
V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XXI.  É V F O L YA M ,  18 .  S Z Á M ,  2016 .  O K T Ó B E R 21 . ,  P É N T E K

Felhívás
ösztöndíjpályázatra

Ismét lehet jelentkezi a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön -
díj  pályázatra, a pályázat benyújtásának
ha tá r  ideje 2016. november 8.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erõforrás Támoga -
tás kezelõ nyílt pályázat keretében meghir -
deti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor -
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõokta tási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

A korábbi évek hagyományainak megfe -
lelõen a Budavári Önkormányzat az idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõokta -
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017. évi fordulójához. Az ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrá -
nyos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõk részesülhetnek. Az ösztöndíj -
pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelke -
zõ, hátrányos szociális helyzetû:
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

akik felsõoktatási intézményben (felsõokta -
tási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzés -
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõokta -
tási szakképzésben folytatják tanulmá nyai -
kat. 
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások.
A pályázat benyújtásának határideje
2016. november 8.

További információ: www.budavar.hu olda -
lon a Pályázatok menüpont alatt és sze -
mélyesen a Budavári Önkormányzat Népjó -
léti Csoportján: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 telefon -
számon.

Tolcsvay László. Erkel Ferenc és Magyar
Örökség-díjas zeneszerzõ, muzsikus, énekes
éppen a Mária evangéliumának 25 éves
jubileumi bemutatójára készül. A hit mindig
is meghatározta a világnézetét. 1956-ban
mindössze 6 éves volt, de megõrzött emlék -
mozaikjaiból összeáll a forradalom szemé -
lyes üzenete.

- A Nádor utca és Országház utca sarkán álló
ház, amiben fölnõttem, eredetileg apácazárda
volt. Gyerekként még láttam a hatalmas
fakapuját, amelynek volt egy máriaüveggel
díszített kis ajtaja. Nagyon sok gyerekkorban

átélt élmé nyem utólag tudatosult számomra.
Ma már azt is tudom, hogy a személyiségemet,
az alapállá somat a család és a vári környezet
határozta meg.

Az 1950-es évek elején hiába volt minden
romos, akkoriban mégis úgy éltünk, mint egy
faluban. Tudtuk például, hogy az Országház
utcai TÜKER-ben – ahová tüzelõért jártunk –
egy gróf adta a tûzifát. Mindenki tudta, hogy a
Blanckenstein néni hány nyelven beszél, és hogy
milyen nyelvtanfolyamokat tart. Ismertük
egymást és lelkileg összetartoztunk.

Emlékszem, hogy az én szelíd énektanár pa -
pám, akinek az élete a muzsikáról szólt, 1956.

október 23-dikán késõn jött haza, mert részt vett
a menetelésben. Tanárember volt, a Bezerédy
utcai Általános Iskolában énektanárként dolgo -
zott, társadalmi munkában kórusokat vezetett,
estén ként pedig presszókban zongorázott. Ott
volt a Parlament elõtti tüntetésen is amikor
lekapcsol ták a világítást, hogy ne lássanak az
emberek. Gyakran mesélte, hogy azután min -
denki fáklya ként meggyújtotta a kezében lévõ
újságot. 

Az elsõ napok csodálatos érzését gyerekként
én is érzékeltem. Emlékszem egy filmszerû je -
lenetre, amikor az unokabátyám, aki akkor jogi
egyetemista volt – az édesanyám volt a kereszt -
anyja – följött hozzánk az októberi napok végén
viharkabátban, volt rajta egy nemzeti színû
karszalag és hozott nekünk kenyeret. 

(Folytatás a 4. oldalon)

’56-os FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC

AZ

60. évfordulója tiszteletére 
rendezett programjaira

A Budavári Önkormányzat sok 
szeretettel várja Önt és családját

„1956 emlékei”
címmel nyílt kiállítás a Várnegyed Galériában. 

A tárlat november 26-ig tekinthető meg

Október 23. 9.00 óra 
TABÁNI 56-OS EMLÉKMŰ

megemlékezés

Október 23. 17.00 óra  
MANSFELD PÉTER SZOBOR

gyertyagyújtás

Történetek a forradalomról
Sok tudós úgy tartja, a történelem nem más, mint az emberek személyes történeteinek összessége. 1956 októbere minden magyart
megérintett, majd megrendített. A hatvanadik évforduló kapcsán szerkesztõségünk olyan kerületi kötõdésû polgárokat keresett fel, akik
átélték az akkori eseményeket és különleges napokról meséltek.

Befejezték a Kagyló lépcsõ
Hunfalvy utca - Szabó
Ilonka közti szakaszának
felújítását.  A különleges
hangulatú lépcsõ soron
kijavították a burkolatot, 
a kicsorbult köveket és
pótolták a hiányzó
fugákat. A munká latok
során lefestették a lépcsõ
melletti korlátot és
rendezték a zöldterületet
is. A kivitelezési munkákat
a Budavári Önkor mány zat
megbízásából a Belvá rosi
Építõ Kft végezte. A felújí -
tás mintegy 12 millió
forintba került.

Elkészült a Kagyló lépcsõ felújítása

„Lelkileg összetartoztunk”
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A Budavári Zenei Szalon ötlete néhány év -
vel ezelõtt egy október 23-án adott ünnepi
hangversenyen született. Szilasi Alex zongo -
ra mûvészt, a szalon házigazdáját arra
kértük, hogy idézze fel ezt a pillanatot.

- Négy évvel ezelõtt, egymást követõen két zenei
esemény is történt a Zenetudományi Intézet -
ben. Itt mutattuk be a legfrissebb beszerzésû
Pleyel pianínót, amely áttételesen Chopinhez is
köthetõ, majd a következõ napon, október 23-
án, az ünnep estéjén dr. Nagy Gábor Tamás
felkérésére egy szalonnal összekötött koncertet
tartottam a magyar és lengyel vendégek számára.
A program végén, a legnagyobb meglepeté sem -
re a polgármester úr mindenki elõtt be je -
lentette, hogy erre a hangulatra és szalonra
szüksége van az I. kerületnek. Ezzel a következõ
évre ünne pélye sen meghirdette a Budavári
Zenei Szalont, és felkért a házigazda szerepére.
Örömmel mondhatom, hogy ez a hagyomány és
vele együtt a lelkesedés, valamint a támo ga -
tottság, azóta is töretlen. 
s Az elsõ két évadot Chopinnek és a szalonok
világának szentelte, majd a romantika következett. Az
idén milyen programmal ismerkedett a közön ség?

- Ebben az évben számos kamarazenei produk -
ció hangzott el. Többek között magyarországi
bemutatót tartottunk Várady Mária színmû -
vész nõ közremûködésével, Szõke István rende -
zésében. Négykezes átiratokat játszottunk
fiammal, Szilasi Dáviddal. Egy másik alkalom -
mal Dávid a házigazda szerepében is bemutat -
kozott, és a visszajelzések szerint nagy sikere volt
a Szkrjabin etûdök elemzésével. Az októberi
zenei szalonban – október 6-a, az aradi vértanúk
emléknapja kapcsán – Liszt Ferenc Történelmi
arcképcsarnok címû sorozatával foglalkoztunk.
Az arcképcsarnokban Liszt a magyar tör té -
nelem hez szorosan köthetõ nagy neveket
sorakoztat föl. Széchenyi Istvánnal kezdte a sort,
ezt a mûvet a maga teljességében bemutattam,
azt követõen részletek hangzottak el a Deák
Ferenc és Teleki László címû mûvekbõl. E
kettõt összevetve arra hívtam fel a figyelmet,

hogy Liszt hogyan érzékelteti a zenében a két
politikus forradalomhoz és a kiegyezéshez való
eltérõ viszonyát. Végezetül Petõfi Sándorral
zártam az arcképcsarnokot, majd eljátszottam a
Liszt által 1849 októberében – a tragikus hír
hallatán komponált – a Funérailles (Temetés)
címû darabját. Az est második felében im -
provizációs szalont tartottunk. Ez a játék min -
den évben külön kérése a szalon látoga tóinak.
Mindig nagy sikere van, hiszen a történetet és a
hozzá illõ melódiát együtt rakjuk össze, és aztán
nekem kell egy mûvé gyúrnom. 
sMilyen meglepetéseket tartogat a következõ évre?

- Az ideihez hasonlóan, a középpontban a
kamarazene áll majd. Az opera- és dalestek
rendkívül népszerûek a közönség körében, ezért
jövõre több vendéget hívunk. Szeretném az
irodalom és a zene, illetve a képzõmûvészet és a
zene kapcsolódásait jobban megvilágítani. A
filmzenéknek manapság igen hangsúlyos szerep
jut, ezért ebbõl a témából is készülök egy sza -

lonestre. A leghíresebb filmzenéket vizs gáljuk
majd abból a szempontból, hogy mennyire
felelnek meg a mai elvárásoknak és esetleg táp -
lálkoznak-e klasszikus zenemûvekbõl, felfe -
dezhetõ-e bármiféle inspiráció korábbi nagy
zeneszerzõk híres dallamaiból. (Már most meg -
sú gom, hogy igen.) A májusi zenei szalon hagyo -
mányosan a Beethoven Budán rendez vényhez
kötõdik, az októberi a két nagy törté nelmi
emléknaphoz. A decemberi délután mindig a
karácsony jegyében zajlik, ilyenkor a szalonláto -
gatók saját szerzeményeit szoktuk átvenni.
Rendszeres komponistáink vannak, akik ké -
szülnek erre az alkalomra. Biztos vagyok benne,
hogy így lesz ez az idén karácsonykor is.
sMilyen visszacsatolás érkezik a közönségtõl?

- Két évvel ezelõtt célul tûztem ki, hogy szeretnék
több fiatalt látni a közönség soraiban. Elmond -
hatom, hogy egyre több egyetemistát látok, sõt –
legnagyobb meglepetésemre – ma már családok
is érkeznek kisgyerekekkel.                                   R. A.

