.
– Inkább azt mondanám, hogy a pincétõl a felsõ
emeletig. A padlás – az épület építészeti sajátosságai miatt – nem használható. Néha azonban jó
lenne egy tetõtér-beépítés, hogy még kényelmesebb rendelõkben tudjuk fogadni a betegeket...
Komolyabbra fordítva a szót: nagyon pici az
épület, szûkösen férünk el, ezért igyekszünk min-

Magyarok között Sydney-ben

t Melyik a könnyebb feladat: önálló mûvet alkot-

Az Iskola utcai óvoda nagycsoportosai – a
Tulipán csoport tagjai – mostanában sok mesét
hallhatnak arról, hogy a messzi Ausztráliában
hogyan élnek a magyar gyerekek. Fiatal óvónénijük, Zsidi Sára, a Kõrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjasaként fél évet töltött Sydney-ben, az
ottani magyar közösségek segítõjeként.

(Folytatás és részletes pályázati kiírás az 5. oldalon)

t Hogyan került a Föld túlsó oldalára?
– A Kõrösi Csoma Sándor Programról néhány
barátomtól hallottam elõször. Elmondták, hogy
az ösztöndíj segítségével eljutottak a külhoni
magyarokhoz, akik rendkívül barátságosan fogadták õket és mindannyiuk számára gyümölcsözõ volt a közös munka. Már elsõ hallásra
foglalkoztatni kezdett a lehetõség, mert mindig
is érdekelt, hogy miként alakult azoknak a
magyaroknak a sorsa, akik a világháború után
vagy 1956-ban elhagyni kényszerültek az országot. A szüleim történelemmel foglalkoznak,
családi „örökség”, hogy fogékony vagyok a téma
iránt.
t Milyen céllal és hogyan mûködik a program?
– A pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdette meg a kint élõ magyarság kulturális és közösségi életének segítése, szervezése, a hagyományápolás és a magyar nyelvhasználat fejlesztése érdekében. Nincs felsõ
korhatár, bárki jelentkezhet, aki a megjelölt
területeken elhivatott. Az önéletrajzom és egy
motivációs levél mellett több ûrlapot is kitöltöttem, mindezt postára adtam és néhány
héttel késõbb behívtak személyes beszélgetésre.
Pályázóként három célországot jelölhettem
meg. A szervezõk mindig a kinti igényeknek
megfelelõen próbálják küldeni a jelentkezõket;
engem cserkészvezetõként a Sydney Magyar
Cserkészekhez irányítottak, két cserkészcsapat
volt a fogadószervezetem.

ni vagy variációt, illetve parafrázist írni egy már
létezõ zenemûhöz?
– Igazság szerint még soha nem gondolkodtam
azon, hogy mennyire nehéz feladat egy kompozíció megalkotása... A zeneszerzõ számára
gondot jelenthet például, ha nincs elegendõ
ideje a darab megalkotására, és a különféle
megkötések is akadályozhatják a fantázia
szabad szárnyalását. Hozzáteszem azonban,
hogy ugyanezek a szempontok serkentõ hatásúak is lehetnek. A kiindulópontként elõre
megadott hangszerösszeállítás akár inspirációt
is nyújthat az új mû megalkotásához. Õszintén
remélem, hogy az érdeklõdõ zeneszerzõk nem
egyszerûen megoldandó feladatnak, hanem
inspirációnak tekintik a versenykiírásban feltüntetett kívánalmakat.
t Beethoven vajon mit szólna ehhez a zenei játékhoz?
– Nem vagyok biztos abban, hogy a zeneszerzõk
játéknak tekintik azt a többhónapos munkát,
amit egy új darab megírása igényel, ennek
ellenére, a megmérettetést talán mégis nevezhetjük játéknak – igaz, komoly téttel. Hiszen,
ha az alkotó nem veszi komolyan a saját munkáját, akkor hogyan kívánhatná, hogy a muzsikusok komolyan vegyék. A közönség elé sem
kívánkozik az ilyen típusú darab. Visszatérve a
kérdésre, úgy vélem, valószínûleg Beethovennek nem esne rosszul, hogy zenei ötleteit mások, más idõben másképp újra felélesztik.

den négyzetméterét kihasználni, hogy minél több
rendelést és szolgáltatást nyújthassunk a lakosságnak. Az elmúlt években valóban szinte teljesen
megújult a szakrendelõ, amelyhez az önkormányzattól rengeteg támogatást kaptunk. Talán
az egyik leglátványosabb beruházás a külsõ homlokzat felújítása volt 2014-ben, illetve mind a
betegek, mind az itt dolgozók komfortérzetét
jelentõsen befolyásolta a várókat ellátó új szellõztetõ és klimatizáló berendezés, amelyet 2016ban adtunk át.
(Folytatás a 3. oldalon)

Zsidi Sára, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa nemrég érkezett haza Ausztráliából

t A cserkészmozgalomban óvónõi munkája mel-

lett, szabadidejében vesz részt?
– Igen, itt élek az I. kerületben, a kerületi óvodában dolgozom és a Felsõvízivárosi Szent Anna
Plébánián mûködõ 320. Nimród cserkészcsapatban cserkészkedem, õrsvezetõ vagyok. A
testvéreimmel és a baráti körömmel kiskorunk
óta részt veszünk a mozgalomban.
t Hogyan fogadták odakint és hogyan kezdte el
a munkát?
– Harmincórányi utazás után érkeztem Sydneybe – ilyen messze még sohasem voltam Magyarországtól. A repülõtéren a fiú cserkészcsapat
parancsnoka fogadott, õ volt a kinti mentorom.
A szállásomat is õ biztosította. Nagyon jó helyen
laktam, közel a magyar intézményekhez, többek
között a Szent Erzsébet Idõs Gondozó Otthonhoz és a Délvidéki Magyar Szövetség székházához.
(Folytatás a 6. oldalon)

