
Egy igaz ember, a zsidók ezreit megmentõ An-
gelo Rotta budapesti pápai nuncius egykori
Dísz téri hivatala elõtt tartott megemlékezést
a Budavári Önkormányzat. A Magyar Holo-
caust Emléknapon dr. Erdõ Péter bíboros, Ju-
lius Janus pápai nuncius, Totha Péter Joel
rabbi és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
elevenítette fel a deportálások, halálmenetek
és megsemmisítõ táborok borzalmait. 

Amikor magyar zsidó honfitársaink mártíriumá-
ra emlékezünk, velük együtt azokat is megidéz-
zük, akik ezekben a baljós idõkben képesek vol-
tak igazak maradni – kezdte beszédét dr. Nagy
Gábor Tamás, aki szerint a jelen feladata az, hogy
az emlékek életben tartásával tegyen a múlt bû-
nei ellen. Ahogyan Elis Wiesel írja: „Auschwitz
iszonyata, ahogy a tudósok szókészletébe nem fér
bele, úgy a miénkbe, hétköznapi emberekébe
sem. Nehéz róla beszélni, mert úgy érezzük: erõt-
len minden szó, melyet azok után kiáltunk, akik
mögött a lágerkapuval az élet kapuja is bezárult.
És az erõtlenségünkkel együtt hiábavalóságot is
érzünk – az elmulasztott tettek pótolhatatlansá-
gát, az akkor fel nem vállalt felelõsség utólagos
felvállalásának lehetetlenségét.”

Budavár polgármestere úgy látja, hogy köteles-
ségünk újra és újra megpróbálni megfogalmazni
az elmondhatatlant, kimondani az igazságot, és a
szavakon túl tenni azt, ami a mi feladatunk: ke-
gyelettel emlékezni. 

A magyar zsidóság, történetének legnagyobb
tragédiáját a holocaust éveiben, 1944 és 1945 kö-
zött szenvedte el. Európa és egyben a világ legje-
lentõsebb zsidó közösségeinek egyike szinte utol-
só áldozatként került a náci államgépezet pusztí-
tó karmai közé, hogy alig két hónap alatt, több
mint 400 ezer tagját veszítse el. 1944. május 15.
és július 10. között aprólékosan kimunkált ter-
vek szerint Magyarország szinte teljes vidéki zsi-
dóságát megsemmisítették. Horthy Miklós július
elején leállíttatta a deportálásokat, ezzel legalább

idõlegesen megakadályozta a fõvárosi zsidóság
Auschwitzba hurcolását. A háborúból azonban
nem sikerült kiugrani, a hatalmat magukhoz ra-
gadó nyilasok pedig õrült gyilkolásba kezdtek.
Szép számban voltak olyanok, akik kárörömmel,
és nem kis elégedettséggel szemlélték a zsidóság
kálváriáját, s bár nem kényszerítették õket, a ha-
tóságok kezére juttatták végveszélyben lévõ pol-
gártársaikat. Szomorú tény, hogy a magyar köz-
igazgatás egy része, a csendõrség és a rendõrség is
végrehajtotta a kollaboráns kormánytól kapott
parancsokat – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Ta-
más. Hozzátette: az igazságtól való teljes elhagya-
tottság korszakában azonban létezett egy másik
Magyarország is. 

A magyar „ellenállás” elsõsorban nem az or-
szág függetlenségének visszaszerzésében – ehhez
nem volt elég ereje - sokkal inkább zsidó honfi-
társaink életének megmentésében ért el sikere-
ket. Egy De Gaulle helyett nekünk több „Világ
Igaza” adatott; és még többen voltak olyanok,
akik név nélkül tették dolgukat, segítettek a se-
gítségre szorulóknak. Keresztények voltak mind,
akik segítették túlélni a zsidóknak a vészkorsza-
kot, természetes volt számukra, hogy szembeszáll-
tak az embertelenséggel. 

Közéjük tartozott Angelo Rotta pápai nuncius,
aki, ha kellett maga kereste fel Szálasi Ferencet, és
sikerrel követelte a zsidópogromok leállítását. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Jelentõs fejlesztéseket hajt végre a Lisz-
nyai utcai Általános Iskolában az önkor-
mányzat. Már befejezõdött a tetõtér át-
építése, a minden igényt kielégítõ, töké-
letesen hangszigetelt új tantermeket, va-
lamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló léte-
sítményeket és a gondnoki lakás helyén
kialakított tanári irodát a következõ tan-
évtõl a kerületi zeneiskola veheti birtok-
ba. Szintén önkormányzati beruházás-

ban készült el az iskola teljes körû aka-
dálymentesítése, melyet egy vadonatúj
felvonó beépítésével oldottak meg. A
liftnek köszönhetõen a kerekesszékkel
közlekedõk az épület valamennyi szint-
jére segítség nélkül eljuthatnak. 

