
Önkormányzati segítség falfirkamentesítéshez 

Folytatódik a harc a graffitik ellen

Gyászóda 
a forradalomról

Szokolay Sándor legújabb mûvét az Októberi
tiszta lángok címû oratóriumot a Mûvészetek
Palotájában mutatta be a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar és Énekkar Kocsis Zoltán vezény-
letével. Az oratórium Nagy Gáspár versére író-
dott és az 1956-os vértanúknak állít emléket. A
Kossuth-díjas zeneszerzõvel az õsbemutatóról és
az ’56-os forradalomhoz fûzõdõ élményeirõl be-
szélgettünk. 

Sopron és Budapest között utazik. Rádió, televí-
zió várja vallomását a zenérõl, közben elugrik vi-
dékre, hogy szépséggel és reménnyel ajándékozza
meg az embereket. Hihetetlen a vitalitása és fiata-
lossága, pedig nem olyan régen ünnepeltük 75.
születésnapját.

Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Ádám Jenõ, a ma-
gyar zene õrlelkeinek eltûnte utáni generáció
egyik fénylõ csillaga Szokolay Sándor. Nyílt és
igazságszeretõ ember. Árad belõle a barátságos
szó, a jókedv, és ez az üdítõ szellemiség átragad
másokra is. Törékeny termettel, erõt megpróbá-
ló betegségek, gáncsok ellenére is fáradhatatlanul
építi gazdag életmûvét.

Nevét már fiatalon ismertté tette Vérnász címû
operája, melyet a világ 25 színpadán, tucatnyi
nyelven nagy sikerrel mutattak be. Mûvészetét
mûfaji és stiláris sokszínûség jellemzi, de vala-
mennyi alkotásán felismerhetõ ugyanazon egyé-
niség keze nyoma. Életmûve gerincét operái al-
kotják, melyeket vokális és hangszeres darabok
százai vesznek körül. Pályája kezdetén drámai
kantáták és oratóriumok alapozták meg hírne-
vét, majd érdeklõdése a kamarazene felé fordult.
Késõbb a szakrális mûvek, a század végén pedig a
közéleti és nemzeti elkötelezettségû alkotások
kaptak központi figyelmet munkásságában.

Szokolay Sándor teremtõ kedve töretlen. A
Múzeum kávéházban a mestert az 1956-os forra-
dalom tiszteletére komponált Oratórikus emlé-
kezés a vértanukért bemutatójáról kérdeztem. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az ígéretekhez híven az õszi idõszakban folytató-
dik a júniusban megkezdett graffitimentesítési
akció. Ezúttal az Attila úton, a Krisztina kör-
úton, az Alagút, a Roham, a Sarló és a Mikó ut-
cában található közel kétszáz épületet szabadítja
meg a falfirkáktól a közbeszerzési eljáráson gyõz-
tes Ifotech Kft. Az önkormányzat tervei szerint
2010-ig fokozatosan a kerület teljes területét meg-
tisztítanák a falakat elcsúfító rajzoktól és tagektõl.

A graffitik eltávolításához elsõ lépésben egy kör-
nyezetbarát zselészerû anyagot használnak, ami
kizárólag a firkát oldja fel, nyomot nem hagy és a
vakolatban sem tesz kárt. A fellazult festéket
nagynyomású forró vízzel eltávolítják a homlok-
zatról, majd párkány magasságig védõréteggel lát-
ják el a megtisztított épületrészeket. Az anti-graf-
fiti bevonat lehetõvé teszi, hogy az utólag felvitt
firkákat tiszta vízzel, mindenfajta vegyi anyag vagy
a nagynyomású technológia igénybevétele nél-
kül, egyszerûen lemossák. Elõfordul, hogy a tisztí-
tás során a rossz állapotú vakolat megsérül, eset-
leg leomlik. Ilyenkor a vakolatot pótolják és szín-
kód alapján lefestik az érintett felületet. A graffi-
timentesítés a társasházak számára ingyenes, cse-
rébe a lakóközösségek vállalják, hogy az újabb fir-
kák megjelenését faxon, a kerület honlapján vagy
az ingyenesen hívható zöld számon keresztül ha-
ladéktalanul jelzik a Budavári Önkormányzat-
nak. A bejelentést követõen a mentesítést végzõ
Ifotech Kft. szakemberei három napon belül, de
lehetõség szerint még aznap eltávolítják a graffi-
tit. Változatlanul a rendõrségi feljelentés megléte
a feltétele annak, hogy a korábbi graffitimentesí-
tésre kiírt pályázaton nyertes társasházak eseté-

ben is elvégezzék az utólag felkerült firkák eltün-
tetését.

Klinger Ottó az Ifotech Kft. képviselõje a Vár-
negyednek elmondta, hogy a nyári graffitimente-
sítést követõen eddig hat esetben kerültek vissza
firkák a megtisztított felületekre. A graffitiket hu-
szonnégy órán belül eltávolították, ami egyfajta
üzenet a graffitisek felé, hogy hiába fáradnak „mû-

veik” csak rövid ideig maradhatnak a kerületi
épületeken. Ennek azért van jelentõsége, mert a
tapasztalatok szerint a firkálók hamar odébbáll-
nak azokról a területekrõl, ahonnan gyorsan és
nyom nélkül eltüntetik a rajzaikat. A közterüle-
tekrõl látható egyes felületek falfirkák elleni védel-
mét a Budavári Önkormányzat 23/2003. (X.1.)
Kt. sz. rendelete szabályozza.          (Folytatás a  3. oldalon)

A kerületi társasházak számára ingyenes a graffitimentesítés

Ereklyeként õrzött véres tízfilléres és a Magyar Nemzet 1956. november 2-i számának címlapja

Az 1956-os forradalom 52. évfordulóján Dózsa
László szabadságharcos, tiszti kereszttel kitünte-
tett színmûvész saját emlékeit felidézve beszélt
halálról és halhatatlanságról. Ahogyan Bohóc
vérben és városban címû kötetében megírta,
szemtanúja volt a legsúlyosabb Rákóczi úti har-
coknak, igaz történetét Pozsgay Zsolt foglalta vers-
be. Megsebesült, majd elfogták, vallatták és kivé-
gezték. Véresen egy tömegsírba lökték, mésszel
öntötték le, jó szándékú emberek azonban meg-
mentették a biztos haláltól.  

– Az emlékezés az örökösök mindenkori fele-
lõssége – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr.
Nagy Gábor Tamás. Ahogyan Hamvas Béla írja:
„A nagy örökség egyúttal kötelesség”, mert a tör-
ténelem természeténél fogva a továbbélés felelõs-
ségét rója az utókorra. 

„A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kö-
telezettség, hogy az ember tovább építse.” –

mondja az író - az eleink által megkezdett épüle-
tet a ma nemzedéke az emlékezés erejével építi to-
vább, az emlékezés az, ami örökségünk tégláit a
helyükre teszi. „A kehely, amelyben magyarok
vércseppjei szentelik meg az éltetõ italt, a világot
arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélek-
kel õrködjék az emberi lét méltósága fölött.” –
emlékezik Tamási Áron 1956-ra. Nekünk, Ma-
gyarország szabad polgárainak az a feladatunk,
hogy tiszta lélekkel óvjuk meg nemzeti létünk
méltóságát.

Különleges pillanat volt a világtörténelem-
ben, amikor 52 évvel ezelõtt a jelent hirtelen ma-
ga alá gyûrte a jövõ. Kiderült, hogy a rendszer
nem örök, megváltoztathatatlan és fõképpen
nem következmények nélküli. Szempillantás
alatt szertefoszlott az elnyomó rendszereket öve-
zõ legenda. Megszûnt létezni az orwelli látomás,
hogy „A történelem nyugvópontra jutott. Már

csak az örök jelen létezik, amelyben a pártnak
mindig igaza van.”

1956 szabadságharcosai kimozdították az idõ
járását az örök jelen nyomasztó állapotából. 

Abból az örök mostból, amiben a hatalom
urai, mint Orwell híres regényében az 1984-ben
az idõ uraiként viselkedtek: kézben tartották a je-
lent, átírták a múltat azt gondolva, hogy így meg-
szerezték a jövõt is.  

Azt hitték bármit megtehetnek, nem számol-
tak koncepciós perek, padláslesöprések, politi-
kai gyilkosságok következményeivel. Mikor
egyik áldozatuk gyermeke arról érdeklõdött,
hogy halt meg édesapja az ÁVÓ-s pribék gõgö-
sen csak annyit mondott: „ami itt történt, azt
maga soha nem fogja megtudni!”- emlékezett a
polgármester.

De tévedett, az Idõ kommunista urai tévedtek.
1956 hõsei bebizonyították, hogy nincs következ-
mények nélküli világ. És nincs közelmúltunknak
olyan darabja sem, amit jobban átitatott volna a
felelõsség tudata mint 1956 történéseit. 

(Folytatás az  5. oldalon)

1956 hõsei szívünkben élnek 
A kerületi hagyományokhoz híven október 23-án a tabáni 56’-os emlékmûnél tartott ünnepi megemlé-
kezést Budavár Önkormányzata. Az ünnepség szónoka, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester arról be-
szélt, hogy 1956 óta nem létezik következmények nélküli világ.   

A képviselõ-testületi ülésen történt

Fejlesztésekrõl
döntöttek

Fontos koncepcionális döntéseket hozott legutób-
bi ülésén a Budavári Önkormányzat képviselõ-
testülete. Elfogadta többek között a kerületi fej-
lesztések irányát középtávon meghatározó Integ-
rált Városfejlesztési Stratégiát, az Építési Sza-
bályzat városkép-védelmet szolgáló módosítása-
it, a 2008-2010. évi bûnmegelõzési cselekvési
programot, valamint azt az elõterjesztést, amely
alapján helyi televíziós közmûsor-szolgáltatás
indulhat az I. kerületben.

Ahogy a korábbi években, idén is módosította a
képviselõ-testület a Kerületi Építési Szabályzatot
(KÉSZ). Lényeges kiegészítések születtek a rende-
zett városkép megõrzése érdekében: ezt szolgálja
mindenekelõtt, hogy az épületek átalakítása vagy
akár részleges felújítása esetén a homlokzati nyí-
lászárókat a homlokzat rendjében, a funkciónak,
illetve a helyzetnek megfelelõ azonos méretben,
osztással és anyaggal kell kialakítani. Az épületek
közterületrõl látható üvegfelületeit a környezetet
zavaróan tükrözõ fényvisszaverõ anyagból kiala-
kítani, vagy ilyen fóliával befedni ezentúl nem
szabad, s hirdetést, reklámot sem lehet elhelyezni
az utcára nézõ nyílászárókra. 

A KÉSZ-ben a Tigris utcai teniszpályák 2007.
decemberi szabályrendszere is kiegészült. A mó-
dosítás a korábbi lakossági észrevételeknek meg-
felelõen azt teszi lehetõvé, hogy az intézményi
övezetbe sorolt területen lakófunkció is létesül-
hessen. Erre a Fõvárosi Keretszabályozás lehetõ-
séget ad, ez esetben ugyanakkor a beépíthetõségi
paraméterek a jelenlegi szabályokhoz képest is to-
vább csökkennek.

(Folytatás a 3. oldalon)



Munkájának nyomaival nap, mint
nap találkozunk, alakja mégis szeré-
nyen a háttérben marad. Egyszemé-
lyben a falak, kapuk, padlások védel-
mezõje, a különleges históriák ismerõ-
je, valamint az építészeti jogszabályok
elõkészítõje, alkalmazója. Dr. Aczél
Pétert, az I. kerület fõépítészét a kö-
zelmúltban életmûdíjjal tüntette ki a
fõépítészi szakma. 

- Az építészek többsége aligha vágyik
hivatali munkára, hiszen mindenkit
az alkotás vágya motivál… Azon csoda-
bogarak közé tartozom, akik szeretik,
amit csinálnak, talán azért, mert épí-
tész famíliába születtem – meséli dr.
Aczél Péter. Ükapám Kallina Mór ter-
vezte többek között a Budai Vigadót és
a Dísz téren álló Honvédelmi Minisz-
tériumot, dédapám Árkay Aladár a fa-
sori evangélikus, és a városmajori kato-
likus templom építésze volt, nagypa-
pám, Aczél Géza pedig debreceni fõ-
építészként vált ismertté. Kétségtelen,
hogy ebben az aktív építész-famíliában
a fõépítészi státusz látszólag passzív
munka.

Eredetileg tengerész szerettem vol-
na lenni, de ebbõl csak az utazás szere-
tete maradt. Amikor végeztem a Mû-
szaki Egyetem építészmérnöki karán,
éppen új kollégát kerestek a II. kerüle-
ti tanács építési osztályára. Jelentkez-
tem, és ahogy mondani szokták: „meg-
csapott a mozdony füstje”. Néhány év-
vel késõbb, munka mellett beiratkoz-
tam a jogi egyetemre, mert az építés-
igazgatáshoz nagy segítséget jelent a
globális látásmód. 1983-ban, éppen
huszonöt esztendeje kerültem a

Várba. Egy személyben voltam építés-
igazgatási osztályvezetõ és fõépítész, ily
módon elsõ kézbõl kaptam informáci-
ót minden aktuális ügyrõl. Késõbb vá-
lasztanom kellett, és a fõépítészi beosz-
tást tartottam meg. Ma is úgy vélem,
hogy jól döntöttem. 
s Milyen sikerélményekben volt része az
elmúlt évtizedek során?

A fõépítész az íróasztal másik oldalán
foglal helyet, feladata mégis szép. Elõ-
ször talán azért, mert az emberekkel va-
ló foglalkozásnál nincs csodálatosabb.
Valódi öröm, amikor a hozzám forduló
építészekkel, beruházókkal vagy itt élõ
emberekkel megértjük egymást, és kö-
zösen megoldunk egy problémát.
Másodszor azért, mert mi magunk is
alakítjuk a környezetet. Bár a megvaló-
suló terven a felelõs tervezõ neve szere-
pel, ám a dokumentáció megszületését
számos konzultáció elõzi meg. Így vé-
gezhet a fõépítész teremtõ munkát.
Séta közben gyakran felidézem egy
elém táruló kör alakú ablak, vagy egy
pasztellszínû homlokzat történetét.
Végül az öröm harmadik forrása az al-
kotás. Az építési szabályzat megteremté-
sével ugyanis a környezet jövõjét tervez-
zük, és néha egyetlen beiktatott mon-
dat is látványos eredményt hozhat. 
s Szabadidejében milyen kedvtelések-
nek hódol?

