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A képviselõ-testületi ülésen történt

Újabb épületek kaptak helyi védelmet

A 2007-ben megalkotott helyi értékvédelmi sza-
bályozás óta harmadízben került a képviselõ-tes-
tület elé javaslat újabb kerületi értékek védetté
nyilvánításáról – a képviselõk ezúttal a Bécsi ka-
pu téri Magyar Országos Levéltár épületét, a
Batthyány utca 8. és a Kosciuszkó Tádé utca 3.
szám alatti iskolaépületeket, a Kosciuszkó utca
5. számú ingatlanon álló tûzoltóépületet, vala-
mint a Corvin tér 11., a Csalogány utca 36., a
Fõ utca 37/c, a Kosciuszkó utca 6. és 18., a
Lovas út 16., az Ostrom utca 29., a Szilágyi
Dezsõ tér 4. és a Mihály utca 2. szám alatti lakó-
házat helyezték helyi védelem alá. A Mészáros
utca 22., 24. és 26. számú épületek együttes lát-
ványa szintén védelmet kapott, akárcsak az a va-
dászó oroszlánt ábrázoló, Andrejka József által
készített bronzszobor, amely jelenleg a Czakó
utca 11. számú telken található.

Az épületek védelmével foglalkozó testületi
vitában Orczy Antal (Fidesz-KDNP), a Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
elmondta: az állam, illetve a fõváros nem igazán
foglalkozik a helyi védelemmel, így a kerületnek
kell felelõsségét vállalni azért, hogy minél több
érték megmaradhasson az utókornak. Ehhez
kapcsolódóan javasolta: az önkormányzat hoz-
zon létre a késõbbiekben egy olyan értékvédel-
mi alapot, amelybõl a védett építmények sürgõs
helyreállítási munkáit lehetne támogatni. Ge-
cse Gábor (SZDSZ) szintén amellett érvelt, hogy
a védettnek nyilvánított házak tulajdonosait tá-
mogatni kellene a felújításban, ugyanakkor azt
is megemlítette, hogy nem vált világossá számá-
ra: az önkormányzat pontosan milyen épületek-
nek kíván védelmet biztosítani, illetve melyek
azok az építmények, amiket már nem tart meg-
õrzésre érdemesnek. 

Dr. Aczél Péter fõépítész közölte: újabb és
újabb értékeket fedeznek fel és dokumentál-
nak, az értékvédelmi munka folyamatosan zaj-
lik a kerületben. Az eddigi, helyi védelmet ka-
pott épületek egyébként hamarosan nem csak
az önkormányzat rendeletébõl lesznek megis-

merhetõk: jövõre 38 védett kerületi házat egy-
séges rendszerben, kis táblákkal fognak megje-
lölni.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester arról
szólt, hogy a helyi értékvédelmi rendelettel tu-
datosítani kívánják a lakókban, az építészek-
ben, illetve a hatóságok képviselõiben, melyek
azok az értékek, amiket meg kell õrizni, amelyek
esetében a megszokottnál jóval körültekintõb-
ben kell eljárni. A polgármester jelezte: a társas-
házi pályázatok keretében a jövõben szeretnék
elõnyben részesíteni a védett házak felújítását.

Karitatív programok támogatása

Az I. kerületben megvalósuló karitatív és szociá-
lis programok támogatására elõször tavasszal,
majd – a megmaradt pályázati keret terhére – jú-
niusban írt ki pályázatot a Budavári Önkor-
mányzat. Patthy Szabolcs képviselõ (Fidesz-
KDNP), a pályázatokat elbíráló munkacsoport
elnöke a testületi ülésen beszámolt arról, hogy a
második felhívásra jelentkezõk közül két pályá-
zónak ítéltek meg támogatást. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat 360 ezer forintot kapott a kerü-

letben tartózkodó hajléktalanok étkeztetésére,
míg az Alsó-vízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániát 180 ezer forinttal segítik abban, hogy
gyógyszerrel, élelmiszerrel tudják ellátni a rászo-
rultakat. (A karitatív és szociális programok tá-
mogatására továbbra is lehet jelentkezni. Részle-
tek a www.budavar.hu honlapon találhatók, vagy
a Népjóléti Irodán kérhetõk.)

Együttmûködés a  családi napközivel

Az önkormányzat 2008. júniusában döntött ar-
ról, hogy a bölcsõdei és óvodai ellátásba bevon-
ja a civil, egyházi és vállalkozói szféra által fenn-
tartott bölcsõdéket, óvodákat és családi napkö-
ziket. Ennek jegyében a képviselõ-testület most
egyhangúlag megszavazta, hogy a kerület kössön
ellátási szerzõdést a Malvin-Ház Családi Nap-
közivel. A Szirtes út 15/a szám alatt mûködõ
családi napközi a megállapodás alapján az álla-
mi normatíván felül – mely nem elegendõ a fel-
adat teljes finanszírozásához – 20 ezer forint/hó
önkormányzati kiegészítõ támogatást vehet
igénybe minden I. kerületi lakóhellyel rendel-
kezõ gyermek után.        -d-

A kultúra-közvetítõ:
Sutarski Konrad 
Sutarski Konrad költõ, a Budavári Lengyel Kiseb-
bségi Önkormányzat elnöke 75 éves. Köszöntésére
a Magyar Írószövetség irodalmi estet szervezett,
melyen írótársak, barátok méltatták munkásságát. 

Mini-jubileum, 
nagy nevekkel 
A Mini épp negyven évvel ezelõtt lépett fel elõször
a Bem rakparton – ezt az évfordulót november 21-
én egy rendkívüli koncerttel kívánja emlékezetessé
tenni az együttes. A jubileum apropóján az énekes-
fuvolista-zeneszerzõ-szövegíró zenekarvezetõvel,
Török Ádámmal beszélgettünk.

Istenhez kötõdõ csoda

,,Ady proletár fiúja már nem kellett, Nagy Imrét
akarta a nép. Csodálatos forradalmi hangulat ural-
kodott mindenütt. Lehetett érezni, hogy óráról órá-
ra változik minden. Egy teherautó hozta a hírt,
hogy a Rádiónál elkezdõdött valami. Több olyan je-
lenetet õrzök, ami filmre kívánkozik. Meggyúj-
tották a Szabad Népet a kezükben az emberek, a
lámpavasról láttam, ahogy a 100-150 ezres tömegtõl
az egész tér lángolt. Nyolc óra után, már sötétben
jött az újabb hír, hogy a Rádiónál lõnek!” Beszélge-
tés Szabados György zeneszerzõvel az 1956-os for-
radalomról. 

A legszebb gólért jár 
a Puskás-díj
Puskás Ferencrõl, a legendás futballistáról, Buda-
vár díszpolgáráról nevezett el egy rangos díjat a FI-
FA, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. A Puskás-
díj megalapítását Joseph S. Blatter, a szervezet elnö-
ke jelentette be Magyarországon.
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Tizenhárom épületet, három ház együttes látvá-
nyát, valamint egy bronzszobrot helyezett helyi vé-
delem alá a Budavári Önkormányzat képviselõ-
testülete. Karitatív és szociális programok támoga-
tásáról, illetve egy családi napközivel kötendõ
együttmûködési megállapodásról is döntés született
a legutóbbi testületi ülésen.

Helyi védelem alá helyezték többek között a Corvin tér 11. szám alatti épületet is

DVD életmûsorozat 
Cseh Tamás emlékére

A Cseh Tamás életében fontos szerepet játszó négy budapesti kerület, köztük a
Budavári Önkormányzat támogatásával DVD sorozatot ad ki a Bárka Szín-
ház. A „Összes dalok idõrendben” címû válogatás a Bárkában 1999 és 2003
októbere között színre vitt kilenc dalest anyagát tartalmazza és a tervek szerint
még idén a boltokba kerül.

Cseh Tamás a Ferencvárosban született, gyermekkorában, majd késõbb
családos emberként a XI. kerületben élt. Elsõ dalai az I. kerületben az
Iskola utcai albérletben születtek, itt csendült fel elõször az „Ócska cipõ”,
a „Tangó” és a „Budapest”, míg életének utolsó évtizedében rendszeresen
fellépett a józsefvárosi Bárka Színházban. 2008-ban a VIII. kerület díszpol-
gárává választották 

A négy kerület a Bárka Színházban megtartott közös sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy szándéknyilatkozatot írtak alá egy Cseh Tamás életmû
DVD kiadásáról. 

Bérczes László a színház mûvészeti vezetõje az eseményen úgy fogalma-
zott, hogy az énekes valamilyen értelemben most is tagja a színháznak,
ezért érzi a Bárka kötelességének a DVD megjelentetését. A kezdeménye-
zést a Cseh Tamáshoz kötõdõ négy, egyébként különbözõ ideológiai olda-
lon álló önkormányzat is támogatja, ami azt mutatja, hogy ha a mûvészet-
rõl van szó, nincs és nem is lehet jelentõsége a pártpolitikának. A sorozat
valójában az 1999 és 2003 között a Bárkában felvett kilenc dalest anyagát
tartalmazza, valamint a tervek szerint tartalmazza majd az utolsó Bakáts té-
ri koncert amatõr felvételét. Mispál Attila rendezõ elmondta, hogy a felvé-
teleken a legjobb operatõrök dolgoztak. Cseh Tamás profizmusára jellem-
zõ, hogy tulajdonképpen rendezésre sem volt szükség, így a felvételek ma-
radéktalanul visszaadják az élõ koncertek hangulatát.       (Folytatás a 3. oldalon)

„Millenniumtól Trianonig – Mozaikok az
I. kerület életébõl” címmel nyílt kiállítás az
önkormányzat Várnegyed Galériájában.
Korabeli képek és újságszövegek idézik fel,
milyen is volt itt az élet a századfordulón.

„Akar Ön szép fényes gallért viselni? Ha
igen vitesse gallérjait Möller László Ex-
press Gyorsmosodájába. I. kerület, At-
tila utca II. szám. A legpontosabb kiszol-
gálás, elcserélés kizárva.” Egyebek mellett
e hirdetési szöveg is a Várnegyed Galéria
legújabb kiállításán olvasható, amely a
századelõ hangulatát hozza vissza korabe-
li reklámok, újságcikkek, valamint fotók
felhasználásával. 

A tárlat megnyitóján Sediánszky János
az egyes hirdetésszövegek mögött felfe-
dezhetõ tehetséges szerzõkre hívta fel a
látogatók figyelmét. Az alpolgármester
szerint az írások némelyike olyannyira
szellemes, találó és csalogató, hogy nyil-
vánvaló: ezeket a kor legjobb írói készítet-
ték mellékállásban. 

Dr. Reisinger Frigyesné, lapunk hely-
történeti cikkeinek állandó szerzõje a ki-
állítást bemutatva kifejtette: a közzétett
dokumentumok segítségével képet al-
kothatnunk többek közt arról, mi foglal-

koztatta egykor a budai polgárokat (Szent
Gellért és Hunyadi János szobrának felál-
lítása, az Alagúttal kapcsolatos mûszaki
problémák…), vagy hogy milyen infrast-
rukturális körülmények között éltek az
emberek (például a víz és villanyhálózat
Pesthez képest csak évekkel késõbb épült
ki). A sok hirdetésbõl kiderül az is, mifé-
le boltok mûködtek a Millennium és Tri-
anon közti idõszak során a kerületben.
Az üzletek között megtalálhatjuk a legré-
gebbi egységet, a vári Ruswurm cukrász-
dát is, amelyet 1827-ben alapítottak, és
még ma is üzemel.

A kiállítási anyagot Gyurkovics Györ-
gyi, Gyurkovics Tibor özvegye állította
össze, aki a régi képeket túlnyomórészt a
Krisztina Antikváriumtól kapta meg,
míg a hirdetéseket, újságcikkeket elsõ-
sorban a Széchényi könyvtárban kutatta
fel. Gyurkovics Györgyi érdeklõdésünk-
re elmondta: bár gyermekkora óta a
Krisztinavárosban él, még ma sem tud
mindent környezetének múltjáról, így
hát – korábbi, könyvtári és hírlap-elõké-
szítõi munkái során szerzett tapasztalatai-
val is felvértezve – elõszeretettel gyûjti a
régi újságokat és mélyül el a kerület múlt-
jának tanulmányozásában.    

Békebeli hangulat a Várnegyed Galériában



2 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2009. NOVEMBER 6., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

Könyvbemutató a Bem6-ban
A Naphegy kiadó gondozásában jelent meg a Kere-
kítõ címû könyv Kállai Nagy Krisztina rajzaival. A né-
pi ölbeli játékokat válogatta és a kapcsolódó játékle-
írásokat írta: Jakabosné Kovács Judit. A  selyemkiál-
lítással egybekötött könyvbemutató november 14-
én szombaton 16 órától lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban. A kiállítást Sándor Ildikó néprajzkutató a
Hagyományok Házának munkatársa nyitja meg,
majd kis családi éneklés és hangszerjáték követi. A
program 17 órakor a kicsiknek Kerekítõvel, a na-
gyoknak Téka táncházzal zárul.

Segítség a kismamáknak
Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület fõ feladata a
krízisbe jutott kismamák támogatása. Lelki tanács-
adással, babakelengyével, anyaotthoni elhelyezés szer-
vezésével és ha végleg lemond az anya babájáról, nyílt
örökbefogadás elõkészítésével segítenek. Kéthetente,
kedden este 6 és 8 között személyesen várják az abor-
tuszon gondolkodó terhes nõket az I. kerület, Jégverem
u. 7. szám alatt. (idõpontok: november 10. és 24., de-
cember 8.) Az egyesület segélyvonala napközben ér-
hetõ el a 06/30-598-0198-as telefonszámon.

Kisgyermekek zenei nevelése
A foglalkozásokon az óvodát megelõzõ korosztály ze-
nei nevelésére kapnak mintát a szülõk, a kodályi elvek
alapján. Élõ énekszóval, hangszeres játékkal, nagy-
részt a magyar néphagyományból merített értékes
zenei anyaggal vesszük körül a gyerekeket és közben
sokat játszunk. Az elsõ kerületben az alábbi helyszíne-
ken tartunk Ringató foglalkozásokat: Szent Anna
Plébánia (Batthyány tér 7.) szerdánként 10.45-11.15-
ig, foglalkozásvezetõ: Bertha Theodóra. Hagyomá-
nyok  Háza (Corvin tér 8.) csütörtökön 9.30-10.00-ig,
foglalkozásvezetõ Márczi Anna népzenész, ének-zene
tanár. Belépõ: 700 Ft családonként. Szeretettel vá-
runk mindenkit! Részletes információ a foglalkozások-
ról a www.ringato.hu oldalon található. 

Köszönet a támogatásért
A ,,Lisznyai Alapítvány” (adószám: 19674083-1-41)
köszönetet mond mindazoknak, akik az SzJA 1%-ával
támogatták iskolánk alapítványát. 2008-ban a befolyt
összeg 386.557,- Ft volt, melyet az alapítvány célja
szerint meghatározott feladatokra - gyermekek tábo-
roztatására, jutalmazására, tantermek lambériázásá-
ra - fordítottunk.

Lisznyai utcai Általános Iskola Alapítványa

Köszönet az 1 %-ért
A Budavári Általános Iskola alapítványa, a Budavári
Világörökség Iskola Alapítvány köszönetet mond
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-nak fel-
ajánlásával céljainkat támogatták. A beérkezett
301.138 forintot gyermekeink részére szervezett is-
kolai rendezvényekre, erdei iskolákra, nyári táboroz-
tatásra, versenyek jutalmazására fordítottuk.

Budavári Világörökség Iskola Alapítvány

Kitakarítják a játszóteret
A Budai Polgárok Társasága a Fõvárosi Önkormány-
zattól nyert pályázati forrást, melybõl terveik szerint a
kerület játszótereit tisztítják meg. Elsõ alkalommal
november 14-én szombaton 9 órától a Vérmezõ-Mikó
utcai játszóteret takarítják ki a lakók segítségével.