Derítsük fel
együtt a helyi
értékeket!
Tisztelt elsõ kerületi lakosok, kedves Krisztina -
városiak, Tabániak, Várbeliek, Gellért hegyiek
és Vízivárosiak!

Talán sokan tudják már, olvashatták koráb -
ban a Várnegyedben is, hogy a Budavári
Önkormány zat Képviselõ-testülete életre hívta
az úgyne vezett Értéktár Bizottságot. Engem,
Varga Antal alpolgármestert ért az a megtisztelõ
feladat, hogy a Bizottságot – melynek tagjai: dr.
Aczél Péter nyugalmazott fõépítész, Helmich
Katalin a Mesemúzeum vezetõje, Hergárné
Stróbl Krisztina a Stróbl Alapítvány tagja, és
Kelemen László a Hagyományok Háza fõ -
igazgatója – összefogjam, vezessem.

Mi mindannyian bízunk az eredményes
munkában, de ez Önök nélkül, a kerületünket
jól ismerõ és szeretõ polgárok nélkül nehezen
fog sikerülni! Hasonló ez egy vékony szalma -
szálhoz, amely egy szál magában igen gyenge,
kévébe kötve viszont nagyon sokat kibír!
Fogjunk össze, gondolkodjunk együtt! A helyi
értékek felderítésében, a valódi értékesség
alátámasztásában lenne fontos az Önök köz -
remû ködése, a közös munkánk gyümölcse.
Nos, hát ehhez a gyûjtõmunkához kérjük az
Önök lelkesedését, segítségét, javaslatait.

Nézzük a céljainkat! Egyszerûnek tûnhet:
kerü leti értékeinket hitelesen meghatározni,
ezek védelmét, megõrzését és közreadását  bizto -
sítani.

Mit értsünk helyi értéken? Lehet ez egy tárgy,
természeti kincs, egy jelkép, vagy hagyomány,
természetesen lehet kulturális alkotás, valamint
olyan szellemi termék, amely kerületünk szem -
pontjából meghatározó jelentõséggel bír. Bõ -
ven van ilyen!

Ki, hogyan javasolhat értéket?  Bárki, még -
pedig írásban, egy Javaslat a Budavári értéktár -
ba, a polgármesterhez címezve, indokolva és
röviden dokumentálva. Természetesen lehetsé -
ges, hogy nem minden javasolt érték lesz elfo -
gadott érték, ugyanis ez már az Értéktár Bizott -
ság felelõssége és döntési joga.

Fontos szempont, hogy a gyûjteménybe
kerülõ javak kerületi kötõdését, egyediségét
bemutató dokumentumokat is összegyûjtsük,
megõriz zük. Tehát a munka hatalmas, de
felemelõ! Kérem Önöket csatlakozzanak, kap -
cso lód janak be, javasoljanak, gondolkozzunk
közö sen! Bõvebb információért forduljanak
bizalommal az al polgár mesteri titkársághoz,
telefonszám: 458-30-17.

Varga Antal alpolgármester, 
Budavári Önkormányzat

Visk-Élõ hagyomány címmel nyílt, a kárpát -
aljai kistelepülést bemutató kiállítás, a
Magyarság Házában. Az erdélyi Szatmár
megyétõl karnyújtásnyira, a Tisza-völgyé -
ben megbúvó, fele részben magyar ajkú
község népviseletébe, kulturális hagyomá -
nyaiba, sõt Pál István Szalonna révén
zenéjébe is bepillantást nyerhetnek a
Herman Ottó terembe látogatók.

A kiállítás október 13-i megnyitóját Orbán
Ágnes: Visk címû 1990-ben készült dokumen -
tum filmjének vetítése elõzte meg. A Magyarság
Háza aulájában, a megnyitóra összeseregletteket
Csibi Krisztina igazgató asszony köszöntötte.

Dr. Grezsa István, a Miniszterelnökség Nem -
zet  politikai Államtitkárságának kormánybiz tosa
ünnepi beszédében felvázolta Visk, Árpád-házig
nyúló, írott történelmét, s a Máramarosi-
medencében található, 8000 lelkes település
természeti szépségeit.

– A hagyományok velünk, bennünk élnek,
meghatározva önazonosságunkat, kijelölve azt a
belsõ terünket, amelyben megvalósíthatjuk
önmagunkat – fogalmazott Grezsa István, utalva
a kiállítás alcímére. A továbbiakban Kodály
Zoltánt idézte, miszerint: „Kultúrát nem lehet
örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre el -
párolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”
– Úgy kell változnunk, kultúránkkal és identitá -
sunkkal együtt, hogy az eleink által megalkotott
önazonosságunk ne veszítsen értékeibõl –
fogalmazott a kormánybiztos, hozzá fûzve: majd
ha az iskolában minden gyermek tanulhatja
Kárpát-alja népzenei hagyományait, ha senkit

sem ér hátrány magyar anyanyelve miatt, ha
minden falu megismeri saját népvise letét, akkor
mondhatjuk, hogy valamit elértünk.

Czébely Lajos, viski költõ és helytörténész
gondolatait ifj. Ötvös Sándor, a Viski Zöldfalusi
Turizmus Szövetség elnöke tolmácsolta:

– A viski magyarság évszázadokon keresztül
õrizte kettõs öntudatát, a harcias székely határ -
õrét, és a rendszeretõ szászok kényes büszkeségét.
E kettõt a katolikus egyház ötvözte egységgé.

A következõkben Ötvös Sándor felkérte ifjabb
Sari Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális

Szövetség (KMKSZ) Felsõ-Tisza- vidéki Közép -
szintû Szervezetének elnökét, idézze fel, miért
döntöttek egykor a hagyományõrzés mellett.
– Az ötvenes-hatvanas években, még diákként
feltûnt, mennyien jönnek Viskre, felvásárolni
régi használati tárgyakat, akkor született meg
bennem a gondolat: ha nekik érték, akkor
nekünk miért nem? – emlékeztetett Sari József,
aki beszélt a KMKSZ megalakításáról is.

Mielõtt a Viskrõl kerületünkbe elszármazott
Pál István Szalonna és bandája rövidített viski
táncrendjét elõadta, kórust formáltak, amelynek
tagjai közt szerepelt Pál Lajos, a Liszt-díjas prímás
édesapja, a kijevi zeneakadémia karnagya, s
néhány gyönyörû zsoltárral ajándékozták meg a
jelenlévõket.

A kiállítás archív fotói, levelezõlapjai és
Kunkovács László, Kossuth-díjas fotómûvész,
néprajzkutató mai felvételei engednek bepillan -
tást Visk egykori és jelenvaló hétköznapjaiba. A
fényképek mellett válogatott népviseletek,
beren dezési tárgyak, csuhéból font babák, kala -
pok, papucsok, kosarak teszik élõvé a bemutat -
kozást. A csuhéfonás máig élõ hagyományába
Lukjanova Klára vezette be a megnyitó láto -
gatóit, akik belekóstolhattak Kárpátalja finom -
sá  gaiba is.  A tárlat december 30-ig látogatható.

Ditzendy

A kárpátaljai Visk hagyományait bemutató kiállítás nyílt a Magyarság Házában

Jelenünkben a múltunk

Fiatalodik a zenei szalon 

Közmeghallgatás 
és bolgár est
2016. november 5-én 17:00 órától a Budavári
Művelődési Házban (Budapest, I. Bem rakpart
6.) a Budavári Bolgár Nemzeti ségi Önkor -
mány zat éves közmeghall gatással egybekötött
bolgár estet tart. Az estet bolgár néptán c -
együttes és bolgár kórus előadása színesíti.

Elõadás a demenciában
érintettek szociális
ellátásáról
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ szakemberei munkájuk során egyre gyak -
rabban kerülnek kapcsolatba szellemileg leépült idõs
emberek kel az I. kerületben.   Az életkor kitoló dásá val az
idõsödõ családtagok szellemi leépülése nagy terhet ró a
hozzá tartozókra. Sok esetben nincs kellõ infor mációjuk
a beteg ségrõl, mely eltér az átlagos öregedés folyama -
tától és nincsenek felkészülve azokra a nehézségekre,
melyek az állapotromlással együtt járnak.

Erre az igényre reagálva a Budavári Szociális és
Gyermek jóléti Szolgáltatási Központ a Budavári Ön -
kormány zat Népjóléti Közalapítvány támogatásával
felkérte Almási Judit mentálhigiénés szakembert, hogy
tartson elõadást A demenciában érintettek a szociális
ellátásban címmel. Ebben a témakörben még egy elõ -
adást szervezünk a demenciában érintettek hozzá -
tarto zóinak.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, szellemileg friss
és idõsödõ nyugdíjast és hozzátartozót.
Az elõadás ideje: 2016.11.03. csütörtök,  13.30 óra.
Helyszín: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
ta tási Központ. II. sz. Idõsek Klubja, 1013 Budapest,
Roham u. 7. Érdeklõdni lehet: a 375-9486-os telefon -
számon, Bokodi Ferencné klubvezetõnél

Szilasi Alex zongoraművész és fia Dávid, a Budavári Zenei Szalon közkedvelt házigazdái
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Felújítás a Halászbástyán 
Elõreláthatólag december közepéig tart a Halászbástya
Déli bástyasorának és a Schulek lépcsõnek a részleges
felújítása.

Az állagmegóvási munkálatok során megtisztítják a
kõfelületeket, majd a falak és a lépcsõfokok fu -
gáit vízzáró kivitelben pótolják. A vakolt felületek is
megújulnak: a régi vakolat eltávolítása és a sótalanítás
után speciális mûemléki vakolatot kap a felület. 
A felújítással egyidõben kerül sor a Schulek lépcsõ déli
boltíves átjárójában lévõ 6 kõvitéz rekonstrukciójára. A
többszöri restaurálás ellenére a szobrok rendkívül
rossz állapotban vannak, a nedvesség, a só és a fagy
erõsen roncsolták a kõanyagot. A mostani felújítás
során az Önkormányzat restauráltatja a szobrokat,
majd másolat készül róluk és ezeket helyezik vissza a
falfülkékbe, várhatóan jövõ év tavaszán. Az eredeti
szobrokat pedig idõjárástól védett helyen, a Budavári
Önkormányzat épületében helyezik el.