Szeretek utazni és kicsit sajnálom,
hogy erre csak aránylag késõn nyílt le-
hetõségem. Bevallom, nem élek társa-
dalmi életet, ennek ellenére az évek so-
rán sok embert ismerek és megértek a
szakmából.
s Az ön számára mit jelent a fõépítészi
életmûdíj?

A kitüntetések furcsa dolgok. Ez az el-
ismerés nem állami, nem hivatali, ha-
nem az ország fõépítészei által alapított
díj, tehát a kollégák megítélése. 

Visszatekintve úgy látom, ennek az
érdekes életútnak a legfontosabb ho-
zadéka, hogy ma már keveset vitatko-
zunk. A három legrégebbi fõépítész
közé tartozom; számomra öröm és egy-
fajta elismerés, hogy tagja vagyok az or-
szág legfontosabb tervtanácsainak, az-
az a szakmai döntéshozó fórumoknak.
Mindez biztonságot nyújt a helyi dön-
tésekhez is. A városrész fõépítészi be-
osztásában a „fõ” nem minõségi kü-
lönbséget jelent. Nekem nem azt kell
megmondanom, hogy a tervezõ ho-
gyan készítsen terveket, hanem azt,
hogy milyen szempontokat érvényesít-
sen. Ha az ember a múzsa szerepét pró-
bálja játszani, akkor annak jó hozadé-
ka lehet. 

Rojkó Annamária

Jókai Anna a Lánchíd Körben
November 14-én, pénteken 11.30 órakor:
Mit kezdjünk az életünkkel? címmel Jókai
Anna Kossuth-díjas írónõ tart elõadást a
Lánchíd Körben. Helyszín: a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium (I. ker.,
Szabó Ilonka u. 2-4., díszterem). Közremû-
ködnek a gimnázium diákjai. A helyszínen vá-
sárolni is lehet az írónõ könyveibõl.

Új címer a Lisznyaiban
Október 22-én avatta fel dr. Nagy Gábor
Tamás a Lisznyai utcai Általános Iskola új cí-
merét. A polgármester köszöntõjében arról
beszélt a gyerekeknek, hogy a címer az ösz-
szetartozást jelképezi: összetartozunk múl-
tunkkal, nyelvünkkel, közös kultúránkkal.
Megismertette a diákokat a címeren megje-
lenõ formák szimbolikus jelentésével is. A vá-
gásos címer négy ezüst sávja az ország négy
legfontosabb folyója, azaz a Duna, a Tisza, a
Dráva és a Száva. A hármas halom pedig há-
rom hegyet jelképez, a Tátrát, a Mátrát és a
Fátrát. Az új címerrel a Lisznyai utcai Általá-
nos Iskola nem csupán az október 23-i nem-
zeti ünnepet köszöntötte, hanem az iskola
50. születésnapját is. Az iskolában ugyanis
1958. szeptemberében indult meg az okta-
tás. Az új címert Mózessy Egon igazgató ké-
szítette az iskola számára.

Meghívó klubnapra és közgyûlésre
A Budavári Lakosok Szövetsége legközeleb-
bi klubnapját november 11-én, kedden 17
órakor tartja a Várnegyed Galériában (I. ker.,
Batthyány u. 67.) Ekkor kerül sor az egyesü-
let rendes évi közgyûlésére is, az alábbi
tárgysorozattal: elnökségi beszámoló, tag-
felvétel, jövõ évi tagdíj befizetése, indítvá-
nyok, javaslatok. Határozatképtelenség ese-
tén új, megismételt közgyûlést hívnak össze
17.30 órára, mely az eredeti napirend vonat-
kozásában, a megjelentek számától függet-
lenül határozatképes lesz.

Köszönet az 1%-ért
Tisztelt Szülõk és Kedves Támogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lisznyai Alapít-
vány számlájára az elmúlt tanévben befolyt
– egyéni támogatás a személyi jövedelem-
adó 1%-ból, valamint az iskolai befizetések-
bõl – 1.063.239,- forint. Az összeget a nyári
zamárdi és tiszafüredi, az õszi énekkari tábor
támogatására, a tanév végi jutalomkönyvek
megvásárlására és a leendõ sportudvar ala-
pozására használtuk fel. A megmaradt pénzt
2009 tavaszán a sportudvar gumitéglázásá-
ra fordítjuk.                 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke

Köszönet az 1%-ért
Tisztelt Adományozók! Tájékoztatom Önö-
ket, hogy 2007. évben a „Szülõk és Nevelõk
a Sopron Úti Iskoláért” Közhasznú Alapítvány
a SZJA  1%-aként  842.599 Ft-ot kapott. A
támogatást a következõkre használtuk fel:
jutalomkönyvek vásárlása; színház- és mú-
zeumlátogatások, kirándulások, táborozá-
sokhoz való hozzájárulás. Támogatásukat kö-
szönjük a gyermekek és a nevelõtestület ne-
vében. Csóti Márta, a kuratórium elnöke

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Egyesület klubnap-
ja november 11-én 15 órakor lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban (I., Bem rakpart 6.). Ter-
vezett program: néhány jó tanács a jóga ok-
tatótól,összevont névnapi ünnepség. 

Születésnap
Tíz éves születésnapját ünnepelte a Budavári
Német Kisebbségi Önkormányzat. Az emel-
kedett hangulatú rendezvényt október 18-
án a Tabáni Terasz Étteremben tartották
meg. A jelenlegi és a régi képviselõk feleleve-
nítették az elmúlt 10 év sikereit, nehézsége-
it, örömeit. Ünnepi beszédet mondott Major
Gyula, aki elnökként mindvégig irányította az
önkormányzat munkáját. 

Röviden
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Életmûdíjat kapott dr. Aczél Péter fõépítész

Környezetünk jövõjét tervezi 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 23/2008. (IX.26.) Kt.
Rendelete a Budapest I. kerület játszóterein tör-
ténõ dohányzás tilalmáról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee,,  aazz  II..  kkeerrüülleett  ttiisszzttaa,,  eesszzttééttiikkuuss  kkééppéénneekk  kkii--
aallaakkííttáássaa  ééss  mmeeggóóvváássaa,,  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  ééllõõkk  eeggéésszzssééggee,,  aazz
eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  kköözzöössssééggii  ffeellttéétteelleeiinneekk  eellõõsseeggííttééssee
ééss  aa  kköörrnnyyeezzeett  mmeeggóóvváássaa  éérrddeekkéébbeenn  --  aa  hheellyyii  ttáárrssaaddaallmmii
vviisszzoonnyyookk  rreennddeezzéésséérree  --  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó
11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséénneekk  ffeellhhaattaall--
mmaazzáássaa  aallaappjjáánn  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

I. fejezet
ÁÁllttaalláánnooss  rreennddeellkkeezzéésseekk

AA  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa
11..  §§

(1) A rendelet területi hatálya: Budapest I. kerület köz-
igazgatási területén található játszóterekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben je-
lölt területen tartózkodó természetes személyekre terjed
ki, állampolgárságra tekintet nélkül. 

ÉÉrrtteellmmeezzõõ  rreennddeellkkeezzéésseekk
22..  §§

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
játszótér: az a közterületen található külsõ tér, amelyet

játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve
azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a
létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy
sem. 

II. fejezet
AA  jjááttsszzóótteerreekkeenn  ttöörrttéénnõõ  ddoohháánnyyzzááss  ttiillaallmmáárróóll

33..  §§
(1) a) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt ját-

szótérként mûködõ területen a dohányzás tilos. 
b) A dohányzást tiltó táblák helyét a Budapest I. kerü-

let Budavári Önkormányzat Jegyzõje jelöli ki, és gondos-
kodik azok kihelyezésérõl. 

(2) Aki az (1) pontban jelölt területen, valamint annak
5 méteres körzetében dohányzik, szabálysértést követ el
és harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt a közterület-felügyelõ háromezer forinttól húsz-
ezer forintig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki.

44..  §§
E rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.

MMeelllléékklleett  aa  2233//22000088..  ((IIXX..2266..))  KKtt  rreennddeelleetthheezz::
Az alábbi játszótereken, illetve azok 5 méteres körze-

tében tilos a dohányzás, Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ játszótereken: 1. Mária té-
ri játszótér Hrsz: 14098/1-2-3, 2. Franklin játszótér Hrsz:
14111/7, 3. Toldy-Donáti játszótér Hrsz: 14166/6,
14165/2, 4. Naphegy téri játszótér Hrsz: 7339/2.

Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban, de a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ke-
zelésében levõ játszótereken: 5. Csalogány utcai játszótér
Hrsz: 13936 , 6. Aladár utcai játszótér Hrsz: 7425. 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdo-
nában, de a Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal
kezelésében lévõ játszótereken: 7. Európa-liget Hrsz:
14060/2, 14058, 14059, 8. Horváth kert Hrsz: 7175, 9.
Szentháromság tér Hrsz: 14223. 

Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban és kezelésében lévõ játszótereken: 10. Vérmezõ,
Mikó u. Hrsz: 7072, 11. Tabán – Czakó u. felsõ, Hrsz: 6097
12. Tabán – Czakó u. alsó, Hrsz: 6112, 13. Tabán –
Kõmíves lépcsõnél, teniszpálya mellett Hrsz: 6097, 14.
Tabán – Kõmíves lépcsõ – Orvos lépcsõ Hrsz: 7247.

**    **    **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 24/2008. (IX. 26.) Kt.
Rendelete az építési engedélyhez kötött, építési
tevékenységek körének bõvítésérõl szóló
17/2002.(X. 11.) Kt. rendelet hatályon kívül he-
lyezésérõl

11..  §§
A Képviselõ-testület az építési engedélyhez kötött, épí-
tési tevékenységek körének bõvítésérõl szóló
17/2002.(X. 11.) Kt. rendeletét hatályon kívül helyezi.

22..  §§
E rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.

**    **    **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 21/2008. (IX. 26.) Kt.
rendelete a 2008. évi költségvetésrõl szóló
2/2008. (II. 29.) Kt. rendelet módosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..
éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóó--
llóó  22//22000088..  ((IIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::
RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

11..§§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított összes be-
vételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami
támogatásával együtt 10.409.947 e Ft-ban állapítja meg
az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

22..  §§
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt 10.409.947 e Ft-ban állapítja meg.  Ebbõl:

- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a.
sz. melléklet szerint,

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-

zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c. sz.
melléklet szerint,

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint,

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mel-
léklet szerint,

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mellék-
let szerint fogadja el,

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el,

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

33..  §§
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A Rendelet 2008. szeptember 26-án lép hatályba.

**    **    **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 22/2008. (IX.26.) Kt.
rendelete a szociális, gyermekjóléti pénzbeli, ter-
mészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet
módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerr--
mméésszzeettbbeennii  ééss  sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáá--
ssookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..  ((VVII..2255..))  KKtt..  sszz..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváább--
bbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

11..  §§  
[Térítési díj]

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„13. § (3) A Képviselõ-testület az intézményi térítési
díjakat a gyermekintézményekre vonatkozóan – intéz-
ményenként és szolgáltatásonként – külön rendeletben
állapítja meg. Az idõskorúak támogatásához kapcsolódó
térítési díjakat jelen rendelet I. sz. melléklete tartalmaz-
za. A személyes díjkedvezmény mértékérõl, az ennek fi-
gyelembevételével fizetendõ kedvezményes térítési díj-
ról e rendelet 66. § (2) és 72/B. §-aiban foglaltak esetén
– az intézményvezetõ dönt. A személyi térítési díj elen-
gedésérõl e rendelet 69. § (2) bekezdése alapján a pol-
gármester dönt.”

22..  §§  
[Hatásköri szabályok]

A Rendelet 16. § (1) bekezdése új j) ponttal egészül ki: 
„16. § (1) j) személyi térítési díj elengedése”

33..  §§  
[Születési támogatás]

(1) A Rendelet 46. § (1) bekezdésének a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) a) a gyermek szüleinek legalább egyike a gyer-
mek születésekor és a gyermek születését közvetlenül
megelõzõ egy éve életvitelszerûen, megszakítás nélkül
az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él, melyrõl a kérel-
mezõ nyilatkozik.”

44..  §§  
[Beiskolázási segély]

A Rendelet 47. § (1) és (2) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„47. § (1) Beiskolázási segélyre jogosult az általános,
vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tago-
zatos középiskolás gyermek szülõje, aki a gyermek neve-
lésérõl saját háztartásában gondoskodik, ha a családban
az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) A beiskolázási segély mértéke – iskoláskorú gyerme-
kenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 30 %-a. A megállapított segélyt a tanév kezde-
tekor kell a jogosult részére kifizetni.” 

55..  §§  
[Gyermekek napközbeni ellátása]

(1) A Rendelet 62. §-a új alcímmel egészül ki, valamint a
62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„Bölcsõdei ellátás 
(3) Az ellátás igénybevételére vonatkozóan a Gyer-

mekvédelmi törvény 31. §-a és e rendelet rendelkezései
az irányadóak. A nevelési év kezdetével történõ igénybe-
vétel iránti kérelmet minden év április 1. és május 31-e
között kell benyújtani.”

(2) A Rendelet 62. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„62. § (4) A bölcsõdei ellátás igénybevételérõl az intéz-
ményvezetõ dönt, az elbírálás során elõnyben kell része-
síteni 

a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeket, akinek szülõje vagy más törvényes
képviselõje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

b) akinek fejlõdése érdekében állandó napközbeni el-
látásra van szüksége,

c) akit egyedülálló vagy idõskorú személy nevel, vagy
akivel együtt a családban három vagy több gyermeket
nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgon-
dozási díjban részesül, 

d) akinek a szülõje, gondozója szociális helyzete miatt
az ellátásról nem tud gondoskodni, 

e) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének kétszeresét, egyedülálló szülõ esetén
két és félszeresét

f) akinek a szülõje, gondozója legalább két éve bejelen-
tett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben. 