Sikeres pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat a Környezet és Energia Ope-
ratív Programhoz (KEOP), az elnyert tá-
mogatást az épület energetikai korszerû-

sítésére fordították. Ennek keretében va-
lósult meg a tetõtér hõszigetelése, vala-
mint a tornaterem szellõzõrendszerét
mûködtetõ rendszer kiépítése, míg a
homlokzatok utólagos hõszigetelésén je-
lenleg is dolgoznak. A munka a tervek
szerint júniusban fejezõdik be, a fejlesz-
tés eredményeképpen az elõzetes számí-
tások szerint 20-30 százalékkal csökken
az épület fûtõenergia igénye.
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Angelo Rotta budapesti pápai nuncius zsidók ezreit mentette meg a haláltól

Koszorúzás Angelo Rotta emléktáblájánál a Magyar Holocaust Emléknapon

Fõhajtás a zsidó áldozatok elõtt

Beethoven Budán 2011
Idén május 7-én lesz 211 éve, hogy Ludwig
van Beethoven a Budai Várban hangverse-
nyezett József Nádor elsô feleségének, Alex-
andra Pavlovna nagyhercegnõnek nevenap-
ján. A Budavári Önkormányzat 2000 óta
évente megünnepli a jeles eseményt a hang-
verseny egykori helyszínén, a Várszínház-
ban. Az évfordulón háromnapos koncertso-
rozattal tisztelgünk a bécsi klasszika leg-
nagyobb zeneszerzõje elõtt: 

Május 6-án este fél 8-tól Grego (Földvári
Gergely) ad klasszikus és jazz zongorahang-
versenyt a budai Városháza tanácstermé-
ben, Beethoven témákat feldolgozva.

Május 7-én, az ünnepi évfordulón két rendezvény is várja az érdek-
lõdõ közönséget: 

16.30 órától az MTA Zenetudományi Intézet Bartók-termében
Beethoven teadélután. Mácsai János vendége Somlai Petra Hollan-
diában élõ fortepianista, aki mûvésztársaival korai Beethoven darabo-
kat mutat be a múzeum Broadwood zongoráján. 

19.00 órakor a Budavári Önkormányzat koszorút helyez el Beet-
hoven emléktáblájánál a Várszínháznál. Este fél 8-tól az angol Sa-
lomon Quartet lép fel a Várszínházban, Simon Standage vezetésével.
A neves hegedûmûvész neve minden bizonnyal ismerõsen cseng a
magyar zenekedvelõ közönség számára is, hiszen Standage a
XVII.–XVIII. század zenéjének egyik specialistája.

Május 8-án az MTA budavári kongresszusi dísztermében ünnepel-
jük Európát Ránki Dezsõ és Klukon Edit zongorajátékával. Itt kerül be-
mutatásra Liszt Ferenc kétzongorás átirata Beethoven IX. szimfóniájá-
ból. A mûvet az elõadóházaspár már nagy sikerrel játszotta világszerte,
és külön öröm a szervezõk számára, hogy ez alkalommal a „Beethoven
Budán” sorozat Európa-napi koncertjének adhat rangot ezzel a külön-
leges elõadással.

A Budai Várban megrendezésre kerülõ három napos Beethoven-soro-
zatra belépõk egységesen 2.500 forintos áron vásárolhatók a www.tic-
ketpro.hu és a www.jegy.hu honlapokon, valamint minden jelentõsebb
jegyirodában. Bõvebb információ a programokról a www.budavar.hu és a
www.zeneszalon.hu honlapokon olvasható.

Folytatódik az iskolaépület korszerûsítése

Szigetelik a Lisznyai iskolát
Tavaly nyáron kezdõdött el a Lisznyai utcai Általános
Iskola energetikai korszerûsítése, illetve az épület tetõteré-
ben a kerületi zeneiskola termeinek kialakítása. A belsõ

munkákkal már végeztek, jelenleg a homlokzatok utólagos
hõszigetelése zajlik, a teljes beruházás átadása júniusban
várható.

Tavaszi takarítás 
a kerületben
A Budavári Önkormányzat az idei évben is meg-
szervezi a Föld Napjához kötõdõ takarítási akci-
ót a kerület több pontján.

Április 22-e, a Föld Napja idén nagypéntekre
esik. Az ünnep miatt az idei takarítási akcióra áp-
rilis 30-án, szombaton kerül sor a kerület több
pontján. Az akcióra várjuk a civil szervezeteket,
iskolákat, a környezetükért tenni akaró lakókat.
A takarításhoz szükséges eszközöket a Budavári
Önkormányzat biztosítja a lakosság részére. To-
vábbi információ: 458-3008, www.budavar.hu.

Hazatérés
Bukovinából
Hetven éve tértek haza a bukovinai székelyek
Magyarországra. A Budavári Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és Családját 2011. má-
jus 5-én, csütörtökön 17 órára a Várnegyed Ga-
lériába a Hazatérés Bukovinából 1941 címû dr.
Bognóczky Géza, dr. Kaiser József, Horváth Jó-
zsef archív fotóiból és Juhos Nándor, dr. Sebes-
tyén Ferenc képeibõl rendezett dokumentumfo-
tó kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja:
Kóka Rozália elõadómûvész. Közremûködnek:
az Érdi Bukovinai székely népdalkör tagjai. A
Várnegyed Galéria címe: I., Batthyány utca 67. 

2011. május 8. vasárnap 12.00 órakor: Hálaadó
szentmise a Budavári Nagyboldogasszony temp-
lomban.

13.00 órakor Koszorúzás és ünnepi megemléke-
zés Hadik András szobránál.

14.00 órakor Hazatérés, 1941. - archív fotókiállí-
tás a Magyar Kultúra Alapítvány székházában.