Társasházi fórum
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesületének I. kerü-
leti csoportja idei õszi második összejövetelét novem-
ber 12-én (csütörtökön) 17 órakor tartja. Helye: Pajtás
étterem, Gyorskocsi u. 11-13. Témák: 17 órakor:
Megnyitó, aktuális ügyek megbeszélése. 17.30 óra-
kor: A módosított társasházi törvény. Meghívott elõ-
adó és vitavezetõ: dr. Lovász Gabriella ügyvéd, a Bu-
davári Önkormányzat képviselõ-testülete közigazga-
tási bizottságának elnöke.

Gombászkurzus
Gombaismereti képzést indít a TIT Stúdió Egyesület
Gombász Klubja. A 15 alkalomból álló, kéthetente
szerdánként este 6 és 8 óra között zajló tanfolyamon
felsõfokú gombaismerõi, szakértõi végzettséggel ren-
delkezõ szakemberek tartják az elõadásokat. A gom-
bák felismerését nyolc alkalommal, munkaszüneti na-
pokon terepgyakorlatok, kirándulások, gyûjtések so-
rán sajátítják el a hallgatók. Már több mint 3500 fõ
vett részt a gombaismereti tanulmányokban családja,
barátai, ismerõsei és a saját egészsége érdekében. A
tanfolyamra beiratkozókat november 11-én, délután
4 és 7 óra között várják a TIT Stúdió Egyesületben, a
XI., Zsombolyai u. 6. szám alatt. További információ a
466-9019-es telefonszámon kérhetõ, vagy a Stúdió
honlapján - www.tit.hu - érhetõ el.

Külsõ cég üzemeltetheti a várbuszt
Heten jelentkeztek a midi autóbuszok üzemeltetésére
kiírt közbeszerzési eljárásra. A pályázó cégek október
végéig teszik meg ajánlataikat. Jelenleg az eljárás aján-
lattételi szakasza zajlik, ezt követõen kerülhet sor a
konkrét tárgyalásokra. Az eljárás várhatóan még az õsz
folyamán lezárul – tudta meg a Várnegyed a BKV saj-
tóirodájától. A pályázati kiírás szerint az üzemeltetésre
új jármûvel lehet pályázni, figyelembe véve a BKV által
elõírt mûszaki sajátosságokat, többek között a légkon-
dicionálás meglétét. Az autóbuszok elsõsorban azokon
a vonalakon közlekednének, amelyeket jelenleg is mi-
dibuszokkal lát el a BKV. Az, hogy milyen jármûvek fog-
nak közlekedni, jelenleg még nem tudható. A közbe-
szerzési eljárás során derül ki, hogy a legjobb árat aján-
ló pályázó milyen típusú buszt állítana üzembe.

RRöövviiddeenn

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 22/2009. (X. 30.) Kt.
rendelete az épületek, épületrészek és látványok
kerületi helyi védelem alá helyezésérõl

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése; az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§
(3) bekezdése; az építészeti örökség helyi védelmének
szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13). FVM ren-
delet 4.§-a, valamint a Budapest I. ker. Budavári Önkor-
mányzat 24/2007. (X. 31.) Kt. rendelet 4.§ (1) bekezdé-
se alapján a következõ rendeletet alkotja. 

1.§

(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Batthyány
u. 8. sz. (Iskola u. 48-50.), 14101 hrsz. ingatlanon álló is-
kolaépületet. A védelem célja az épület külsõ és belsõ ar-
chitektúrájának meghatározó belsõ térszerkezetének
megõrzése és védelme. 

(2) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Bécsi ka-
pu tér 2-4. sz., 6627 hrsz. ingatlanon álló Magyar Or-
szágos Levéltár épületét. A védelem célja az épület külsõ
és belsõ architektúrájának, iparmûvészeti értékeinek
megõrzése és védelme.

(3) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Corvin
tér 11. sz., 14281 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház látványának, teljes homlokzat archi-
tektúrájának, valamint belsõ díszítõ építõ elemeinek
megõrzése és védelme.

(4) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület,
Csalogány u. 36., 13929/2 hrsz. ingatlanon álló lakóházat.
A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájá-
nak megõrzése és védelme.

(5) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Fõ u.
37/c., 14440/10 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

(6) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület,
Kosciuszko Tádé u. 3. sz., 7591 hrsz. ingatlanon álló isko-
laépület utcai, valamint az arra merõleges udvari szár-
nyát (amelyek egyidõben épültek). A védelem célja az is-
kolaépület külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése
és védelme.

(7) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület,
Kosciuszkó Tádé u. 5. sz., 14101 hrsz. ingatlanon álló tûz-
oltósági épületet. A védelem célja a tûzoltóépület töme-
gének külsõ architektúrájának megõrzése és védelme.

(8) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület,
Kosciuszkó Tádé u. 6. sz., 7561/1 hrsz. ingatlanon álló la-
kóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ archi-
tektúrájának megõrzése és védelme.

(9) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület,
Kosciuszkó Tádé u. 18. sz., 7583/7 hrsz ingatlanon álló
lakóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ archi-
tektúrájának megõrzése és védelme.

(10) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Lovas
út 16. sz., 6741/1 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház tömegének és külsõ architektúrájá-
nak megõrzése és védelme.

(11) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Ostrom
u. 29. sz., 13956 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

(12) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Szilágyi
Dezsõ tér 4. sz., 14276 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A
védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

(13) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Mihály
u. 2. sz., 5243 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem
célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának megõr-
zése és védelme.

(14) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Czakó
u. 11. sz., 7390 hrsz. telken álló vadászó oroszlánt ábrá-
zoló, Andrejka József által készített bronzszobrot. A vé-
delem célja a szobor meglévõ helyén történõ megtartása
mindaddig, amíg végleges elhelyezésérõl az Önkor-
mányzat nem gondoskodik. A védelem célja továbbá a
szobor állagának megõrzése.

2.§

Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Mészáros u. 22.
sz., 7519/9 hrsz., Mészáros u. 24. sz., 7515/1 hrsz és
Mászáros u. 26. sz., 7514/1 hrsz. épületek együttes lát-
ványát. A védelem célja az építéskori látvány és hangulat
megõrzése, elsõsorban az épületek külsõ megjelenésé-
nek, architektúrájának megóvásával.

3.§

E rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit, ezt követõen kell alkalmazni.

Budapest, 2009. október 30.

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                       polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 23/2009. (X. 30.) Kt.
rendelete az elektronikus ügyintézésrõl és az
elektronikus úton nem intézhetõ hatósági ügyek
körének meghatározásáról szóló 25/2005. (X.
28.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésérõl.

1.§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete az elektronikus ügyintézésrõl és az elekt-
ronikus úton nem intézhetõ hatósági ügyek körének
meghatározásáról szóló 25/2005. (X. 28.) Kt. rendeletét,
valamint az azt módosító 13/2006. (VI. 1.) Kt. rendeletét
hatályon kívül helyezi.

2.§

A rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2009. október 30.

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                       polgármester

**        **        **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 24/2009. (X.30.) Kt.
rendelete a rövidített ügyintézési határidõkrõl
szóló  26/2005. (X. 28.) Kt. rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl.

1.§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a rövidített ügyintézési határidõkrõl
szóló 26/2005. (X. 28.) Kt. rendeletét hatályon kívül
helyezi.

2.§

A rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2009. október 30.

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                       polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

Újra teljes hosszában járható a budai alsó rakpart,
azonban a fõgyûjtõcsatorna építéséhez kapcsolódó utó-
munkálatok miatt idõszakos forgalomkorlátozások
még elõfordulhatnak. Az alkalmi útlezárások a
Margit híd elõtti déli felhajtó és az Üstökös utcai új
csomópont közötti szakaszt érintik, ilyenkor a forgal-
mat a felsõ rakpartra terelik. A rakparti sétány
Lánchíd alatti részének felújítását  2010 tavaszára
ígéri a kivitelezõ. 

November végéig elkészül az új partfal kõburko-
lata, az érintett mintegy hatszáz méteres szaka-
szon kiépítik az útpadkát és a szalagkorlátot. A
még hátralévõ munkákat igyekeznek úgy ütemez-
ni, hogy a közlekedésben a lehetõ legkisebb fenn-
akadásokat okozzák, ezért elsõsorban éjszaka és
hétvégén dolgoznak – tudta meg a Várnegyed a
fõgyûjtõcsatorna építését koordináló Enviro-
duna Beruházás Elõkészítõ Kft. munkatársától.

Az UNESCO világörökségi elõírásainak meg-
felelõ látkép kialakítását célzó munkálatok ideje
alatt az autók a felsõ rakparton haladhatnak.
Szintén várni kell az újonnan kialakított parkoló-
helyek használatba vételére, hiszen ezek az építési
területen belül helyezkednek el, ugyanakkor a
csatornaépítéssel érintett minden szakaszon
megtörtént a teljes útburkolat felújítása.

Ahogyan azt októberi számunkban megírtuk, a
fõváros ígérete ellenére lassan halad a fõgyûjtõ-
csatorna építésekor több helyen megbolygatott
rakparti sétány felújítása, ráadásul a már elké-
szült munkák is kívánnivalót hagynak maguk
után. 

Az Enviroduna Beruházás Elõkészítõ Kft. tájé-
koztatása szerint a bicikli út és a gyalogoszóna el-
választása a rendelkezésre álló hely függvényében
valósulhat meg. A részlettervek kimunkálása a
szerzõdéskötés után következik, melynek része a

kiviteli tervek elkészítése. A sétány burkolatán
egyelõre ideiglenes, balesetmentesítés célú hely-
reállítás történt, a korábbinál jobb állapotot hozó
helyreállítás 2010 tavaszán várható, ezt követõen
távolítják el a fákat védõ kalodákat is. Megvaló-
sult ugyanakkor a Várkert kaszinó közelében fel-
tárt ciszterna állagmegóvása, valamint elkészül-
tek a késõbbi hasznosíthatóság, megközelíthetõ-
ség érdekében szükséges átalakítások, a FKF Zrt.
pedig befejezte a sétány déli részének graffiti
mentesítését. 

Kijavítják a rakparti sétány hibáit

Idõszakos lezárások a budai alsó rakparton

s Várható útfelújítások
l Iskola utca (Corvin tér - Batthyány utca között). Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában.

A kivitelezés tervezett ideje: 2009. október 19. - 2009. december 10.
lOstrom utca (Várfok utca - Széna tér között). Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában. A

kivitelezés tervezett ideje: 2009. október 19. - 2009. december 10.
l Váralja utca (Alagút utca - Dózsa György tér között). Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruhá-

zásában. A vízvezeték rekonstrukció megvalósításának elhúzódása miatt a kivitelezés 2010. tavaszára átüte-
mezésre került.
s Várható közmûfelújítások
lVáralja utca (Alagút - Dózsa György tér között) - vízvezeték rekonstrukció. A kivitelezés tervezett ideje: 2009.

október 19. - 2009. november 30.                                             Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Építési Iroda  

Nagyobb út- és közmûfelújítások a kerületben

A vizsgálat jelentõségét az adja, hogy egy számító-
gép által vezérelt program - a világon egyedülálló-
an - a civilizált társadalmak vaksági statisztikáiban
elsõ helyen álló makuladegeneráció (sárgafolt-
sorvadás) fõ rizikófaktorát, a makuláris pigment-
sûrûség csökkenését, még a betegség kialakulása
elõtt képes észlelni.

A pigmentsûrûség, pontosabban a makularis
optikai pigmentsûrûség alacsony szintje, a do-
hányzás és a sárgafoltsorvadás családi elõfordulá-
sa mellett a legfõbb rizikófaktora ennek a súlyos
látásvesztéssel járó szembetegségnek.

A szemészetre az idõs betegeket a látászavar, a
látótér centrumában észlelt homálylátás, torzlá-
tás viszi, amelyek sok esetben a már kialakult sár-
gafoltsorvadás szimptómái, a sárgafolt pigment-
sejtjeinek jelentõs pusztulásával. 

Ez a folyamat, sajnos az esetek többségében
visszafordíthatatlan: jelentõs látásvesztéssel zá-
rul.

A betegség kezelésének, leginkább megelõzé-
sének kézenfekvõ eszköze azoknak a pigmentek-
nek a pótlása, amelyekben a retina hiányt szen-
ved: a zeaxanthin és a lutein az a két pigment,

amely táplálékkiegészítõ készítmények alkotója-
ként a retina pigmentéhségét csillapítja. 

Az idejében észlelt retinális pigmentvesztés le-
hetõséget teremt a fokozott rizikóval élõk szá-
mára, hogy a fenti pigmentek pótlásával ezt a fo-
lyamatot, a szabadgyökök általi pigmentepithel
sejtpusztulást megakadályozzák, illetve késlel-
tessék.

A vizsgálat viszonylag könnyen kivitelezhetõ, de
együttmûködést igényel a páciensek részérõl is. 

A vizsgálatot azokon az 50 év feletti betegeken
végezzük el, akiknél a panaszok és az elõzetes sze-
mészeti vizsgálat felveti a sárgafoltsorvadás gyanú-
ját vagy lehetõségét. A programot októberben in-
dítottuk, a vizsgálatokat elõzetes egyeztetés alap-
ján végezzük december végéig.

dr. Szalai László, szemész szakorvos

Szemészeti szûrõvizsgálat a Maros utcában
A Budavári Önkormányzat Maros utcai szemészeti szakrendelõjében 2009. december végéig egy úgynevezett
Quantifeye programmal a retina pigmentdenzitását (pigmentsûrûségét) mérjük. Ezt a mûszeres vizsgálatot az
egészségbiztosító nem finanszírozza, Magyarországon máshol jelenleg nem végzik. A Maros utcai szemészeten ez
idõ alatt, a jelentkezõ betegeknek térítésmentesen végezzük el.  

www.budavar.hu
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A Magyar Országos Levéltár egyike azon épüle-
teknek, mely védelmet kapott a kerülettõl. A
Levéltár eddig hivatalosan semmilyen védelmet
nem élvezett – a jelentõs építészeti, iparmûvésze-
ti és városképi értékkel bíró épület különös mó-
don sem az állami mûemlékek, sem pedig a fõvá-
ros által védett értékek listáján nem szerepelt.

Az ország, azaz a magyar rendek levéltára
(Archivum Regni) 1756. évi alapításakor a po-
zsonyi országházban talált otthonra. Innen
1784-ben a feloszlatott klarissza apácarend bu-
dai kolostorának épületébe, a budai országházba
költözött, ahol a levéltári használatra átadott he-
lyiségek már a beköltözéskor is szûkösnek bizo-
nyultak. A Magyar Királyi Országos Levéltár lét-
rehozásakor, 1874-ben merült föl egy önálló le-
véltári épület felépítésének terve. Pauler Gyula
országos levéltárnok évtizedeken keresztül állha-
tatosan szorgalmazta a terv megvalósulását, azt
azonban már nem érhette meg, hogy fáradozása-
inak eredményeként felépült az ország elsõ, kife-
jezetten levéltári célokat szolgáló épülete.

Pecz Samu mûegyetemi tanár 1912-ben ka-
pott megbízást a Bécsi kapu téren lévõ úgyneve-
zett bosnyák laktanya helyére építendõ levéltár

terveinek elkészítésére. A híres építész, akinek
nevéhez számos budapesti középület megvalósí-
tása fûzõdik, Pauler elképzelései és a nemzetközi
tapasztalatok alapján romantikus, historizáló stí-
lusú épületet tervezett. A munkaszobákat és a
reprezentációs helyiségeket az U alakú épület
középsõ részén, míg az iratraktárakat az oldalsó
szárnyakban helyezte el.  

Az építkezés 1913 õszén kezdõdött meg, befe-
jezését és a beköltözést azonban az elsõ világhá-
ború (1914–1918) és az azt követõ pénzügyi ne-
hézségek hátráltatták. A háború után az épületet
a honvédség vette kezelésbe, ezalatt csak karban-
tartási munkák folytak. A továbbépítésre 1921-
ben nyílt lehetõség. Az építkezés üteme felgyor-
sult, miután a Levéltár 1922-ben a Kultuszmi-
nisztérium, Klebelsberg Kúnó miniszter felügye-
lete alá került. A beköltözés 1923-ben kezdõdött
meg, de a reprezentatív terek belsõ munkálatai-
val csak 1929-re végeztek.