66..  §§  
(1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 4. §-ában foglalt módosításokkal a

2008. évi megállapításokat felül kell vizsgálni és a külön-
bözet pótlólagos kifizetésérõl határozat formájában ren-
delkezni szükséges december 31-ig. Az új kérelmek
2008. évben október 31-ig benyújthatók. 

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ polgármester

Önkormányzati rendeletek
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Századik születésnapját  ünnepelte nemrég csa-
ládja körében kerületünk lakója Ghéczy László.
Leánya, fia és unokái köszöntötték a jeles napon.
Ghéczy László 1908. október 24-én Herencs-
völgyben (ma Hrinova) született, ahol édesapja
alispán, majd fõjegyzõ volt. Tanulmányait Bu-
dapesten a Pázmány Péter Egyetem jogi karán
fejezte be. A háború elõtt a pénzügyminisztéri-
umban vámszakértõként dolgozott, késõbb a
Tisza cipõgyár budapesti kirendeltségét vezette.
Mint mondta, 1958 óta lakik kerületünkben,
ugyanabban a Batthyány utcai házban. A Bu-
davári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester ajándékkosárral köszöntöt-
te századik születésnapján Ghéczy Lászlót  és kí-
vánt jó egészséget, boldog éveket  kerületünk
újabb idõs polgárának. 

Századik születésnap

(Folytatás az 1. oldalról)

Ebben szerepel a közösségi és magántulajdonban
lévõ építmények, mûtárgyak, közterületi beren-
dezések, mûvészeti alkotások védelme, a városké-
pet rontó, közízlést sértõ falfirkák, tag-ek elhelye-
zésének tiltása, megakadályozása. Jelenleg a ren-
delet 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtja
a graffitizõt, valamint kötelezi a firka eltávolításá-
val kapcsolatos költségek megtérítésére. 

Még 2004. januárjában indult a kerületi graffi-
timentesítés elsõ szakasza, akkor pályázat útján ti-
zennégy lakóházat tisztított meg a firkáktól és lá-
tott el antigraffiti bevonattal az önkormányzat. A
következõ években további harminc társasház
csatlakozott a programhoz, a lakóközösségek vál-
lalták, hogy öt éven keresztül karbantartják a fir-
kamentes épületrészeket. Ehhez a kerület biztosí-
totta az anyagi és technikai feltételeket.

A lakóházak mellett a Budavári Önkormány-
zat figyelmet fordít intézményei és a kezelésében
lévõ közterületek védelmére. Folyamatosan zajlik
a játszóterek, középületek, szobrok megtisztítása
és védõréteggel történõ bevonása, a munkából a
kerületi polgárok is kiveszik a részüket. A lakossá-
gi kezdeményezéseket az önkormányzat a tárgyi
feltételek biztosításával, illetve szaktanácsadással
segíti. A Területfejlesztési és Önkormányzati
Minisztérium pályázatán tavaly elnyert támoga-
tásból a graffitirõl szóló elõadássorozat indul a
kerületi iskolák részvételével.

A falfirkák megelõzése érdekében idén nyáron
nyújtott be törvénymódosító javaslatot dr. Nagy
Gábor Tamás kerületünk országgyûlési képvise-
lõje, az illetékes Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság azonban elutasította az indít-
ványt. 

A képviselõ azt szerette volna elérni, hogy „fal-
firka elhelyezés” címen a graffitizés önálló tényál-
lásként jelenjen meg a büntetõ törvénykönyv-
ben. E szerint húszezer forintot meghaladó ron-
gálási kár esetén a graffitizés vétségnek minõsül-
ne, amit a BTK. pénzbírsággal, illetve közmunká-
val szankcionál. 

Kulturális intézmények vagy világörökségi vé-
delem alatt álló épületek összefirkálását, vala-
mint kétszázezer forintnál nagyobb kár okozását
azonban akár két éves szabadságvesztéssel bün-
tethetné a bíróság. A büntethetõvé tétel azt je-
lentette volna, hogy a törvény alkalmazói egyér-
telmû felhatalmazást kapnak a jogalkotótól arra
vonatkozóan, hogy a graffitizés nem tolerálható
többé. Annál inkább szükség lenne a szigorítás-
ra, mert jelenleg évente alig néhány falfirkálással
kapcsolatos ügyben mondanak ki ítéletet, mivel
az ügyészség már a vádemelési szakaszban ejti a
vádat. Pedig a nemzetközi példák azt mutatják,
hogy csak azokban az országokban sikerült visz-
szaszorítani a graffitizést, ahol a törvény szigorá-
val léptek fel a jelenség ellen.

K. Á.

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Aczél Péter fõépítész tájékoztatása szerint az épülethomlokzatok egy-
ségességének megtartása érdekében szükséges, hogy azonos anyagból ké-
szüljenek a nyílászárók, fából és mûanyagból ugyanis nem lehet ugyanazt
a látványt produkálni. A lényeg az azonos anyaghasználaton van: az is elfo-
gadható, ha egységesen mûanyag nyílászárókat építenek be. A fõépítész el-
mondta: a „zavaróan tükrözõ” üvegfelületek tiltásával nem az a céljuk, hogy
mindenhonnan leszedessék a fényvisszaverõ fóliákat, ám abban az esetben,
ha az erõsen tükrözõ felületû nyílászárókról visszaverõdõ fény zavarja a kör-
nyezõ lakókat, vagy esetleg veszélyezteti a közlekedõk biztonságát, szeret-
nék, ha lenne mód a hatósági fellépésre.

Integrált Városfejlesztési Stratégia készült

Elfogadták a képviselõk az I. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját
(IVS), mely középtávon fogalmazza meg a fejlesztési elképzeléseket. Az IVS-
ben megtalálhatók a kerület mûködtetése, fejlesztése szempontjából fontos
kiindulási dokumentumok, illetve az ezekre építõ, az összefüggések ismere-
tében meghatározott javaslatok. A stratégia kapcsán dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta: az IVS-re elsõsorban azért van szükség, mert ennek
megléte gyakran feltétele az európai uniós pályázatokon való részvételnek.
Hozzátette: a most körvonalazott stratégia tartalmát szeretnék a jövõben
pontosítani, kiegészíteni. Ennek érdekében hamarosan közzéteszik a város-
tervezõ szakemberek által összeállított munkát, hogy az itt élõk is megtehes-
sék javaslataikat, észrevételeiket, s ezeket a továbbiakban hasznosíthassák. 

Közterület rendezési terv a Szent György térre

Közterület-rendezési tervet hagyott jóvá a testület a Szent György térre vo-
natkozóan, hogy megteremtsék a keretét a kormányzat által tervezett, euró-
pai uniós támogatás felhasználásával megvalósítandó térrekonstrukció-
nak. A tervben meghatározták egyebek mellett a megtartandó régészeti ér-
tékeket (Szent Zsigmond kápolna romjai, Palotaépület menti feltárt romte-
rület, Koldus kapu, feltárt középkori út), a burkolt és a parkos felületek ki-
alakításának módját, és a közlekedés rendjét. Ez utóbbi szabályozás szerint
gépjármûvek elõl elzárt terület marad a Szent György tér, behajtási enge-
délyt csak különleges esetekben lehet kiadni.

Helyi televíziós közmûsor-szolgáltató indulhat 

A közvélemény kutatási adatok szerint egyre nagyobb érdeklõdés mutatko-
zik a helyi televíziók iránt, melyek gyors tájékoztatást tudnak adni az önkor-
mányzati munkáról, valamint a helyben történt eseményekrõl. Ezt felis-
merve a képviselõtestület kinyilvánította azon szándékát, hogy helyi köz-
mûsor-szolgáltatást kíván biztosítani az I. kerületben, a polgármestert pedig
felhatalmazta arra, hogy e célból kezdjen tárgyalásokat a XII. kerületben
mûködõ Hegyvidék Televízióval, amelynek már van közmûsor-szolgáltatói
jogosultsága, s kiépített optikai kábeles összeköttetése a Fibernet-hez és a
UPC-hoz, így azonnal meg tudná oldani az I. kerületi kábeltelevíziós háló-
zatokra történõ jeltovábbítást. 

Továbbfejlesztenék a vári beléptetõ-rendszert

A vári gépjármû-beléptetõ rendszer továbbfejlesztése érdekében a képvise-
lõ-testület megszavazta, hogy az önkormányzat nyílt közbeszerzés keretében
szerezze be a szükséges új technikai eszközöket. A mintegy 60 millió forin-
tos beruházáshoz 32 millió forint fedezete már az idei költségvetésben ren-
delkezésre áll, a hiányzó összeget pedig a 2009-as büdzsé biztosítja. A fejlesz-
tések keretében újabb ki- és beléptetõ, rendszámolvasó és térfigyelõ kame-
rákkal bõvítik a rendszert, továbbá kicserélik a korábbi, elavult eszközöket,
például a sorompókat és a fizetõ automatákat. A díjfizetéshez korszerû,
bankkártyát is elfogadó berendezéseket telepítenének. Dr. Nagy Gábor
Tamástól megtudhattuk: a kamerák számának növelésével még jobban ki
tudják majd szûrni a visszaéléseket – például a „vonatozás” trükkjét, ami-

kor az autósok az elõttük haladóra szorosan rátapadva slisszolnak át a be-
léptetõ kapukon. A polgármester megemlítette, hogy a fõváros reményeik
szerint hamarosan szigorítani fogja a vári védett övezetbe történõ behajtás
szabályait. A tervek szerint megszûnne a Hilton szálloda korlátlan joga a
parkolójegyek bérmentesítésére, amit elvileg csak a szállóvendégek vehet-
nének igénybe (a gyakorlatban azonban sokan mások is élnek ezzel a lehe-
tõséggel), továbbá a barlangrendszer védelmében teljes mértékben kitilta-
nák a Várból a nagyméretû turistabuszokat.  

Bõvítenék a térfigyelõ kamerák hálózatát

Ellenszavazat nélkül jóváhagyta a testület a Budavári Önkormányzat 2008-
2010. évi bûnmegelõzési cselekvési programját, amely az elmúlt két év ta-
pasztalatait figyelembe véve fogalmazza meg a következõ évek teendõit. A
kiemelt célok között szerepel a térfigyelõ kamera-hálózat bõvítése, mely az
I. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje szerint kiváló eszköz a bûncselekmé-
nyek visszaszorítására. Dr. Kesztyûs Rudolf kapitányságvezetõ elmondta,
hogy már a kamerák jelenléte is nagymértékben távol tartja a bûnelkövetõ-
ket – ezt igazolja, hogy a meglévõ berendezések által figyelt helyszíneken sú-
lyosabb bûncselekmények eddig nem történtek. A kamerák felvételeinek
segítségével – amiket a rendõrkapitányságon kísérnek figyelemmel – a jár-
õrök hatékonyan fel tudnak lépni az engedély nélküli árusokkal, a tiltott
szerencsejátékokat folytató személyekkel, az erõszakos koldusokkal, vagy a
közlekedési szabálysértõkkel szemben, de a zsebtolvajokat és a gépjármû-fel-
törõket is gyorsabban el tudják fogni a térfigyelõ rendszer igénybevételével.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az elõbbiekhez hozzátette: noha egyik
önkormányzatnak sem alapfeladata az, hogy térfigyelõ kamerákat telepít-
sen és üzemeltessen, ezek kedvezõ közbiztonsági hatásai miatt az I. kerület
is egy átfogó rendszer kiépítésére törekszik. A most elfogadott bûnmegelõ-
zési cselekvési program többek között azt határozza meg, hogy az önkor-
mányzat – amennyiben a pénzügyi lehetõségei engedik – hol építse ki a ka-
merahálózat következõ elemeit.

Megmarad a pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Az önkormányzat számára 2003-ban kötelezõvé tett támogató szolgáltatás
(fogyatékosok személyi segítése, szállítása, ügyeik intézése) és közösségi ellá-
tás (pszichiátriai betegek alapellátása) kötelezõ jellegét a szociális törvény
legújabb módosítása megszûntette 2009. január 1-jétõl, így e feladatok ellá-
tásáért járó normatív állami támogatás is megszûnik jövõ évtõl. A támoga-
tó szolgáltatások finanszírozására 2009-tõl pályázni kell, melynek során fi-
gyelembe kell venni a korábbi évek forgalmi adatait. Mivel ezek alapján z I.
kerületi Támogató Szolgálat nem tudja teljesíteni az elõírt minimális telje-
sítményhatárt s így támogatásra sem jogosult, a képviselõ-testület vita nél-
kül úgy döntött, hogy szûnjön meg a szolgálat. (Az I. kerületi fogyatékos la-
kosok az intézkedés eredményeként remélhetõleg nem válnak ellátatlan-
ná, mert a döntéshozók a nyertes pályázók között felosztják az ellátási terü-
leteket.) Bár a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátásá-
nak kötelezõ jellege is megszûnik, az önkormányzat úgy határozott, hogy ez
a közösségi ellátás maradjon meg saját finanszírozásban. A kerületünkben
is tendencia ugyanis a különbözõ pszichiátriai kórképekkel küzdõk számá-
nak növekedése, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI)
megszûnésével több zárt osztályon kezelt beteg került vissza a családjához,
vagy él egyedül otthonában, jelentõs problémát okozva környezetének.

Uniós támogatás a Szilágyinak

A Budavári Önkormányzat 3,5 millió forintot nyert az Európai Unió
„Európa a Polgárokért” elnevezésû programjának keretében ahhoz, hogy a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium vendégül láthassa testvérvárosaink, Marlow,
Prága és Kolozsvár diákjait különbözõ rendezvényein. Mivel a támogatás a ke-
rület költségvetésének bevételi oldalát, annak felhasználása pedig a kiadáso-
kat növeli, e tételekkel kiegészítette a képviselõ-testület az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletét. K. D.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Fejlesztésekrõl döntöttek

Önkormányzati segítség 
falfirkamentesítéshez 

„Márta” Duna-díja
Október 15-én a világ minden olyan pontján,
ahol magyar honfitársaink a Duna Televízió
adásán keresztül követik a hazai eseményeket,
Sebestyén Mártát ünnepelték. Kerületünk
díszpolgára elnyerte a Duna-díjat, amelyet
élõ egyenes adásban Cselényi László, a Duna
Tv elnöke, a kitüntetés alapítója nyújtott át
számjára. 