14.45 órakor „Tágasságot nekünk es!”- folklór
mûsor a Szent István szobor melletti szabadtéri
színpadon.

A programot rendezi: a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetsége. Támogatták: a Budavári
Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Internet: www.budavar.hu

Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói
és egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében
(Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 szemé-
lyes faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõ-
séget külön álló épületben férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség
több gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládá-
val, és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül parkolási lehetõ-
ség biztosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hin-
ta, homokozó, napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vá-
gyóknak kerékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó,
könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja. Az önkormány-
zat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biz-
tosít.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti, pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. sz.
rendelete 55. §-a értelmében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatás-
ként évente kedvezményes üdülést biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõ-
sek, a kerületi oktatási intézmények tanulói, valamint az önkormányzat dolgozói részére.

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága határoz. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 30-ai ülésén az alábbiakról döntött a
rászoruló célcsoportok és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött.

Rászoruló idõsek 
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok Egyesülete
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói

Nagycsaládosok
Egyesülete 

(18 év alatti gyermekkel)

Kerületi nyugdíjasok
valamint

rászoruló nyugdíjasok

Oktatási intézmények

május 30.-június 6. 8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

június 7.-június 14.

június 16.-június 22.

június 23.-június 29.

június 30.-július 6.

július 7.-július 13.

augusztus 6.-augusztus 12.

augusztus 13.-augusztus 19.

augusztus 29.-szeptember 4.

szeptember 5.-szeptember 11.

augusztus 21.-augusztus 27.

július 22.-július 28.

SSzzoocc..  rráásszzoorruullóó::  ttéérrííttééssmmeenntteess
KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  

11..775500,,--  FFtt//ffõõ

11..775500,,--  FFtt//ffõõ

TTéérrííttééssmmeenntteess

SSzzoocc..  rráásszzoorruullóó::  ttéérrííttééssmmeenntteess
KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  

11..775500,,--  FFtt//ffõõ

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat 2011.

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Térítési díj 
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

11

22

44

55

66

1100

1111

1133

1144

99

1122

33

Rászoruló 
gyermekes családok

s 11..    RRáásszzoorruullóó  iiddõõss
 kerületben állandó bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik (a jelentkezés benyújtása elõtt legalább 1 év
idõtartam szükséges) 

 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 

 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot. 

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ker.
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában,
(1013 Budapest, Attila út 8.) 22001111..  mmáájjuuss  22--ttõõll  mmáá--
jjuuss  1133.. napjáig hétfõtõl csütörtökig 9.00-12.00-ig,
valamint 13.00-15.00 óráig, valamint pénteken 9-
12.00-ig.

s 22..    RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének – 28.500,-Ft – 2-szeresét azaz
57.000,-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerü-

let Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest,
Attila út 89. szám alatt 22001111..  mmáájjuuss  22--ttõõll  mmáájjuuss  1133..
napjáig, hétfõtõl-csütörtökig 9.00-17.00 óráig,
pénteken 9.00-13.00 óráig.
 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás,
- születési anyakönyvi kivonat.

s 33..  AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráásszzoo--
rruullttssáágg  aallaappjjaa  aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm
vvaaggyy  ttööbbbb  ggyyeerrmmeekk..

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest, Attila
út 89. szám alatt 22001111..  mmáájjuuss  22--ttõõll  mmáájjuuss  1133.. nap-
jáig, hétfõtõl-csütörtökig 9.00-17.00 óráig, pénte-
ken 9.00-13.00 óráig.

JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-

talmazza az I. kerületi lakóhelyet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év alat-
ti gyermekét.

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben!

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn Felnõtt: 3.680,-Ft/fõ Gyermek: 2.760,-Ft/fõ

AA  NNééppjjóóllééttii  IIrrooddaa  ffeellhhíívváássaa

A már megszokott éves programjait öltözteti
ünnepi díszbe az idén húsz éves Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium. A hónapokat az iskola életé-
nek pillanatképeivel megszemélyesítõ szokásos
„kosztolányis” naptár kiadását követõen márci-
us végén egy újabb „képes” program követke-
zett: az idén is gazdag sport- és kulturális progra-
mokkal jelentkezõ Kosztolányi hét nyitánya-
ként megrendezett iskolatörténeti fotókiállítás
az elmúlt húsz év legemlékezetesebb eseménye-
it örökíti meg. 

– A Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban meg-
honosított nyolc évfolyamos gimnáziumi kép-
zés a nagyhírû Attila Úti Általános Iskola ha-
gyományaira épül. 1991. szeptember 1. óta kö-
zel hétszáz végzõs középiskolás tanult és tanul je-
lenleg is a több mint száz éves falak között, az el-
sõ saját nevelésû évfolyam 1999-ben hagyta el az
iskolát. Idén már a 23. és 24. osztály diákjai ké-
szülõdnek a ballagásra – foglalta össze dióhéj-
ban az elmúlt húsz év legfontosabb számadatait
a tárlat megnyitóján Stelzelné Szabó Erzsébet,
aki visszatekintve úgy látja, hogy „megszületni”
sokkal könnyebb volt, mint „életben maradni”.