Az építész, Pecz Samu a romantikus, historizáló
stílusú épület belsõ kialakítását már nem érhette
meg; halála után (1922. szeptember 1.) a munká-
latok irányítását korábbi munkatársa, Nagy Ká-
roly vette át. A belsõ terek díszítését Klebelsberg

elképzelésének megfelelõen tervezték: a minisz-
ter a történelmi, mûvelõdéstörténeti eseménye-
ket megörökítõ falképek témáit személyesen
egyeztette Dudits Andor festõmûvésszel. 

A gazdagon díszített épület legnagyobb része
megmaradt eredeti formájában, ám néhány, a
II. világháborúban és az ’56-os tûzvész során el-

pusztult részt nem állítottak helyre. Nem építet-
ték újjá az egykori kémény-tornyot, nem került
sor a kutatóterem elpusztult üvegbeton mennye-
zetének és falképeinek rekonstrukciójára. Nem
építették vissza a melléklépcsõházakat hangsú-
lyozó tornyokat és a homlokzat sarkait díszítõ kõ
fiatornyokat sem. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester Cseh Tamás elsõ kerületi kötõdéseirõl
beszélt, az Iskola utcai albérletrõl, ahol Bereményi Géza közremûködésével
az elsõ legendás dalok születtek. Mint a polgármester kiemelte, az itt eltöltött
másfél év emlékére az önkormányzat szeretne nyomot hagyni az épület falán.
A cél az, hogy az utókor is megtudja, milyen fontos helyszíne az Iskola utca
35/b a magyar kultúrtörténetnek. Ennek érdekében az önkormányzat Cseh
Tamás kerületi búcsúztatását követõen ötletpályázatot írt ki, melyre a megva-
lósításra vonatkozó konkrét elképzeléseket várnak. A DVD kiadásával kap-
csolatban dr. Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: ha a vállalkozás üzletileg
nem is lesz nyereséges, az egyetemes magyar kultúra számára mindenképpen
hasznot hoz. Olyan nyereséget, amit pénzben nem lehet kifejezni. 

Kocsis Máté Józsefváros alpolgármestere elmondta, hogy Cseh Tamás
esetében nem volt vita a kerületi képviselõk között, hogy méltó a díszpolgá-
ri címre. Gegesy Ferenc a kilencedik kerület elsõ embere arra utalt, hogy
Cseh Tamás a Ferencvárosban született, és itt, a Bakáts téren adta utolsó
koncertjét. Elõadásai többek voltak, mint pusztán zene és szöveg, ez a meg-
magyarázhatatlan, csak az érzékekkel felfogható plusz az, ami évtizedeken
átívelõ munkásságát utánozhatatlanná tette. 

Végezetül Seress Zoltán a Bárka igazgatója bejelentette, hogy a színház
nagyterme a jövõben Cseh Tamás nevét viseli. Az intézmény egy színházi
program keretében is emléket állít Cseh Tamásnak, amikor születésnapján
január 22-én, - ami egyben a Magyar kultúra napja is -, emlékestet rendez a
mûvész tiszteletére.

A sajtótájékoztatót követõen a résztvevõ polgármesterek és a Bárka
Színház vezetõi az épület bejárata elõtt egy platánfát ültettek Cseh Tamás
emlékére. 

Sutarski Konrad költõ, a Budavári Lengyel Kiseb-
bségi Önkormányzat elnöke 75 éves. Köszöntésére a
Magyar Írószövetség irodalmi estet szervezett, melyen
írótársak, barátok méltatták munkásságát. 

„Ahogyan a költészetben szükség van logikára,
úgy a mûszaki tervezésben is fontos a fantázia és a
képzelõerõ” – válaszolta Sutarski Konrad az Író-
szövetség elnökének, Vasy Gézának arra a kérdé-
sére: vajon hogyan egyeztethetõ össze a mérnöki
munka és a költészet iránti elmélyült érdeklõdés?
Sutarki ugyanis eredeti végzettsége szerint gépész-
mérnök, s e minõségében sokáig mezõgazdasági
gépeket tervezett – a mezõgazdasági mûszaki tu-
dományokban doktori címet is szerzett. Mérnöki
tevékenysége mellett azonban versekkel is foglal-
kozott, saját megfogalmazása szerint „esti költõ-
ként”, azaz otthon, munka után. 

A tervezéshez hasonlóan a költészetben is szíve-
sen kísérletezett, különösen az alkotóéveinek
kezdeti, avantgárd idõszakában. Szülõvárosában,

Poznanban többekkel együtt õ alapította a
,,Wierzbak” nevû irodalmi csoportot, amely (a
varsói ,,Wspólczesnosc” és a krakkói ,,Muszyna”
mellett) az ,,56-os nemzedék” lengyelországi iro-
dalmi csoportosulásai között a három legjelentõ-
sebb közé tartozik. 

Kiss Gy. Csaba irodalomkritikus szerint Su-
tarski Konrad magyar története 1956-ban kezdõ-
dik, amikor is a forradalom hatása alatt verset írt
egy képzelt magyar leányról. Késõbb feleségül is
vett egy magyar lányt, s 1965-ben Magyarországra
költözött. A kritikus kiemelte: Sutarski fordító-
ként úttörõ szerepet játszott a hatalom által el-
hallgattatott magyar költõk lengyel, valamint a
lengyel költõk magyar nyelvterületen történõ
megismertetésében – a magyar szerzõk között
ilyen volt többek között Csoóri Sándor, Tandori
Dezsõ, Marsall László és Petri György. Kultúra-
kövezetõi misszióját a rendszerváltást követõen is
folytatta, fõképp konferenciák szervezésével és ki-
adványok készítésével – ezek között legutóbb a
Domonkos Lászlóval közösen írt, Megõrzésre át-
véve címû kötete készült el, mely a Lengyel-
országhoz került, egykor a magyar királysághoz
tartozó Szepes és Árva vármegyék múltját és jele-
nét mutatja be az olvasóknak.

Ami a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását ille-
ti, Sutarski a magyarországi lengyelség képviselõ-
jeként is aktív szerepet tölt be – éveken át az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot
vezette, s jelenleg is elnöke az I. kerületi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzatnak. Mindellett a Ma-

gyarországi Lengyelség Múzeumát és Levéltárát
irányítja megbízott igazgatóként Kõbányán. 

Sutarski Konrad 75 évesen is a történelmi len-
gyel-magyar barátságot mélyíti szerteágazó tevé-
kenységével. Vasy Géza, az Írószövetség elnöke
röviden úgy jellemezte õt: legalább olyan jó ma-
gyar, mint lengyel, és olyan jó lengyel, mint ma-
gyar. Képes mindkét nemzet számára pozitív pél-
dát mutatni. K. D.

A kultúra-közvetítõ: Sutarski Konrad 

Védett lett a Levéltár

Kötetek
Konrad Sutarski, aki viszonylag ritkán és keveset ír,
írói munkásságában körülbelül húsz kötetet tarthat
számon, ezen belül öt saját költészeti kötetet (köztük
két válogatást). Szerzõje több, könyvalakban kiadott
mûfordítói válogatásnak. Saját versei szerepelnek
egyebek közt a ,,Mai lengyel költõk” címû antológiá-
ban, valamint ,,A Wierzbak kora” almanachban. 

DVD-életmûsorozat Cseh Tamás emlékére

A Budavári Önkormányzat ötlet-
pályázatot hirdet Cseh Tamás és
Bereményi Géza hajdani lakóhely-
ét megjelölõ egyedi mûalkotás tervezésére az I. kerület Iskola utca 35/A
számú házra vagy annak környezetébe. 

Jövõ év végén lesz 40 éve, hogy ebben a házban kezdõdött el az a párat-
lan alkotói folyamat, amely ezerkétszáz dallal ajándékozta meg a magyar
kultúrát, maradandó lenyomatát adva a múlt század utolsó évtizedei-
nek. Ez a közös alkotás, ez a korszak Cseh Tamás halálával végérvénye-
sen lezárult. 

Az „emlék-mû”, a „jel” mégsem
pusztán a zeneszerzõ-énekesnek és
elõadómûvésznek lenne hivatott

emléket állítani; a cél az, hogy a mûalkotás eredeti módon jelenítse meg a
Cseh Tamás - Bereményi Géza által életre hívott „Cseh Tamás-dalokat”,
ezek elsõ születési helyének állítson méltó emléket.

A legjobb pályamû díja 500.000 Ft. A jeligés pályamûvek bontására
2010. január 22-én kerül sor. A pályázattal kapcsolatos további részletek
megtalálhatók a www.budavar.hu honlapcímen. 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Cseh Tamás - dalok ötletpályázat

Ingyenes tárlatvezetések 
A Várfok Galéria új tárlatvezetés sorozatot indít,
melynek keretében egy adott idõpontban a Várfok
és az XO Teremben megtekinthetõ legújabb kiállítá-
sokat szeretné bemutatni a jelenlévõ érdeklõdõk-
nek. Az ingyenes tárlatvezetésre havonta egyszer
kerül majd sor. A nagyjából 45 perces tárlatvezeté-
sek célja, hogy átfogóbb képet adjon az adott mû-
vész pályájáról, festészetének alapelveirõl, elhelyez-
ze a magyar és nemzetközi mûvészetben, illetve is-
mertesse az aktuális kiállítás koncepcióját. Az elsõ
alkalom november 7-én, szombaton 16 órakor lesz,
amikor is a galéria mûvészettörténészei vezetik
majd körbe a kíváncsi közönséget a jelenleg megte-
kinthetõ két kiállítás – Françoise Gilot és Nádler
István – képei között. A tárlatvezetéseken való
részvétel ingyenes, elõzetes bejelentkezés nem
szükséges. Szeretettel várják az érdeklõdõket! 

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadására novem-
ber 9-én hétfõn, délután 5 órakor kerül sor. Téma: A
Szent György tér az újabb ásatások tükrében.
Elõadó: dr. Végh András régész. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak. 

Tabán Teázó
(Budapest, I., Attila út 27.)
Arató András Indián, nyár és más hangok címû fotó-
kiállítása látható 2009. november 24-ig. 

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(Budapest, XI., Himfy u. 9.)

November 17., kedd, 19.30 órakor: Édes lelkem,
fényes napom - A Muzsikás együttes - Sipos Mihály,
Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel – estje.

November 24., kedd, 19.30 órakor: Õrizz, angyal,
õrizz - Ferencz Éva estje, közremûködik Varga Kor-
nél István.

Haza, Hagyomány, Hozomány elõadássorozat 
(Budapest, I., Hunyadi u. 9.)
November 12., 18 óra: Szent Pál útján. Elõadó: Lei-
binger Jánosné pedagógus.

November 19., 18 óra: Szent Erzsébet nap - az
Arany Búzaszem díj átadása.

November 26., 18 óra:Lakatot a spájz ajtóra? Elõ-
adó: Kasza Gyula egyetemi adjunktus. Az elõadáso-
kat a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezi,
www.asszonyszovetseg.hu.

Magyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
November 10. (kedd) 18 óra: Nyelvünk legõsibb
kincsünk (II.) Kazinczy Ferenc emlékezete. „Érsem-
lyéntõl Széphalomig – Kazinczy emlékhelyek nyo-
mában” címû kiállítás bemutatása és Kazinczy-ku-
tatók elõadása az egyesület vetített képeivel. Köz-
remûködik Bánffy György Kossuth- és Jászai-díjas
színmûvész, a Magyar Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének tiszteletbeli elnöke.

Mono Galéria
(Budapest, I., Ostrom u.29.)
November 28-ig Haász István festõmûvész és
Kecskeméti Sándor keramikus, szobrászmûvész ki-
állítása látható. December 3-tól 31-ig Barabás Zsófi
festõmûvész tárlata tekinthetõ majd meg keddtõl
péntekig 14-18, szombaton 11-15 óráig.

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör következõ összejövetele november
20-án, pénteken 13 órakor lesz. Hogyan jöhettem
haza a Gulágról? címmel Oloffson Placid bencés atya
tart elõadást. Helyszín: Budapesti Egyetemi Katoli-
kus Gimnázium (I., Szabó Ilonka u. 2-4. díszterem).
Közremûködnek a gimnázium diákjai.

PPrrooggrraammookk

A Bárka Színház elõtt egy platánfát ültettek Cseh Tamás emlékére. Képünkön balról jobbra: Ge-
gesy Ferenc a IX. kerület polgármestere, Seress Zoltán a Bárka Színház igazgatója, Kocsis Máté
Józsefváros alpolgármestere és dr. Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere
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Joseph Haydn és Magyarország címû kiállításával
szélesre tárta kapuit az MTA Zenetudományi
Intézete. A Táncsics u. 7. szám alatti intézmény az
épület felújítása miatt hét éven keresztül zárva
volt. Mint Gombos László zenetörténész lapunk-
nak elmondta, a közelmúltban nem csupán az
épület újult meg, hanem restaurálták Bartók
Béla egykori hangversenyzongoráját is, amely e
falak között kapott helyet. A számos intézmény
együttmûködésével létrejött Haydn-tárlat, és a
közel ötven fõ befogadására alkalmas Bartók te-
rem két olyan jelentõs ok, amelyek miatt érde-
mes a zenekedvelõ közönség felé nyitni. Szep-
tember óta számos kamarahangverseny helyszíne
a hajdani Erdõdy-palota. 

A koncertszervezés területén egyik partnerük a
Hubay Jenõ Társaság, amelynek titkára, dr. Csévi
Istvánné máris két sikeres hangversenyrõl szá-
molt be. - A Rózsaszerenád koncertsorozat elsõ
rendezvényére Költészet és Zene címmel szep-
tember 20-dikán került sor. Csévi Flóra Brüsz-
szelben végzett fiatal hegedûmûvész és Kassai
István Liszt-díjas zongoramûvész játékához kap-
csolódva Szarvas József Jászai-díjas színmûvész

többek között Reviczky Gyula, Dsida Jenõ és
Somlyó György verseit szavalta. A sorozat máso-
dik koncertjén, október 3-án, ugyancsak a két ze-
nemûvész elõadásában csendült fel Beethoven
Tavaszi szonátája, majd Tatai Nóra énekmûvész
Haydn dalokat adott elõ. Az est méltó befejezése
volt César Franck A-dúr szonátája, amelyet a hall-
gatóság soraiban helyet foglaló belga és holland
vendégek is nagy tetszéssel fogadtak. 
s Milyen kapcsolat fûzi társaságukat a Zenetudo-
mányi intézethez?

A Hubay Társaság egy nemzetközi szimpózium ke-
retében, az intézet falai között alakult 1998-ban.
Alapító elnökké Kovács Dénest, a Zeneakadémia
volt rektorát, tanszékvezetõjét, nemzetközi hírû
hegedûmûvészt választották.  Az alapítók között a
Hubay-család külföldi és hazai képviselõin túl
olyan zenei személyiségek találhatók, mint Banda
Ede gordonkamûvész, Tátrai Vilmos és Perényi
Eszter hegedûmûvészek, Reményi Gyenes István

a Hubay-család életrajzi kötetének szerzõje, vala-
mint a Hubay kamaramûvek úttörõ eljátszói:
Szecsõdi Ferenc hegedûmûvész – a társaság jelen-
legi elnöke –, továbbá Kassai István zongoramû-
vész. Alelnökünk Gombos László Hubay-kutató,
zenetörténész, egyben az intézet munkatársa.
s Hubay Jenõ, a világhírû hegedûmûvész a kerület
lakója volt. A Fõ utca 21. számú épületen, egykori la-
kóházán emléktábla hirdeti nevét, és tavaly óta e ház
egykori zeneteremében újra rendeznek hangverse-
nyeket…

Hubay legényemberként Pesten élt, majd ifjú há-
zasként két-három évig a Tabánban lakott felesé-
gével – válaszolja Gombos László. 1895-96 körül
már épült a Duna-parti ház, amelyet a mûvész el-
képzelései szerint, brüsszeli stílusban terveztek. Az
akkori Margit rakpartról (ma Bem rkp.) és a Fõ ut-
cából egyaránt megközelíthetõ épület négy szint-
jén lakott a házaspár. Az épületben dolgozószoba,
szalon és zeneterem is helyet kapott. A környék a
századfordulón még szinte beépítetlen volt, ezért
Révai gróf (a mûvész feleségének nagybátyja) nem
átallotta megjegyezni a házról, olyan, mint egy
„odvas fog, amit kidönt a szél”. A közelmúltban a
Hotel Victoria tulajdonosai helyreállították az
épületet, és benne a mûvészrõl elnevezett zeneter-
met. A Hubay Jenõ Zeneteremben kerül sor de-
cember 4-én a Rózsaszerenád sorozat soron követ-
kezõ elõadóestjére is. Csévi Flóra hegedûmûvész
ezúttal az ugyancsak Brüsszelben végzett mûvész-
társakkal Ábrahám Bence hegedû-, és Szûcs Máté
brácsamûvésszel lép fel. Terveink szerint 2010-
ben visszatérünk a Bartók terembe is, ahol
Szecsõdi Ferenc hegedûmûvész, a Társaság elnö-
ke és alelnökünk, Szabadi Vilmos hegedûmûvész
ad koncertet. V. A. 