„A nemzet televíziója” már napokkal koráb-
ban felhívással fordult a nézõkhöz, és arra kér-
te Sebestyén Márta barátait, híveit, valamint a
kerület közelben élõ lakóit, hogy a Kíván-
ságkosár stábja által szervezett ünneplésben
vegyenek részt személyesen is. Az odasereglett
vendégeket a székház aulájában Sebõ Ferenc
és együttese fogadta. Miközben a közönség
gyülekezett, a televízió folyamatosan az éne-
kesnõ korábbi felvételeit sugározta, ily módon
„Márta” – akit ezen a néven az angol Deep Fo-
rest együttessel készült lemeze tett világhírûvé
– legkedvesebb zenésztársaival, többek között
a Gryllusz fivérekkel, Szokolay Dongó Ba-
lázzsal, a Muzsikás és a Sebõ zenekarral énekelt
együtt.

Déli 12 óra után néhány perccel kapcsolták
az élõ helyszínt. A kamerák kereszttüzében
Sebõék Weöres Sándor: Táncdal címû versé-
vel alapozták meg a vidám hangulatot. Az al-
kalmi nézõtér elsõ sorában a korábbi díjazot-
tak közül: Ablonczyné Szabó Magda, a párizsi
Magyar Intézet volt igazgató-helyettese, a Du-
na TV „francia nagykövete” és Selmeczi
György zeneszerzõ-karmester, a Nemzeti Szín-
ház volt zenei igazgatója, televíziós személyi-
ség foglalt helyet, míg másik két díjazott, R.
Takács Olga, a Duna Tv Mûvészeti Szerkesz-
tõségének szerkesztõje, és Joanna Stempins-
ka, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykö-
vetének üdvözletét Katona Erika mûsorveze-
tõ tolmácsolta.

A Duna-díj átadása közvetlen, személyes
hangnemben történt. Cselényi László, a Du-
na TV elnöke felidézte azokat a közös forgatá-
sokat, amikor rendezõként dolgozott együtt
Sebestyén Mártával. Emlékezetes napokat töl-
töttek a tunéziai Dzserba szigetén, ahol „egy
egész arab falu szájtátva mozdult az énekesnõ
dalaira”. A rendezõ elmondta, hogy kitartó és
lelkiismeretes munkatársra talált Mártában.
Cselényi László a díjazottat és a közönséget is
meglepte, amikor elõvéve egy elegáns keleti
hölgyet ábrázoló kínai pergament, így szólt: -
Márta egy kínai hercegnõ reinkarnációja. A
mûvésznõ átvette „hasonmását”, a tévéelnök
személyes ajándékát, majd a Duna-díj átadásá-
ra került sor. Az arcképpel díszített oklevél szö-
vege: „Sebestyén Mártának, akire nemcsak a
nemzet televíziója, hanem öt kontinens ma-
gyarsága lehet méltán büszke.”

A rövid ceremóniát követõ percben Márta
már ott is termett a Sebõ zenekar tagjai között,
és velük együtt énekelte József Attila Rej-
telmek címû megzenésített versét. E dal után –
míg az aulában a barátok és a vendégek tovább
élvezték az együttes muzsikáját – a Kíván-
ságkosár stúdiójában Morvai Noémi és Ban-
ner Géza beszélgetett a friss Duna-díjassal.
Sebestyén Márta bevallotta, hogy számára
azok az igazi díjak, amelyeket a szeretet hív
életre. – A kitüntetéseket sohasem gyûjtöttem
polcokon, nincs erre külön hely a lakásom-
ban; a díjakat leginkább a szívemben raktáro-
zom. A Duna-díj azt szimbolizálja – mondta –
amivel én is foglalkozom. A Duna folyó kultú-
rákat, országokat köt össze, a Duna TV ugyan-
ezt felvállalva hirdeti a magyarság kultúráját
határon innen és túl. Én szintén ezt szeretném
tenni a zenén keresztül.

Nem bánom, hogy nem a mai világban szü-
lettem, mert napjainkban nem élhetném át
mindazt, ami akkor és ott megadatott. Igaz, sze-
gényebbek voltunk, mint mostanában; akkori-
ban nem futotta mindenre. Érzelmi és kultu-
rális téren mégis olyan gazdag volt az életünk,
hogy nem cserélném el senkivel! - a -
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Ami megtörtént...
A Márai Szalonban immár hagyomány, hogy az est
vendégei a nemzeti ünnep alkalmából az 1956-os
forradalomra, illetve Márai Sándor emigrációban
töltött éveire emlékeznek. Alkalmi kiállítás helyett
Szigethy Gábor irodalomtörténész ezúttal a témák-
hoz kapcsolódó irodalmi mûveket és kiadványokat
ajánlott a közönség figyelmébe.

A szalon házigazdája bevezetõben hosszabb lélegze-
tû írását olvasta fel hallgatóinak. Márai könyvei fe-
lett merengve Szigethy Gábor arról elmélkedett,
hogy az Egyesült Államokban élõ magyar író ho-
gyan, milyen érzelmekkel élte át az októberi és no-
vemberi napokat. 

Az est elsõ vendége, Sediánszky János újságíró,
író, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere, Má-
rai csalódott lelkiállapotára utalva Wittner Máriát
idézte, aki egy amerikai újságíró kérdésére – amely-
ben azt firtatta, hogy mi valósult meg 1956 követelé-
seibõl – azt válaszolta, hogy „majdnem semmi”. Az
egykori rádiós szerkesztõ visszaemlékezésében – a tõ-
le megszokott irodalmi stílusban, de a szemtanú hi-
telességével – felidézte a forradalom felvillanó emlé-
keit. A zászlókkal, balonkabátban vonuló tömeg
Petõfi verssorát, a „Föltámadott a tenger”-t juttatta
eszébe. Felvillantotta a sietõ léptû diáklányokat a
Krisztinában, majd a Kálvin téren segélyezésre gyûj-
tött százforintosok, és a betört kirakatok mögött is
érintetlenül hagyott áruk látványát. Ma is hat a cso-
da, amelynek nyomán november 1-jén szinte varázs-
ütésre gyertyák gyúltak minden ablakban. Virágok
és mécsesek borították a friss hantokat és a Kossuth
tér füvét. A forradalom a gyász, és a bánat ellenére
mindenki számára légies öröm és valódi felszabadu-
lás volt. November 4-én mindez semmivé lett, Nagy
Imre beszéde lélekharangként hatott. Miközben a
Lánchídon már tankok dübörögtek, a külföldi fõvá-
rosokban egymást érték a szimpátiatüntetések. Sor-
ra érkeztek a segély- és gyógyszercsomagok, a lengyel
diákok gyûjtést rendeztek. Párizsban az emberek
szétverték a L’Humanité székházát, az olasz városok
a magyar forradalom emlékére átkeresztelték az ut-
cákat.  Sediánszky János személyes hangú visszaem-
lékezését az 1848-as szabadságharc idõszakában ke-
letkezett, szállóigévé vált sorral fejezte be: „Áll Buda
még, él a magyar!”.

Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai Sándor
hagyatékának kezelõje, és Naplójának szöveggondo-
zója azt a pillanatot idézte fel, amikor az író hagyaté-
ka Kanadából Magyarországra érkezett. 1997 szep-
temberében 22 ládányi anyagot vették leltárba. Az
élmény döbbenetes volt, mert minden, amit a dobo-
zokban találtak, Márai keze nyomát viselte. Kide-
rült, hogy a feladó, azaz a Vörösváry Kiadó semmi-
hez sem nyúlt, érintetlenül postázta a csomagokat.
Ruhadarabok, fotók, levelek kerültek elõ, mindez
olyan vegyes módon összekeverve, hogy maga a szét-
válogatás is sok idõt vett igénybe. A Napló kéziratát
nem tartalmazta a hagyaték; a feljegyzéseket jóval ké-
sõbb kapták meg. A tizenhat éven keresztül készült
feljegyzések négy-ötezer kéziratoldalt foglaltak el.
Ezen belül az egyes idõszakok különbözõ terjedel-
mûek. Az 1948-as év például 200 kéziratoldal, az
1956-os azonban csupán 40. Ennek oka elsõsorban
az volt, hogy az író akkoriban a Napló mellett már
cikkeket és rádiójegyzeteket is írt. 

Mészáros Tibor kitért Márai 1956-os írásaira és
tetteire. Az utókor számára megdöbbentõ, hogy
1956 õszén kihallgatást kért a pápától arra kérve,
emelje fel a szavát a magyar szabadság érdekében.
Néhány legenda is született vele kapcsolatban. Az
egyik szerint a forradalom idején Márai ott állt az
osztrák határnál, és várta a fejleményeket. Egy másik
feljegyzés szerint október végén Érden látták. Egyik
történetnek sincs valóságalapja. 

A korábbi Naplókat olvasva egyértelmû, hogy az
írót foglalkoztatta a hazatérés gondolata. Ez a terve,
reménye azonban 56 után megszûnt. Maga írta le,
hogy nem tudna olyan országban élni, ahol nem en-
gedik szabadon alkotni. Szimbolikus értékû, hogy
1957-ben megkapta az amerikai állampolgárságot.
Márai Sándor 1967-ig a Szabad Európa Rádió mun-
katársaként kommentálta a magyar eseményeket.
Az adástól azért kellett távoznia, mert az enyhülés
idején jegyzeteit túlságosan kemény hangúnak tar-
tották.

A komoly témák után Tóth Ferenc egri borász
igyekezett oldani a hangulatot. Saját élményeként
felidézte, hogy 1956-ban gyönyörû õsz volt, korán
befejezték a szüretet. Fiatalon õt is sodorták az ese-
mények, és ott volt, amikor Egerben sortûz dördült
a tüntetõkkel szemben. 

A 20 hektáron gazdálkodó, több generációs csalá-
di pincészettel rendelkezõ borász ezúttal egy férfias,
testes bort kóstoltatott a Márai Szalon közönségével.
A gazdag illat- és ízanyaggal rendelkezõ Várvédõ cu-
vée díszdobozos változatát Tóth Ferenc a „legilleté-
kesebb várvédõnek”, a közönség soraiban helyet fog-
laló dr. Nagy Gábor Tamás polgármesternek nyúj-
totta át.  A cabernet sauvignon és a cabernet franc
házasításával, fa- és barique-hordóban érlelt vörös-
borhoz ezúttal is a Fortuna Étterem készített borkor-
csolyát. 

Az est második részében az érdeklõdõk Jánosi
Antal 1999-ben készült, Márai Sándor utolsó évtize-
de címû filmjét tekinthették meg. r. a. 

Beszélgetés Szokolay Sándor zeneszerzõvel

Gyászóda az 1956-os forradalomról 
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Október végi tiszta lángok Nagy
Gáspár versciklusára épül, gyer-
mekkarra, vegyes karra, gyermek-
kamarahangokra, orgonára és ze-
nekarra.   

– 1956 életem döntõ élménye -
kezdi emlékezését Szokolay Sán-
dor. – Ma is ez határozza meg gon-
dolkodásomat. 1956-ban 25 éves
voltam. A Rádióban dolgoztam,
mint zenei szerkesztõ, ott ért a for-
radalom kitörése és a tüntetés. Ki-
mentem, és pillanatok alatt várat-
lan dolgok értek. Ahogy késõbb
senki se érezte, hogy a Ceausescu
rendszernek vége lesz, senki se hitte,
hogy a intervenció öröknek tûnõ
hatalma szétesik. Ugyanilyen volt
1956, csak egy keményebb szorítás-
ból akart a nemzet megszabadulni.
Vége lett hirtelen ennek a rabság-
nak, az ’50-es évek nem szûnõ zsar-
nokságának - ha rövid idõre is. 
s Erre az idõre esnek a Békéstarhosi
Zenelíceum évei.

Békéstarhoson 1946-tól 50-ig jár-
tam a zeneiskolába, vagy inkább
úgy mondanám, az „élményiskolá-
ba”. Gyerekkorom tündérkertjé-
be. Ott ismertem meg Kodály Zol-
tánt, Bárdos Lajost, Weöres Sán-
dort, Török Erzsit, Németh Lász-
lót. Példaképeimnek tekintettem
õket. Kodály tanár úr mondta,
hogy lehet valakinek kicsi, közepes
vagy nagy tehetsége amit az ég ad,
de ha nincs tartása, semmire se
megy. Ennek köszönhetem, hogy a
zenei és irodalmi élet bûvöletében
élhettem, és ezek az emberek hoz-
zásegítettek ahhoz, hogy amit õk
megszenvedtek, attól mi mentesül-
jünk. Mert az egyházzenészeket
gyorsan kipenderítették a Zene-
akadémiáról... 1953 évadzáró ün-
nepségén már érett valami, lehe-
tett érezni, hogy a palackból ki akar
törni a szabadságvágy.
s A forradalom alatt nem került ve-
szélybe?

Az elsõ halottat a Múzeum kertben
láttam. Egy diáklányt találtak el;
fantasztikus álmodozó arca volt.
Hallottam, hogy tüntetés lesz a

Mûegyetemnél, de nem tudtam
fölfogni. Egy pillanat alatt felboly-
dult a város, fellöktek villamoso-
kat, ezrek és ezrek jöttek ki az utcák-
ra. Egy rádiós vezetõ kérdezte tõ-
lem, miért mondom, hogy forrada-
lom van. Kértem, jöjjön ki a Kálvin
térre. Az Üllõi út és a Baross utca
sarkán volt egy ékszerbolt, belõve a
kirakata. És minden a helyén ma-
radt. Elmondhatatlan volt a bol-
dogság. 1956-ban hirtelen kiszaba-
dultunk a rettenetes elnyomásból,
az egész ország pillanatok alatt meg-
mozdult, az emberek az utcákon
összekarolva mentek és a himnuszt
énekelték. Azóta se láttam Magyar-
országon ilyen összetartást!
s Az októberi forradalom áldozatai-
nak több mûvel is emléket állított. A
Tûz márciusa, Siratóének, Magyar
zsoltár, Az 56-os évre.