Sikeres volt a kertszépítési
pályázat 
Közel félszáz pályázat érkezett az önkormányzat által
meghirdetett Kertszépítési Akcióra, a pályázatok
feldolgozását a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
munkatársai végzik. Az azonban már most elmond -
ható, hogy elsõsorban virágos növényeket, levendulát,
õszirózsát igényeltek a lakóközösségek az akció
keretében. A pályázatok feldolgozása során azon
közösségeket, akik személyes egyeztetést, segítséget
kértek, az iroda munkatársai felkeresik.

A növények, kertészeti termékek kiszállítása várha -
tóan november közepén történik meg, a lakóközös -
ségeket elõtte telefonon értesítik. Fontos tudnivaló,
hogy a termékeket a szállítás idõpontjában a kapu elé
tudják kirakni, így azokat a kérelmezõknek 1 órán belül
be kell pakolniuk.  

Elõzzük meg a kéménytüzeket
A hidegre fordult idõ miatt sok háztartásban már
október elején fûteni kezdtek. Komoly veszélynek
teszik ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy
kezdenek fûteni, hogy elmulasztják a fûtõeszközük
éves karbantartását vagy nem megfelelõ tüzelõ -
anyagot égetnek. A tûzoltókat csak az elmúlt héten
huszonegyszer riasztották kéménytûzhöz. 
Az utóbbi években megnõtt azon háztartások száma,
ahol szilárd tüzelõanyaggal fûtenek. A szilárd anyagok
vagy olaj égetésekor keletkezõ korom lerakódik a
kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg le -
szûkíti a kémény belsõ kerületét, sõt, magas hõ
hatására akár meg is gyulladhat. Mindez elkerülhetõ
azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprõt, aki el
tudja végezni a kémény tisztítását. Szilárd tüzelõ anyag -
gal és olajjal mûködõ fûtõeszközök esetén az ingyenes
lakossági kéményseprés változatlanul évente történik,
gázüzemû fûtõberendezések esetén kétévente. 
A katasztrófavédelem kéményseprõ ipari szerve
elérhetõ a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es
menüben.

Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es
segélyhívó telefonszámot!

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Röviden

Október 15-én minden adott volt ahhoz, hogy
igazi születésnapi ünnepséget rendezze nek a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium alapítá -
sának 25. évfordulója alkalmából. Öreg -
diákok, egykori és jelenlegi tanárok, valamint
az iskola tanulói köszöntötték a megjelent
vendégeket, köztük Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató asszonyt és helyettesét,
dr. Kalina Katalint, valamint dr. Nagy
Gábor Tamást, Budavár polgármeste rét,
Nagy Borbála Ildikót, a Kosztolányi-hagya -
ték gondozóját és Stelzelné Szabó Erzsébetet,
a gimnázium korábbi igazgatóját.

A kellemes hangulatról a Farkas Ferenc Zene -
iskola és a Kosztolányi Gimnázium taná raiból
álló Kaméleon kvartett gondoskodott, amelynek
tagjai reneszánsz és klasszikus mûvek kel készül -
tek az alkalmi rendezvényre, majd Szabó Katalin
7. b osztályos diák stílusosan Kosztolányi: Ének a
fiatalokról címû versét szavalta el.

A köszöntõk sorát Bodor Eszter intézmény -
vezetõ asszony nyitotta meg. Bevezetõben
Karinthy Frigyes irodalmi portréját idézte az
ötven esztendõs Kosztolányi Dezsõrõl, majd a
párhuzamot vont a 25 éves emberi életút és a
gimnázium negyedszázad alatt elért eredményei
között. A múlt és a jövõ kapcsolatának folyama -
tosságára utalt, amelyet az iskola jelvényében is
megjelenített, „égig érõ”, zöldellõ fa is szimbo -
lizál. Beszédének végén örömmel jelentette be,
hogy a „Kosztolányi” csapata nyerte azt az or -
szágos filmes pályázatot, amely a fiatalok elkép -
zelése alapján, a jövõ gimnáziumáról szólt.  

Ezt követõen a születésnapi ünnepség közön -
sége számára levetítettek a nyertes alkotást, amely
szellemes kísérõszöveggel, fotókkal és animá -
cióval ábrázolta, hogy a gyerekek szerint a jövõ -

ben a diákok elsõsorban az otthonukban, szá mí -
tógép segítségével tanulnak. A készség tárgyakat
és rendezvényeket az akadálymen tesített iskola -
épületben, számos színes közösségi térben és
kertben tartják.

Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármes -
tere a filmsikerhez gratulálva megjegyezte, örül,
hogy az immár szép hagyományokkal rendelkezõ
gimnáziumban tanuló diákok határozott jövõ -
képpel rendelkeznek. Ezt követõen elsõsorban a
fiatalokhoz intézte szavait. Felidézett néhányat a
negyedszázada, 1991-ben  történt nemzetközi és
hazai események közül, köztük a Trabant gyár -
tásának megszüntetését, az elsõ internetes bön -
gészõ bemutatását és néhány jelentõs film alkotás,
valamint rock-elõadó feltûnését. A polgármester

a továbbiakban az iskolához, annak szellemi -
ségéhez való tartozás fontosságáról beszélt a
diákoknak, úgy fogalmazott: „a ’Kosztolányi’
olyan hely, ahová jó bejönni. Társakat látunk
egymásban, olyan közösség, ahova jó tarozni.
Elfogadó, befogadó iskolát látunk a ’Kosztolá -
nyiban’. Köszöntõje végén dr. Nagy Gábor Tamás
arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy az iskola
szellemisége fontos eleme a személyiség kialaku -
lásának, fontos része az idejáró tanulók magyar és
európai identitá sának.

Stelzelné Szabó Erzsébet, a gimnázium korábbi
igazgatója tréfásan megszemélyesítve a gimná -
ziumot, felidézte annak eddigi pályáját. Úgy
fogalmazott, hogy „a ’Kosztolányi’ 2006-ban lé pett
be a klasszikus gimnazista korba, 2011-ben leérett -
ségizet, 2016-ban pedig megszerezte a diplomát”.
Ezt követõen végigvette mindazon állomásokat,
amelyek megha tározóak voltak az iskola törté -
netében. - A ’Kosztolányi’ a legnagyobb létszámú I.
kerületi iskola, épülete a fõváros szívében, a Vár
aljában, irodalmi helyszínen található. Az iskola
titkai közé tartozik a hagyományok rendszere és a
szülõk bizalma. A történelem részesének érzem
magam, hogy részt vehettem a tanári munkában és
az intézmény vezetésében – folytatta beszédét,
végül további sikeres munkát kívánt Bodor Eszter
intézményvezetõ asszonynak.

A gimnázium vezetõje zárszóként az alábbi
kulcsszavakban foglalta össze a közösség eredmé -
nyes ségének titkát: lehetõség, motiváció, csapat,
munka, siker, majd köszönetét fejezte ki mind -
azoknak, akik folyamatosan támogatják az iskolát.

Az  ünnepség az aulában rendezett iskola -
történeti kiállítás, és a Budavári Önkormányzat
támogatásával felújított alagsori közösségi helyi -
ségek megtekintésével folytatódott. A születés -
napi torta elfogyasztása után neves szak em -
berekként ismert öregdiákok tartottak külön -
leges tanórákat a diákoknak.                                  r.a.

Születésnapi ünnepség a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban

25 éve indult az elsõ évfolyam

Elkészült az önkormányzat beruházásában az alagsori tornaszoba, a táncterem és a konditerem
felújítása. A munkálatok az erõsen nedvesedõ alagsor több részét érintették. Egyebek mellett
elvégezték a tornaszoba és táncterem utólagos padló és falszigetelését, új nagy kopásállóságú
padlóburkolatot fektettek le, megújult a világítás is. Felújították az alagsori konditermet és a
szemközti két terembõl álló klubhelyiséget is. A beruházás mintegy 45 millió forintba került.

Nem kell messzire mennie annak, aki jó kezekben szeretné tudni füle
egészségét. A Maros utcai szakrendelõ hallásközpontjában ugyanis egy
helyen, könnyedén elérhetõ az összes hallásgondozással kapcsolatos
szolgáltatás a vizsgálatoktól egészen a hallókészülékek beállításáig.

Sok ember, különösen az idõsebbek hajlamosak halogatni a kivizsgálásokat,
ha a hallásukról van szó – annak ellenére, hogy a hallásproblémák jelentõsen
megnehezítik, vagy akár el is lehetetlenítik társas és családi kapcsolataikat. A
húzódozás persze érthetõ, hiszen a hallásszûrés utáni hallókészülékek beszer -
zését, beállítását és persze a kontrollvizsgálatokra visszajárást általában idõ -
rablónak és nehézkesnek gondolják.

A hallásproblémák gondozásán túl ezt a problémát is orvosolja a Maros
utcai hallásközpont, ahol mindenre kiterjedõ, minõségi ellátással várják a
pácienseket szakorvosaink és szakellátóink – tudtuk meg dr. Bodroghelyi
Lászlótól, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának fõigazgató
fõorvosától. A teljes körû szolgáltatási kör kiterjed az alapos vizsgálatokra, a
megfelelõ hallókészülék közös kiválasztására, a szükséges beállításokra és a
kontrollvizsgálatokra. Mindez a rendelõintézeten belül, az ügyfelek teljes
komfortérzete érdekében.

A központban a hallásgondozás is célszerûen és kényelmesen zajlik. A
páciens a szakorvosi vizsgálatot és hallásszûrést követõen szükség esetén
azonnal megkaphatja a hallásvesztése jellegének és mértékének meg -
felelõen kiválasztott hallókészüléket. Ezután kezdõdik a minimálisan 2
hetes próba hordási idõszak, melyet követõen finom-hangolják a készülék
beállítá sait az ügyfél tapasztalatainak és elvárásainak megfelelõen. Ha a
páciens mégsem elégedett, a próbahordás végeztével díjmentesen visszaad -
hatja készülékét.