Haydn és Hubay

A Mini épp negyven évvel ezelõtt lépett fel elõ-
ször a Bem rakparton – ezt az évfordulót novem-
ber 21-én egy rendkívüli koncerttel kívánja emlé-
kezetessé tenni az együttes. A jubileum apropó-
ján az énekes-fuvolista-zeneszerzõ-szövegíró zene-
karvezetõvel, Török Ádámmal beszélgettünk.
s Hogyan kezdõdött zenei karrierje?

Tulajdonképpen egy balhénak köszönhetõ,
hogy összehozott a sors a zenéléssel. 1965. május
1-jén a Czakó utcai sportpálya ünnepélyes meg-
nyitóján a Toldy Gimnázium focicsapatában ját-
szottam a szovjet helyõrségi válogatott ellen. A
szovjetek kapusa a meccs során, egy váratlan pil-
lanatban hátulról megütött kézzel, amit a bará-
taim nem hagyhattak annyiban, így aztán tör-
tént ott egy kis „mozgolódás”. Másnap vereke-
dés miatt igazgatói intõt és fegyelmit kaptam, az-
az gyakorlatilag kirúgtak a Toldyból. A negyedik
osztályt – keresztapám közbenjárására – a
Petõfiben folytathattam. Ez volt életem forduló-
pontja, hiszen itt ismerkedtem Soltész Péterrel
(gitár) és Kiss Zolival (szólógitár), akik hívtak az
alakuló zenekarukba. „Tudsz énekelni?” – kér-
dezték, én meg rávágtam: hát hogyne – pedig az-
elõtt soha nem zenéltem; igaz nagyon szerettem az
akkori progresszív muzsikákat, amikor csak lehe-
tett, hallgattam a Szabad Európa Rádiót. A gim-
náziumi együttesbõl alakult meg a Mini, amely a
nevét onnan kapta, hogy szerepeltünk a Mini
Calor szobai kályha reklámfilmjében (amit ugyan
leforgattak, de végül soha nem adtak le). Az elsõ
koncertünk 1968 elején volt, amit még néhány is-
kolai fellépés követett – ezután viszont egy idõre
kiváltam és átigazoltam a Dogs-hoz. Fél év múlva
azonban visszatértem a Minibe, s jött velem
Závodi János is gitárosként, akivel egy házban lak-
tam a Szabó Ilonka utcában (õ késõbb a Piramis-
ban vált ismertté). 1968 õszén, az Arany János

Gimnáziumban tartottuk az elsõ jelentõsebb
Mini koncertet, majd – immáron új dobossal,
Doxával (Dobos Sándorral) – 1969 tavaszán meg-
nyertük a Budai Diáknapokon rendezett zenei
versenyt. Nyáron a blues-rock zenekarok kedvenc
helyén, a badacsonyi Tátika étteremben zenél-
tünk, majd augusztusban meghívtak minket az

Ifiparkba: itt léptünk fel elõször igazán nagy kö-
zönség elõtt, mindjárt az elsõ „ifis” koncertünkön
nyolcezer ember hallgatta a zenénket.  
s Miképpen váltak a Bem rakparti mûvelõdési ház
törzsvendégeivé?

Miután az ifiparkos koncerttel széles körben is-
mertté váltunk, az új – 1966-ban nyílt – Bem rak-
parti mûvelõdési ház igazgatónõje Kuhajda
Istvánné, Margó néni hívott bennünket. Az elsõ
bulit 1969 szeptemberében tartottuk – ’83-ig
minden héten vasárnap, délután öttõl itt játszot-
tunk. Volt olyan nap, amikor már délután kettõ-
kor a Clark Ádám térig állt a koncertre várakozó
fiatalok sora; a 250 férõhelyes elõadóteremben
szinte mindig telt házas koncerteket adtunk.

Nagy szerencsék volt, hogy rátaláltunk a három
kultikus helyre, a Bem rakpartra, az Ifiparkra, va-
lamint 1972-tõl a Tabánra, ahol rendszeresen
több ezres közönséget vonzottunk.
s A Bem rakparton ismét vannak délutáni fellépé-
seik. Jobb a korai kezdés?

A délutáni koncerteknek teljesen más a hangula-
ta, családiasabb a légkör – s kicsit visszaidézi a '70-
es évek világát. Jók voltak a régi „matinéelõadá-
sok”, ezért is határoztuk el, hogy visszahozzuk eze-
ket a korai koncerteket a Bem rakpartra. Ettõl az
évadtól kezdve minden hónap elsõ vasárnapján
17-20 óráig tartjuk a szokásos Blues Cafét, me-
lyen mindig más vendéggel beszélgetünk és mu-
zsikálunk együtt, erõsítõk nélkül. November 8-
án Muck Ferenc, december 13-án pedig Tátrai
Tibor lesz a vendég. A koncerteken közremûkö-
dik Horváth Mihály szájharmónikán és a fiam,
Török Péter gitáron. 
s Hamarosan jubileumi Mini-koncert is lesz. Kik
lépnek fel ez alkalomból? 

November 21-én tartjuk a Bem rakparton a nagy,
jubileumi bulinkat: ekkor ünnepeljük meg, hogy
negyven éve játszunk a mûvelõdési házban. Ven-
dég lesz Muck Ferenc szaxofonos, Mohai Tamás
gitáros, Gallyas László szárnykürtös, és persze fel-
lép a teljes, hat tagú Mini is. 
s Van néhány szám, ami évtizedek óta a közönség
kedvence. Mitõl lehetnek annyira idõtállóak ezek a
dalok?

A Gõzhajó, a Kereszteslovag, az Asztalhoz leül-
tem, a Vissza a városba vagy a Kell a barátság vál-
tozatlanul a repertoárunkon szerepel, mert ezeket
mindig igényli a közönségünk. Amikor írtam a
slágerré vált dalokat, nem gondoltam, hogy eny-
nyire hosszú pályafutásuk lesz. Azt hiszem, a ke-
letkezésük idejében megfogott életérzés az, amire
ma is szükségük van az embereknek.                 K. D.

Mini-jubileum, nagy nevekkel Dargay Attila 
halálára
Gombóc Artúrnak nem
ízlik a csokoládé. A Nagy
ho-ho-ho-horgász bánatá-
ban bezárkózott a fürdõ-
szobába. Néhány napja
Gusztáv is lemondott az
okoskodásról. A legne-
hezebb mégis Vuknak,
aki most maradt csak iga-
zán egyedül. A Franklin
utcai játszótér árnyékba
borult; a Magyar rajz-
filmhõsök falának festett lakói Dargay Attilát
gyászolják.

A jellegzetes bájt sugárzó figuráin, képregé-
nyein és filmjein nevelkedett gyerekek – akik
közül sokan már maguk is szülõk vagy nagy-
szülõk – sosem felejtik el a Dargay-féle humá-
numot. Az õ Lúdas Matyijában Döbrögi in-
kább megmosolyogtató, mint gonosz, a csala-
finta liba pedig gyakran siet gazdája segítségé-
re. Az erdõ kapitánya jó humorú, sokat látott
rendõrkopó, míg A hetedik testvér kiskutyája
olyan kedves, hogy bõrébe minden gyerek szí-
vesen beleképzelheti magát. Miközben a ’60-
as évek Nyugat-Európájában Piff volt a leg-
népszerûbb képregényhõs, nálunk sokan
Dargay Kajla nevû kutyafigurája miatt vették
meg a Pajtás újságot. Mielõtt a Disney-nél el-
készült a Pocahontas, nekünk már itt volt
Szaffi, a vagány mezítlábas kislány, aki Jókai:
A cigánybáró címû regényébõl került a mozi-
vászonra. 

Dargay Attila a háború utáni „nagy mese-
mondó” generáció tagjaként mások mellett
Bálint Ágnessel, Janikovszky Évával, Csukás
Istvánnal, Lázár Ervinnel, Réber Lászlóval,
Sajdik Ferenccel alkotott közös csapatot. A le-
gendás Pannónia Filmstúdió munkatársa-
ként pályája során mindvégig a gyerekekhez
szólt. Az egyik utolsó volt azok sorában, akik
munkájukhoz nem használtak számítógépet.
A közönség és a szakma többször is kifejezte el-
ismerését, 2006-ban vette át a Magyar Film-
szemle Életmûdíját. 

Október 20-án a 83 éves animációs film-
rendezõ magára hagyta Vukot, és elvonult az
öreg Karak után. Teremtményeinek és ne-
künk, a nézõknek is hiányozni fog.

In memoriam 
Reimholz Péter 
Reimholz Péter építész, a
Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem (MOME) rek-
torhelyettese hosszantar-
tó, súlyos betegség után
október 9-én, életének
68. évében elhunyt. 

Reimholz Péter 1962-
67 között a Magyar Ipar-
mûvészeti Fõiskola (a
mai MOME) hallgatója
volt, majd a Magyar Épí-
tõmûvészek Szövetségének (MÉSZ) Mester-
iskoláját is elvégezte. 1967-ben az IPARTERV-
nél kezdett dolgozni, 1986-tól a Magasépítõ
Tervezõ Vállalatnál folytatta munkáját. Ta-
nított a Budapesti Mûszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karán és a MÉSZ Mesteriskoláján,
illetve a MOME-n, ahol 1992-ben egyetemi
tanárrá, 1999-ben rektorhelyettessé is kine-
vezték. 1975-ben a Róbert Károly körúti Do-
mus Áruház tervezéséért, 1994-ben életmûvé-
ért tüntették ki Ybl-díjjal, 2000-ben Kossuth-
díjjal ismerték el magas színvonalú, iskolate-
remtõ tervezõi és oktatói tevékenységét, míg
1999-ben és 2000-ben Budapest Építészeti
Nívódíját nyerte el.

A kilencvenes évektõl meghatározó épüle-
tei, például a Várban épített Hapimag Apart-
manház, vagy a Halászbástya alatt épült Raoul
Wallenberg kollégium a hazai téglaépítészet
kimagasló példái; visszafogott tömegformálá-
suk, érzékeny anyaghasználatuk a történeti
környezetbe illesztett modern architektúra is-
kolapéldáivá avatja õket. Több jelentõs mûve
is az I. kerületben található: az elõbbiekben
említett épületeken kívül az õ munkáját di-
cséri a Kapucinus utca 20. szám alatti lakóház,
a Logodi Center Irodaház, a Szalag utca 20-
22. szám alatti lakóépület-együttes, valamint a
Lovas út és a Várfok utca találkozásánál meg-
valósult Hotel Castle Garden. 

Múzeumok õszi éjszakája 
Szent Márton napján, november 14-én 18 órától éjszakába nyúlóan fogadja az érdeklõdõket az MTA
Zenetudományi Intézete (Buadapest, I., Táncsics u. 7.). A rendezvényt toronyzene nyitja, majd 19 órakor
kódexbemutatóval egybekötött gregorián hangversenyt hallgathat a közönség. 19.30-tól Echart Mária ve-
zényletével az Országos Széchényi Könyvtár kórusa búcsúztatja a Haydn évet. 21.30-tól vezetéssel tekinthetõ
meg a Joseph Haydn és Magyarország emlékkiállítás, majd Komlós Katalin hangszerkutató tart fortepiano-
bemutatót. 22.30-tól két Kossuth-díjas operaénekes: Sólyom Nagy Sándor és Molnár András bordalokkal
szórakoztatja az „ínyenceket”, s aki kóstolgatni is szeretne, azt a Zenetudományi Intézet igazgatója, Talján
Tibor a saját borából kínálja. 23 órától a Szent Mártonhoz kötõdõ néprajzi hagyományokat mutatja be
Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Éjfél elõtt a Zeneakadémia növendékeinek népzenei koncertjével folytatódik
a program, majd éjjel 2 óráig tartó táncház zárja a különleges estet. Jegyek a helyszínen is válthatók, de belé-
pésre jogosít a Múzeumok Õszi Éjszakájára kibocsátott bérlet is. 

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

Ódon-szép épület a Várban. Ízléses tábla hirde-
ti: Koller Galéria. Ötven évvel ezelõtt más felirat
állt a bejárat felett: Rézkarcoló Mûvészek
Alkotóközössége. Az eltelt nehéz idõkbõl küz-
delmes emberi sorsok olvashatók ki, a fennma-
radásnak és grafikai lapoknak fortélyos tükre.

Hétköznap délelõtt a látogató összefuthatott
Amerigo Tottal (õ építtette a mûteremházat),
Kass Jánossal, Borsos Miklóssal, Reich Károly-
lyal, Schéner Mihállyal... Kipróbált barátság fûz-
te õket, és fiatalabb társaikat a galéria tulajdono-
sához, Koller Györgyhöz. Bizony ma is idézik az
50-es évek szorítását, s azt a leleményességet, ami
Koller nevéhez köthetõ, s amivel rendszeres jö-
vedelmet teremtett a mûvészeknek.

A pengeélen táncoló magán-mûkereskede-
lem 1979 után szabadabban mozoghatott. Kis-
plasztikákat, olajképeket is kiállíthatott. Külföl-
di meghívásokat kapott: London, Basel, Velen-
ce, Hamburg, Bécs és Párizs láthatta a jeles ma-

gyar mûvészeket. Koller György halála után,
Edit asszony megalapította (1996-ban) a Koller-
díjat fiatalok támogatására... Néhány éve a veze-
tést az unoka, Köster Dániel irányítja. A múlt ér-
tékeinek õrzésével és friss ötletekkel. A megnyi-
tók családias hangulata megmaradt. Kitekintés
a nagyvilágra, hogy minél több igaz értéket mu-
tasson fel. A 100 éves Szalay Lajost, az európai
hírû mestergrafikusainkat, s most három tehet-
séges fiatal festõmûvészt.

Horváth Roland, Szabó Ákos és Szenteleki
Gábor olajképei a 21. század szellemiségét mu-
tatják. Érdekes, nyugtalanítóan színes, törések-
kel és lobogásokkal sokféle. Az ifjúság láza ne-
megyszer furcsa kísérletekbe csábítja õket. Hor-
váth apró képei piros, aranysárga és kék színek
tobzódása. Szabó játékos és komoly, nõi aktján,
csak két villanó meztelen lábat látunk. Szentele-
ki munkái tiszta-szép életképek, kedves vidámsá-
gok, néhány cím Weöres Sándor egysoros verse

is lehetne: lánylény. Azok a fiatal festõk, akik
nemrégen végeztek az egyetemen, néhányan
„csoportba” verõdtek. Barátok és egymást bizta-
tó férfiak. Teremtõ lelkesedéssel vallatják mai vi-
lágunkat. Adja Isten, hogy legyen erejük a re-
mény képeinek a megfestésére. F. F. L. 