Túl kellett élni a baloldali kormányzatok ok-
tatási törvénymódosításait, a nemzeti és keret-
tantervi újraértelmezéseket, a szakrendszerû és
nem szakrendszerû oktatási elképzeléseket, mo-
dul-rendszereket, óraszámcsökkentéseket és
emeléseket, egyszintû és kétszintû érettségi vizs-
ga elõírásokat. Az igazgató úgy látja, hogy a siker,
az eredményesség alapja az elhivatott pedagógu-
sokból álló tantestület, amely szívós, kitartó
munkával, kreativitással elnyerte a szülõk bizal-
mát. Utóbbi különösen fontos, hiszen ennek
tudható be, hogy az országosan csökkenõ gye-
reklétszám ellenére folyamatosan emelkedik a
Kosztolányiba beiratkozók száma. 

– Szerénytelenség nélkül kijelenthetõ, hogy a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium méltó Budavár
kiemelkedõ oktatási hagyományaihoz. Sikere-
inkhez az intézményfenntartó Budavári Ön-
kormányzat mellett a szülõi szervezetek, az
Iskolaszék, a Szülõi Munkaközösség és az Attila
Alapítvány is tevékenyen hozzájárul – hangsú-
lyozta Stelzelné Szabó Erzsébet. – Köszönet ille-
ti a kerületi önkormányzatot, amely az elmúlt
években kiemelt támogatást biztosított az intéz-
ménynek. Az éves költségvetésen túl finanszí-
rozta a belsõ udvar kulturált kialakítását, az is-
kolaépület homlokzatának és az ablakoknak a

részleges felújítását és az egész intézmény elekt-
romos hálózatának korszerûsítését, valamint a
lámpatestek cseréjét. Mindezeken felül a kerü-
let évente több millió forint értékben járul hoz-
zá az oktatás színvonalát még tovább emelõ tan-
eszközök beszerzéséhez – emlékeztetett az igaz-
gató. Hozzátette: képzett pedagógusok, segítõ is-
kolafenntartók, lelkes szülõk máshol is vannak.
A Kosztolányinak azonban a többiekkel szem-
ben van egy óriási, behozhatatlan elõnye. Ez pe-
dig maga a hely, ahol a gimnázium áll: az épület

ablakai a Vérmezõre néznek, mögötte magaso-
dik a Budai Vár, ami maga a történelem. Kar-
nyújtásnyira költõk, írók, egykori lakóházai,
emlékhelyei, számos múzeum és kulturális in-
tézmény. Kevés oktatási intézmény biztosíthat
diákjai és pedagógusai számára ilyen hátteret.
Ehhez az irigylésre méltó szellemi közeghez al-
kalmazkodik az oktatási-nevelési munka, a taná-
rok arra törekednek, hogy minél színesebb, a
tradíciókat a tanórákba beemelõ feladatokkal
inspirálják a gyerekeket. 

A változatos diákéletet, a gyermekközpontú
oktatást emelte ki rövid köszöntõjében a szülõ-
ket képviselõ Szabóné Balási Mária. Elmondta,
hogy a Kosztolányiban az elsõk között beveze-
tett 4+8 évfolyamos képzés maradéktalanul be-
váltotta a hozzáfûzött reményeket. 

A „kosztolányis érzést” emelte ki a diákönkor-
mányzat elnöke. Berta Kriszta szerint az iskola
valóban családtagként fordul a diákok felé, a
napi tanítás mellett a pedagógusok figyelmet
fordítanak az egyéni fejlesztésekre is, megterem-
tik a lehetõségét annak, hogy mindenki megta-
lálja a neki leginkább tetszõ külön programot.
Ennek szellemében szervezik az iskolai verse-
nyeket, sport- és szórakoztató rendezvényeket,
nyelvi táborokat és diákcsere programokat. 

A jubileumi rendezvények zárásaként meg-
tartott Kosztolányi Gála is bõvelkedett meglepe-
tésekben: a mûsorszámok között helyet kapott
a 15 évvel ezelõtt már bemutatott Arany János:
Bajusz címû költeményének adaptációja, míg a
szünetekben a korábbi gálákon készült archív
felvételekkel szórakoztatták a Marczibányi téri
Mûvelõdési Központot zsúfolásig megtöltõ kö-
zönséget. Az iskola tervei szerint a hamarosan
megjelenõ évkönyv is szolgál majd újdonságok-
kal, ugyanis a kiadványhoz járó cd mellékleten
az iskola húsz évének képi feldolgozása is elérhe-
tõ lesz.                                                                           knp

Boldog évfordulót Kosztolányi! 

Húsz év az Attila úton
Idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium. A diákéveit végérvénye-
sen maga mögött hagyó, felnõttkorba lépõ intézmény a jeles alkalom tiszteletére az egész iskolát megmozgató ju-
bileumi programsorozatot szervezett. Terveik között szerepel egy különleges évkönyv kiadása is. 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonában lévõ, 
lakások és helyiségek

eladására, valamint helyiségek
bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest I. kerület, Iskola u. 28. alatti 
felépítményes ingatlan bérbeadására,

valamint a Budapest I. kerület,
Szentháromság téri pavilonsorban 
található kávézó bérbeadására.
A pályázatok beadási határideje:
2011. május 24-én 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
kiírások megtekinthetõk 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.

Tel: (1) 458-3000, 458-3030.