A hallásközpont a fenti alapszolgáltatásokon túl gondoskodik a folyamatos
ismeretterjesztéstõl is, a betegek mielõbbi gyógyulása és életminõségük javítása
érdekében. A központ munkatársai ingyenes tematikus napokon informálják
a látogatókat a legújabb fejlesztésekrõl, miközben praktikus, a minden -
napokban hasznosítható egészségügyi tanácsokkal látják el õket.

Teljes körû hallásgondozás a Maros utcai
szakrendelõben

Egészség kényelmesen
Termelõi piac nyílt 
a Vízivárosban

Nagy sikere volt a Vízivárosi klub elõtt nyílt termelõi piacnak. A Pest
megyei Vasadon élõ gazdák maguk termesztette zöldségekkel, gyü möl -
csökkel és saját készítésû élelmiszerekkel várták a vásárlókat. A
paprikán, paradicsomon, krumplin, almán kívül háztáji tojást,
kolbászt, szalonnát mézet, lekvárt és szörpöket is kínáltak. A termelõi
piacot ezentúl minden pénteken 8-15 óra között tartják a Vízivárosi klub
elõtt, a Batthyány utca – Linzi lépcsõ találkozásánál (Batthyány u. 26.)
A Krisztina téri templom mellett pedig továbbra is szombatonként
várják a termelõi piacon a vásárlókat a vasadi gazdák.

A Kosztolányi olyan hely, ahova jó tartozni – mondta az ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
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„Lelkileg összetartoztunk”
(Folytatás az 1. oldalról)
Amikor már nagyon súlyosbodott a helyzet,
leköltöztünk a pincébe. Hallottuk, hogy az
evangélikus templom tornyából valaki golyó -
szóróval lövi az orosz tankokat, amik a Bécsi kapu
alatt akartak följönni. A másik irányból érkezõ
harckocsik elõbb belelõttek a Bécsi kapuba, majd
a levéltár épületébe is, amely kigyulladt. Amikor
elült a csatazaj följöttünk a pincébõl. Esett az esõ
és emlékszem, hogy hatalmas lángnyelvek törtek a
mi házunk felé is. A levéltár vaskeretes ablakai
izzva, sárgásvörösen hulltak ki az Állami Nyomda
kézilabdapályájára. 

Igazán akkor kezdtem félni, amikor a
Kapisztrán téren megjelent egy szovjet tank.
Nem tudtam, hogy hamarosan a Hadtörténeti
Múzeum elõtt továbbiak sorakoznak majd föl.
Novemberben már ott javították és szerelték a
páncélosokat. Gyerekként kimerészkedtünk az
utcára és néztük, ahogy a ruszkik leszerelik a
tankok lánc talpát és teszik rá  más tankokra. 

1956 karácsonya nagyon megmaradt az
emlékeimben. Az anyukám nem sokkal koráb -
ban kórházba került, megoperálták, az ünne -
pekre éppen hogy hazatérhetett. Egy egyszobás
lakásban laktunk négyen, de sosem éreztem,
hogy nélkülöztünk volna. Abban az évben két

ajándék volt a karácsonyfa alatt: a
Kisgyermekek nagy mesekönyve és egy
pici helikopter mû anyag ból, amit ha
megtoltam, akkor forgott a propellere.

Gyerekkoromban Simon Lali volt a
legjobb barátom. Osztálytársak voltunk az
általános iskolában, amely a gyönyörû
Erdrõdy palota épü letében volt. A
mamája, Juliska néni takarító nõ ként az
amerikai követségen dolgo zott. Lalival
vasárnaponként együtt jártunk a diák -
misére, amit Liska Zoltán bácsi tartott a
Mátyás-templomban. Zoltán bácsi a
háború elõtt cserkészvezetõ lehe tett; maga
köré gyûjtötte a gyerekeket és alkalman -
ként elvitt minket kirándulni négy-öt
napra a Börzsönybe. Az 1950-es, ’60-as
években életet szer vezett a srá coknak. A
forradalom után szám ta lanszor megtör -
tént, hogy nekem, vagy Lalinak azt mond -
ta, hogy mise után menjünk be a sek -
restyébe. Bementünk, kaptunk egy lezárt
csomagot azzal, hogy azt adjuk oda Juliska
néninek. Jóval késõbb derült ki, hogy
Juliska néni vitte be a szent ostyát a
nagykövet ségen tartóz kodó Mindszenthy
hercegprí másnak. Errõl természetesen
senki, még a ma mám sem tudott.

Mindig tudtam, hogy mit jelentett a
forrada lom, és felnõttként a saját bõrö -
mön is tapasztaltam, hogy más voltam,
mint amilyennek akkoriban kellett volna
lenni. 1967-ben, amikor a Tolcsvay trió
megalakult, pusztán csak azért, mert
népmû vészeti anyagból csináltattunk magunk -
nak hippiruhának tekintett öltözéket, és nép -
zene alapú zenét játszottunk, máris ellenzé kinek
kiáltottak ki. Ehhez még az sem kellett, hogy
különösebben vad dolgokat énekeljünk. 1973-
ban, amikor megze nésítettem a Nemzeti dalt,
akkor elég egyértelmûen kiderült, hogy miként
gondolok a szabadságra. 

Az 1956-os forradalom bennem is ugyanazt az
érzést gerjeszti fel, amit mindenkiben, aki akkor

élt. Beethoven Egmont nyitányának pár sora
olyan mélyen él bennem, hogy amikor tíz évvel
ezelõtt kantátát írtam a forradalom ötvenedik
évfordulójára, akkor is visszaidéztem az Egmont
dal lamát. 

Az Egy mondat a szabadságról címû mûvem –
amelynek szövege Illyés Gyula versének Bródy
János által írt parafrázisa –Beethoven nyitá -
nyának soraival kezdõdik. Ha bármikor meg -
hallom az eredeti felvételt, mo zaikszerûen
visszaidézõdnek bennem az átélt élmények.

Tolcsvay László. Erkel Ferenc és Magyar Örökség-díjas zeneszerzõ,
énekes 

Történetek a forradalomról
Sok tudós úgy tartja, a történelem nem más, mint az emberek személyes történeteinek összessége. 1956 októbere
minden magyart megérintett, majd megrendített. A hatvanadik évforduló kapcsán szerkesztõségünk olyan kerületi
kötõdésû polgárokat keresett fel, akik átélték az akkori eseményeket és különleges napokról meséltek.

1956
2016

Hergár Jenõné Stróbl Krisztina, a
Budavári Lakosok Szövetsége és a Stróbl
Emlékhely Alapítvány egyik alapítója, a
Budavárért Emlékérem kitüntettje, felsõ
tagozatos diáklány ként, családjával élte
át a forra dalmi eseményeket.

- Az 1950-es évek elejétõl vidéken, a Mátra -
vidéki Erõmû-telepen éltünk a szüleim mel.
Édesapám volt a hõerõmû fõmérnöke,
édesanyám a telep általános isko lájában
tanított. Öten voltunk test vérek. 1956-ban a
nõvérem már Székes fehér váron dolgozott, a
bátyám 17 éves volt és érettségire készült.
Ketten még általános isko lába jártunk, a
húgunk pedig csak négy éves volt.

Ma is tisztán emlékszem arra a napsütötte,
derûs délutánra, amikor anyu bejött a
gyerekszobába és nagyon lelkesen azt mondta,
hogy Pesten kitört a forradalom. Rögtön azt
kérdeztük tõle, hogy olyan forradalom, mint
amilyen március 15-dike volt? - Olyan, sõt még
talán szebb is – válaszolta, és a szabadság élmé -
nye ragyogott a szemében. Ezt a különleges,
reményteli élményt, a lelkesedést, a hazaszere -
tetet és ter vez getést olyan természete sen adta
át nekünk gyerekeknek, hogy azonnal meg -
éreztük, itt valami rendkívüli dolog történik.

Attól kezdve büszkén viseltük a kabátunkon a
pajzs alakú kitûzõt – egy mûanyag Kossuth-
címert –, így jártunk az iskolába is. Anyuék arról
meséltek, hogy nemsokára cserkészek leszünk,
tervezgették, hogy közösen utazgatni fogunk,
hiszen szabadság lesz. Mi anélkül, hogy felfogtuk
volna az események jelentõségét, láttuk, hogy a
felnõttek arckifejezésérõl sugárzott a boldogság.
Számomra hosszú idõnek tûnt ez a mámoros
hangulat. 

A forradalom idején egyetlen napra sem állt le
a munka. Az erõmûben folyamatosan dolgoz -
tak, és az iskolában sem hirdettek tanítási szü -
netet. Ezekben a napokban édesapámat meg -
válasz tották a munkástanács elnökének.

Egyik nap – talán Mindenszentek lehetett –

bementünk az erõmû melletti faluba, Lõrincibe
és mécsest gyújtottunk a temetõben. Aznap
estére a családunkat vendégségbe hívta a falubeli
orvos. Mindannyian elmentünk, de a bátyám
egy idõ után úgy döntött, hogy hazaindul a
telepre. Az utcáról azonban szinte azonnal
visszatért és elkiáltotta magát, hogy -Hú anyu, itt
lõnek! Amikor elült a puskaropogás, felkere -
kedtünk és hazamentünk. A szolgálati lakás
ablakából, a sötétben csak azt láttuk, hogy a telep
fõ terén lángol egy nagyobb könyvrakás. Anyuék
elhívtak az ablaktól, nem engedték, hogy
végignézzük, mi történik, azt mondták, nem
szép dolog könyvet égetni és a látvány nem
nekünk való.