Fiatal festõk a Koller Galériában 
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Kapisztrán Szent János-búcsú 
a magyar-olasz szolidaritás jegyében
Az 1956-os forradalom emlékezete elválaszthatatlanul összeforrt Ka-
pisztrán Szent János alakjával, akinek ünnepét október 23-án üli az egy-
ház. A szent szülõvárosában, az olaszországi Abruzzo tartománybeli Ca-
pestranóban immár évtizedek óta együtt ünnepelnek a helyi lakosok a ma-
gyarok képviselõivel.

A kapcsolatot az Olaszországban élõ egykori ’56-os menekültek mellett a
Rómában mûködõ két magyar külképviselet, a budapesti Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, valamint a Capestranóval testvérvárosi kapcsolatra lé-
pett Budavári Önkormányzat gondozza. 

Az áprilisi tragikus abruzzói földrengés Capestranót is érintette. Szeren-
csére emberéletben nem esett kár, de a középkori város központjának szá-
mos épülete használhatatlanná vált, köztük a plébániatemplommal. S
ugyancsak felújításra szorul Kapisztrán Szent János szülõháza. A helyiek
ugyanakkor Szent János közbenjárásának tulajdonítják, hogy a két legfonto-
sabb XV. századi épületegyüttes, a Piccolomini-vár, valamint a szent kezde-
ményezése nyomán alapított ferences kolostor nem károsodott.

Az idei búcsún Budavár polgármestere, Nagy Gábor Tamás személyes je-
lenlétével nyilvánította ki a testvérváros szolidaritását, ami egy jelentõs, és
örömmel fogadott ajándékban testesült meg. Az ünnepség során ugyanis be-
jelentette, hogy a kerület képviselõ-testülete 15 ezer euróval kíván hozzájá-
rulni a földrengés-sújtotta capestranói mûemlékek helyreállításához.

A kezdeményezés nemcsak a bajbajutottak iránti szép gesztus, de a magyar
történelmi örökség ott õrzött darabkájának megmaradását is szolgálja.
Capestranóban ugyanis nemcsak Szent János szülõháza áll még - amelynek
berendezése 1992-ben a Magyar Honvédség adományából készült - hanem
az életére és mûvére vonatkozó számos fontos történelmi forrás is fellelhetõ.
A ferences kolostor könyvtára õrzi egyes ruhadarabjait, az általa használt
könyveket, valamint levelezését.

Az október 23-i búcsún magyar részrõl képviseltette magát az olaszországi
és a szentszéki magyar nagykövetség, jelen volt Németh László atya, az olasz-
országi magyarok fõlelkésze, és P. Ruppert József SchP, a Szent István
Alapítvány elnöke, továbbá Botz László nyugalmazott altábornagy és az '56-
os magyarok közül Mihályi Géza, akik mindketten elévülhetetlen érdeme-
ket szereztek a capestranói kapcsolatok kiépítésében.

Érszegi Márk Aurél (Magyar Kurír)

Lomb-arany õsz a Széna téren. Nézem a közeli 56-os emlékmûvet: a ha-
talmas bevásárlóközpont fém és üveg épülete szinte összenyomja. Beszédes
ez a kép: ennyi maradt a dicsõ forradalomból. És a nagyváros elviselhetet-
len zaja, a rohanó emberáradat.

Néhány közeli utca, és már ott is vagyok Szabados György zeneszer-
zõnél. A szoba sarkában a zongora most letakarva, az íróasztalon
újságok, folyóiratok és lemezek. A falon képek, régi emlék mind-
egyik. Kis polcon a legkedvesebb könyvek. Csukva az ablak, csönd
van, mégis gregorián énekek, operák, hegedû- és zongoraszólók
zengenek bennem. Az elmúlt napokban vibráló és szabad impro-
vizációit hallgattam.

A kerületünkben élõ Szabados György 70 éves. Elõször errõl
kérdeztem: milyen emlékeket õriz édesanyjáról, a gyerekkoráról?

– Édesanyám a három gyerek közül a második volt – kezdi az em-
lékezést -, a nagypapa nagyon hamar meghalt. 1948 után a család
hihetetlen szegénységbe került, mert megfosztották minden jöve-
delmétõl. Így nõttünk fel. Anyám több nyelven beszélt, és nagysze-
rû zenei adottságai voltak, nálunk otthon mindig afféle piknik sza-
lon mûködött, még a Rákosi-korszakban is. Ezeket anyám szervez-
te, aki ragyogó személyiség volt, közösséget fenntartó, színes egyé-
niség. Nem volt szigorú, inkább volt benne valami bohém mûvé-
sziesség. Mikor zongorázni tanítottak gyerekként, én inkább imp-
rovizáltam. Ez egy nagyon erõs adottság bennem. Anyám e lustasá-
gom miatt egy kemény cseresznyebottal olykor el is fenekelt. A na-
gyobbik húgommal a zenében nõttünk fel, s amikor anyám a
Székesfõvárosi Énekkar tagjaként nagy mûvek elõadásában vett
részt, magával vitt a próbákra. Olyan nevek hozták a cukorkát ne-
kem, mint Klemperer, Kleiber, Somogyi László... Szóval zenében
éltem, és ez megmentett sok mai hülyeségtõl.
s Emlékszik a pillanatra, amikor tudta, hogy zeneszerezõ lesz?

Érettségi után dõlt el, hogy elvégzem az orvostudományi egyete-
met. Addig eszembe se jutott, ez apámnak volt a szándéka. Kö-
zépiskolás koromban már zenekarom volt a barátaimmal. A pécsi
egyetemre sikerült bejutnom, ott jártam egy évet, majd Buda-
pesten fejeztem be tanulmányaimat. Ezután mindenáron Pesten
akartam élni, a zene miatt.  Bombáztam az egészségügyi miniszter
titkárnõjét ügyemben, aki a fõvárosban egyetlen állást tudott föl-
ajánlani: közegészségügyi orvosi munkakört a XII. kerületben.
Késõbb üzemorvos lettem, gyógyítottam 39 éven át, s ez idõ alatt is
ami belefért: a zene!
s Mi történt a Kassák klubban? Legendák terjednek ma is az ottani ese-
tekrõl.

Hosszú volna most errõl mesélni. Elõször jazz-próbálkozásaim vol-
tak; 1962-ben szabadzenei koncertet adtam egy bõgõs fiúval, aki
nem sokkal utána disszidált. (Hívott is késõbb, menjek én is vele
Amerikába.) Akkor ez nagy reveláció volt, szidtak, hogy hasba szúr-
tam a zenét, ez gyalázat. Belõlem ez természetszerûen fakadt, kiala-
kult bennem egy sajátos gondolkodásmód. Például a zongora hú-
rozatán, zárt térben egy csodálatos kozmikus hangzásra leltem.

Évek alatt kimûveltem magamnak, kialakí-
tottam egy lejegyzési, eligazító kottarend-
szert is, ez volt az én sajátos iskolám a 60-as
években. Egy elképesztõ tágas hangzásvilág
és belsõ hallás alakult ki bennem. 

Nem beszélgettünk még arról, hogy meg-
határozó élményem volt a II. világháború,
amit 5-6 éves fejjel éltem át. A másik, még
fontosabb életre szóló emlékem az 1956-os
forradalom. 
s Merre volt október 23-án?

A Petõfi szobornál, öt méterre álltam Sin-
kovits Imrétõl, amikor a Nemzeti dalt ordí-
totta. Mert ordította. A lelkesedéstõl, a nagy
tértõl és a sok embertõl extázisba kerülve,
egyszerûen szétszakította nyakán az inget.
Zengett a csodálatos vers, és amikor vége
lett, elkezdtük énekelni a Himnuszt, letér-
deltünk és sírtunk. Ilyen volt a forradalom
elsõ órája. Láttam, jönnek a Rába személy-
autók, s a tetején ülnek az operatõrök. Nagyon sok 56-os anyag le-
het, amit azután Zsigmond Vilmosék kicsempésztek Magyaror-
szágról. Negyedikes gimnazista voltam, ott ültem az Amphiteát-
rum tetején Óbudán a barátaimmal. Ettük a tízórainkat, egy fiatal-
ember röplapot nyomott a kezünkbe. Ekkor és ekkor a Petõfi té-
ren tüntetés lesz. Óra végén ugrottam föl a 17-es villamosra; nem
voltam hajlandó megenni az ebédet, rohantam ki a szoborhoz. Ott
álltam végig, utána együtt hömpölyögtem át a tömeggel a Margit-
hídon a Bem térre. Végighallgattam a forró délutánt, emlékszem,
ahogy Veres Péter mondta a beszédét, de az embereknek õ már
nem volt elég. A Külügyminisztériummal szembeni épület akkor
laktanya volt, a katonák kimásztak a tetõre és kirakták a nemzeti
zászlót. Megjelent Bessenyei Ferenc, és elkezdte szavalni a Szózatot,
de a harmadik versszaknál megakadt, kezébe nyomtak egy Vörös-
marty-kötetet, föllapozta és úgy folytatta.
s Mi történt a Kossuth téren?

Ady proletár fiúja már nem kellett, Nagy Imrét akarta a nép.
Csodálatos forradalmi hangulat uralkodott mindenütt. Lehetett
érezni, hogy óráról órára változik minden. Egy teherautó hozta a
hírt, hogy a Rádiónál elkezdõdött valami. Több olyan jelenetet õr-
zök, ami filmre kívánkozik. Meggyújtották a Szabad Népet  a ke-
zükben az emberek, a lámpavasról láttam, ahogy a 100-150 ezres
tömegtõl az egész tér lángolt. Nyolc óra után, már sötétben jött az
újabb hír, hogy a Rádiónál lõnek! Én reggel óta semmit nem et-

tem, késõ este jutottam haza fáradtan és „láza-
san”. Éjszaka nagy dörrenésekre ébredtem, a
szemben lévõ házakra már lõttek a tankok.
Ettõl kezdve ez egy külön történet, napokig le-
hetne róla beszélni...
s Fájó-szép emlékek.

A sok élménybõl kiemelek még egyet. Mikor
visszajöttek a szovjetek, a fõváros, tiltakozásul,
egységesen elhatározta, hogy egy órán keresztül
gyertyák égnek az ablakokban, és senki nem lép
ki az utcára. Mi is ott álltunk némán a Frankel
Leó utcában, és senki, de senki nem lépett ki.
Én a forradalmat szakrális élménynek és ese-
ménynek tartom. Szabadságharcnak: tisztának
és igaznak, hazugságtól, aljasságtól mentesnek.
Ez nem egyszerû politikai háború volt. Amit ott
megéltem, amit akkor az emberek átéltek, az
egy szakrális csoda volt. Nekem az 56-os forra-
dalom Istenhez kötõdõ élmény! És úgy érez-
tem, hogy ezt ki kell írnom, nem maradhatok

némaságban. De azt is tudtam, hogy errõl beszélni, mûvet írni nem
lehet. De hát mégis, hogyan lehetne? Mert kell. A zongorát  csipe-
szekkel és radír csíkokkal preparáltam, csodálatos hangzást értem
el. Rájöttem arra, hogy ez a hangzás az elfojtott igazság hangja. S az
általam írt szöveget is preparáltam, mert szólni róla csak így lehe-
tett. Az események titkos története 56 címû mûvem a 80-as évek
elején született. Kobzos Kiss Tamás fölvállalta ezt a nem könnyû
feladatot, s hogy mindenben teljes legyen, bevontam két nagysze-
rû mûvészt is: Dresch Mihályt és Grencsó Istvánt. Furulyák, fuvo-
lák és basszusklarinétok játszották el szívünk zenéjét, a megilletõ-
döttséget, az odaadást, a szomorúságot, s a bennünk lévõ szakrális
érzést forradalmunk iránt.
s Mi lesz az 56-os forradalom sorsa?

Mindennek, amit élünk, kettõs élete van. Éljük az idõt, és az idõt-
lenséget. Az 1956-os forradalom lelki, szakrális oldala az, ami idõt-
len. Ezért nem fog a feledés homályába veszni. Ami az idõ része, az
a történelmi rész. A politika. Ez sok zagyvaságot fog tenni vele.
Remélem, lesz végre olyan uralom, olyan államiság, amely 56-ot
büszkén fogja vállalni. 1956 elkezdõdött Attilával, folytatódott
Szent István királlyal, Mátyás királlyal, és sorolhatnám tovább, foly-
tatódott a Bessenyei Györggyel, a reformkorral, Széchenyi István-
nal, Hamvas Bélával. Az õ testamentumuk ez a forradalom. To-
vább kell, hogy éljen. És hiszem, hogy így is lesz. 

Fenyvesi Félix Lajos

Párás, borongós reggelre ébredt Buda ok-
tóber 23-án reggel. A tabáni dombon álló
1956-os emlékmû éppen csak kiemelke-
dett a gomolygó ködbõl. Az oszlop körül a
Budavári Önkormányzat, a pártok helyi
szervezetei, a helyi kisebbségi önkormány-
zatok, az iskolák, a civil szervezetek és a
lakosság képviseletében közel százan
gyûltek össze. 

A Himnusz hangjai után Szersén Gyu-
la Jászai Mari-díjas mûvész Pákolitz Ist-
ván: Mesgyekõ címû versét mondta el.
Ezt követõen Sediánszky János alpol-
gármester mondott ünnepi beszédet.

„Föltámadott a tenger” – mindig ez a
Petõfi-verssor jut az eszembe, ha azokra
az 1956-os októberi napokra, különö-
sen 23-ra gondolok – szólt az ünnepség
résztvevõihez az egykori rádiós szerkesz-
tõ. Ahogy lassú hullámzással vonulnak,
most már örökre az idõben és a törté-
nelemben, zászlókkal, táblákkal, jelsza-
vakkal a hajdan volt fiatalok, akik ma-
gunk is voltunk: lobogó hajjal, ballon-
kabátosan, tiszta mosollyal.

Nem politikai élmények, hitvallá-
sok, deklarációk emléke mozdul meg
e forradalmas napokról a sejtjeim-
ben, hanem az, hogy egy nép, egy
nemzet a sors hívására miként neme-
sedik meg, lesz igazán méltó önmagá-
hoz. Igen, mondjuk el újra és újra,
hogy milyen volt a betört kirakatok
mögött is érintetlen áruk látványa,
hogyan mozgósítottak véradásra az ut-
cákon, tereken a kipirult arcú diák-
lányok, hogyan gyûltek a Kálvin téren
vagy az Astoria Szálló elõtt kitett ru-
háskosarakban az õrizetlenül is felhal-
mozódó százforintosok az áldozatok
hozzátartozóinak. S rövidesen emlé-
kezhetünk arra is, hogy azokban a na-
pokban, majd november 1-én, Min-
denszentek napján, hogyan gyújtot-
tak gyertyát egyszerre minden ablak-
ban, minden felszólítás vagy elrende-
lés nélkül a hõsök vagy áldozatok tisz-
teletére, ahogy lobogtak a lángok a
frissen hantolt sírokon, a járdákon, a
tereken a város minden ablakában.

Az a Mindenszentek, a harcok elülte
után, mégsem a gyász napja volt csak,
hanem az igazi felszabadulásé, valami-
lyen légies, hihetetlen örömé – folytat-
ta az alpolgármester. Az emelkedettség,
az áhítat, szinte mindannyiunkon lát-
szott. Ahogy szóltak egymáshoz a ko-
pott ruhájú, megviselt arcú és mégis re-
ménykedõ emberek, ahogy elõzéke-
nyen, már-már angolos udvariassággal
engedték elõre egymást, a túlzsúfolt
megállókban is, a lassan újra induló au-
tóbuszokon.

A Rádió agyonlyuggatott, golyóverte

homlokzatán pedig büszkén virított a
Kossuth-címeres felirat: Szabad Ma-
gyar Rádió!