A Tûz márciusa oratóriumot 1956
és 59 között komponáltam. A Ta-
nácsköztársaság évfordulójára kér-
tek tõlem egy mûvet, én említet-
tem, hogy kizárólagosan klasszikus
költõkben gondolkodom. Így esett
a választás Ady Endrére. Mikor
már tanulták a darab elsõ felét, a sá-
rospataki várban, - ahol az Alko-
tóházban dolgoztam -, megjelent
két jól öltözött férfi és mondta,
hogy népellenes mûvet írtam.
Följelentettek, sõt, a Rádió elnöke
is hívatott. Elõtte elmentem Ko-
dály tanár úrhoz tanácsot kérni.
Nagyon szigorú ember volt, megszi-
dott, hogy miért veszélyeztetem
magam?  Kérdezte, mi volt a kifo-
gás? Nagyon sokszor van benne,
hogy „magyar”. Azt tanácsolta,
mint egy ügyvéd, hogy ne tagadjak
le semmit, mondjak egy nagy szá-
mot. Mikor a „magyar”szó gyakori-
ságát firtatták, kijelentettem, leg-
alább négyszázszor fordul elõ a da-
rabomban, hisz az imitáció a kó-
russzólamokban gyakran ismétlé-
sekkel jár… Kicsit megenyhültek a
végén, mikor megtaláltam a megfe-
lelõ hangot, a hivatkozást, hogy
1848 márciusa is ott zeng.
s Új mûve miért nem készült el az
évfordulóra?

Rossz elõérzetem volt. Az ötvene-
dik évforduló elõkészületei sem
voltak igazán õszinték. A mû meg-
írására Kocsis Zoltán kért föl, hoz-
zátéve, hogy nem baj, ha nem az év-
fordulóra készül el. Akkor fejez-
zem be, mikor maga a mû mondja
azt, hogy „kész”! Ez lett az elsõ mun-
kám, amit nemcsak fejben, de szív-
ben és lélekben is „kihordtam”. 
s Másodszor nyúlt Nagy Gáspár fájó-
szép verséhez. Hogyan született a kö-
zös emlékezés?

Nekem életem legnagyobb élmé-
nye 1956! Petõfit és Aranyt szeret-
tem volna összeötvözni. A drámai
pillanatokat poétikus emlékezésbe
oltva…  (Adyt már „kiírtam” ma-
gamból, 6-7 oratorikus mû készült
a verseibõl.) Az a legfontosabb, ne
tagadjuk le, és ne írjuk át a történel-
münket. Nem azt kell elmondani,
ami borzalmasnak tûnt 56-ban,
nem is azt, ami csodálatos volt, ha-
nem fölidézni: mi kellett ahhoz,
hogy a csoda megtörténjen. Nagy
Gáspár írja: ” aki harcolt, az félni
sem mert”. Ha elmegyek a Corvin
közbe, és látom a pesti srác szobrát
fegyverrel a kezében, abban benne
van az egész októberi forradalom!
A mi történelmünk a világ leggalá-
dabb dolgait õrzi, ami a 301-es par-
cellában történt, arra alig találni
szavakat. A gyilkosok nem tudják
megváltani a világot, eltûnnek a
semmiben. Egy régi szerzetestõl

hallottam a rádióban, hogy ame-
lyik nemzetnek halványul a múltja,
annak halványul a jövõje is. 
s Nagy Gáspár korai halála miatt
még drámaibb lett a mûve!

Azt kértem a költõtõl, hogy ne csak
1956 legyen a versben. A két forra-
dalom: 1956 és 1848! Petõfi szelle-
me legyen benne, a márciusi ifjak.
Már az indító sor a Talpra magyar
költõjét idézi: „A lángok lobbanó
szívéhez értem,/mikor a nagyszerû
halált megidéztem, /mikor a köny-
nyek az Égbõl estek, /mikor a leg-
jobbjaink értünk elestek.//He-
lyettem, helyetted is/itt, Budapes-
ten, /fiatal vérük folyt már az elsõ
esten,/egy örökre szent-évszámú
Kedden,/aztán sokáig...!” 

De ez a sokáig csak tizenvalahány
napig tartott, november 4-én az
ágyúk és tankok morajára ébredt a
város. „Sortüzek gyalázta Magyar-
ország!” Nem magyarázza, folytatja
tovább: „Szent suhancok bátor/
tettei sokkolták a Világot!/Ámul-
tak közel és távol... //Mert elszok-
tak már/az ilyen csodától:/hogy
Dávid ismét/legyõzi Góliátot!”
Ezzel én annyit kértem tõle, hogy
ne az Ármádia hatalmát hangsú-
lyozza, inkább bibliai példát ve-
gyen. A latin és magyar nyelv össze-
szövése azért történt, mert Nagy
Gáspárért is szól a mû, aki már
odaát van és október vértanúiért is.
„Október-vég... és nem akárhol!
/Most is március idusa lángolt/
egy letiport nemzet szívében.”  Hi-
szen tiltva volt március 15-e, le volt
tompítva, összekeverve, hogy ne le-
gyen egyikrõl se szó. Minden nem-
zet büszkélkedett velünk Euró-
pában, csak mi éltünk bûntudat-
ban. Pedig nincs semmi okunk szé-
gyenre. Trianont nem sok ország
élte volna túl. De mi megmarad-
tunk, mert van a küzdéshez erõnk.
Függetlenül attól, hogy hány áldo-
zata volt, 1956 a teremtett világnak
egy csodája. 1956-ról és 1848-ról
úgy akarok szólni, ahogy Nagy Gás-
pár mondja a végén: „megérti áldo-
zatukat a nemzet”.

Fenyvesi Félix Lajos 

Az ünnep elõestéjén, október 22-én, filmvetí-
téssel és elõadással emlékezett a forradalom
napjaira a Századunk – a budai Vár XX. szá-
zadi története címû elõjadássorozat.

Az Országos Széchényi Könyvtár Történeti
Interjúk tára által szerkesztett archív összeállítás
idõrendben villantotta fel az eseményeket. A
film az egyetemisták tüntetésével indult, majd
ott voltunk a Petõfi szobornál, ahol Sinkovits
Imre a tömeg gyûrûjében elszavalta a Nemzeti
dalt. A nép követelése nyomán Nagy Imre októ-
ber 28-án beszédet intézett Magyarország polgá-
raihoz. November 1-jén magyar páncélosok je-
lentek meg a Várban. Megbízatásuk az Úri ut-
cai prímási palota védelme volt. Az épület lakó-
ja, Mindszenthy József bíboros, esztergomi ér-
sek a nyílt utcán szólt a hallgatósághoz. Elsõ
mondata így hangzott: „Hosszú fogság után szó-
lok a magyar nép gyermekeihez: senkivel szem-
ben nincs gyûlölet a szívemben.”

Szabó Csaba, a Magyar Országos Levéltár új-
kori részlegének fõigazgató-helyettese, a téma
elõadója ezen a ponton állította meg a vetítést,
és ettõl a mozzanattól élõszóban folytatta
Mindszenthy József bíboros forradalmi szerepé-
nek felidézését. Mindszenthy kiszabadítása
után, november 1-jétõl mindössze négy napig
tartózkodott a Várban, ennyi ideig maradha-
tott szabadon. November 4-én menedékjogot
kért az Egyesült Államok nagykövetségén – ott
élt több mint másfél évtizeden keresztül –, és ez
a lépés azt jelentette, hogy jogilag külföldre távo-
zott. 

Az elõadó a rövid bevezetõ után összefoglalta
a bíboros korábbi letartóztatásának történetét,
majd saját kutatásai alapján, részletesen bemu-
tatta az említett néhány nap eseménysorozatát.
Az ÁVH képviseletében Lipcsei Gyula 1948.
december 26-án, Esztergomban letartóztatta
Mindszenthy Józsefet. Az érseki székhelyrõl
egyenesen az Andrássy út 60-ba vitték, ahol ad-

digra szinte már teljesen elkészült a vádirat elle-
ne. A bíróság nyilvános tárgyalást rendezett,
ahol 1949 februárjában halálra ítélték. Elõbb a
Konti utcai börtönbe került, majd 1954-ben,
megromlott egészségi állapota miatt a gyûjtõ-
fogház rabkórházában kezelték. A börtönfogsá-
got már nem bírta a szervezete, ezért elõbb

Püspökszentlászlóra, a pécsi püspök üresen és
romosan álló nyári rezidenciájára vitték, ahol
házi õrizetbe került, majd 1955 végén átszállí-
tották a felsõpetényi Almássy kastélyba.

Mindszenthy József különleges módon érte-
sült a forradalom kitörésének hírérõl. Október
24-én ugyanis az õrizetével megbízott ÁVH-s õr-
ség forradalmi bizottságot alapított, és egyszerû-
en magára hagyta. A következõ napon már
több külföldi vezetõ követelte a szabadon bo-
csátását, és egy munkásküldöttség is szót emelt
érte a Tildy Zoltán köztársasági elnöknél. Ok-
tóber 31-én, Pallavicini (Pálinkás) Antal, a rét-
sági harckocsizó ezred vezetõje, Tildy utasításá-
ra katonai konvoj élén indult el Mindszenthy
Józsefért.

Mindszenthy a páncélosokkal Esztergom he-
lyett Pestre vitette magát. Legendába illik, de
igaz, hogy útja során minden olyan településen,
ahol áthaladt, megkongatták a harangokat. A
bíboros az 1945 óta helyreállításra váró Úri ut-
cai érseki palotába „tért haza”. Érkezése után
szinte azonnal sajtótájékoztatót tartott, ahol kö-

zölte, hogy korábbi tevékenységét tö-
retlenül kívánja folytatni. 

November 3-án napközben Mind-
szenthy rádiószózatán dolgozott,
amelyet este 8 órakor az Ország-
házban berendezett stúdióból közve-
títettek. A beszéd megosztotta hallga-
tóságát, Bibó Istvánnak nem tetszett,
ám Tildy Zoltánt könnyekre fakasz-
totta. A köztársasági elnök már tudta,
hogy a szovjet csapatok a fõváros felé
tartanak. November 4-én hajnalban
telefonon hivatta Mindszenthyt a
Parlamentbe. Az érsek a kapuban két
tiszttel találkozott. Nagy Kálmán õr-
nagy Ács Tihamér felismerte Mind-
szenthyt, tájékoztatták a helyzetrõl,
majd továbbindultak. A Duna-part-
ról jól látták, ahogy a Margit hídon

Pest felé tartanak a szovjet csapatok. Visszasi-
ettek Mindszenthyhez, és rábeszélték, hogy
menjen át a közelben lévõ amerikai követségre.
A bíboros titkárával és két kísérõjével, a páncé-
losok között sétált át a Szabadság térre. 

Mindszenthy József bíboros, esztergomi ér-
sek, Magyarország hercegprímása, 1956. no-
vember 5-én éjszaka, a követségen megírta a ma-
gyar nemzethez címezett végrendeletét. Szabó
Csaba elõadásának második felében az Or-
szágos Levéltár épületében, 1956 októberében
zajlott tûzharc krónikáját idézte fel, majd folyta-
tódott a vetítés. A filmkockák immár rommá
lõtt házakról, tankokról és a zöldhatáron mene-
külõ családokról tudósítottak.       

roj

Mindszenthy József négy napja 



Október 23-án Budavár, Hegyvidék, Óbuda-Bé-
kásmegyer, Budafok-Tétény és Budapest II. kerü-
letének polgármesterei az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére közös ünnepséget tartot-
tak a Dísz téren. A több ezres közönség elõtt Or-
bán Viktor is felszólalt.

A budai polgármesterek felhívására ezrek gyûltek
össze október 23-án délután a Dísz téri ünnepsé-
gen. A volt Honvéd Fõparancsnokság romja elõtt
felállított színpadon fellépett többek között Oláh
Zsolt operaénekes, Fellegi Anna hegedûmûvész,
Molnár László színmûvész, Iványi Angelika elõ-
adómûvész, valamint Tóth Veronika, akivel
együtt énekelhette a közönség a Himnuszt.

Az eseményen megjelenteket Nagy Gábor
Tamás az I. kerület polgármestere köszöntötte,
aki Tamási Áron 1956-ról írt szavait idézve arról
beszélt, hogy a magyar forradalom „a világot arra
inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel õr-
ködjék az emberi lét méltósága fölött”. Kerü-
letünk polgármestere hangsúlyozta: „akár fúj,
akár esik, összetartozunk, mert szeretettel kötõ-
dünk hazánkhoz, nemzetünkhöz, és nem magá-
nyosan, megfélemlítve, ahogy évtizedekig tet-
tük”. Nagy Gábor Tamás arra is kitért, hogy
1956-ot áthatotta a felelõsségtudat. Elmondása
szerint akik kimentek a sortüzek elé és akik fegy-
vert fogtak a szabadságért, csak látszólag voltak fe-
lelõtlenek, mert történelmi nézõpontból az õ jö-
võvel való törõdésük volt az egyetlen felelõs ma-
gatartás. „Ki akarták mondani, hogy szebb, tisz-
tább, szabadabb világban akarnak élni, és volt bá-
torságuk tenni is ezért” - fogalmazott.

Nem véletlen, hogy éppen ezt vitatta leghango-
sabban a forradalmat elsõ perctõl kezdve becs-
mérlõ, majd megalázó és vérbefojtó kommunista
hatalom. „De hiába a hazug propaganda, a ravasz
manipuláció, az emberek szívébõl, a nemzet lel-
kébõl nem lehetett kitörölni azoknak a napok-
nak a felszabadultságát, örömét, éltetõ erejét.
Nem lehetett elhitetni, hogy ellenforradalom
volt a diákok tüntetése, a munkások önszervezõ-
dése, a pesti srácok felkelése, majd az önfeláldozó
szabadságharc. Csak ideig-óriág lehetett köztör-
vényes bûntetté hazudni Tóth Ilona vagy Mans-
feld Péter mártíriumát” - tette hozzá Nagy Gábor
Tamás, mint mondta: a forradalmárok példája
azt üzeni, hogy nagy gonddal és tiszta lélekkel kell
õrködnünk nemzeti létünk méltósága fölött.