Emlékszem, hogy ezekben a napokban állan -
dó an szólt a rádió. A híreket pró báltuk hall -

gatni, de a hangszóró szinte csak zenét
sugár zott, és néha üze neteket olvastak fel
azoktól, akiknek sikerült átkelniük a
határon. Ez a téma a mi családunkat is
élénken foglalkoz tatta, hiszen a rokonok
közül többen is külföldre készültek és nem
tudtuk, hogy mi történt velük. 

Decemberben az apukám följött a
Várba és meglátogatta az édesanyját,
Stróbl nagymamát. Amikor vissza tért,
elmesélte, hogy milyen nagy pusztítást
látott Budapesten; min denütt belö vések
és omló falak csú fították a fõvárost.
Végül azt mondta, hogy: „A szobraink
állnak, mi ma radunk!”. 

Aztán nem sokára eltûnt a kis
Kossuth-címer a kabátunkról, nem volt
szabad többé hordani. Az aput pedig
1957 januárjában elvitték a hivatalból a
Heves megyei fogházba, vizsgálati fog -
ságba. Hat hét után engedték haza. Amíg
távol volt, az erõmûben nem nagyon
törõdtek velünk, csak a lõrinci orvos
támogatott minket. Mire édesapám vissz -
tért, addig ra az egyik ház falán megjelent
egy felirat, hogy: „Éljen a Kádár kor -
mány!”, majd valaki a felirat elejére oda -

írt egy F betût… Ekkor már az egész család ra
ráült a félelem.

Nem sokkal késõbb el kellett hagynunk a
telepet és ezzel véget ért a gyerekkorunk. Pestre
kerültünk, de nagyon nehéz évek vártak ránk.
Az aput az ERÕTERV-hez he lyezték, ahonnan
korábban kiemelték. A vállalatnál akkoriban az
a keserû mondás járta, hogy az ERÕTERV-nél
olyanok dolgoznak, akik ültek, ülnek vagy ülni
fognak.

1956 óta október 23. számomra a szabadságot
és a hazaszeretetet jelenti. Mi, akkori gyerekek, a
szüleink által éltük át ezeket a szép napokat és
mindannyian tudjuk a választ a Márai Sándor
Mennybõl az angyal címû versében feltett
kérdésre, amely így hangzik: „Ilyen nagy dolog a
Szabadság?”

„A szobraink állnak, mi maradunk!”

Hergár Jenõné Stróbl Krisztina, a Budavári Lakosok Szövetségének
egyik alapítója

Kiállítás a Vizivárosi Klubban 
Blaskó Bencének, a Budai Rajz -
iskola festő nö ven dékének nyílik
kiállítása október 29-én, szom -
baton 17.00 órakor  a Vizivárosi
Klubban,  Természe tem után
címmel. 
Bence rajzolás, festés és min -
tázás közben értelmezi, vissza -
tükrözi a környezet jelenségeit.
Képei azzal a kérlelhetetlen

õszinteséggel szólnak, ami csak a gyerekrajzok és a
legjobb képzõmûvészeti alkotások sajátja – mondja
róla Lázár Zsuzsa, a Budai Rajziskola igazgatója 
A kiállítást megnyitja Blaskó Péter,  a Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színmûvész. A megnyitón közre mûködik: Dóczy
Gabriella hárfamûvész
Helyszín: (I., Batthyány utca 26.)

Mesemúzeum
(I, Döbrentei u.15.)
November 5., szombat, 11 órától
Papírszínház mesék állatokról: A
három kismalac, A kiskakas gyémánt

félkrajcárja, A róka és a gólya, Szusi. Ajánlott korosz -
tály: 4-8 éves korig,45 perc.
November 12., szombat, 11 órától Közös társasjá -
tékozás. 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 6-12
éves korig, 120 perc.
November 19., szombat, 11 órától Mesés óra. Mesél:
Szeleczki Mónika.

Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig, 45 perc.
November 26., szombat, 11 órától Adventi készülõdés
Farkas Réka iparmûvésszel
Koszorú készítésével hangolódunk az ünnepi
idõszakra, mindenféle kreatív anyag felhasználásával.
Rajzolunk, festünk, ragasztunk, hajtunk, csomózunk.
Ajánlott korosztály: 6-11 éves korig, 120 perc.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((I., Úri u. 6. I. emelet)
Nyitva tartás szombatonként 10.00 - 18.00 óráig,
egyéb idõpontokban elõzetes bejelentkezés szük -
séges. Telefon: 061/356-9981 és 06-70/510-9452
November 9., szerda, 18.00 óra: A Madárleány
nyomában Kalotaszegen. Vetítettképes elõadás.  A
kalotaszegi Madárleány” címû könyv bemutatója.
Szerz õ Hover Zsolt,  Magyargyerõmonostor reformá -
tus lelkésze.

Sportolj velünk!
Az Egészség- és Családvédõ Országos Egyesület
szervezésében
Folytatjuk az egészséges életmód népszerûsítése
érdekében indított tömegsport mozgalmunkat.
Mindenkit szeretettel hívunk az alábbi INGYENES
programjainkra:
KONDICIONÁLÓ TORNA minden hétfõn és szerdán,
20:00-21:00 óra között. Helyszín: Testnevelési
Egyetem (TF), Barakk épület, XII. ker., Alkotás u. 44.
Az órákat gyógytornászok tartják.
NORDIC WALKING 2016.10.04-tõl, keddenként 16:00-
17:00 óra között. Helyszín: I., Vérmezõ 70-72. Vagon
Étterem (mozdony) mögötti rész (Déli pályaudvartól 2
percre).
TORNA A SZABADBAN keddenként 17:00-18:00 óra
között. Helyszín: I.,Vérmezõ 70-72. Vagon Étterem
mögötti rész.
TORNA A SZABADBAN csütörtökönként 16:30-17:30
óra között. Helyszín: XII. ker.,  Svábhegy, Devecseri
park (új „Kondi Park”). www.ecsosz.hu             

Budavári töklámpások 
Legyen újra az Ország -
ház utca a Budai vár
legtö kösebb utcája! Sz -
 retettel várunk minden
kedves gyereket és
felnőttet tökfaragásra,
tökevésre, tök ivásra.
Tökről részben gon -
dos  kodunk, de aki tud,
hoz zon magával. A
részvétel ingyenes. A
tökfaragás ról korábbi
években ké szült fotók a mutermek.com oldalon és a
Kisképgaléria facebook oldalain láthatók. Helyszín:
Országház utca 8.
Időpont: 2016. október 29. szombat, 16 órától sötéte -
désig. Információ: Kiskép Galéria, 201-4935     

Programok
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Dragonits Tamás Ybl-díjas építészmérnök, mû -
em lékvédelmi szakember, Budavár díszpol gára
33 éves családapaként élte át a forradalmi ese -
mé nyeket. Úri utcai otthona is közvetlen ve -
szélyben volt.

- Nekem hõsi történeteim nincsenek, csak az
akkor hétköznapokról mesélhetek. A forra -
dalom kitörésének idején a KÖZTI budai
irodájában dolgoztam, amelyet Janáky István
vezetett. Én mûteremvezetõként a Várnegyeddel
foglalkoztam. Október 23-án egységesen levonul -
tunk a Bem térre; a kollégákkal együtt olyan
hatvanan lehettünk. Mire odaértünk, a  tér már
megtelt, csak a szobor mögött találtunk helyet.
Hallottuk Sinkovits szavalatát, majd a leg na -
gyobb  döbbenetünkre hamarosan egy egyen -
ruhás ÁVO-s alakulat érkezett közénk. A tömeg
egy pillanatra meghökkent, hirtelen csend lett,
majd az emberek tapsviharban törtek ki. Erre a
reakcióra aligha számítottak. A taps hatására az
ÁVO-sok kihúzva magukat elvonultak a Duna-
part felé. A külügyminisztérium erkélyén egy
fiatal nő zászlót lengetett, ez a jelenet azóta is
minden képi visszaemlékezésben szerepel.

A Bem térrõl nem tudtam továbbmenni a
tüntetõkkel, mert napnyugta után Meczner
Lajossal, a Vár tervfőmérnökével és a Gázmûvek
szakembereivel volt megbeszélésem a közvilá gítás -
sal kapcsolatban. Az elhelyezendõ gáz lámpák és
falikarok helyét jelöltük ki. Ezzel alaposan elment
az idõ, már elmúlt tíz óra, amikor hazaérkeztem.
Késõ este a feleségemmel kisétáltunk a Mátyás-
templomhoz és lenéztünk a Halászbástyáról. Sok-
sok kör nyék beli lakóval ta lál -
koztunk, messzirõl lövöl dözés
hallatszott. 

Az irodában megválasz tottak
forradalmi bizottsági tagnak.
Számom ra ennek nem lett
követ kezmé nye. A Vár helyett
egy ideig az Üllõi útnak a
nagykörúttól kifelés eső sza ka -
szának helyre állításával fog -
lalkoz tam. 

Emlékszem, hogy a forra -
dalom leverése után, november
7-én éppen ebédel tünk, azaz a
szobá ban kör beültük az asztalt
az akkoriban három és négy -
éves kislányaim mal és a fele -
ségem mel, amikor megszólalt a
te lefon. - Mit csináltok? – kér -
dezte egy vérmezõi bará tom. -
Ebédelünk – vála szoltam. -
Akkor siessetek, mert most
készülnek az oroszok városné -
zõbe hozzátok. Erre gyorsan
lementünk a pincébe. Néhány
óra után úgy ítéltük meg, hogy
visszatér hetünk a lakásba. Este
a feleségem ki ment a konyhába
egy kancsó vízért, és váratlanul
belõttek a konyhaablakon. A
feleségem az ijedtségtõl térdre
esett, és a betört ablaküveg
összevissza vágta a lábát.
Amikor a három éves kislá -
nyom meglátta, el kiáltotta
magát: -Megölték a mamát! De
hálaistennek nem ölték meg,
csak a gyerek esett kétségbe a
vér láttán.