Népünk, különösen fiataljaink hõsi-
essége megrendítette és fellelkesítette
szinte az egész földgolyót, a magyar for-
radalom hangját átvette, megsokszo-
rozta a nagyvilág: a fõvárosokban tom-
boltak a rokonszenv-tüntetések, min-
den országból áradtak felénk a segély,
gyógyszer- és élelmiszer küldemények.
Az utca és a szellem vezetõ embereinek
egybecsengett a felháborodása, a tilta-
kozása. A lengyel diákok a nyílt utcá-
kon gyûjtöttek „magyar testvéreik-
nek”, tábláik, felirataik így szóltak, az
olasz városokban kegyeletbõl átkeresz-
teltek utcaneveket: viale dei Martiri d’
Ungheria, via dell’ Ungheria libera – a
magyar mártírok, a szabad Magyaror-
szág útjára…

Az Európai összetartozás, vagy –
ahogy Petõfi mondaná – a „világszabad-
ság” tudata, együttérzése akkor jól vizs-
gázott – zárta beszédét Sediánszky Já-
nos, Budavár alpolgármestere. A han-
gulat érzékeltetésére ünnepi visszaem-
lékezésébe a szónok beleszõtte Örkény
István 1956 októberérõl szóló egyper-
cesét, amelyet Szersén Gyula olvasott
fel. A beszéd után ugyancsak a mûvész
elõadásában hangzott el Szõnyi Fe-
renc: Évfordulóra címû verse.

A megemlékezés koszorúzással foly-
tatódott. Az emlékmûnél a Budavári
Önkormányzat nevében Sediánszky
János alpolgármester helyezett el ko-
szorút. Továbbiakban az önkormány-
zat képviselõ-testületét alkotó pártok
képviselõi, a kisebbségi önkormányzat-
ok, a politikai szervezetek, a kerületi ok-
tatási intézmények, a rendvédelmi szer-
vek, valamint a civil szervezetek helyez-
ték el az emlékezés virágait. 

Az ünnepség zárásaként Buda Fe-
renc: Tizenöt-húszéves halottak címû
verse hangzott el Lisányi Berta, a Kosz-
tolányi Dezsõ Gimnázium 12. osztá-
lyos tanulója tolmácsolásában, majd a
jelenlévõk közösen énekelték el a Szó-
zatot. R. A.  

Beszélgetés Szabados György zeneszerzõvel az 1956-os forradalomról

Istenhez kötõdõ csoda 

Emlékezés az 1956-os forradalomra

„Föltámadott a tenger”

A Budavári Önkormányzat is segíti a földrengés-sújtotta capestranói mûemlékek helyreállítását



Alacsony szinten stagnál a bûncselekmények száma a
kerületben, rablás vagy más erõszakos cselekmény
nem történt – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Ru-
dolf ezredes. A kapitányságvezetõ kiemelte: az állandó
közterületi rendõri jelenlétnek, a polgárõrség támoga-
tásának, valamint a régiós feladatmegosztásnak kö-
szönhetõen javult a kerület közbiztonsága. Nagymér-
tékben segíti a kapitányság munkáját, hogy a Budavári
Önkormányzat finanszírozásában sikerült bõvíteni a
kerületi térfigyelõ kamerarendszert.

A bûncselekmények megelõzése érdekében ugyan-
akkor a kapitány továbbra is arra kéri a lakosságot,
hogy amennyiben gyanúsan viselkedõ személyeket
látnak a parkoló autók körül, vagy a lakóházakban,
azonnal hívják a kerületi kapitányságot.

Szintén telefonáljanak, ha magukat hitelt érdemlõen
igazolni nem tudó, vagy nem akaró idegenek akarnak
bejutni otthonaikba. 

Éttermi szarkákat keresnek
Az utóbbi hetekben több kerületi szórakozóhelyrõl je-
lentettek alkalmi lopásokat. A rendelkezésre álló infor-
mációk alapján az elkövetéssel egy jól öltözött, meg-
nyerõ külsejû fiatal pár gyanúsítható. A bûnözõk elsõ-
sorban az elegánsabb vári éttermeket, bárokat látogat-
ják, de a szemtanúk szerint feltûntek önkiszolgáló ét-
termekben és büfékben is. 

Legtöbbször áldozataik figyelmetlenségét használ-
ják ki: leülnek az egyik asztalhoz, italt rendelnek, vagy
egyszerûen úgy tesznek mintha várnának, miközben
az elsõ adandó alkalommal elemelik az értékeket a

gazdátlanul hagyott táskákból és kabátokból. A sze-
mélyleírások szerint a lopásokkal alaposan gyanúsít-
ható nõ huszonöt év körüli, 165-170 cm magas, szõke
hullámos hajú. Társa harminc év körüli, 180 cm magas,
sportos testalkatú, rendszerint fekete baseball sapkát
visel. A rendõrség arra kéri a lakosságot, hogy ameny-
nyiben információval rendelkeznek az elkövetõkkel
kapcsolatban, esetleg áldozatukká váltak, hívják a ke-
rületi kapitányságot. 

Civilek a zebrák biztonságáért
Egyre szélesedik az a polgári kezdeményezés, melynek
célja a város zebráinak biztonságosabbá tétele. A civil
mozgalom tagjai figyelik a gyalogátkelõkön áthaladó
autókat és lefényképezik azokat, akik nem adják meg
az elsõbbséget a gyalogosoknak. Az elkészült képeket,
valamint a tanuk nyilatkozatát elküldik a rendõrségre,
ahol megindul a szabálysértési eljárás. Dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes a Várnegyednek elmondta, hogy min-
den állampolgárnak joga van feljelentést tenni, ameny-
nyiben szabálysértés tanúja. A zebrafigyelõktõl az
utóbbi idõszakban havonta mintegy húsz feljelentés ér-
kezett a kapitányságra, melyeket kivétel nélkül kivizs-
gáltak. 

Polgárõrök kerestetnek
A kerületért elhivatott, a közbiztonságért tenni akaró
önkénteseket vár az I. kerületi Készenléti Polgárõrség.
A szervezet munkáját a Budavári Önkormányzat, vala-
mint a rendõrség is támogatja. Jelentkezni a Mészáros
út 18. alatti polgárõr irodában lehet.
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Tisztelt Várnegyed, tisztelt kerületi fõépítész úr!
Elõzõ lapszámukban döbbenten olvastam a kerületi fõépítész úr szakmai állásfoglalását, mely a Krisztina krt. 30.
számú épület tûzfalára festett, nagyméretû gyerekrajz megsemmisítését készíti elõ. Elmondok egy rövid törté-
netet: az 1950-es években a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban több alkalommal is selejtezésre került sor, mely-
nek során a fõképp aktos kompozíciók felett mondtak hasonlóan sommás végítéletet. Ezeket a leltárkönyvbõl,
így a múzeum állományából is törölték, a mûveket pedig ismeretlen helyre szállították, majd vagy megsemmisí-
tették, vagy kereskedelmi forgalomba kerültek. Nos, ez abban az úgynevezett átkosban történt, ahol szinte min-
den és mindenki ellenõrzés alatt állt, vagy állhatott, de a gyerekrajzokat még abban a rendszerben sem ítélte el
felsõbb hatalom. Az aszfaltrajz versenyek gyõzteseinek nem kellett rettegniük, mûveiket a rendõrség különleges
alakulatai és a munkásõrség is békében hagyták, az iskolai gyermekrajz versenyek nyerteseit sem érte különö-
sebb inzultus, vagyis, az ízlésterror nem érintett olyasmit, ami érinthetetlen. 

Kérdés számomra, hogy egy kerületi fõépítésznek vajon tényleg feladata-e megbírálni, majd ítéletet hozni egy
felnagyított gyerekrajz esetében? Vajon egy gyerekrajz nem illeszkedhet témájában (mi a probléma a témájá-
val?), színeiben (mi a probléma a színeivel?), valamint dimenziójában (mi a probléma a dimenziójával?) egy nagy-
méretû, amúgy kihasználatlan tûzfalhoz? 

Ami e rajz elõtt volt a falon az is kedves ötletû munka volt. Ami most van, az pedig a gyermekek kreativitásá-
nak megbecsülését mutatja, több száz négyzetméteren. A kerületi fõépítész úr inkább vetné vigyázó szemét a
Mikó utcai gyermekjátszótér áldatlan állapotaira, mert ott bizony lenne mit kifogásolnia az egyesek által folya-
matosan összerondított, valamint az idõ vasfoga által lassan életveszélyessé felrepedezett aszfaltburkolat tekin-
tetében. Mint kerületi fõépítésznek, biztosan lenne néhány jó ötlete, amivel a kerület talán legnagyobb területû
és legnagyobb látogatottságú játszóterét a kerülethez méltóvá varázsolhatná. Mert ha egy szülõ azon méretik
meg, hogy miként bánik a gyermekével, akkor egy kerület pedig azon, hogy miképp bánik a jövõjével, vagyis az
ott élõ gyermekekkel. A több gyermek által készített rajzot kifogásoló helyi lakók pedig éppen csak azt nem vet-
ték észre, hogy a nagyméretû kép valamennyiünk közös jövõjével, a természeti környezetünk megóvásával, a
Föld jövõjével foglalkozik. Rum Attila mûvészettörténész, I. kerületi lakos

PPoossttaallááddaa

Önkormányzati és rendõrségi jutalmakat
vehettek át az 56’-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából a kerületi
kapitányság munkatársai. Az ünnepségen
elõléptetések bejelentésére is sor került.

Idén az egy évvel ezelõttinél lényegesen
többen részesülhettek elismerésben, ami
annak köszönhetõ, hogy a kényszerû szüne-
tet követõen újra mûködik a kerületi Köz-
biztonsági Közhasznú Közalapítvány –
mondta el az ünnepségen dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ hozzá-
tette: örömteli, hogy ezúttal minden arra
érdemes rendõrt és polgári dolgozót jutal-
mazni tudnak.

Az elõzményekrõl szólva dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta, hogy újra
be kellett jegyeztetni a közalapítvány kura-
tóriumát, ami a tervezettnél tovább tartott.
Szerencsére a nemzeti ünnep elõtt lezárult
a folyamat, így lehetõség nyílik arra, hogy
az alapítványon keresztül az önkormányzat
jutalmakkal is elismerje a legkiválóbb ke-
rületi rendõrök munkáját. Ezt teszi az ön-
kormányzat akkor is, amikor év közben
technikai eszközökkel, jármûvekkel, vagy éppen
a kamerarendszer fejlesztésével járul hozzá a
bûnmegelõzéshez és a felderítéshez – emlékezte-
tett a polgármester, majd hozzátette: a közbiz-
tonság mindannyiunk közös ügye, ami nem oszt-
ható fel politikai erõviszonyok, vagy ideológiák
mentén, hiszen hiányát egyként érezzük. A rend-
védelmi szervek alulfinanszírozottsága éppen
ezért súlyos társadalmi válságot okozhat, a közel-
múlt történései rávilágítanak arra, hogy igenis
szükség van a rendõrség megerõsítésére. Dr.
Nagy Gábor Tamás reményét fejezte ki, hogy lesz
elegendõ forrás a költségvetésben a bérek rende-
zésére és a létszámhiány megszüntetésére. Ez
nem lesz könnyû, már csak azért sem, mert a
rendõri munka számos lemondással jár. Most, a
harmadik magyar köztársaság kikiáltásának hu-

szadik évfordulóján sem pihenhetnek, hiszen az
ünnepnapokon is szavatolni kell a polgárok biz-
tonságát. 

Így tesznek a kerület rendõrei is, akik évek óta
egyre javuló eredményeket érnek el. Nemrégi-
ben tartotta meg beszámolóját a képviselõ-testü-
let elõtt dr. Kesztyûs Rudolf. A tavalyi év összeg-
zését egy tartózkodás mellett, egyhangúan fogad-
ták el a képviselõk, mégis az értékelés során szá-
mos hozzászólás érkezett. A megjegyzések azon-
ban nem kritikák, hanem segítõ javaslatok vol-
tak – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás. A
polgármester végezetül kiemelte: az önkormány-
zat ésszerû gazdálkodásának köszönhetõen a ke-
rület anyagi helyzete stabil, így várhatóan jövõre
is lesz elegendõ pénz a kerületi rendõrség támo-
gatására. -pp-

Rendõröket jutalmaztak 
Puskás Ferencrõl, a legendás fut-
ballistáról, Budavár díszpolgárá-
ról nevezett el egy rangos díjat a FI-
FA, a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség. A Puskás-díj megalapítását
Joseph S. Blatter, a szervezet elnö-
ke jelentette be Magyarországon.

A díjat az ötvenes évek magyar
válogatottjának csapatkapitánya, a
három éve elhunyt Puskás Ferenc
emléke elõtt tisztelegve alapította
meg a FIFA, és elsõ alkalommal
idén decemberben, a szervezet gá-
láján adják át annak a futballistá-
nak, aki az elmúlt évben a legszebb
gólt szerezte.

„Fontos, hogy méltóképpen emlékezzünk azok-
ra a nagyságokra, akik emblematikus alakjai voltak
a labdarúgásnak és nevüket megõrizte a sportág
történelme. Puskás Ferenc nem csupán egy kivéte-
les tehetséggel bíró játékos volt, aki számtalan díjat
nyert pályafutása során, hanem nagyszerû ember
is. A FIFA éppen ezért örömmel jelenti be, hogy e

kiváló futballista nagysága elõtt tisz-
telegve Puskás Ferenc emlékének
szenteli ezt a díjat”- fogalmazott
Joseph S. Blatter a legendás játékos-
ról elnevezett akadémián tartott tá-
jékoztatón, Felcsúton. 

A Puskás-díj nyertesét a fifa.com
olvasói szavazzák meg.  A FIFA fut-
ball-bizottsága minden évben kivá-
lasztja az esztendõ tíz legszebb talá-
latát, majd ezek videói megtekint-
hetõk a szervezet hivatalos honlap-
ján, ahol az olvasók szavazatai alap-
ján alakul ki a végeredmény. A
nyertesnek járó díjat idén a FIFA
december 21-i gáláján adják át

Zürichben. A gyõzelemért járó trófeára minden
évben rávésik a jutalmazott futballista nevét.  

Puskás Ferenc a rendszerváltás után tért haza
Magyarországra és kerületünkben a Logodi utcá-
ban telepedett le. A kiváló sportembert a Buda-
vári Önkormányzat 2000-ben választotta a kerü-
let díszpolgárává.  

Díjat alapított a FIFA az Aranycsapat kapitányának emlékére

A legszebb gólért jár a Puskás-díj

Tisztelt Rum Úr!
A Krisztina krt. 30. alatti tûzfalfestéssel kapcsolatos le-
velét ugyan köszönöm, de ahogy Ön, az én soraim lát-
tán, én is megdöbbentem álláspontját olvasva.

Mi is történt itt valójában?
Valaki, ismeretlen személy, valószínûleg egy multi

megbízásából egy kerületi tûzfalat egyik napról a má-
sikra átszínezett, átfestett, és azon megjelenített va-
lamit – amirõl valószínûleg azt hitte, hogy szép, jó,
odaillõ.

Úgy gondolom, ha mindenki ezt tenné, elég furcsa vi-
lágban élnénk – bár sajnos magam úgy élem meg, hogy
ez a tendencia, a demokrácia ürügyén, egyre tapintha-
tóbbá válik. 

Csodálkozom azon, hogy Önnek a hatósági kontroll-
ról egybõl az 50-es évek jutnak eszébe, de biztosítha-
tom arról, hogy itt teljesen másról van szó.

A kerület a demokratikusan választott önkor-
mányzat irányításával, az ott dolgozó szakemberek
kemény munkájával kell, hogy szépüljön, alakuljon,
és ebben mindenkinek megvan a jól körülhatárolt fe-
lelõs szerepe. 

Magam ebben a minõségben kifogásoltam elsõsor-
ban az engedély nélküli akciót – ahogy ezt a hivatkozott
cikk címe is jelezte. 

Emellett azonban nem állhatom meg, hogy megje-

gyezzem, hogy a gyermekrajznak lehet helye az iskolai
füzetben, rajzlapon, táblán, vagy akár az aszfalton is, de
úgy gondolom, hogy egy patinás kerület egyik több
mint 100 éves házának tûzfalára ilyesmi nem való. A
csizma is szép, mégsem való az asztalra, ahogy ezt ele-
ink már kedvesen megfogalmazták. 

Magamat nem tartom esztétikai vonatkozásokban
csalhatatlannak, de mindenesetre elgondolkoztatónak
tartottam azt, hogy meglehetõsen nagyszámú lakossá-
gi telefont kaptam, akik felháborodottan kérték, sõt
követelték az intézkedésünket, akiknek Önnel ellen-
tétben nem tetszett az attrakció.