Stelzelné Szabó Erzsébet nyitotta meg az iskolatörténeti kiállítást
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Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év fe-
letti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és ok-
tatók - az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi
általános iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior
Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal diáknak,
hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat,
dolgozzon együtt csapatban más idõsebb felnõt-
tekkel és kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel. To-
vábbi információ: 0620-807-3268, www.civilval-
lalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

Koszorúzás Angelo Rotta emléktáblájánál a Magyar Holocaust Emléknapon

Fõhajtás a zsidó áldozatok elõtt

358 millió forint vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert el a vári üregrendszer feltérképezésére
és megerõsítésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a
Budavári Önkormányzat. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében kiírt európai uniós pá-
lyázat a mesterséges járatok, pincék és barlangok
pillanatnyi állapotát, illetve a felszínnel való kap-
csolatukat bemutató háromdimenziós térkép el-
készítését is magában foglalta. A felméréshez a
közbeszerzésen gyõztes Burken Kft. a legmoder-
nebb, a Várban most elõször használt úgyneve-
zett lézerszkenneléses módszert alkalmazta. A ka-
pott adatok alapján készült el az a térbeli modell,
ami két centiméteres pontossággal ábrázolja az
üregeket, a fõtét – a barlang vagy bármilyen vájat
természetes fala, mennyezete - és a felszíni terep-
tárgyakat, épületeket, valamint ezek távolságát. 

Korábban kizárólag kétdimenziós, általában
kézzel, késõbb mérnöki asztalon rajzolt térképek
készültek az üregekrõl, ezek azonban egyrészt
nem ábrázolják a kéreghez közelebb esõ üregek
teljes területét, másrészt nem eléggé pontosak –
mondta el lapunknak a felmérésben résztvevõ
Kandra Lajos. A Burken Kft. vezetõje szerint töb-
bek között ez az oka annak, hogy a közmûvek,
vízelvezetõ csatornák sokszor nem a megfelelõ
helyre kerültek. A mérnökök ugyanis az eseten-
ként akár több métert tévedõ térképek miatt szó
szerint a sötétben tapogatóztak. Mindez nem vé-
letlen, ahogyan a szakember fogalmaz, a vári üre-
geket a természet megalkotta, a történelem év-
századokon át formálta, azonban a terület átfogó
dokumentálása mindeddig váratott magára. 

Ennek vet véget a háromdimenziós térkép,
amely tulajdonképpen egy térinformatikai rend-
szer: nem csupán az üregek pontos alakját, mére-
teit mutatja meg, hanem azt is, hogy milyen vas-
tag a kéreg, illetve hol helyezkednek el a járatok

egymáshoz, illetve az épületek alapjához és a köz-
mûvezetékekhez képest. A lézerszkennernek kö-
szönhetõen minden adat egy az egyben került a
térképre, azaz nem használnak arányszámokat,
így nincs szükség az egyébként roncsolás mentes
mérési eredmények „lebutítására”. Összességé-
ben a szkennelés a feltárt 33400 négyzetméternyi

felületen mintegy 6,2 milliárd mérési pontot
eredményezett, ez a szám érzékelteti leginkább a
felmérés részletgazdagságát. Ezen kívül elkészült
5300 darab fotó, valamint a geodéziai alappont
hálózat, amelyet akár egy évszázad múlva is hasz-
nálni lehet. Ennek azért van jelentõsége, mert
egyszerûbbé teszi az üregek esetleges változását
reprodukáló késõbbi méréseket.

– A térképen bármely két tetszõleges pontot
kijelölve pontos képet kapunk a felszín és a föld-
alatti terület viszonyáról, így a tervezés, majd a ki-
vitelezés során nincs szükség többé rögtönzések-
re. Nem fordulhat elõ, hogy egy közút beszakad
vagy egy ház megsüllyed azért, mert a mérnökök
nem tudtak az alatta lévõ vékony mennyezetû
üregrõl – hívta fel a figyelmet Kandra Lajos, aki
szerint a felmérés a folyamatosan gondot okozó
vízelvezetés megoldásához is hozzájárulhat,
ugyanis megmutatja a csapadékvíz föld alatti le-
hetséges útját, valamint a felhalmozódás helyeit.
Utóbbi azért bír jelentõséggel, mert a várhegyet

felépítõ márga és mészkõ a víz hatására elveszti
állékonyságát, idõvel egyszerûen feloldódik. 

Jelenleg is zajlik a geofizikai elemzés, amely-
nek végén a mindeddig feltáratlan vagy már elfe-
ledett üregek is bekerülnek a térinformatikai
rendszerbe. Ezt követõen indulhat el az üreg-
rendszer megerõsítésének immáron konkrét
tervezése, majd kivitelezése.                              K. Á.

(Folytatás az 1. oldalról)
1944 novemberében a Vatikánnak írt levelében
így fogalmaz: „a nunciatúra a maga részérõl min-
dent megtett, hogy enyhítsen annyi zsidó szenve-
désén, közbenjárt az érdekelt minisztériumok-
nál, és több mint 13 ezer oltalomlevelet állított ki,
amelyek - legalábbis egy idõre - megakadályozták
sok zsidó deportálását”.