Másnap reggel kimentem az
utcára körülnézni. A Dísz té -
ren, az 1848-as honvédszobor
elõtt volt egy friss sírhant és egy
lécekbõl összesze gezett fejfa.
Rajta egy papírlapon a neve: Czérna Zoltán

műegyetemista. Ez a sír még
egy-két hétig ott volt.
Még 7-én este a Balta köz ben
megjelent egy orosz tank és
az ágyúját a kony haabla -
kunkra szegezte. Reggelig
maradt, majd másnap este
nyolc óra kor megint meg -
jelent. Emlék szem, a har ma -
dik napon azt mondtam a
gyerekek nek, hogy: tessék

lefeküd ni, itt van már a nyolcórai tankos bácsi!
Ez nagyjából két héten keresztül minden nap
megismétlődött. 

A forradalom idején a Várban csak egyetlen
halottról volt tudomásom, Czérna Zoltánról. A
házak nem sérültek meg, de az Országos Levél -
tárban hatalmas kár keletkezett. A középkori
iratanyag még fel nem dolgozott része gyulladt ki.
A pernye, még a házunk udvarát is feketévé tette.
Azokban a hetekben mindenki feszült volt, de
érződött az embereken, hogy valahogy közelebb
kerültünk egymáshoz. 

Októberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2016. október 25-
én 17 órakor a Budavári Önkormányzat Dísztermé -
ben(volt Házasságkötõ Terem, I., Úri u. 58.)Téma:
Mozgófénykép - 85 éves a magyar hangosfilm.
Vendégek: Fekete Dávid, Gyõr megyei jogú város
alpolgármestere, Kurutz Márton filmtörténész. A
Dobosi Pince egy pohár 2015-ös, aranyérmes Juhfark -
jához a La Fiesta Party Service kínál ízletes falatot.
Házigazda: Szigethy Gábor.

Elõadások a Széchenyi Emlékév
alkalmából
A Budavári Lakosok Szövetsége tisztelettel értesít és
vár minden érdeklõdõt 2016. november 8-án 16
órakor a Várnegyed Galériában (I. ker. Batthyány u
67.) a Széchenyi Emlékév alkalmából tartandó
emlékezõ összejövetelre. Emlékezõ elõadást tart dr.
Szentgyörgyvölgyi Péter: „gróf Széchenyi István
huszárévei” címmel és dr. Cserháti László Gábor:
„Mivel érdemelte ki a francia becsületrendet és a
legmagasabb török kitüntetést egy magyar, gróf
Széchenyi Ödön?” címmel.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(Magyarság Háza)
November 8. (kedd) 18.00 óra: Szent Márton
emlékezete Európában (II.) Márton, mint Magyar -
ország társvédõszentje és a könyörületesség példája.
Dr. Beer Miklós püspök köszöntõjével az egyesületi
tagság európai felvételeinek vetítése, a Szent Márton
iskola diákjainak közremûködésével. (I., Szenthárom -
ság tér 6.)

Nemzeti Táncszínház 
Bemutató: Ifjú Szivek Táncszínház: Finetuning
2016. november 8-9. 19.00 Várkert Bazár

Szegedi Kortárs Balett: Menyegzõ/eARTh
2016. november 17. 19.00 Müpa
Gyõri Balett: Rómeó és Júlia
2016. november 20. 19.00 Müpa
Nagy Csilla/Cipolla Collectiva: Self tango
2016. november 30. MOM Kulturális Központ

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
Kós Károly: Mezõségi néprajzi
grafikáiból nyílt kiállítás a
Kosztolányi teremben. A tárlat
november 27-ig tekinthetõ meg.
A belépés díjtalan.

Országos Széchényi Könyvtár
(I., Szent György tér 4-5-6.)

Háborús hétköz na pok
címmel nyílt ka -
marakiállítás az OSZK
Térképtárának folyo -
só ján. Az elsõ világ -
háború térképeit be -
mutató tematikus
kiállítássorozat má -
sodik része a háború
alatt publikált és

használt polgári és katonai anyag mellett a világégés
újdonságait – a haditechnikai fejlesztéseket, a
tömegességet és a hátország bevonását a totális
háborúba – kívánja bemutatni. A kiállítást a könyvtár
gazdag elsõ világ háborús gyûjteményeinek anyagai,
így korabeli plakátok, fényképek, aprónyom tat -
ványok, térképek teszik teljesebbé. A tárlat meg -
tekinthetõ 2017. március 31-ig a Térképtár folyosóján,
a tár nyitvatartási idejében: kedd-péntek: 9-17 óráig,
szombat: 9-14 óráig.

Színháztörténeti Múzeum és
Intézet 
(I., Krisztina krt.57.)
Jön a bábos! címmel az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet a Bábtár egyik legjelentõsebb
anyagából, Rév István Árpád életmûvét teljesen
feldolgozó kiállításban foglalja össze az alkotó
munkásságát. Az interaktív, játékos kiállítás a báb -
történet egy elfeledett idõszakával foglalkozik: a Rév
István alapította Nemzeti Bábszínjáték történetét
dolgozza fel. A mûvész Magyarország elsõ állandó,
kõépületben mûködõ bábszínházának, a Nemzeti
Bábszínjátéknak volt megalapítója és igazgatója. A
november 30-ig a körteremben látható kiállítás a
bábszínházi alkotófolyamatot követi végig a bábszínház
esztétikájának megfogalmazásától a bábkészítésen át
a ruhák megvarrásáig és a reklámtevékenységig.
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig, 9-16 óráig,
pénteken 9-14 óráig. 

Programok’56 októbere a Várban

Blaskó Péter, a Nemzet Mûvésze címmel kitün -
tetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész,
érdemes mûvész, Budavár díszpol gára, 1956-ban
8 éves kisfiúként figyelte és élte át a forradalmi
eseményeket.

- 1956 után valójában kétféle „oktatásban”
vettünk részt. Az egyiket az iskolában kaptuk,
ahol revizionista, a szocializmus megdöntésére
irányuló ellenforradalomnak nevezték az
eseményeket, amit el kellett tiporni. A „nyugat
bérenceit”, a kapitalistákat emlegették és a
„klerikális reakciót”, Mindszenthyvel az élen. A
tanárnak nem nagyon lehetett errõl beszélnie, a
diákot pedig nem engedték kérdezni. Az igazat
otthon hallotta az ember, a szüleitõl. Édes -
apámék elmondták, hogy a forradalom azért tört
ki, mert a szabadságra vágyó emberek a háború
óta eltelt tíz év után fellázadtak. A nyomortól, az
elnyomástól, a diktatúrától, a pokoli Rákosi-
rendszertõl való menekülésnek már nem volt
más esélye, mint a lázadás. Otthon olyan
példákat említettek, amelyek a mi családunkban
is elõfordultak. A magán tu lajdonú üzemek,
üzletek államosításával, életek munkáját tették
tönkre, apám nagynénjét kitelepítettek a
Hortobágy szélére, ott halt meg szegény. Ezeket a
szörnyûségeket mind hallgatta az ember, és
összevetette azzal, amit az iskolában a tanárok -
nak mondani kellett, vagy amit a tankönyvek
hazudoztak.

Egy emlék jut eszembe édesapámról. 1956.
október 23-án a számtanleckét írtam, amikor
nyílt a nagyszoba ajtaja, ott állt édesapám ragyo -
gó tekintettel és arccal, „kitört a forradalom” –
mondta. Nagyapám is kijött a kisszobából és
együtt hallgattuk a beszámolót. Aztán apámat
nem lehetett visszatartani, „megyek, mert
mennem kell” – mondta és visszaindult.
Feszültségekkel teli, boldog napok voltak ezek.
Milyen egy nyolcéves kisdiák, rögtön arra
gondoltam, hogy másnap már nem is kell
iskolába mennem.

A november 4-e is örökre emlékezetes marad
számomra. Arra ébredtünk, hogy lõnek.
Azonnal bekapcsoltuk a rádiót, ott is lövések
hallatszottak és állandóan az Egmont nyitányt
sugározták. Akkor a Tavaszmezõ utcában
laktunk. Légvonalban nagyon közel a Köztár -
saság térhez. Hamarosan jöttek felénk a tankok,
a mellettünk lévõ házat kilõtték, le kellett
vonulnunk a pincébe. Bérházunk lakóinak be
kellett rendezkednie ott egy idõre. A bizony -
talanság miatt nagy volt a feszültség, az ideges -

kedés. Mi gyerekek persze igen jól éreztük
magunkat ebben a különös állapotban. Kitalál -
tunk mindenféle játékot. Nem fogtuk fel az
események veszélyét, pedig ilyenek is adódtak
bõven. A házunk elé például fegyvereket raktak,
ezeket el kellett tolni onnan, mert félõ volt, hogy
akár a szovjetek is bejönnek a házunkba,
forradalmárokat keresni. Édesapám összefogott
a többi férfiemberrel és õk vitték ezeket tovább
egy óvatlan pillanatban éjszaka, a közelünkben
lévõ Mátyás térre. 

Amikor már lecsendesedett a harci zaj,
elmentünk feltérképezni a környéket. Csupa
rom volt minden. A Kilián laktanyát, a Corvin
közt és a mozit szétlõtték. Tankokat láttunk,
belõlük kifelé menekülni próbáló megégett,
összezsugorodott szovjet katonákat, halottakat.
Szörnyû látvány, szorongató érzés volt, soha nem
felejthetõ emlékként õrzöm, de akkor nyolc -
évesen apám kezét fogva, ott biztonságban
érzetem magam. 

Amikor a pincébõl végre feljöttünk, a
fölöttünk lakónak volt egy világvevõ rádiója.

Londont meg a Szabad Európát hallgatták a
férfiak, foszlányok jutottak csak el hozzájuk.
Természetesen zavarták az adókat, de a
recsegés-ropogás ellenére az aktuális híreket
össze lehetett rakni. Aztán várták, vártuk a
Nyugat segítségét, meg hogy az ENSZ be -
avatkozik. De, hogy mit kaptunk helyette, azt a
rendszerváltásig mindenki a saját bõrén ta -
pasztalhatta. 