Tudnia kell, hogy az a kontroll, amit mi az ilyen akció-
kon gyakorolni szeretnénk, általában mindig kollektív,
tehát neves szakembereket vonunk be az ilyen kérdé-
sek minõsítésére. Itt is ez történt egyébként, négy ne-
ves építész szakember támasztja alá a hitem szerint
korrekt szakmai álláspontomat. 

Végül, engedje meg, hogy megkérdezzem, mi volt a
célja levelének?

Az-e, hogy egy rendet számonkérõ aktust kifogá-
soljon, vagy az, hogy támogasson ilyen és hasonló ak-
ciókat? Ez utóbbi esetben álláspontját tudomásul ve-
szem, de nem osztom.

Tisztelettel:  
dr. Aczél Péter fõépítész

Idén három kerületi diák érdemelte ki az „Élen
a tanulásban, élen a sportban” kitüntetõ címet.
A Budapesti Történeti Múzeumban megtartott
ünnepélyes díjátadáson az olimpiai bajnok
Nagy Tímea vívó és Molnár Tamás vízilabdázó
is részt vett. 

A fõvárosi önkormányzat elismerésében azok
az általános és középiskolás, illetve egyetemen,
vagy fõiskolán tanuló diákok részesülhetnek,
akik a tanulásban és a sportban egyaránt kiemel-
kedõ eredményeket érnek el. 

A kitüntetés célja, hogy a tanulás és a testedzés
helyes arányainak kialakítása mellett még jobb
szellemi és sportteljesítményre ösztönözze a fõvá-
rosi tanulókat. Ahogyan az ünnepi eseményen el-
hangzott, a díjazottak példája azt bizonyítja, hogy
a fiatalok körében még ma is él az ép testben ép lé-
lek eszménye. A sportsikerek és a kimagasló ta-
nulmányi eredmények ugyanis egyáltalán nem

zárják ki egymást, hanem éppen ellenkezõleg: ki-
tartással és szorgalommal bárki számára elérhetõ-
ek. 

Az elsõ kerület idén három díjazottal büszkél-
kedhet. Általános iskolás kategóriában Pék Szil-
viát, a középiskolások között Gondos Flórát, míg
az egyetemisták mezõnyében Puy Kristófot jutal-
mazták. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban”
cím budavári birtokosai olyan hírneves elõdök
nyomdokaiba léptek, mint Béres Alexandra,
Gyarmati Andrea, Verrasztó Zoltán, vagy Re-
gõczy Krisztina.

Az ünnepségen Nagy Tímea kétszeres olimpiai
bajnok vívó, és Molnár Tamás háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó köszöntötte a gyere-
keket. Jelenlétükkel arra próbálták felhívni a fi-
gyelmet, hogy kellõ alázattal, következetes és be-
csületes munkával a legmerészebb álmok is meg-
valósulhatnak.

Élen a tanulásban, élen a sportban 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest I. kerület, Dísz tér 2. alatti 
népmûvészeti udvar bérbeadására.

A pályázatok beadási határideje:
2009. december 3-án 9.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás 
megtekinthetõ a www.budavar.hu internet címen, 

a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, 
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

ügyfélszolgálati irodáján:
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Telefon: (1) 458-3000, 458-3030



IInnggaattllaann

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

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelében. 57
nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes hangulatos la-
kás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pince van. Ár:
18,1 M Ft. Tel.: 06-20/823-0407.°°

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek az I.
kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.°°

II..  NNaapphheeggyy utcában eladó 50 m2-es, 1,5 szoba+alkóvos, jó
állapotú, azonnal költözhetõ lakás. Ára: 18,9 M Ft. Telefon: 06-
20/987-7839.°°

KKéésszzppéénnzzéérrtt tulajdonostól vennék I., II., XII. kerületben, 60-
65 m2-es, különbejáratú, 2 vagy 2 és fél, vagy 2 szoba hallos
zöldövezeti, csendes, napos, erkélyes, panorámás, közlekedés-
hez közeli lakást, 26 millióig. Tel.: 06-30/327-0795.

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 nm rendezett telek, 75 nm-es (2+1
szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó lakha-
tásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük, ezért
BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 mFt. Tel. 06-
30/267-6378 (d.u. 16-20 óráig, hétvégén bármikor). 

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es lakás tulajdonostól
eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince, belsõ
kert. Tel.: 06-20/973-7550.

TTeerreemmggaarráázzss a Logodi-Mikó utca sarkán kiadó! Érdeklõdni le-
het a 06-30/210-7445 és a 06-20/585-7636-os telefonszám-
okon. 

KKiiaaddóó I. kerületben, Fõ utcai garzon, közel a Batthyány térhez
50.000.- Ft+rezsi. Telefon: 319-0530.

EEllttaarrttáássii vagy életjáradéki szerzõdést kötnék! 28 éves ápolt,
szereteteljes, vári lakos által is leinformálható hölgy vagyok. Ér-
deklõdni lehet a 06-20/354-9262.

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és ut-
cára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonos-
tól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

VViizziivváárroossbbaann, liftes Bauhaus-ház belsõ kertre nézõ, 94 m2-es,
legfelsõ emeleti erkélyes lakás 35 M Ft-ért eladó. Telefon: 201-
5674; 06-20/579-4727.

SSüürrggõõsseenn eladó egy napos, hangulatos két szobás lakás a
Horváth-kert mellett. A lakás szép lépcsõházas, távfûtéses ház 3.
emeletén található. Pince, lift van. Közvetítõk kíméljenek!  16,9
M Ft. Az ár irányár! Telefon: 06-20/823-0407.

TTiiggrriiss utcában garázs kiadó. Telefon: 06-30/927-7726.
EEllccsseerrééllnnéémm várkerületi 40 m2-es önkormányzati garzono-

mat, 1,5 szobás öröklakásra. Felújítandó is érdekel! Telefon: 06-
30/461-2140.

IInnggyyeenneess  ingatlanértékesítési- és bérbeadási tanácsadás, la-
kástulajdonosoknak igény esetén, azonnali segítség az eladás-
ban, bérbeadásban. Szép napot! Telefon: 06-30/729-7546.

CCsseerrééllhheettõõ!!  EEllaaddóó!!  KKiiaaddóó!!  Attila úti 4 szobás, távfûtéses örök-
lakás. Telefon: 06-30/949-1618.

II..  TToollddyy Ferenc utcában felújított, 1 szoba 2 félszobás, cirkó fû-
téses lakás eladó. Érdeklõdni lehet a 06-20/336-9969-es tele-
fonszámon.°°

EEllaaddóó  lakást keresek befektetési céllal (1-2 szobás, felújítan-
dó, udvari, földszinti, stb.) Telefon: 06-20/914-6711.

VVáárr  alatt, ár alatt! Kertre nézõ, 1,5 szobás Attila úti öröklakás
eladó. Közvetítõk kíméljenek! Telefon: 06-70/949-4013.

BBuuddáánn reprezentatív részen szeretne lakni, de néhány mil-
liója még hiányzik hozzá? Naphegy alján zöldövezeti részen,
kiváló tömegközlekedés közelében 9 lakásos kertes társas-
házban 44 m2-es 1,5 szobás, jó állapotú, gázfûtéses önkor-
mányzati lakás bérleti joga - elvi lehetõséggel a tulajdonjog-
kénti megvásárlásra - átadó. A nappali reprezentatív belterû,
utca felé nyíló, a háló a hangulatos belsõ kert felé nyílik.
Csereirányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos századfordulós belsõ kertes tár-
sasházban lévõ 126 m2-es, jelenleg 3 szoba összkomfortos,
cirkófûtéses, vízórás, felújítandó, klasszikus polgári öröklakás
reprezentatív belterekkel, eredeti stukkókkal, nyílászárókkal,
2 erkéllyel eladó. Irányár: 36,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Duna-part közelében felújított, reprezentatív 6
lakásos mûemléképületben napfényes, 47 m2-es Dunai  pa-
norámás, egyedi gázfûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás
bérleti joga átadó. A lakás jelenleg 1 szoba + étkezõ konyhás
kialakítású, de igény szerint 2 szobás + amerikai konyhás la-
kássá is remekül átalakítható. Csereirányár: 11.8 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos mûemlékházban I. emeleti, köz-
vetlenül a tetõszint alatt lévõ, így elviekben a tetõtér felé bõ-
víthetõ 57 m2-es, 2 szobás, felújított, napfényes, egyedi gáz-
fûtéses önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás-
hoz egy nagy terasz használati lehetõsége is tartozik.
Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

DDuunnaaii panorámát és Budai Várat kedvelõknek! Egyedül-
álló kilátással a Duna felé nyíló 93m2-es, 2,5 szoba hallos, ere-
deti stukkókkal, nyílászárókkal felújított, hangulatos, klasszi-
kus dongaboltozatos, összkomfortos, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga + 16 m2 hangulatos terasszal
átadó. Csereirányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úti távfûtéses garzonlakás kiadó. 40.000.- Ft+rezsi.
Telefon: 06-30/949-1618.

II..  kkeerrüülleett Mészáros utcában kiadó egy bútorozott 40 m2-es
felújított, alacsony rezsijû, csendes, kertre nézõ lakás, remek
közlekedéssel. Telefon: 06-70/586-9859.

II..  BBuuddáánn - a Duna-part és a Batthyány tér közelében - jó ál-
lapotú hívóliftes ház V. legfelsõ emeletén lévõ panorámás,
felújítandó, világos, csendes, 58 m2-es tetõtéri - jelenleg mû-
terem - bérleti joga eladó. A lakás melletti 22 m2-es panorá-
más tetõtéri rész még elviekben beépíthetõ, így a lakás mû-
teremlakásnak is átminõsíthetõ. Terasz lehetõség. Irányár:
13,5 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 - 10 lakásos  épületben lévõ 43 m2-es, 1 szoba
étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. A lakás I. emeleti, így a tetõtér fe-
lé elviekben bõvíthetõ. Csereirányár: 13,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

IIII..  BBuuddáánn - a Tárogató úton - õsfás telken lévõ 10 lakásos
társasházban 90 m2-es igényes kivitelezésû, összkomfortos,
cirkófûtéses öröklakás + 6,7 m2-es loggiával, önálló garázzsal
eladó. A lakás a jelenlegi elosztása szerint: tágas 46 m2-es
nappali-étkezõ + 12 m2-es hálószoba kialakítású. Igény sze-
rint a nappaliból egy 2. hálószoba is kialakítható. Irányár: 35 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

IIII..  BBuuddáánn  a kuruclesi részen, erdõs környezetben - de tö-
megközeledéshez közel - káprázatos panorámájú 116 m2-es,
4,5 szobás, 2 nagy terasszal kialakított, egy teljes lakószinten
elhelyezkedõ, dupla komfortos, frissen, igényesen felújított
öröklakás garázzsal (+ 3,5 M Ft) portaszolgálatos épületben
azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 56,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

XXIIII..  RRáácczz Aladár úton 3 lakásos kertes házban lévõ kápráza-
tos panorámájú, 117 m2-es I. emeleti öröklakás + 46 m2 te-
rasszal, 2 teremgarázzsal (+3 M Ft/db) + gépkocsi beállóval el-
adó. Irányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.°°

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

TTáárrssaasshháázzaakk felújítási pályázatainak elõkészítése, lebonyolí-
tása megbízás alapján. Kapcsolatfelvétel: lyla.bt@chello.hu vagy
06-20/219-0242.

MMiinnddeenn munkát elvégzek házán, illetve a ház körül. Takarítást
is! Telefon: 06-70/621-6008.°°

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

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  
AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  °°

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom. Kerkus-
ka/Nagy, telefon: 06-30/977-6612.°°

IInnggyyeenneess  ingatlanértékesítési- és bérbeadási tanácsadás, la-
kástulajdonosoknak igény esetén, azonnali segítség az eladás-
ban, bérbeadásban. Szép napot! Telefon: 06-30/729-7546.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. °

VVíízzsszzeerreellééss, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06-
30/447-3603.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

BBuurrkkoollóó, kõmûves, festõ szakmákban. Kissebb-nagyobb
munkát vállalok. Telefon: 06-70/621-6008.°°

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást minõ-
ségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok. 06-
30/280-7257.

VVeeggyyeess

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel, bizto-
sítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013 Budapest,
Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipolgarok.hu.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képeslapo-
kat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243, 06-
20/9220-001.°°

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.°°

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, régi
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapokat, pla-
kátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díjtalan kiszállás,
-értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva:
hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton 10-13 óráig.°°

MMeeggúúnntt,,  kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom!
Telefon: 06-20/956-4084. Nem vagyok kereskedõ!°°

TTaannáárrii diplomával rendelkezõ régiségkereskedõk vásárolnak
régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelán- és egyéb 1945
elõtti dísztárgyakat, könyveket. Lomtalanítást vállalunk. Üzlet:
Budapest, I. Attila út 79. Tel.: 356-5634, 06-30/597-5499.

KKöözzlleemméénnyy

MMeeggjjeelleenntt a NAPELEDEL címû szakácskönyv. A nyers táplálko-
zásról szóló fantasztikusan szép, több mint 500 receptet tartalma-
zó mû kapható a BIO-ABC-ben, Bp. V. Múzeum krt. 19.

EEggéésszzsséégg

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

SSzzaakkkkééppzzeetttt  bbeetteeggááppoollóókkéénntt  1100  éévvee  ffooggllaallkkoozzoomm  hháázzii  bbeetteegg--
ááppoolláássssaall  ééss  ggoonnddoozzáássssaall  ((aa  ffüürrddeettééssttõõll  aa  2244  óórrááss  ffeellüüggyyeelleettiigg))..
HHaa  iiddõõss,,  bbeetteegg  sszzüülleeiinneekk  sseeggííttssééggrree  vvaann  sszzüükkssééggüükk,,  ééss  ÖÖnn  nneemm
ttuudd  mmiinnddiigg  mmeelllleettttüükk  lleennnnii,,  hhíívvjjoonn!!  TTeell..::  0066--2200//336655--22445555..°°

LLaakkáássáánn gyógytornát vállalok. Telefon: 06-30/280-2396.
GGyyóóggyymmaasssszzáázzsstt vállalok otthonában! Telefon: 06-20/919-

3036.

TTáárrsskkeerreessééss

NNee  mmaarraaddjjoonn  eeggyyeeddüüll!! Párját még ma megtaláljuk! Cronos
Buda: 06-30/60-200-94.°°

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvoktatást,
alapoktól a szigorlatig. Telefon: 06-70/366-6445, 250-2003,
www.fejestanoda.atw.hu.°°

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Középszintû és emeltszintû érett-
ségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húszéves
gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.°°

VVáárrbbaann angol tanítást vállalok. Telefon: 06-20/801-9505.
MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általánostól

felsõfokig. Okleveles középiskolai tanár házhoz megy. Közép- és
emeltszintû érettségire felkészít. Skype: ok-tato. Telefon: 06-
20/946-7553.°°
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VÁRNEGYED

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

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

DÍJMENTES TANÁCSADÁS 
BIZTOSÍTÁSI ÉS HITEL TÉMÁKBAN, 
MEGBÍZÁS ALAPJÁN MEGLÉVÕ
SZERZÕDÉSEK ÁTTEKINTÉSE,
JAVASLATOK, MÓDOSÍTÁSOK

KIDOLGOZÁSA, 
ÚJ SZERZÕDÉSEK KÉSZÍTÉSE.
IDÕPONT EGYEZTETÉS:

06-30/311-8639,
06-20/219-0442

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

TTáárrsskkeerreessõõ

EEggéésszzsséégg

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

KKöönnyyvv

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

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!!
Kutyatulajdonosok 

figyelmébe!
Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi 

rendelõben az ebek mikrochippel 
történõ ellátását 

és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) 

megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 
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Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rakpart 6.)
GGyyeerreekkeekknneekk

NNoovveemmbbeerr  1144..  sszzoommbbaatt  1177..0000  óórraa:: Téka Klub gyerekek-
nek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza – népi kézmû-
ves foglalkozás. Belépõ: gyerekeknek 400 Ft.