Hasonlóképpen emlékezik Sárközy Mátyás
Vérbeli várbeliek címû könyvében: „Lelki szeme-
inkkel magunk elé képzelhetjük azt a végelátha-
tatlan sort, ami 1944. októberében egyesek sze-
rint egész a Siklóig ért. Zsidók álltak sorba, hogy
vatikáni mentesítõ iratot kérjenek Rotta nunci-
ustól. A nunciatúra irodája gõzerõvel készítette
ezeket, az óbudai gyûjtõtáborból is sikerült oly-
kor kihozni embereket menlevéllel. Az iromány
jogosította felmutatóját, hogy beköltözzék a
Szentszék oltalma alatt álló bérházakba, ilyenek-
bõl csak a Pozsonyi út környékén tizenkettõ léte-
zett.” 

Angelo Rotta ezreket mentett meg a haláltól,
engedélyezte, hogy az általa aláírt biankó pápai
védlevelek százait vigyék és osszák szét a Nemzet-
közi Vöröskereszt megbízottai. Azt mondta ne-
kik: ,,Amit maguk tesznek, az Istennek és Jézus-
nak tetszõ dolog, mert ártatlan embereket mente-
nek meg. (..) Végezzék tovább is munkájukat
Isten dicsõségére”. Angelo Rotta nem volt egye-
dül, sokan harcoltak az elnyomó rendszer ellen,
Slachta Margit cikkeiben állt ki az igaz ügy mel-
lett, a tettéért kivégzett Salkaházy Sára zsidókat
bujtatott a Bokréta utcai munkásotthonban,
Koszorús Ferenc pedig a világháború egyetlen

olyan katonai akcióját vezette, amely során meg-
szállt ország katonai erõt alkalmazott zsidók de-
portálásának megakadályozása érdekében.

A felnõttek mellett a gyerekekrõl is meg kell
emlékezni, akik a budapesti gettó szomszédságá-
ban fociztak, és összeszedték a kerítésen kipöc-
költ, személyi adatokat, az oltalomlevelek számát
tartalmazó cédulákat. Majd a veszéllyel nem tö-

rõdve elvitték az illetékes nagykövetségre az ada-
tokat. 

„Az igazság szabaddá tesz titeket”- idézte II.
János Pál pápa szavait dr. Nagy Gábor Tamás, azt
a mondatot, ami a több ezer magyar zsidó honfi-
társunkat megmentõ Angelo Rotta mellett dol-
gozó Gennaro Verolinó püspöki címerén is szere-
pel: „Veritas vos liberabit”. Az emlékezés és az
igazság össze kell, hogy tartozzon, hiszen a múlt
felidézésének csak akkor van értelme, ha az igaz-
ságkeresés igényével képesek vagyunk kellõ távol-

ságból szemlélni a velünk történteket. Hiszen az
elõttünk járók tanulságtétele az igazság mellett
ugyanannyira szólt a jövõnek, mint az akkori je-
lennek. Ez minden nemzedék és különösen a
maiak múlhatatlan felelõssége, mert csak így jut-
hatunk el végre odáig, hogy magunk mögött
hagyhatjuk azt a XX. századot, amelyet Tzvetan
Todorov így jellemez: „…gyászaink emléke sosem
hagyja, hogy észrevegyük mások szenvedését.” Ne
feledjük: a múlt és a jelen között a legrövidebb
egyenes út az igazságon keresztül vezet, így talál-
kozunk egymással a Magyar Holocaust Emlék-
napján idõtõl és tértõl függetlenül: õk, a tanulság-
tevõk és mi, az igazságkeresõk. – hangsúlyozta
Budavár polgármestere.

Ötvenmillió ember halt meg a második világ-
háborúban, a legnagyobb veszteséget a zsidóság
szenvedte el – mondta Julius Janus. A pápai nun-
cius hangsúlyozta: még ebben az õrült idõszak-
ban is voltak az üldözöttekért felelõsséget vállaló
igazak. Mint Angelo Rotta, aki a pápa tudtával és
beleegyezésével mentette a zsidó embereket,
örökkévaló példát mutatva ezzel az elkövetkezõ
generációknak. Julius Janus egyúttal reményét fe-
jezte ki, hogy a jelenleg használaton kívüli Dísz té-
ri épületet a katolikus egyház visszakaphatja az ál-
lamtól. Ebben az esetben elképzelhetõnek tartja,
hogy Angelo Rotta egykori hivatalában emlék-
múzeumot hozzanak létre.

A beszédeket követõen dr. Erdõ Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek és Totha Péter Joel
megbízott vezetõ tábori rabbi mondott kegyeleti
imát, majd a jelenlévõk elhelyezték az emlékezés
koszorúit Angelo Rotta emléktáblájánál.        - pp -

AVilág Igaza elismerés a nem zsidóknak adha-
tó egyik legmagasabb izraeli állami kitünte-

tés, a mai napig 24 országból közel 23 ezer ember
kapta meg. Mindannyian, önzetlenül, akár életük
kockáztatásával mentették embertársaikat a holo-
caust idején. Köztük van nyolcszáz magyar: Apor
Vilmos boldoggá avatott püspök, Márton Áron
Erdély püspöke, boldog Salkaházi Sára, a Szociális
Testvérek Társaságának nõvére, Slachta Margit,
az elsõ magyar nõi országgyûlési képviselõ, Koren
Emil, Keken András és Sztehlo Gábor, evangélikus
lelkészek.  

Hamarosan megkezdõdhet a föld alatti járatok megerõsítése

3D térkép készült a vári barlangrendszerrõl Márai Szalon áprilisban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 2011. április
26-án 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Terem-
ben (Budapest, I., Úri u. 58.). 