A polgármestert követõen Göran Lindblad és

Latchezar Toshev, az Európa Tanács (ET) svéd és
bolgár tagjai szólaltak fel – az õ kezdeményezé-
süknek köszönhetõ, hogy két évvel ezelõtt az ET
Parlamenti Közgyûlése határozatban ítélte el a to-
talitárius kommunista rezsimek által elkövetett
bûnöket. Göran Lindblad az ünnepségen kije-
lentette: el kell határozni közösen, hogy sohasem
felejtjük el a kommunizmus bûneit. A svéd poli-
tikus gonosz ideológiának nevezve a kommuniz-
must, kifejtette: nem a kivitelezésébe esett hiba,
minden a terv szerint haladt, és éppen ez volt
benne a rémisztõ. Latchezar Toshev arra emlé-
keztetett, hogy körülbelül 100 millió áldozat lelte
halálát a világon kommunista rendszerek miatt,
és körülbelül 20 millió embert zártak koncentrá-
ciós táborba, vagy vetettek alá különbözõ elnyo-
másnak és az erõszak különbözõ formáinak. A
bolgár képviselõ szerint ezek a bûncselekmények
óriási ûrt hagytak maguk mögött azokban a társa-
dalmakban, ahol kommunista rendszerek ural-
kodtak. „Ezt az ûrt, ezt a sebet úgy lehet begyógyí-
tani, ha ezeket a bûncselekményeket világosan el-
ítéljük” – jelezte Toshev.

„Ha most élne, 67 esztendõs lenne Mansfeld
Péter, az ’56-os forradalom legfiatalabban kivég-

zett mártírja. Biztosan lenne felesége, lennének
gyermekei, unokái. Ha most itt lenne és élne, ki-
menne a Széna térre, ahol csatlakozott a forrada-
lomhoz, majd elmenne a 301-es parcellához fejet
hajtani a forradalom hõsei elõtt, és felidézné az
52 évvel ezelõtti napok eseményeit” – fogalmazta
meg a budavári rendezvényen gondolatait a fiatal
mártír öccse, Mansfeld László, aki szerint testvé-
re sohasem bocsátana meg a hazaárulóknak, sõt,
szóba sem állna azokkal, akik saját népükre fog-
tak fegyvert. Mansfeld László szerint az olyan köz-
tudatban lévõ nevek, mint Rákosi, Gerõ, Kádár,
Apró, Dögei, Münnich, arra kell, hogy emlékez-
tessenek minket, hogy ami akkor történt, soha
többé nem történhet meg.

A Dísz téri megemlékezés utolsó szónokaként
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke arról szólt, hogy
1956. október 23-án éppen a kommunizmus leg-
nagyobb és legambiciózusabb célkitûzése vallott
kudarcot: az ember átalakítása. Kijelentette:
„1956 októberében Budapesten kiderült, hogy
nem létezik a kommunista embertípus, a hitét, a
családját, és a nemzetét levetkezõ, a gyökereitõl
megszabaduló, világproletárrá váló Homo So-
vieticus”.

„Mi egy kifogyhatatlan hitû és elapadhatatlan
erejû nép vagyunk akkor is, ha egyáltalán nem
emlékeztetünk ma 1848-as vagy ’56-os önma-
gunkra” – mondta Orbán Viktor, hozzáfûzve,
hogy október 23-án arról is megemlékezünk, ami
november 4-én történt. November 4-én az egész
nyugati civilizáció szenvedett vereséget, s nem mi
magyarok, akik valójában hõsies gyõzelmet arat-
tunk az ’56-os forradalommal, s a szabadság nevé-
ben megfutamítottuk a zsarnokságot és a meg-
szállókat.

Orbán Viktor a jelenleg is tartó súlyos gazdasá-
gi válságról szólva kijelentette: ma egy legyengí-
tett, nyakig eladósított és lesajnált ország va-
gyunk, ám errõl nem az emberek, hanem a hatal-
mon lévõ politikusok tehetnek. Szerinte Magyar-
országot két komoly veszély fenyegeti: a fizeté-
sünk elértéktelenedhet, és 250 ezer ember veszít-
heti el munkáját. Úgy vélte: a válság legyõzéséhez
új politikára van szükség, az új kormánynak pe-
dig az az elsõdleges feladata, hogy felszabadítsa az
ország energiáit.

„Az ’56-os magyarok titka az volt, hogy kien-
gedték a szellemet a palackból. Nekünk sincs
más dolgunk, újra ezt kell tennünk: ki kell enged-
nünk a palackból a magyar szabadság szellemét,
és akkor Magyarország újra bizonyítani fogja,
hogy többre képes, és ezért a mainál jobb sorsot
érdemel” – zárta beszédét Orbán Viktor.          - d -
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A kommunista hatalom éppen ezt a felelõsségér-
zetet vitatta a leghangosabban, „megtévesztett és
félrevezetett fiatalokról”, „huligánokról”, „fasisz-
ta csõcselékrõl” beszélt, hogy elfedje az igazságot.
De hiába hazudtak, a jövõ visszaszerzésével együtt
beköszöntött a tettek következményeivel számo-
ló világ.

John Lukács, Amerikában élõ magyar szárma-
zású történész szerint a történelemnek kétféle
mozgatórúgója lehet. Vagy „a múlt taszigálja”,
amikor a régi beidegzõdések mozgatják a szerep-
lõket, vagy az emberek hite, vágyai alakítják és a
„jövõ húzza elõre”. Ilyen volt 1956, a pesti srácok
világa, akik nem csak kimondták, hanem tettek
is azért, hogy egy szebb és jobb világban éljenek. 
A jelenbõl nézve talán felelõtlenek voltak, de tör-
ténelmi nézõpontból azt cselekedték, amit csele-
kedniük kellett: a jövõvel törõdtek, ami az egyet-
len felelõs magatartás. 

Van még valami, amiért különleges 1956 – hív-
ta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor Tamás. Nem
volt terror vagy önbíráskodás. A bûnösöket az
igazságszolgáltatás kezébe akarták adni csak itt,
Budán, a Maros utcában Szabó bácsiék százötven
foglyot õriztek. Olyan hírhedt személyeket, mint
Marosán György, Farkas Mihály, és a késõbbi
megtorlások három nyomozója: Kása Tibor,
Sándor József századosok és Szalma József õr-
nagy. 

Emberségesen bántak velük, ami meglepte a
foglyokat. Másra számítottak, hiszen magukból
indultak ki.

Nem voltak a magyar népnek sérelmei? Vagy
nem érezte õket? – teszi fel a kérdést Németh
László, hogy maga adjon választ: „Nem tudtuk,
hogy ilyenkor gyilkolni illik.”. Mert 1956 szabad-
ságharca merõben más volt mint a terrort legiti-
máló francia vagy a bolsevik. 

A francia forradalom alatt csak Párizsban
2625-en estek áldozatul a nyaktilónak, a forrada-
lom végrehajtó hadoszlopai tízezrével szedték ál-
dozataikat a fegyvertelen lakosság körében.
Szergej Necsajev a forradalmár kiskátéjában ki-
fejti: „A forradalmár eleve elveszett ember. (…)
minden kapcsolatot megszakít a közrenddel, az
egész civilizált világgal, minden törvénnyel, illem-
mel, a világ társadalmi szokásaival és erkölcsi sza-
bályaival. Mindennek könyörtelen ellensége, és
csak azért él ebben a világban, hogy biztosabban
elpusztíthassa.”

’56 nem ilyen volt. 
Hiányzott belõle minden gonoszság, Dózsa

László pesti srácai nemhogy nem szakítottak a ci-
vilizációval és az erkölccsel, hanem visszaállítot-
ták az emberi értékeket. 

Örökkön érvényes utat mutat a magyar törté-
nelemben, azt üzeni, hogy mindenkor õrköd-
nünk kell nemzeti létünk méltósága fölött. 

A szabadságért áldozatot hozók mártíriuma azt
az örökséget hagyta ránk, hogy nincs következmé-
nyek nélküli világ, nem létezik az orwelli utópia

amiben „csak az örök jelen létezik, amelyben a
pártnak mindig igaza van.” - zárta beszédét kerü-
letünk polgármestere, majd az önkormányzat, a
pártok és civil szervezetek, valamint a kerületi
polgárok tisztelegtek a hõsök emléke elõtt.

*A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgár-
mester koszorúzott, a FIDESZ kerületi szervezetét
Velich Katalin és Orczy Antal, a KDNP-t Fodor
Artúr és Hergár Jenõ, az MSZP-t Velez Árpád és
Rácz Mónika, az SZDSZ-t Dióslaki Ferenc és Gecse
Gábor képviselte. Eljöttek a lengyel, az örmény és a
szerb kisebbségi önkormányzatok vezetõi, valamint a
Fidelitas, a Nemzeti Fórum és a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom képviselõi. A kerületi oktatási
intézmények közül a Budavári Általános iskola, a
Kosztolányi Dezsõ Általános iskola és Gimnázium, a
Toldy Ferenc Gimnázium és a Szent Gellért Kato-
likus Iskola, a civil szervezetek képviseletében a 148-
as Nagyboldogasszony Cserkészcsapat, a Budavári
Lakosok Szövetsége, a Lánchíd Kör egyesület, a
Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány, a Tabáni
Plébánia hívei, a Tabán Társaság, a Várbarátok Köre
és a Litea Könyvszalon valamint a Vitézi Rend I. ke-
rületi hadnagysága hozta el az emlékezés virágait. A
kerületi rendõrkapitányság nevében dr. Kesztyûs
Rudolf kapitányságvezetõ és Ivánné Balázs Mária
koszorúzott. 

1956 hõsei szívünkben élnek 

Közösen emlékeztek a budai polgármesterek
Koszorúk Mansfeld Péter
emlékmûvénél
„A konszolidált Kádár-kor, a felépített iskolák,
lakótelepek, a legvidámabb barakk, a három-
évenkénti utazás korszaka sem feledtetheti ve-
lünk az eredet bûnét, az akasztófát, a gyilkossá-
got, a halottakat, a meggyilkolt kamasz fiút, me-
rev testét” – mondta Pokorni Zoltán, a XII. ke-
rület polgármestere azon az október 23-i meg-
emlékezésen, amit az 1956-os forradalmat köve-
tõ megtorlások legfiatalabb áldozatának emlé-
kére közösen rendeztek a budai kerületek veze-
tõi. A Mansfeld-emlékmûnél tartott beszédében
a Hegyvidék polgármestere hangsúlyozta: az
egész Kádár-kor szégyene, ahogyan kivárták
Mansfeld Péter 18. születésnapját, hogy fel-
akaszthassák. Pokorni szerint az erkölcs a politi-
kában ott mutatkozik meg, ha valamit nem haj-
landó megtenni a hatalom, még akkor sem, ha
érdeke és ereje lenne hozzá. Mint kifejtette: akár-
milyen nemes célokat fogalmazott meg az egy-
kori szocialista idõszak, „ott, ahol próbára téte-
tett, megbukott. Erkölcstelen és amorális volt,
mert gyilkolt, noha nem kellett volna”.

Pokorni Zoltán a beszédét követõen Mansfeld
Lászlóval, a forradalom legifjabb mártírjának
öccsével, valamint Nagy Gábor Tamással, az I. ke-
rület, Láng Zsolttal, a II. kerület, Bús Balázszsal,
a III. kerület, és Szabolcs Attilával, a XXII. kerü-
let polgármesterével közösen helyezett el koszorút
a Szabó Ilonka utcai emlékmûnél. A Halász-
bástya alatt található, a Budavári Önkormányzat
által tavaly tavasszal felavatott szobor Melocco
Miklós alkotása, mely a fogva tartóitól megszö-
kött és magát a mélybe vetõ fiatal forradalmár
alakját örökíti meg kõbe vésve. 

Dr. Nagy Gábor Tamás, Pokorni Zoltán, Orbán Viktor, Szabolcs Attila, Láng Zsolt és Bús Balász a Várban tartott közös ünnepségen

A tabáni emlékmûnél dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
mondott ünnepi beszédet

Több ezren jöttek el a Dísz téri megemlékezésre    



Gyalogoljunk együtt 
a budai hegyekben!
November 8. szombat

Útvonal: Nagykovácsi – Adyliget. Táv: 8 km, 3
óra.

November 15. szombat
Útvonal: Hûvösvölgy – Virágosnyereg – Pa-

noráma út – Fenyõgyöngye. Táv  9 km, 3 óra.
November 22. szombat
Útvonal: Normafa – Jánoshegy – Zugliget.

Táv 7 km, 2 óra.
November 29. szombat
Séta a Rózsadombon, 4 óra. Útvonal: Vér-

halom tér – József hegyi kilátó – Ferenchegy –
Szemlõhegy. Barlangtúra a Szemlõhegyi bar-
langban.

Igény esetén a túrák lerövidíthetõk, illetve
meghosszabbíthatók! A találkozó helyszíne a
Moszkva téren a 18-as illetve az 56-os, 59-es villa-
mosmegálló. Idõpont: 9 óra! Igény esetén buszje-
gyet biztosít a Tabánért Alapítvány és a barlang-
túra belépõ jegyének árát is fedezi. Túravezetõ:
dr. Szentiday Klára, tel.: 375-84-67.
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület

6 Várnegyed XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2008. NOVEMBER 7., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Várnegyed Galéria
(I. Batthyány u. 67.)

Századunk - a budai Vár XX. századi története
2008. november 19. 18 óra - A Sándor Palota
Elõadó: Potzner Ferenc építész-mûvészettörté-
nész. Az elõadáson a Sándor Palota újjáépítésérõl
készült eredeti installáció kerül bemutatásra.

Régizenei esték 2008
Dobozy Borbála (csembaló), Szekendy Tamás
(csembaló) és a Trió Antiqua J. S. Bach verseny-
mûveket bemutató koncertje. Idõpont: november
29. Helyszín: MTA Kongresszusi terem (I., Or-
szágház u. 30.)
Budavári Mûvelõdési Ház
(I. Bem rkp. 6.)

EEkkttaarr  kkoonncceerrtt::  november 9. vasárnap 20.00
óra. Kortárs improvizatív kamarazene.

TTöörröökk  ÁÁddáámm  ééss  aa  MMiinnii  kkoonncceerrtt:: november 15.
szombat 19.00 óra.