NNoovveemmbbeerr  1177..  kkeedddd  1100..0000  óórraa:: Kerekítõ ölbeli játék klub
0-3 éves korig. Ölbeli játékok, mondókák, közös éneklés, be-
szélgetés kisgyermekes családokat érintõ témákról. Vezeti:
Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus
November 19. csütörtök 11.00 óra: Kishajó Bérlet. A Makám
Együttes Ákom-Bákom gyermekkoncertje. Belépõ: 650 Ft,
bérlet 1500 Ft.

NNoovveemmbbeerr  2200..  ppéénntteekk  1188..0000  óórraa::  Kobzos Gyerek Táncház
Navratil Andrea vezetésével. Belépõ: gyerek 400 Ft.

NNoovveemmbbeerr  2211..  sszzoommbbaatt  1100..0000--1133..0000  óórraa:: EMMA
Mûvészeti Mûhely. Az Európai Mai Mûvészeti Alapítvány
(EMMA) mûvészeti mûhelye 5-10 éves gyerekek részére.
Kéthetente szombaton lesznek a foglalkozások:fél óra zene,
fél óra tánc és egy óra festés, rajz, fotózás. A foglalkozásokat
mûvésztanárok vezetik. Jelentkezés: Molnár Kata 70/239
25 06, katalinamolnar@gmail.com. Belépõ: 500 Ft/ fõ, az
elsõ alkalom ingyenes.

NNoovveemmbbeerr  2211..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa:: Hédi zeneovi az EMMA
Mûhelyben. 4-6 éves gyerekeknek zeneovi Szénásiné Kilián
Hedvig zenepedagógus vezetésével minden második szom-
baton 10-tõl.Belépõ: 800 Ft.

NNoovveemmbbeerr  2288..  sszzoommbbaatt  1177..0000  óórraa:: Téka Klub gyerekek-
nek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza – népi kézmû-
ves foglalkozás. Belépõ: gyerek 400 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk

Bölcs Bagoly Iskolaelõkészítõ minden szerdán 16.15-
17.45 óráig. Teljes körû képességfejlesztõ program.
(Váltócipõ szükséges.) Elõzetes jelentkezés szükséges, a
csoport 10 fõtõl indul. A fejlõdést nyomon követi: Bujdosó
Mara klinikai szakpszichológus. Belépõ: 1.500 Ft/alkalom.
Fióka Foglalkoztató minden szerdán 9.30-11.30 óráig.
Személyiségfejlesztõ játszóház két éves kortól (testnevelés,
vers, ábrázolás, környezetismeret). Váltócipõ és tízórai
szükséges! Elõzetes jelentkezés szükséges, a csoport 10 fõ-
tõl indul. Belépõ: 1.500 Ft/alkalom.

MMuussiiccaall  MMûûhheellyy.. Mindenkinek minden pénteken 17.00-
20.15 óráig. Tanítanak: Sárközy Ágnes táncmûvész, táncpe-
dagógus és Mohácsi Attila színmûvész. Tagsági díj: 10.000
Ft/hó.

FFaabbrriikkaa  MMûûhheellyy minden kedden 17.00 órakor bábos kéz-
mûves foglalkozás kicsiknek. Vezetik: Németh Luca bábszí-
nész és Fráter Anna óvodapedagógus. Belépõ: 900 Ft.
NNééppttáánncc--ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk

ÓÓvvooddááss  ccssooppoorrtt:: hétfõ, csütörtök 16.00-16.45 óráig.
GGyyeerrmmeekk  ccssooppoorrtt::  hétfõ, csütörtök 16.45-18.30 óráig. Ve-
zetik: Acsai Katka, Marosi Eszter, Csizmazia Csönge és
Szente Jani a Bartók Táncegyüttes táncosai. Információ:
http://bartoktancegyuttes.hu. Tanfolyami díj: 4.000 Ft/hó.

BBaabbaammuuzzssiikkaa minden csütörtökön 10.00 órakor. Énekes,
zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves korú gyermekeknek
és szüleiknek folyamatos csatlakozási lehetõséggel. Vezeti:
Haraszti Rita. Belépõ: 650 Ft/alkalom, bérlet: 5000Ft.

ÕÕsszzii  jjááttsszzóóttéérr minden csütörtökön 10.45 órakor. 
SSuullii  jjóóggaa minden kedden 16.30-17.15 óráig. 7-12 éves

korosztálynak (ászanák, légzõ gyakorlatok, koncentrációfej-
lesztõ gyakorlatok, páros gyakorlatok, lazítás, játék)Vezeti:
Horváth Beáta. Belépõ: 800 Ft/alkalom, bérlet 3200 Ft.

CCéérrnnaa  ééss  CCuukkoorr.. Minden szerdán 17.00-18.00 óráig. Kre-
atív kézmûves foglalkozás gyerekeknek. Vezeti: Tenkes Bri-
gitta. Belépõ: 900 Ft/alkalom. www.cernaescukor.hu.
FFeellnnõõtttteekknneekk

NNoovveemmbbeerr  88..  vvaassáárrnnaapp  1177..0000  óórraa:: Blues Café - Házi-
gazda: Török Ádám,vendég: Muck Ferenc. Belépõ: 1.000
Ft.

NNoovveemmbbeerr  88..  1177..0000  óórraa:: A Kazinczy Ferenc Emlékév
Záróünnepsége. Program: ,,Légy boldog és élni siess!...” - a
Tabáni Füzetek legújabb számának bemutatója. Mennyei
poggyász - Sudár Annamária és Szabó András közös mûso-
ra a Kazinczy évforduló tiszteletére, amelyben nyelvemlé-
kek, versek, írások és vallomások, nyelvtörõk és mondókák
hangzanak el a magyar nyelv életébõl. Helyszín: Tabán
Múzeum (I. Döbrentei utca 9.).

NNoovveemmbbeerr  1100..  kkeedddd  1100..3300  óórraa:: Óvári Árpád: Barangolás
az Alpokban -ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel.

NNoovveemmbbeerr  1133..  ppéénntteekk  1155..0000  óórraa:: „Egy lángot adok…” -
Az Irka Kör 5 éves jubileumi verses, zenés gálamûsora.
Belépõ: 200 Ft.

NNoovveemmbbeerr  1133..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa:: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Szerelem második látásra - színes feliratos
angol-amerikai romantikus dráma. Helyszín: I. kerület
Krisztina krt. 87-89.

NNoovveemmbbeerr  1133..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa:: Gerendás Klub - házi-
gazda: Gerendás Péter. Belépõ: 1.000 Ft.

NNoovveemmbbeerr  1144..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa:: Rajz felvételi elõké-
szítõ tanfolyam leendõ építészhallgatóknak, rajzoktatás a
Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85.000 Ft.
http://www.rajzelokeszito.hu.

NNoovveemmbbeerr  1144..  sszzoommbbaatt  1166..0000  óórraa:: Kerekítõ selyemkiállí-
tás és könyvbemutató.

NNoovveemmbbeerr  1144..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa:: Téka Klub - Tánc-
tanítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ: gyerek
400 Ft, felnõtt 700 Ft.

NNoovveemmbbeerr  1177..  kkeedddd  1100..3300  óórraa:: Dr. Sibalszky Zoltán:
Indonézia, Bali szigetek - ismeretterjesztõ elõadás diavetí-
téssel.

NNoovveemmbbeerr  1188..  sszzeerrddaa  1155..0000  óórraa:: A Budapesti Városvédõ
Egyesület I. kerületi csoportjának összejövetele. Téma: Helyi
védelemre javasolt épületek.

NNoovveemmbbeerr  1199..  ccssüüttöörrttöökk  1177..0000  óórraa:: Tabán Sportkör.
Villámlátogatás Velencében - diavetítés. Elõadó: Meisel
Péter, klubvezetõ: Kormos Vera.

NNoovveemmbbeerr  2211..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa::  Történelmi társastánc
oktatói továbbképzés. A képzés vezetõ elõadója Kovács
Gábor PhD. Információ: Váradi István 20-925-5582.

NNoovveemmbbeerr  2211..  sszzoommbbaatt  1155..0000  óórraa:: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Rózsaszín sajt - színes magyar-francia film.
Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

NNoovveemmbbeerr  2211..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa:: MINI Klub - 40 éves
jubileumi koncert. Belépõ: 2500 Ft, a Blues Caféban elõvé-
telben: 2000 Ft.

NNoovveemmbbeerr  2222..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa:: M.É.Z.  Akusztikus
Klub - Skót és ír népzene magyar módra. Belépõ: 1000 Ft.

NNoovveemmbbeerr  2244..  kkeedddd  1100..3300  óórraa:: Benyik Béla Az elsõ kínai
császár cseréphadserege és ami utána történt. A porcelán
története - ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel.

NNoovveemmbbeerr  2266..  ccssüüttöörrttöökk  1144..0000  óórraa::    Tájak, Korok, Mú-
zeumok Egyesület Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja.
Klubvezetõ: Cser Jánosné.

NNoovveemmbbeerr  2277..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa::    Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Elcserélt életek - színes feliratos amerikai
filmdráma. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk

ZZoonnggoorraa  KKlluubb minden hétfõn 12.00-18.00 óráig és csü-
törtökön 13.00-16.30 óráig. Tanít: Plutzer Gábor. Tandíj:
2200 Ft/óra.

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy hétfõtõl péntekig 17.30-
20.30 óráig. Tanárok: Elekes Károly Munkácsy-díjas képzõ-
mûvész, Wechter Ákos Barcsay-díjas festõmûvész. Portré,
aktmodell utáni rajz, mintázás, festés, kroki, anatómiai isme-
retek, felkészítés mûvészeti egyetemekre a négy évtizede
mûködõ rajziskolában. Helyszín: Fõ utca 3. Információ: Tulok
Péter, 212-9239. Tandíj: napijegy 2.000 Ft, egy hét 6.000 Ft,
két hét 9.500 Ft, egy hónap 14.000 Ft.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária. A díj-
nyertes iskolában a képzés életkortól és zenei elõképzett-
ségtõl függetlenül folyik. A fiatal, képzett zenetanárok szá-
mos stílust tanítanak: klasszikus gitárt, jazzt, bluest, rockot
és egyéb könnyû mûfajokat. Megfelelõ számú jelentkezõ
esetén új szakok indulnak az iskolában: basszusgitár, ének,
jazz/klasszikus fuvola és szaxofon. Információ: 06/30-
4976-776, info@budaigitariskola.hu, www.budaigitarisko-
la.hu. Tandíj: 12.000 Ft/hó, 50.000 Ft/félév.

VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett hétfõ, szerda 18.00-
20.00 óráig. Karnagy: Döbrössy János.

A Dunánál - minden kedden 18.00 -19.00 óráig. Klub
népdalokkal. Vezeti: Lovász Irén népdalénekes. Belépõ: 900
Ft, bérlet: 3.000 Ft.

Budavári Opera Együttes. Jelentkezés és meghallgatás:
minden pénteken 17.00 óra. Egyéni korrepetáció, szerepta-
nulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõségek. Az
együttes olyan résztvevõket vár, akik komolyan foglalkoz-
nak az énekléssel (opera, operett, dalirodalom).

SSzzáámmííttóóggééppeess  KKlluubb idõseknek: kedd, csütörtök 9.00-
13.00 óráig.

PPrreevveenncciióóss  MMûûhheellyy  --  FFééllúúttoonn  AAllaappííttvváánnyy. Minden szerdán
10.00-12.00 óráig.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb.. Minden hétfõn
10.00-13.00 óráig.

AArrggeennttiinn  TTaannggóó  minden szerdán 18.00 órakor. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András. Az argentin tangó városi
néptánc, élõ szórakozási forma. András magyar néptáncos
tapasztalataiból is merítve a lépések tanításán túl a pontos
vezetésre és a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt a tangó
órákon, amit a szerda esti úgynevezett milonga (össztánc)
elõtt tartanak. Információ: www.milonga.hu. Belépõ: 800 Ft.

MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa. Minden szerdán 19.30-22.45 órá-
ig. Hazánk legrégebbi milongája. A zene szinte kizárólag
klasszikusokat tartalmaz, általában 3-4 számból álló tangó,
vals, milonga és canyuengue tandákban, cortinákkal elvá-
lasztva. Belépõ: 800 Ft.

HHaatthhaa  JJóóggaa.. Tanfolyam minden hétfõn 18.00 órakor.
Vezeti: Bakos Tímea. Részvételi díj: 5.000 Ft/hó (Az elsõ al-
kalom ingyenes).

AAllaakkffoorrmmáállóó  kkoonnddiittoorrnnaa.. Kedd, csütörtök 15.30-16.30 és
16.30-17.30 óra. Szerda, péntek 7.30-8.30 és 8.30-9.30
óra. Vezeti: Tóth Ildikó táncos. Részvételi díj: 700 Ft, nyugdí-
jasoknak 600 Ft.

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb.. Minden ked-
den 18.00-22.00 óráig. Klubvezetõ: Halász Pál. A klub elsõ-
sorban a kínai mahjong játék, annak is a hivatalos nemzet-
közi versenyszabály szerinti verziójának népszerûsítésére
jött létre, de bármely egyéb társasjátékot játszani kívánó ér-
deklõdõt is szívesen látnak összejöveteleiken. A csatlakozá-
si lehetõség folyamatos, várják családok, baráti társaságok
jelentkezését is. Információ: www.zoldsarkany.hu. Tagsági díj:
1.000 Ft/félév.

TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt..
Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óráig, pénteken
csoportoknak elõzetes egyeztetés után 14.00-18.00 óráig,
vasárnap 11.00-18.00 óráig.Vezeti: Jankóné Pajor Ildikó.

IIrrkkaa  KKöörr.. Minden csütörtökön 10.00 órakor. Irodalom-
kedvelõk klubja. Klubvezetõ: dr. Nyitrai Xavér Pálné.

„„FFiiaattaallííttóó  jjóóggaa”” 50 éven felülieknek: szerda 10.00-11.30
óra, csütörtök 17.30-19.00 óra. A jóga olyan testi-szellemi
gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon segít az 50
éven felüli korosztály számára az általános egészségi álla-
pot fenntartásában, az egész test kiegyensúlyozottságában
úgy fizikailag, mint pszichikailag. Az egyes speciális gyakor-
latsorok rendszeres végzése segít a mozgásszervi, emész-
tési panaszok, és az energia blokkok feloldása esetén. A
testgyakorlás, helyes légzés, relaxáció, helyes táplálkozás
és a pozitív gondolkodás elindít a jóga útján: melynek lénye-
ge a szellemisége, a belsõ béke, a harmónia megvalósítása.
Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj: 1.000 Ft/ alkalom,
bérlet: 3.200 Ft/hó. 

MMooddeerrnn  TTáánncc.. Minden kedden 18.00-19.00 óráig.Tanít:
Farkasné Gál Andrea. Részvételi díj: 3.000 Ft. Információ:
06-70-310-2338. 

PPrrooggrraammookk

Társasházak figyelmébe!
A társasházakról szóló törvény módosítása 2009. szeptembertõl

kötelezõen elõírja a könyvvizsgálatot és gazdasági ellenõrzési 
feladatot ellátó személy kijelölését azon társasházak részére,

amelyek éves pénzügyi forgalma eléri, vagy meghaladja 
a 10 millió forintot, vagy az alapító okirata szerinti külön 
tulajdonban lévõ lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek száma eléri, vagy meghaladja az ötvenet.

A gazdasági ellenõrzést segítõ személy nem lehet a társasházban
tulajdonostárs, haszonélvezõ, más használó, közös képviselõ 

(intézõbizottság elnöke, tagja), a számvizsgáló bizottság elnöke,
tagja és ezek közeli hozzátartozója.

Társasházak könyvelésében jártas irodánk 
vállalja ezen feladatok ellátását.

Cím: 1011. Budapest Bem rkp. 15. Telefon: 06-30/233-3989, 
e-mail: realbilan@upcmail.hu. 
Várjuk jelentkezésüket!
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