Az áprilisi Márai Szalon címe Boldogságteremtés.
Vendégek: Gyöngyössy Katalin színmûvész, Kiliti
Zsuzsanna, a Csipkeház igazgatója, Balla Géza bo-
rász és dr. de Châtel Rudolf professor emeritus, az
Európai Belgyógyász Társaság volt elnöke. Közre-
mûködik: Antóni Tamásné csipkevarró. Házigazda:
Szigethy Gábor.

Klubdélután a Testvérvárosi Egyesületben
A Testvérvárosi Egyesület április 27-én 16 órakor
tartja következõ klubdélutánját, melynek témája
Lendva testvérvárosunk, úti élményeink és a kap-
csolat folytatása. Minden érdeklõdõt várunk a Vár-
negyed Galériában (I., Batthyány u. 67).

Bringázz a munkába! 
A Magyar Kerékpárosklub kampányának tavaszi for-
dulója május 8-ig tart. A kampány célja idén is az,
hogy minél többen pattanjanak nyeregbe, kipróbál-
ják és megszeressék a kerékpáros közlekedést, átél-
jék a kerékpározás élményét. A kerékpározás ugya-
nis a legegészségesebb, leggyorsabb, legolcsóbb és
leginkább környezetbarát közlekedési forma. Akik
szeretnének versenybe szállni az értékes ajándéko-
kért - wellness hétvége, kalandtúra, értékes kerék-
párok - azoknak a kampányidõszakban kell regiszt-
rálniuk a www.bam.hu oldalon.

Megemlékezés Teleki Pál haláláról
Április elején emlékeztünk meg dr. gróf széki Teleki
Pál, a tragikus sorsú miniszterelnök haláláról. A 70.
évforduló alkalmából közel hetvenen vettünk részt a
rendezvényen. A Budai Várban, a Sándor Palota
elõtt gyülekeztünk, amikor a palotából távozó
Schmitt Pál köztársasági elnök kocsijából kiszállva
kézfogással üdvözölt bennünket, miközben pár szót
váltott velünk. 

Az ünnepség rövid megnyitóját Ferencz György, a
Naphegy-Tabán Környezetvédõ és Városszépítõ
Egyesület alapító elnöke tartotta. Arató László cser-
késztiszt Teleki Pál, napjainkban is idõszerû gondola-
taiból olvasott fel. Ezek között hallhattuk: ,,A mai kor
problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy
megküzdhessünk vele.” Ezt követõen Dr. Bertényi
Iván történész professzor részletesen ismertette
Teleki Pál életét, fáradhatatlan munkásságát, tudós
és kezdeményezõ politikai tevékenységét, végül tra-
gikus halálának körülményeit. 

Az elõadás és a zárszó után megemlékezés a cser-
készinduló és a Szózat eléneklésével, valamint a
cserkész emléktábla megkoszorúzásával ért véget.      

Vecsey András

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja május 3-án,
kedden 12-tõl 15 óráig lesz a Budavári Mûvelõdési
Ház földszinti színháztermében (I., Bem rkp. 6.). Té-
ma: anyák napi megemlékezés.

Erdélyi turnén a Magyar Állami Népi Együttes
Hat erdélyi városban mutatja be Édeskeserû címû
elõadását a Magyar Állami Népi Együttes április 26.
és május 1. között. 

A határon túli közönség, valamint a társulat is rég-
óta várta már, hogy ismét Erdélyben turnézhasson,
de az elmúlt években csak néhány zenekari koncert,
illetve egyetlen elõadás erejéig (2007., Verbunkos)
sikerült vendégszerepelnie Romániában, ,,igazi” tur-
nén utoljára évekkel ezelõtt volt. A jubileumi évben
az elõadómûvészeti törvény adta lehetõséggel élve,
külsõ támogatásnak köszönhetõen sikerült meg-
szervezni a turnét, amelynek állomásai a követke-
zõk: Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely,
Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy. A
turnén harminc táncos mellett a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara, illetve szólóénekesként Enyedi
Ágnes, Herczku Ágnes és Hetényi Milán vesz részt.
Mûsoron a 2009-ben bemutatott Édeskeserû címû
elõadás lesz, amelyet még nem láthatott az erdélyi
közönség. 

Segítség a drogfüggõknek 
Budapesttõl 35 km-re bentlakásos drogterápiás ott-
hon mûködik azok számára, akik szabadulni szeretné-
nek drogfüggõségükbõl, www.drogterapia.hu.

RRöövviiddeenn

Idén, május 28-án a Budavári Önkormányzat is csatlakozni kíván az orszá-
gosan megrendezésre kerülõ Szomszédünnephez.

A Szomszédünnep célja, hogy az egy lakóterületen élõ emberek a közös
szervezés során megtapasztalják az együtt
töltött idõ örömét, aminek késõbbi hozo-
mánya a mindennapokat megkönnyítõ
erõsebb összetartás és segítségnyújtás.

