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Jótékonysági futás és véradás

Egy vérbõl vagyunk!
A Nemzeti Összetartozás Napján, vagyis június
4-én a Szent Ferenc kórháztól rajtolt el az az 500
kilométeres futás, amelynek kettõs célja, hogy felhívja a figyelmet a véradás fontosságára,
valamint adományokat gyûjtsön a kárpátaljai
Ráton megépült Szent Mihály Rehabilitációs
Központ javára.
Az „Egy vérbõl vagyunk!” elnevezésû rendezvény
fõvédnöke Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége, aki a budapesti rajtnál részt vett a véradáson, majd a ráti gyermekotthonban várja a futókat, és a célba érkezést
követõen részt vesz a Szent Mihály Rehabilitációs
Központ avató ünnepségén. A jótékonysági
futásban részt vesz a Szent Ferenc Kórház és a
Bethesda Gyermekkórház is, a katolikus és református kórház 30 fõs csapata Kárpátaljára fut,
ahol a Rehabilitációs Központ felavatását követõn közel száz kárpátaljai gyerek egészségügyi
vizsgálatát végzik el.
A rendezvényhez csatlakozott a Budavári Önkormányzat is, a Polgármesteri Hivatal munkatársai véradással segítették az akciót (képünkön).

Az „Egy vérbõl vagyunk!” jótékonysági akcióban részt vett Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc kórház igazgatója is, aki a véradás után bemutatta a Budavári Önkormányzatnak azokat az
eszközöket – defibrillátorokat és hordozható
EKG-készüléket – amelyet az önkormányzat által
biztosított ötmillió forintos támogatásából vásá-
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A rajt pillanatai

roltak. Mint arról beszámoltunk,
februárban
együttmûködési és támogatási szerzõdést írt alá a
Budapesti Szent Ferenc
Kórház és a Budavári
Önkormányzat. A megállapodás értelmében az I.
kerületben élõk számára
is biztosít a kórház kardiológiai és belgyógyászatidiabetológiai ellátást, valamint olyan képzéseket
tartanak, amelyek keretében az intézmény szakemberei otthon elvégezhetõ
ápolási technikákat tanítanak a résztvevõknek.
Toldy-Schedel Emil beszámolt a kórház
bõvítésének folyamatáról is. Várhatóan év végére készül el az a négyemeletes, a XXI. századi
elvárásoknak megfelelõ, modern intézmény,
amely a tüdõ- és szívtranszplantált betegek rehabilitációs ellátását biztosítja majd.
D.A.

KASSÁTÓL AZ ÓCEÁNIG –
A MÁRAI ÉLETMÛ METSZETE
Június 14-én, csütörtökön 19.00 órától
Hirtling István és Mészáros Tibor elõadásában
kerül bemutatásra a Márai Sándor estek sorozat elsõ elõadása. A nyolcvan perces, képekkel
és zenével színesített estek bõséges válogatást
adnak az életmûbõl, segítve az irodalmi szövegek elmélyült befogadását, mindemellett az író
mûveinek olvasására hívnak. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

Az önkormányzati támogatásból megvásárolt eszközök

Június 4. – Nem gyásznap, nem ünnepnap

A Nemzeti Összetartozás Napja
(Folytatás az 1. oldalról)

Petrás Mária szívmelengetõ székely fohászát
követõen dr. Gali Máté, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa szólt a trianoni békediktátumról. Mint kifejtette: Lotz Károly mozaikképén I. Ferenc József jelmondatát olvashatják:

„Bizalmam az õsi erényben”. A felette látható
országcímer hullott darabjaira a versailles-i Trianon kastélyban, megfosztva a történelmi Magyarországot területe és lakossága kétharmadától, magyar anyanyelvû polgárainak egyharmadától, 3,2 millió embertõl.
A történész sorolta az elvett
városokat: Csáth Géza és
Kosztolányi Dezsõ Szabadkáját, Kõmíves Kelemen
Déva várát, Benedek Elek
Kisbaconját, Tamási Áron
Farkaslakáját, Arany János
Nagyszalontáját, Hunyadi
Mátyás Kincses Kolozsvárját
a Házsongárdi temetõvel,
ahol Apáczai Csere János,
gróf Bánffy Miklós, Kós
Károly, Reményik Sándor
alusszák örök álmukat, de
elveszett a Zrínyi Ilona védte
Munkács vára, Márai Sándor
Kassája, ahol II. Rákóczi Ferenc nyugszik, Sáros vármegye, amelynek Szinyei Merse
Pált, Csontváry Kosztka
Tivadart köszönhetjük, s
elveszett a koronázó város,
Pozsony...
– Napestig sorolhatnánk,
ám akkor sem érnénk a
végére mindannak, amit elragadtak tõlünk – sommázta
Gali Máté, majd emlékeztetett: a két világháború közt
konszenzus uralkodott a trianoni békeszerzõdés igazságtalanságáról és megváltoztatásáról.
– A döntés részleges revízióját 1938 és 1941 között,
nagyhatalmi támogatással,
négy lépésben valósítottuk