SSeebbõõ  JJuunniioorr  KKlluubb:: december 6. szombat 19.00
óra. Meghívott vendégek: Sebestyén Márta, Tóth
Ildikó „Fecske”, Farkas Zoltán „Batyu” , Csatai
László „Csidu”.

AA  DDuunnáánnááll:: minden kedden 18.00 órakor dalo-
lás Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató veze-
tésével.

LLuuccaa  nnaappii  TTéékkaa  ttáánncchháázz:: december 13. szom-
bat 17.00 óra gyerekeknek. Benne: Anna néni
játszóháza – népi kézmûves foglalkozás. 19.00

óra felnõtteknek. Táncot tanít: Acsai Katka és
Farkas Gábor.

FFaakkuuttyyaa  TTáánncchháázz  ggyyeerreekkeekknneekk:: december 20.
szombat 17.00 órakor. Benne: kézmûves foglalko-
zás Rózsa Zsuzsával. 19.00 órakor felnõtteknek.
Táncot tanít: Halmos Kata.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)
Az idõ legújabb cáfolata – Kortárs magyar mûvészet
az Irokéz Gyûjteménybõl (1988-2008). A kiállítás
2009. február 1-ig látogatható. www.mng.hu.

Hagyományok Háza (I., Corvin tér 8.)
Magyar Állami Népi Együttes táncelõadásai.

Kincses Felvidék november 8., 22., 20 óra. Táncos
magyarok november 21., 19 óra. Magam járom
november 26., 15 óra. Öröm-Tánc nap: november
15., 10 óra.
GGyyeerrmmeekkpprrooggrraammookk

Aprók tánca – Kézmûveskedéssel egybekötött
gyermektáncház. A táncházak péntekenként
17.00-18.30-ig tartanak a Hagyományok Háza kö-
zösségi termében. November 14., 21., 28. A belépõ-
díj: 400 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés díjtalan).

Dúdoltam én… – sorozat. A sorozat célja, hogy
az elmúlt harminc év népdalénekeseinek pályáját
tanítványaikkal, követõikkel egy-egy estébe tö-
mörítve mutassa be. 

FFáábbiiáánn  ÉÉvvaa  ééss  ttaannííttvváánnyyaaii::  november 28., 19
óra. A belépõ ára: 1500 Ft. 

Programok

Sértettek jelentkezését várják

Bolti szarkát fogtak
Ez év márciusában két fiatal nõ, majd röviddel késõbb egy férfi és egy nõ
tért be az egyik Fõ utcai régiségboltba. Míg a két fiatal nõ elterelte az eladó
figyelmét, a késõbb érkezõ tolvajoknak sikerült ékszereket és más érték-
tárgyakat magukhoz venni, majd távozni az üzletbõl. A tolvajpáros egyik
tagját röviddel késõbb összehangolt nyomozást követõen sikerült elfogni-
uk a rendõröknek. B. Zs. az eddigi adatok szerint alaposan gyanúsítható
több hasonló bûncselekmény elkövetésével. Három társával jellemzõen
kisebb butikokból, antikváriumokból tulajdonított el ékszereket és kész-
pénzt. Míg ketten lefoglalják az eladót, B. Zs. és társa ellopja a mozdítható
értékeket. A rendõrség kéri a lakosságot, hogy akit a képen látható elkö-
vetõ megkárosított, vagy információval rendelkezik a bûntársairól, hívja a
kerületi kapitányságot a 457-5600/41-133 telefonszámon.

Álrendõrök rendõrkézen

Pórul járt az a három bûnözõ, akik október 17-én magukat rendõrnek kiadva jutottak be az egyik kerületi lakásba. A rendõr-
ségi fotón látható elkövetõk hivatalos eljárást színlelve megpróbáltak ékszert és készpénzt kicsalni az otthon tartózkodó idõs
tulajdonostól, azonban a sértett éberségének köszönhetõen nem jártak sikerrel. Mivel valószínûsíthetõ, hogy a kerületben
más bûncselekményeket is elkövettek, a rendõrség várja a sértettek jelentkezését 457-5600/41-150 telefonszámon. 

Tolvajpáros a Délibõl
H. J. és K. Zs. és egyelõre ismeret-
len társuk kedvelt vadászterülete
volt a Déli pályaudvar. A bûnözõk
az utazóközönség figyelmetlensé-
gét kihasználva elsõsorban pénz-
tárcákat, laptopokat és kisebb ké-
zitáskákat loptak el. Rendszerint a
pályaudvaron indulásra váró vo-
natokon a poggyásztartóra feltett
táskákat, illetve a felakasztott ka-
bátokat dézsmálták meg. Több
esetben elõfordult, hogy miköz-
ben egyikük a megfelelõ alkalom-
ra várt, társa a peronról szóval
tartotta a sértettet. A kerületi ka-
pitányság várja azok jelentkezé-
sét, akiket az elmúlt hónapokban
hasonló módszerekkel károsítot-
tak meg. 

Kék hírek

Gong étterem 
rendezvények

Kellemes környezet
szívélyes vendéglátás

II. kategóriával!

Borvacsorák, üzleti tárgyalások, 
mûsoros szilveszter, különterem

Szombat-vasárnap 12-15 óráig 25%-os
kedvezmény minden vendégünknek!

Asztalfoglalás: 
786-5224, 06-20-561-1014

Nyitva tartás: mindennap 9-24 óráig
1011 Budapest I. ker., 
Hunyadi János út 9.

(

(

A Budai Duna-parti Fõgyûjtõcsatorna épí-
tése részeként, a budai alsó rakpart Margit
híd és Erzsébet híd közötti szakaszán elké-
szültek azok a munkák, amelyek az alsó rak-
parton meglévõ és a felsõ rakpart (Bem rak-
part és a Várkert rakpart) alatt újonnan épü-
lõ csatornaszakaszok összekötéséhez szüksé-
gesek voltak. 

A fõgyûjtõcsatorna építésével egybekötve
a Döbrentei tér és a Batthyány tér között fel-
újítják a villamossíneket, ezért november 10-
étõl várhatóan jövõ év május elejéig a 19-es és
a 41-es villamosok csak a Döbrentei térig
közlekednek. Az utasokat pótló buszok szál-
lítják tovább a Battyhány térig.

A Döbrentei tértõl északi irányban, a
Gróza Péter rakpart körülbelül 80 méteres
szakaszán az útburkolat megbontásával épül
a fõgyûjtõcsatorna. Ebben a rövid utcában
nincs átmenõ forgalom, a kivitelezõ pedig

mindent megtesz annak érdekében, hogy az
itt lakók a munkák ideje alatt is a házaik elõtt
parkolhassanak. 

A Várkert rakparton lévõ házak csatorna-
bekötéseit is át kell építeni ahhoz, hogy rá-
csatlakozhassanak az új fõgyûjtõcsatornára,
ezért a házak elõtt nyitott munkagödrökre
kell számítani bizonyos szakaszokon. A ki-
vitelezõ a lépcsõházakba való bejutást bizto-
sítja.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás
összköltsége mintegy 428,7 millió euró,
amelynek 65%-át a Kohéziós Alapból az
Európai Unió finanszírozza, 20%-át a ma-
gyar állam, 15%-át pedig a fõváros állja.

A teljes beruházásról az ÉlõDuna projekt
saját website-ján, a www.eloduna.hu oldalon
olvashat. 

(x)

ÉlõDuna Projekt
Csatornaépítés és villamospálya-felújítás a Várkert rakparton

Nem történt komolyabb bûncselekmény a kerületben az el-
múlt két hétben – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf
ezredes. A kapitányságvezetõ elmondta, hogy különösen a
Várszoknya és a Bem rakpart környékén továbbra is elõfor-
dulnak gépkocsi lopások, az értékesebb jármûvek mellett
egy-egy huszonéves kocsit is eltulajdonítanak. Az autólopá-
sokat a rendõrség és a polgárõrség közös járõrözéssel igyek-
szik visszaszorítani. Számítanak ugyanakkor a lakosság se-
gítségére is, dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri a polgárokat, hogy
azonnal hívják a rendõrséget, ha a parkoló autók körül gya-
núsan viselkedõ személyeket látnak. Szintén telefonáljanak,
ha házukban ismeretlenekkel találkoznak, akik ottlétük céljá-
ra nem tudnak kielégítõ választ adni mert könnyen lehet,
hogy ezzel egy tervezett lakásbetörést hiusítanak meg. Az
egészséges bizalmatlanság és az egymás iránti nagyobb oda-
figyelés sokszor elegendõ a bûncselekmények megelõzésé-
hez – hívja fel a figyelmet a kerületi rendõrkapitány. 

Folyamatosan zajlanak a közlekedésbiztonsági és sebes-
ségmérõ akciók, ezek keretében két hét alatt tizenkét jogo-

sítványt vont be és huszonnégy alkalommal rótt ki büntetõ-
pontot az eljáró rendõrhatóság.

A kerületi kapitányság figyelmet fordít a szabályokat sértõ
koldulás megakadályozására, a járõrök folyamatosan figyelik
a közterületeket. Elõállították a Lánchídon erõszakosan ké-
regetõ koldust is, ellene szabálysértési eljárást indítottak. A
rendõrség kéri a lakosságot, hogy ha agresszíven viselkedõ
koldussal találkoznak, tegyenek bejelentést a kapitányságon. 

Gyermekvédelmi rendezvények a kerületben
November 20-án 10 és 14 óra között a Kapisztrán téren dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester védnöksége mellett a
gyermekjogokkal és a gyermekvédelemmel foglalkozó
egész napos rendezvényt tartanak. Négy nappal késõbb no-
vember 24-én a Magyar Telecom Krisztina körúti székházá-
ban 9-15 óráig az Egyedülálló Szülõk Klubja Alapítvány szer-
vezésében a gyermekjogokkal foglakozó konferenciára vár-
ják az érdeklõdõket. Mindkét rendezvény ingyenesen láto-
gatható. 

Elsõ megmérettetésén gyõztesként hirdették
ki azt a bort, amit alkotói a háromszoros
olimpiai bajnok Papp László nevével és arc-
képével palackoztak. Az öt éve elhunyt, le-
gendás ökölvívónk emlékét õrzõ bor a Bock
borászat mûve, megvalósításának ötlete
azonban a kerületi Gong étterem üzletveze-
tõjétõl és tulajdonosától származik.

Bakonyi Nándor, a Hunyadi János úti Gong
Étterem és Cukrászda tulajdonosa egykori
ökölvívóként Papp László tanítványa volt.
Azután, hogy az ország Papp Lacija eltávo-
zott az élõk sorából, vendéglõsként valami
maradandót kívánt alkotni mesterének em-
lékére: üzletvezetõjével, Varga Péterrel közö-
sen így találták ki a K.O. Cuvée-t, aminek el-
készítéséhez végül is egy neves magyar bo-
rászt, Bock Józsefet sikerült megnyerniük. A
számos díjnyertes borral büszkélkedõ Bock-
pincészet a Papp Laci emlékére palackozott
borral ismét bizonyított: az elsõ komoly
megmérettetésen, a budai Várban nemrégi-
ben megrendezett 17. Budapesti Nemzet-
közi Bor- és Pezsgõfesztiválon a vörösborok
kategóriájában a K.O. Villányi Cuvée 2004-
et hirdette ki a zsûri gyõztesként. Helytálló
tehát az a szlogen, melyet ifj. Papp László,
Papp Laci fia talált ki, s a borospalackok cím-
kéjén is olvasható: a K.O. „a bajnok bora, a
borok bajnoka”. 

A Gong étterem tulajdonosa lapunknak
elmondta: a díjnyertes borból az elsõ évjárat
tízezer, sorszámozott palackban került for-
galomba. A számozást az elkövetkezõ eszten-
dõkben is folytatni fogják, viszont a címke –
és persze maga a bor is – minden évben ki-
csit más lesz. A gyûjtõk a jelképes sorszámú
palackokat már évekre elõre lefoglalták: az
1948-ast, az 1952-est és az 1956-ost például
valaki amiatt vásárolta meg, mert ezekhez az

évszámokhoz kötõdik Papp László három
olimpiai gyõzelme.

Mint megtudhattuk, a K.O. Cuvée-t eljut-
tatják külföldre is, elsõsorban azokra a he-
lyekre, ahol Papp Laci sikereket ért el – az
olimpiai gyõzelmek helyszíneire, Londonba,
Helsinkibe és Melbourne-be mindenkép-
pen, illetve Oslóba és Milánóba is, melyek-
hez Európa Bajnoki cím kötõdik. Az
Egyesült Államokbeli Nemzetközi Ökölvívó
Hírességek Csarnokában (The International
Boxing Hall of Fame), ahol a legnagyobb bok-
szolók emléktárgyai között Papp László relik-
viái is megtalálhatók, szintén kapható lesz a
magyar sportolóról elnevezett bor.

Bakonyi Nándor jelezte: a K.O. Cuvée
mellett minden, igényes magyar bort szeret-
ne népszerûsíteni a Gong étterem. E szán-
dékkal rendeznek Varga Péter vendéglõs és
Diviki Zoltán ízmester vezetésével minden
hónapban Borpárbajt, amelyen a résztvevõk
mindig két, neves borászat öt-öt remekét ha-
sonlíthatják össze, azokhoz illõ ételek kísére-
tében. Rendkívül kedveltek ezek a borvacso-
rák, hiszen egy-egy ilyen alkalommal nem
csak egyedi borkülönlegességeket kóstolhat
meg a vendég, hanem érdekes és hasznos is-
mereteket is szerezhet a neves borászoktól,
akik személyesen mutatják be pincészetük
termékeit. Az elmúlt hónapokban többek
között Polgár Zoltán, Gere Attila, Juhász
Attila és Juhász Péter hozták el boraikat, de a
K.O. Cuvée készítõje, Bock József szintén
adott ízelítõt borkínálatából. A következõ
borvacsorán, november 20-án – melyre még
lehet a Gong étteremben jelentkezni –Vesz-
tergombi Ferenc és Mészáros Pál szekszárdi
pincészetei mutatkoznak be, ezt követõ alka-
lommal pedig a tervek szerint a villányi
Tiffán- és Vylyen-borok mérkõznek meg
egymással. - d -

Neves magyar pincészetek borait mutatja be a Gong étterem

Gyõztes lett a bajnok bora



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  iiggéé--
nnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyy--
ffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..
ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--
3300--99554455--779977..