Színészként sok történetet hallottam a
kollegáktól. Sinkovits Imre a tömegek elõtt
szavalta a Nemzeti dalt és a tömeg újra és újra
ismételte vele, hogy „Esküszünk, esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk”. Bessenyei Ferenc –
aki Galileit játszotta a Katona József színházban –
elõadás elõtt a Bem szobornál a Himnuszt
szavalta. Darvas Iván kimenekítette a bátyját  a
gyûjtõfogházból, és vele együtt még száznegyven
embert, politikai elítélteket. Mészáros Ági a
rádióban elmondta, hogy addig nem lép szín -
padra, amíg a szovjet csapatok Magyar országon
tartózkodnak. A forradalom leverése után
ezeknek a tetteknek komoly büntetés: hosszú
eltiltás, vidéki színházi évek vagy egyes esetekben
börtön lett a következménye. 

1956 végén akadt volna lehetõség arra, hogy
elhagyjuk az országot. Egy este beállított a család
egyik barátja, és azt mondta édes apámnak, hogy
„János csomagoljatok, három nap múlva itt van
egy teherautó, jöttök ti is”. Édesapám éjszaká -
kon át errõl beszélgetett édesanyámmal, végül
úgy döntöt tek, hogy maradunk. Visszafogottan
éltünk, mindent beosztottunk. Három gyerek
mellett nem nagyon költekez hettek a szüleink,
abban az idõben narancs, banán csak kará -
csonykor volt. A körülmé nyekhez képest
szűkösen éltünk. Nem is tudatosult bennem,
hogy akár másként is élhetnénk, né hányszáz
kilomé terrel arrébb, nyugaton. Ott a szüleink
képesí tésük alapján lényegesen ma gasabb élet -
színvo nalat tudtak volna biztosítani a család -
nak. Édesanyám gyógy sze részként azon nal el
tudott volna he lyezkedni: Édesapám festő -
művész volt, képei  gyorsan elkeltek volna: De
aztán a gyökerek, meg az a meg magya ráz ha -
tatlan dolog, hogy „áldjon vagy verjen sors keze,
itt élned, halnod kell”, itthon tartotta a
családot. Édesapám azt mondta, mit fogok ott
kint festeni? A Duna és a Bakony helyett a svájci
havasokat? Azokhoz semmi közöm. Magyarnak
születtünk, és nektek, gyerekeknek is ez a
hazátok. Hálával tartozom édesanyámnak és
édesapámnak, hogy így döntöttek, hogy én
magyar színész lehettem.

Dragonits Tamás, Ybl-díjas építészmérnök, Budavár díszpol gára 

„Apám kezét fogva biztonságban éreztem magam”

Blaskó Péter színmûvész, Budavár díszpol gára
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E-mail: varnegyed@gmail.com

ZENEI PROGRAMOK
November 4. péntek 19.00 - Szájharmonika Klub
Pribojszki Mátyás – az egyik legismertebb kortárs
magyar szájharmonikás – és zenekara az igényes élő -
zenét szeretnék életben tartani. Zenéjükben felfedez -
hetők a blues gyökerei, a swing, a jazz és némi funky is. A
házigazda a Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás-Szász
Ferenc). Belépő: 1000 Ft

Budai Gitáriskola
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei
előképzettségtől függetlenül folyik. A fiatal, képzett
zenetanárok számos stílust oktatnak: klasszikus gitárt,
jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyű műfajokat. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség. Információ: info@
budaigitariskola.hu, www.budaigitariskola.hu

Október 30. vasárnap 19.00 
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
A kimagasló vokális képességű, számos akusztikus
hangszert megszólaltató Misztrál együttes havonta tart
klubnapot a Budavári Művelődési Házban, amelynek
keretében rendszeresen kiváló zenekarokat látnak
vendégül, ezúttal a Symbola együttest. Belépő: 1000 Ft

Október 29. szombat 19.00 - Blues Café
A blues- és rock -
rajongók bizonyá -
ra emlékeznek
még arra a Török
Ádám műsorveze -
tésével zajlott té -
vés, Blues Café
t a l k s h o w - r a ,
amelyben e két

mű faj kedvelőit igye keztek hírekkel, zenékkel, kulissza -
titkokkal ellátni. Ennek élő változatát láthatják havonta
egyszer, szombatonként, ugyanott, ahol 1969 és 1983
között a legendás Mini-klubot élvezhették, a Bem
rakparton. Vendég: Fehér Ádám (11 éves bluesgitáros)
Belépő: 1000 Ft

November 12. szombat 19.00 - Sebő-Klub és Táncház
Az esteket koncerttel, vetítéssel, meglepetés vendégek -
kel kezdjük, házigazda a Sebő-együttes: Sebő Ferenc,
Barvich Iván, Perger László, Soós Réka, Tímár Sára. A
remek táncházi muzsikát Mihó Attila és bandája biztosítja,
tánctanárunk Csatai László „Csidu”. Belépő: 1000 Ft

GYEREKPROGRAMOK
Minden csütörtökön 9.30 - Babamuzsika
Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves gyer -
mekek nek és szüleiknek, folyamatos csatlakozási le -
hetőséggel. Vezeti: Szalai Hilda. Belépő: 700 Ft/alkalom,
bérlet: 3000 Ft/5 alkalom

Néptáncoktatás a Bartók táncegyüttesben 
Óvodás csoport: minden hétfőn és szerdán 16.30–17.15
Általános iskolás csoport: minden hétfőn és szerdán
17.15-18.30 

Az együttesben tu -
datos utánpótlás
ne velőmunka folyik:
rendszeresen óvo -
dás- és gyermek -
cso port valamint if -
júsági csoport dol -
go zik a felnőtt
együttes mellett.

Tanítók: Pataki Brigitta, Aranyos Nándor. Tanfolyami díj:
5000 Ft/hó. Információ: www.bartoktancegyuttes.hu

Túl az Óperenciám- Minden csütörtökön 16.30-tól
17.15-ig. Lelket melengető mesés foglalkozások 5-8
éveseknek
Meseterápiás alapokon nyugvó alkotó, fejlesztő
foglalkozás, gyerekek fejlődési szakaszaihoz válogatott
mesékkel és játékokkal. Folyamatos csatlakozási
lehetőség! Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 6 000
Ft/bérlet/5 alkalom. Az első alkalom ingyenes.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com

Multi Talent Musical Iskola
Minden szombaton 9.00-13.00
Várunk mindenkit 7 éves kortól, akit érdekel a musical és
a színház világa. Vezeti: Zezula Tibor. Információ:
zezula.tibor@gmail.com

MOZGÁS, TÁNC
Maminbaba - Minden kedden 10.30
A Hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, mégis
csinosító mozgásforma latin tánc alapokkal.
A foglalkozást vezeti: Kósik Ildikó. A részvételhez előzetes
bejelentkezés szükséges a 30/580-2108-as telefon -
számon! Belépő: 1500 Ft, 5 alkalmas bérlet: 6000 Ft

Minden szerdán 18.30-20.30 - Argentin Tangó
A lépések tanításán túl a pontos vezetésre és a jó han -
gulatra fektetnek hangsúlyt a tangó órákon, amit a
szerda esti úgynevezett milonga (össztánc) előtt tarta -
nak. Vezeti: Götz Andrea és Szőllősi András 
Belépő:  2000 Ft

Tahiti tánc
Minden hétfőn 18.00-19.30-ig és kedden 19.00-20.30-
ig. Haladóknak: minden csütörtökön 19.30-21.00-ig
A polinéz szigetvilág életvidám, energikus táncait
tanuljuk. Az intenzív mozgás erősíti a comb- és hasiz -
mokat,  az egyensúlyérzéket és mozgáskoordi nációt. Új
jelentkezőknek az első alkalom ára: 1000 Ft

NYUGDÍJAS PROGRAMOK
Vetítettképes ismeretterjesztő előadások:
Október 25. kedd 10.30
Óvári Árpád: Arches Nemzeti Park (A vadnyugat termé -
szeti csodái sorozatból). Vetítettképes ismeretterjesztő
előadás. Belépő: 100 Ft
November 8. kedd 10.30
Ipach Ildikó: Cseh világörökségek I. Vetítettképes is -
meretterjesztő előadás. Belépő: 100 Ft
Október 27. csütörtök 10.30
„…egy nép azt mondta: elég volt.”
Az Irka Kör Versszínház műsora 1956. 60. évfordulójának
tiszteletére. A belépés díjtalan!

Idősek Akadémiája - Szeretet Klub
Minden hétfőn 10.00. Kellemes, kötetlen beszélgeté -
seket tartunk hétfő délelőttönként, amelyet alkalman -
ként gyalogos kirándulással és múzeumlátogatással
színesítünk. Klubvezető: Simon Magda

Alakformáló konditorna
Minden kedden, csütörtökön 15.30-16.30 és 16.30-
17.30. Minden szerdán, pénteken 7.30-8.30 és 8.30-
9.30. A jó erőnlét, hajlékonyság, egészség, harmónia
érdekében különféle izomgyakorlatok erősítése váloga -
tott minőségi zenére. Minden korosztálynak!
Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó díjas táncművész
Részvételi díj: 1000 Ft, nyugdíjasoknak 900 Ft

KLUBOK, KÖRÖK
A Dunánál – Dalolókör Lovász Irénnel
Minden kedden 18.00. A kör nyitott, új vendégeket is
szívesen látunk közös daltanulásra, együtt éneklésre!
Vezeti: Lovász Irén népdalénekes, egyetemi docens
www.lovasziren.hu. Belépő: 1000 Ft

Péntek esti kötőklub 
Kötetlen foglalkozás, közös kötés kezdőknek, újrakez -
dőknek és haladóknak. A foglalkozás 16.00-tól 20.00-ig
tart, bármikor csatlakozhatsz. Vezeti: Erdei Gyöngyvér
06/20-333-7503. Díja: 2 000 Ft. Ha kevesebb mint 2
órát tudsz velünk lenni 1 500 Ft.
Október 21. péntek 14.00 - Baross Gábor Turista Klub
Kirándulásokat szerveznek, élménybeszámolót tartanak,
rendezvényeik mindenki számára nyitottak. A je lent -
kezéseket klubnapokon vagy fogadónapon várják.
Klubvezető: Malomhegyi Imre