VÍZIVÁROSI CSILLAGOK
Június 13-án, szerdán 18.00 órától a Vízivároshoz kötõdõ jeles személyiségek elõtt tisztelgõ Vízivárosi Csillagok sorozat vendége Dr.
Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus,
folklorista, az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének kutatója. Beszélgetõtársa Cservenka Judit
újságíró, szerkesztõ, a rádiósok „nagy generációjának” tagja. Az esten zenével, képekkel
kísérjük végig a tudós életútját, amelynek keretében legújabb könyveinek bemutatójára is sor
kerül. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon. hu
weboldalon vagy a jokaiannaszalon@ budavar.
hu e-mail címen lehet a program megjelölésével.

meg, aminek következtében az ország területe
duplájára, lakossága másfélszeresére növekedett
– elevenítette fel a tényeket. – Márai újságcikkekben tudósított a visszatért országrészek
örömérõl, csakúgy, mint visszaemlékezéseiben
Horthy Miklós.
A folytatásban a Veritas munkatársa elmondta: az 1947-es békeszerzõdésben újabb három
települést vesztettünk el, az úgynevezett pozsonyi
hídfõt. A második világháborút követõ kommunista hatalomátvétel után közel négy évtizedes hallgatás következett Trianonról, a Clark
Ádám téri országcímert befalazták, hogy végképp eltöröljék a múltat. Szintén hallgatás
övezte a határon túl élõ magyar kisebbséget, az
õket ért súlyos diszkriminációkat.
– A rendszerváltozás után hangzottak el Antall
József bátor és felelõsségteljes szavai, hogy bár
közjogi értelemben a tízmilliós Magyarország
kormányfõje, lélekben tizenötmillió magyar
miniszterelnöke kíván lenni, s ekkor kerülhetett
sor az országcímer kibontására – mondta a
történész. – Hosszú út vezetett 2010. május 31ig, amikor az Országgyûlés emléknappá nyilvánította június 4-ét. Emléknappá, nem ünnepnappá – hangsúlyozta. Hozzátette: az az eszme
vezérelte az Országgyûlés döntését, hogy nemzeti
összetartozás nélkül nincsen nemzeti felemelkedés, csakis egyetlen magyar sorsközösség létezik.
Magunkra kell vonatkoztatnunk Szabó Dezsõ
szavait: minden magyar felelõs minden magyarért.
Beszéde zárásként Kövér Lászlót, a Magyar
Országgyûlés elnökét idézte: „A nemzeti összetartozás mi vagyunk. Nem egy életidegen fogalom, politikai porhintés. Nem más, mint az
egymás iránt érzett szeretetünk, ragaszkodásunk,
hûségünk, a barátainkért, szomszédainkért végzett jó cselekedet, a városunkért hozott áldozat.
Akkor erõsödik a nemzeti összetartozás, erõsödik a haza, ha az a küldetésünk, hogy a lehullottat visszaemeljük, az elveszettet megtaláljuk, az
összetörtet ismét egybeépítsük.”
D. A.

JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig:
16.00 – 20.00 óráig
A látogatás idõpontjával kapcsolatban
ajánlott elõzetesen egyeztetni.
Telefon: +36-20-363-0577
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu,
facebook.com/jokaiannaszalon

Fábri Zoltán életmûsorozata
a Tabán moziban

Édes Anna

„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmûsorozata” címmel folytatódik az önkormányzat filmklubja a Tabán moziban: június
21-én, csütörtökön 18.00 órától az Édes
Anna címû filmet vetítik.
A film 1957-ben készült. A forgatókönyvet
Bacsó Péter és Fábri Zoltán írta Kosztolányi
Dezsõ azonos címû regénye alapján. A film
fõszerepét Törõcsik Mari alakítja; egyes
jelenetek a Várban játszódnak (képünkön).
Az Édes Anna 2012-ben bekerült a Magyar
Mûvészeti Akadémia tagjai által kiválasztott
legjobb 53 magyar alkotás közé.
A filmklubra a belépés díjtalan, ingyenes jegyek
csak személyesen a Tabán mozi pénztárában
igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-89.