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától közvet-
lenül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék jellegû
házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses, második emeleti 76 és
tetõtéri 185 m2-es, összesen 261 négyzetméteres társasházi
öröklakás szintenként, 49,9 és 120, vagy egyben, 165 milliós
irányáron. varlakas@gmail.com  t.: 06 20 9145779.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii
hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

AAttttiillaa  úti távfûtéses, gépesített garzon kiadó. Internet van.
40.000 ft + rezsi. Tel.: 06-30-9491-618.

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21 M) 50 m2,
77m2, 106 m2, 205 m2-es tetõtéri luxuslakásig (110 M). pauler u.
8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõbe”. Átadás: 2008
december. Tel.: 06-30-418-4691.

EEllaaddóó  (esetleg kiadó) egy kétszobás, napos, világos lakás a
Horváth kertnél. Rendezett, szép, liftes, távfûtéses ház 3. emele-
tén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M forint. Bérlés:
80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzonom
örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném értékkülön-
bözettel, vagy vegye meg az általam kiválasztott ingatlant.
Csereérték: 10 M Ft. Tel.: 06/30-461-2140, 214-3203.

NNaapphheeggyyeenn 36 m2-es (szoba, gardrob, elõ- és fürdõszoba,
konyha, kamra) önálló gázfûtésû lakás kiadó (jó közlekedés) ha-
vi 55 ezer forint+rezsiért. Tel.: 375-6180, 06/30-603-9460.

II..  BBuuddaaii  Várnál – Lovas úton – rekonstruált villaépületben,
klasszikus polgári, felújított, 30 m2-es, 1,5 szobás (külön bejára-
tú) összkonfortos garzonlakás eladó, tulajdonostól. (Kábeltv,
Internet, telefon, videós kaputelefon, kiváló közlekedés, csen-
des, világos.) Ár: 19 M Ft. Tel.: 06-30-636-4473.

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára né-
zõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

II.. FFaazzeekkaass utcai társasházban hosszútávra kiadó magasföld-
szinti, 2 szoba hallos, összkomfortos lakás. Érd.: 215-1061, 215-
5816.

OOrrsszzáágghháázz utcai, 164 m2-es, 4 szoba+2 félszobás, belsõ
kertre nézõ önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó 51
millió forint értékben, vagy több kisebb lakásra cserélhetõ
értékegyeztetéssel a környéken. Tel.: 06-30-639-2955
(reggel 7-8-ig) arionsound@t-online.hu.

22  ++  ffééll szobás, karakteres napos 93 m2-es, egyedi fûtéses la-
kás, liftes házban, a Vároldalban, Dunai kilátással lakás vagy iro-
da használatra tulajdonostól kiadó. Közvetítõk kíméljenek. Tel:
201-4316, 213-9047, 06-20-566-8717.

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében. Refe-
rencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-20-461-0307.

II..  kkeerr.. Szabó Ilonka utcában 68 nm-es, 2 és fél szobás, világos
lakás nagy erkéllyel tulajdonostól eladó. Irányár: 30,9 MFt. Érd.:
06-20-519-0239.

VVáárrffaalloonn belüli önkormányzati 85 m2-es lakásomat kisebb
vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetéssel. tel.: 06-
30-752-3946.

KKiiaaddóó, XI. ker. Sasadi úton hatlakásos házban 78 m2-es lakás
+ garázs, cirkófûtés, erkély, hosszútávra december 1-tõl. Tel.:
06-20-562-5687.

KKrriisszzttiinnaa körúton hotel mellett panorámás lakrész külön für-
dõ, WC, kiadó. Te.: 06-20-562-5687.

TTóótthh Árpád sétányra nézõ panorámás, háromszobás, emele-
ti, felújítandó, 73 m2-es magántulajdonú lakás 42 millióért eladó.
Tal.: 06-70-523-1969.

GGeelllléérrtthheeggyyeenn, nagy kertes házban, II. emeleti, 37 m2-es gar-
zon tulajdonostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Érdeklõdni: 06-30-
9519-344.

II..  SSzzaallaagg u. REPREZENTATÍV ÉPÜLETBEN 68 m2-es önkor-
mányzati örökbérleti jog elcserélhetõ. Csereérték: 18 millió Ft.
Tel.: 06-20-341-7070.

II..  bbuuddaaii Várban 80 m2-es kétszobás önkormányzati belsõkert
felé nézõ, felújított I. emeleti lakás örökbérleti joga elcserélhetõ
vagy eladó. 3 szobás új garázsos is lehet Budán értékegyezte-
téssel. Tel.: 3560-438, 06-30-2307-037.

AAllkkoottááss úton a Déli pályaudvarnál garázs kiadó. Tel.: 06-30-
606-5822.

RRóózzssaaddoommbboonn a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom
térnél tulajdonostól. Tel.: 06-70-2210-911, de. 10-13-ig, rozsa-
dombihaz@gmail.com.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! XII. Budán - a Svábhegyen – panorámás
részen, de tömegközlekedéshez közel 1120 m2-es önálló, par-
kosított, õsfás telken lévõ 2 lakásos 250 m2-es családi ház eladó.
Mindkettõ azonnal beköltözhetõ. A lakásokhoz a pinceszinten
garázs és gépkocsibeálló tartozik. Irányár 98 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-488-1933, e-mail: wagner-
a1@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban – a Táncsics Mihály utcában - frissen felújított
6 lakásos mûemlékházban lévõ 36 m2-es, dongaboltozatos, me-
diterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapotú, csendes, cirkófûtéses,
kiváló alapterületi elosztású önkormányzati lakás örökbérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - az Országház utcában, a Szentháromság
tér közelében - karbantartott épületben lévõ csendes belsõ
udvar felé nyíló, világos, jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 28 m2-
es önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõ-
tér felé elviekben bõvíthetõ. Csererányár: 10,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065, e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Naphegy alján – hívóliftes, modern épületben lé-
võ, igényesen felújított 108 m2-es 3,5 szobás, összkomfortos,
napfényes, klimatizált öröklakás eladó. A szobák külön bejáratú-
ak, francia erkély kialakításúak. A konyha étkezõs, újszerû, gé-
pesített. A lakáshoz 2 teremgarázs is tartozik (+2 x 3,5 M Ft).
Irányár: 42,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-
2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! XII. Rácz Aladár úton - 3 lakásos házban
lévõ 2 káprázatos panorámájú, nagy teraszos, duplakomfortos
öröklakás  egyben vagy külön eladó. Az egyik 114 m2-es - a te-
tõtér felé még bõvíthetõ + 15 m2 terasszal, a másik 116 m2-es +
46 m2 terasszal. A lakásokhoz teremgarázs és gépkocsi beálló
vásárolható. Irányár: 66 M Ft + 68 M Ft + garázsok. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203, e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn  5 lakásos, kertes villaépületben lévõ 145 m2-es,
igényesen, frissen felújított, 4 szoba hallos, reprezentatív, riasz-
tóberendezéssel és klímával felszerelt duplakomfortos lakás
gépkocsi beállóval, 2 erkéllyel, 30 m2-es tárolóval kiadó.  Bérleti
díj: 1500 euró/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, reprezen-
tatív 7 lakásos házban, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó ál-
lapotú, összkomfortos, dongaboltozatos lakás örökbérleti joga
átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn - a Duna parton a Tabán és a Gellérthegy felé nyíló IV.
emeleti, panorámás, igényesen felújított, remek alaprajzi elosz-
tású, gépesített,  72 m2-es, 1 nappali + hálószobás, elegáns, klí-
mával felszerelt lakás üresen vagy bútorozva kiadó. Bérleti díj:
150.000 Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Moszkva tér közelében, a Váraljában – a Logodi
utcára nyíló 66 m2-es 2 szoba hallos, összkomfortos, házközpon-
ti fûtéses öröklakás eladó. Irányár: 20,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30-488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes társas-
házban lévõ, panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es 2 szoba hal-
los, egyedi gázfûtéses, azonnal beköltözhetõ vízórás öröklakás 4
m2-es tárolóval eladó. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2

loggia. Irányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyíló -
panorámás, önálló bejáratú, duplakomfortos, cirkófûtéses, rep-
rezentatív belterû 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba + hall + étke-
zõs kialakítású önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A la-
kás alapterületi elosztása alapján több generáció számára is ki-
váló lehet. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban hangulatos mûemléképület I. emeletén rep-
rezentatív belterû, cirkófûtéses 109 m2-es önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó. A lakás rendkívül egyedi 70 m2-es ele-
gáns, 4,5 méteres belmagasságú szalonnal kialakított, mely
eredeti stukkókkal díszített. Csereirányár: 49 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065, e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153 m2-
es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás,
belsõ 2 szintes 2 erkélyes, átriumos kialakítású öröklakás te-
remgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30-488-2203,  e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

ÉÉppííttééssii telket keresünk megvételre. Tel.: 06-20-461-0307.
RREENNOOVVOO Ingatlaniroda vállalja budai (Várnegyed, Víziváros,

Hegyvidék) és belvárosi (V. VI.) ingatlanok eladását, bérbeadá-
sát. Telefon: 224-20-90, 06-20-449-6900, e-mail: info.reno-
vo@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkályhát,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, zárlakato-
kat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális WC szagelszí-
vót. Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Érdemes megõrizni!

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemények,
események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-9929-001; 06-
20-9999-958.

AAuuttóómmoossóó – kozmetika – kárpittisztítás, polírozás, akciós
külsõ-belsõtisztítás 2500 ft. Bejelentkezés: 06-70-778-9462.

GGuummii-- és autószervíz, mûszaki vizsgáztatás a Déli pályaudvar
mögött. I. ker., Márvány u. 16. Bejelentkezés: 06-20-565-2105

KKõõmmûûvveess-burkolómunkákat teljeskörû lakásfelújítést, átépí-
tést rövid határidõre referenciákkal, belsõépítészeti kivitelést
vállalok. Tel.: 30-280-7257.

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799..

AAjjttóó,, ablak zárak javítása, cseréje, szigetelése, rácsok, korlá-
tok készítése, szerelése garanciával. Tel.: 06-20-945-0316,
(06-1) 375-4194.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,  
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

SSzzáámmííttóóggééppéétt  otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák javítása. Cseregép. Tel.: 06-20-998-0798.

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanciával,
referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-9315-495.
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TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-8461;
319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai Katalin.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
gyakorlattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska, tel.: 06/30-977-
6612.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kköölltt--
ssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz
üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--
00220077..  

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök végzett-
séggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-8871.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--
ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasszz--
sszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookkllee--
vveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok, fes-
tés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-345-
9963.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy!. Tel.: 203-5431, 06/30-553-
7947.

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállalko-
zók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel. Tel/fax:
375-8734; 06-30-931-2894.

RReeddõõnnyy--, reluxa-, harmonikaajtó, szalagfüggöny-, napellen-
zõ-, szúnyogháló-, függönykarnis javítás, készítés. Tel.: 356-
4840, 06-30-9544-894.

PPiikkkkeellyyssöömmöörr Tünetmentesítése UVB kabinban. Tel.: 06-20-
370-6378.

AAddááss--vvéétteell

TTöörröökk  szõnyegrestaurátor régi és új kézicsomózású szõnye-
gét kézzel kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti
szõnyegeket vesz és elad, tanácsot ad. Üzlet cím: II. ker. Keleti
károly u. 20/B. Tel.: 315-2159; 312-0199 vagy 06-20-246-
5394. 

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal. Aradi László. Tel.:
285-4808; 06-30-831-9608.

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nélkül.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu.
Jelentkezés: 06-30/954-0886.

„„GGYYÓÓGGYYÍÍRR    PPAATTIIKKAA”” gyógyszertár a Zsolt u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: H-P: 8-20 óráig.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016

SSzzéénnaa tér Patika megújulva várja régi és új látogatóit. Szol-
gálatásaink: (emeleten) Homeopátiás orvosi rendelés. In-
gyenes bõr és hajdiagnosztika. Ingyenes bõrgyógyászati ta-
nácsadás. Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír tarta-
lom mérés. Gyógymasszázs, gerinctorna. Lézeres fejbõr keze-
lés, cellulitis kezelés. Nyitott polcos fitotékánkban dermo-koz-
metikumok, gyógytermékek, vérnyomásmérõk széles válasz-
téka.

ÁÁllllááss

NNyyuuggddííjjaass építészmérnököt alkalmaznék tervezés elõtti fel-
adatok elvégzésére. Tel.: 06-20-941-8633.

FFiiaattaallooss nyugdíjas hölgy munkát keres. Tel.: 06-20-562-
5687.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (vizsga)felkészítés minden szinten több
évtizedes referenciákkal. Telefon: 06-20-93-44-456, 250-
2003.

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.: 375-
22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAnnggooll  ttáárrssaallggááss!!!!!!  Nyugdíjas, mûvelt angol úr otthonában, az
Erzsébet hídnál. 2500 Ft óránként. Jelentkezés e-mailen: m.rim-
mell@btopenworld.com.

AAnnaallíízziiss,,  integrál-differenciál számítás, valószínûségszámí-
tás, lineáris algebra tanítása, dolgozatra, vizsgára, szigorlatra
felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747, 06-
20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû érett-
ségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húszéves
gyakorlat, telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

AAnnggooll  korrepetálást vállal felsõfokú nyelvvizsgával rendelke-
zõ angol szakos egyetemista. Tel.: 06-20-803-9347.

LLaattiinntt,, történelmet, irodalmat, helyesírást tanítok. Tel.: 202-
4651.

SSppaannyyooll-olasz nyelvoktatás minden szinten egyéni foglalko-
zás keretében a Vérmezõnél. tel.: 212-5835 este.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek. Disz-
lexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási tanácsadás,
mediáció. Telefon: 375-7833, 06-70-257-9303.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügyin-
tézése. Mobil: 06-30-9820-322; telelefon:/fax: 303-2011. 

ÁÁppoolláásstt,, gondozást, lelki segítséggel szeretõ gondoskodással.
„Kunantikvárium”. Tel.: 06-20-971-7297.
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VÁRNEGYED

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, e-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az
ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!
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