November 8. kedd 14.00 - Budavári Mozgássérült
Szervezet
Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja – immáron akadály -
mentesített környezetben – minden hónap első keddjén
tartja klubnapjait, melyek lehetőséget teremtenek a
tagok számára, hogy sorstársaikkal kikapcsolód has -
sanak.  Klubvezető: Dr. Szalkó Anna

Budavári Művelődési Ház

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnõt -
teknek.
15.00-17.00 „ Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszél -
getés szakemberrel, idõsebb korosztály részére. 
Bejelentkezés  Bori-Szabó Orsolyánál a 06 30 600
5530-as telefonszámon.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés :
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
Patocskai Katalin színmûvésznõ vezetésével. Részvételi
díj 3500Ft/hó, vagy 1000Ft/alkalom. Érdeklõdés, jelent -
kezés: 06 20 770 8679, patocskatica@gmail.com,
www.szinkope@org.
19.00-20.00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/ 4 alkalom 
Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna 600ft/alk. 
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére.
Szerda:
9.00-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
tapasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen
játszhatunk. Hozzájárulás: 700Ft, amely magában
foglalja egy kávé vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén
további 500Ft.
15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ német társalgó -
kör.
Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére.
9.00-10.00 senior gerinctorna 600ft/alk.
10.30-12.00 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. 1500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Gégöl Csenge,
csengikee@gmail.com, 0670 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub 
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör. 
17.00-18.00 meridián torna.
Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna 600Ft/alkalom
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak 600

Ft/alkalom
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Rész vé -
teli díj 500Ft.
Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28.
MINDEN GERINCTORNÁRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉ -
GES.  A ritustorna@gmail.com címen!
Vasárnap: Különleges születésnap (kalandtúrával, vetél -
kedõvel, alkotómûhellyel).
Érdeklõdés: Körmendi Csilla, 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu

PROGRAMOK
Október 21-én, pénteken 16.30-17.15 CSALÁDI
MESEDÉLUTÁN. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület).
November 4-én, pénteken 16.30-18.00 óráig CSALÁDI
KÉZMÛVES DÉLUTÁN, ahol a család minden tagja
képességei szerint elkészítheti a szívének tetszõ tárgyat.
Részvételi díj: 1500 Ft/család. 
Érdeklõdés, jelentkezés: Dobinszki Csilla,
csillanemez@gmail.com, 0620-527-7095.
EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ JÓGA nov. 3-tól minden csütörtö -
kön 18.00-20.00 óráig. Részvételi díj 2000 Ft/alkalom.
TERMELÕI PIAC a Klub elõtti téren minden pénteken
8.00-15.00 óráig.

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozá sok -
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. 

A Várnegyed újság  korábbi számai olvashatók és
letölthetők a www.budavar.hu honlapon
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In gat lan
    

    XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal + 3 hálós-
zobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás bérleti joga
kisebb alapterületû budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív épületben lévõ 60 m2-
es, dongaboltozatos, utca felé nyíló, irodának is kiválóan alkalmas,
földszinti, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Budai vár közvetlen közelében a Halászbástya feljáratánál a
Do náti utcában 52 m2-es vári panorámás, felújított öröklakás eladó.
Irányár: 42,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  
    Budai vár közelében a Logodi utcában 72 m2-es felújított,
cirkófûtéses öröklakás + 18 m2 terasszal eladó. Irányár: 43,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 
    Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti utcában 40
m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti, felújított, cirkófûtéses
önkormányzati lakás bérleti joga I. kerületi önkormányzati bér-
lakásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a Hegyalja
úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4 m2 erkély,
reprezentatív burkolatokkal, beépített bútokkal, igényesen felújí-
tott, gépesített, újszerû állapotú, modern kialakítású, cirkófûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.
    II. Kuruclesi úton 105 m2-es 3 szobás, nagy étkezõkonyhás, erké-
lyes, dupla garázsos bútorozatlan lakás hosszabb távra bérbeadó.
Bérleti díj: 250 ezer Ft/hó + rezsi. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    I. Országház utcában belsõ kertes házban igényesen felújított,
gépesített, emeleti 54 m2-es 1,5 szobás összkomfortos önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai vár közelében a Donáti utcában reprezentatív épület II.
emeletén lévõ 42 m2-es, nagy belmagasságú, galériázható, felújí-

tandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  
    Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650 m2-es szu-
perpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x 150 m2) és terem-
garázsokkal kialakított modern építésû, hívóliftes villaház 1230 m2

összközmûves telekkel eladó. Irányár: 350 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/ 488-1933.
    Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.
    I. kerület Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkó fûtéses
öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanos nak nem. Tel.06-70-
318-9680.
    II. Lövõház utca sétáló részén klasszikus polgári liftes ház elsõ
emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás 30,9 millió Ft-ért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes társasházban,
200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás, 6 teraszos + 60 nm-
es panorámateraszos, 2 garázzsal, saját kertrésszel 170 millió forin-
tos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás villa
650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
     XII. Varázs utcában csendes zöldövezetben, klasszikus társasház
3. emeletén 115 nm + 30 nm teraszos, igényesen és teljeskörûen
felújított nappali + 2 hálószobás duplakomfortos lakás 79,4 millió
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    Készpénzes ügyfelünk részére keresünk I.kerületi igényes
lakást 60 millió forintig. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó és
igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak
Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 06 20 974 0571.

    Eladó Batthyány utcában, 101 m2-es, 3 szoba, 2 fürdõszoba és
2 konyha elosztású lakás. Jelenleg 2 lakásként mûködik. Ár.:
47.900.000 Ft. Tel.: 06-30-416-0722.
    I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emelti örök-
lakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem. Telefon: 06-20-
982-1913.
                                                életjáradék
    
    
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást vállalnék
szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-
4808, 06-30-991-8719.00

     Orvosnő magas összegű életjáradékot fizetne budai vagy
belvárosi lakás örökölhető tulajdonjogáért cserébe, ottlakás
nélkül. Önkormányzati lakás is érdekel. Tel: +36-30/977 7219.
    Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök, bölcsész9
életjáradék vagy eltartási szerződést kötne. Lovas Zsolt, 06-30-
487-6169.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat (kar, dísz,
fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitünte téseket, érmé ket,
bizsukat – borostyánt, ezüs töket, csip kéket, könyveket, bun dákat,
minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden
napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

    
adás-vétel

    
    Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír régiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

    Régiséget, illetve teljes hagyatékot vásárolok, atonnal kész -
pénz ben fizetek! Díjtalan kiszállás! Telefon: 06-70-625-9749.

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, könyv -
tárakat, aprónyomtatványt (képeslap, metszet, térkép, stb.)
hanglemezt, DVD-t. Díjtalan kiszállás. Telefon: 332-0243,
06-20-9220-00100

    
    Könyvmolyok új és használt magyar nyelvû könyveket vesznek.
Telefon: 06-20-4774-118.
     Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték -
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-,
bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt),
híradástechnikát, bakelit hangle mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst
tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet -  készpénzért!
Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket, bú-
torokat, kerámiákat. Gorka Géza, Kovács Margit porcelánt.
Herendi, Meisseni, Zsolnay, teljes hagyatékot, könyveket,
képeslapokat, keleti tárgyakat. XIV. ker. Vezér út 148-150.
Telefon: 06-20-807-2906, 06-70-998-8851.

Pézsma- és irhabunda eladó. L-es méret, egyszer használt,
nagyon jó állapotban.  Telefon:  +36-0-338-6755.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvege -
zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés díjtalan!
Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.oo

    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy takarítását
vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
moso gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.
    Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ áron.  A
hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.: 06-30-703-4882.
www.energetikatanusitas.com.

    Villanyszerelés! Telefon:  +36-30/529-3085    
    Lakatos,ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás -
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-20-450-3308.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS

ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.
                                                                                         

    Redõnytokok szigetelése, redõny, reluxa, szúnyogháló, napel-
lenzõ, roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó, függönykarnis,
készítés, javítás. Telefon: 06-30-9544-894, 356-4840.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gip-
szkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 

villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 
246-9021. Elmû által minõsített vállal ko zás.oo

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

 
OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.

Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak kiváló
lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon. Komputeres, díjtalan

szemvizsgálat. Barátságos, nyugodt kiszolgálás. 
Telefon: 213-5368.

Idõs emberek hétköznapi gondján segítünk, heti rendszer-
ességgel. Igény szerint mindent megbeszélünk. Telefon: 06-
20-565-7700.

Oktatás
    
Matematika, fizika tanítása általános és középiskolások számára.
Emelt szintû és középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanul-
mányokra való intenzív felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat,
hatékony módszerek. Telefon: 06-1-213-7747, 06-20-518-2808.

Matematika tanítása 4-12 évfolyamon szaktanártól, gyakor-
lattal. Délutáni együtt-tanulás lehetõsége. Házhoz megyek.
Telefon: 06-30-264-3325.

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 

WÁGNER ÉS TÁRSA 
INGAT LANIRODA

Attila út 12. (okmányiroda mellett) 
folyamatosan keres ügyfelei számára 

ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, 

www.in gat lan wag ner.hu, 
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.oo

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,

06-26/376-031, 06-30/655-655-2

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 
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Adás-vétel

BIZTONSÁG-KÉSZPÉNZ
Biztonságban és készpénzért

sze retné értékesíteni régiségeit,
kérem jöjjön el hozzánk!

Készpénzért vásárolunk régi
könyveket, magyar és külföldi fest-

ményeket, eozinos Zsolnay tárgyakat
és mindenféle antrik műtárgyakat. 

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alalgút u. sarok)
Telefon: 201-5607
06-20-319-0292
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