A Szomszédünnep nemzetközi szinten
immáron 10 éves múltra tekint vissza.
Eredményeinek híre páratlan gyorsasággal
hódította meg a világot, mára 5 kontinensen, 30 országban, 1200 város-
ban több millió ember tart Szomszédünnepet. 2010-ben Magyarországon
elsõként Pécsett a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit
Kft. közremûködésével került megrendezésre az ünnep. Pécsett a rendez-
vény nagy sikert aratott, közel 2500 résztvevõvel. A tavalyi sikereknek kö-

szönhetõen idén a rendezvény országos szinten kerül megrendezésre. A
Szomszédünnep lényege, hogy a kisközösségek magukénak érezzék az ün-
nepet, érezzék át a saját szervezés örömét, a közösség kovácsolásának ere-

jét, így a szervezésben a legnagyobb szerepe
a helyi civileknek és aktivistáknak van,
akik a saját kisközösségükben kezdik el
szervezni az eseményt. Bármilyen lakótér
részt vehet az ünnepben, hiszen utca, park,
tér minden lakóközösség közelében van. 
Várjuk azokat a lelkes szervezõket, akik sa-

ját lakóhelyükön vállalják, hogy összehozzák a lakókat. Reméljük, hogy
együtt felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel szebbé te-
hetjük közös hétköznapjainkat. Jelentkezésüket a jambor.szonja@buda-
var.hu és a blazsovics.livia@budavar.hu címen várjuk. További informá-
ció: 458-3044.

Szomszédünnep 2011. 

Nyissunk egymásra!

Sikeresen pályázott a vári barlangok felmérésére, valamint állagmegóvására a vagyonkezelõi jogokat gyakor-
ló Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a Budavári Önkormányzat. A tavaly õsszel elnyert európai
uniós támogatásból nemrégiben elkészült a polgárváros területe alatt húzódó ismert természetes és épített üreg-
rendszert tökéletesen leképezõ háromdimenziós modell, amely minden eddiginél pontosabb képet ad a föld alat-
ti világ pillanatnyi állapotáról. A térkép birtokában célzottan indulhat meg az üregrendszer megerõsítése.
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Régiekre emlékezve

Itt a húsvét!
Itt van bizony, bár idén nagyon késõn érke-
zett. Szinte a lehetõ legkésõbb, húsvéthétfõ
ugyanis Márk napjára, április 25-re esik. Hús-
vét nemcsak a legnagyobb, hanem a legrégibb
keresztény ünnep, megünnepelték már az õs-
keresztény egyházban is. Az egyházi év összes
mozgó ünnepe húsvéthoz igazodik. A 325-
ben megtartott niceai zsinat határozta meg a
pontos idejét, eszerint a tavaszi napéjegyenlõ-
ség – március 21. – utáni holdtöltét követõ va-
sárnap van húsvét. Bõ egy hónap különbség
lehet tehát a húsvét beköszönte között a kü-
lönbözõ években. Három éve, 2008-ban szin-
te a legkorábban volt, március 23-án, most
egy nap híján a legkésõbb. A húsvét határozza
meg a farsang hosszát is, a nagyböjt idejét és a
pünkösdöt is.

Húsvéttól számítva elõtte is utána is megne-
vezték a vasárnapokat, de ezeket a megnevezé-
seket ma már nagyon kevesen ismerik, pedig
kár veszendõbe menni hagyni ezeket a szép el-
nevezéseket.

A mozgó ünnepkör a húsvétvasárnap elõtti
hetvenedik napra esõ vasárnappal kezdõdik,
neve hetvenedvasárnap. Ez még bõven a far-
sang idejére esik. Ezt követi hatvanadvasár-
nap (sexages), következõ az ötvenedvasárnap,
vagy farsang vasárnapja. 

Az ezt követõ vasárnapok elnevezése az erre
a napra elõírt latin nyelvû miseszöveg elsõ sza-
va. A nagyböjt elsõ vasárnapja Invocabit (se-
gítségül hív), a második Reminiscit (visszaem-
lékezés), a harmadik Oculi (szemeim), a ne-
gyedik Laetare (örülj). Ezután következik fe-
ketevasárnap, ekkor vonják be az oltárképe-
ket feketével, illetve lilával. Ezután már virág-
vasárnap következik, latin neve Palmárum.
Ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe, a város
népe az utcákon ujjongva köszöntötte és pál-
maágakat lobogtatott. Ekkor veszi kezdetét a
nagyhét és Jézus szenvedéstörténete. 

Virágvasárnap barkát szentelnek a bevonu-
lás emlékére. Nagycsütörtök estéje az utolsó
vacsora ideje, ekkor némulnak el harangok.
„A harangok Rómába mentek”- így mondják.
Itt, most nálunk a Mátyás-templomban érde-
kesség, hogy a harangok ténylegesen elmen-
tek, felújításra, megszépítésre, ha nem is Ró-
mába, hanem Passauba, de húsvétkor újra di-
adalmasan felzúgnak. 

Nagypénteken kálváriát járnak a hívõk, a ti-
zennégy stáció mindegyikénél megállnak,
énekelnek, imádkoznak, megemlékeznek Jé-
zus szenvedésérõl és kereszthaláláról. Nagy-
szombat estéje a feltámadás, a diadal, zúgnak
a harangok, felharsan az alleluja, az emberek
boldogan ünnepelnek. Körmenet van min-
den templomban és a környékükön, új tüze-
ket gyújtanak és a képekrõl lekerülnek a lila és
fekete leplek. A családok asztalára sonka és to-
jás kerül és húsvéti kalács.

Húsvétvasárnap ünnepi ebéd, sok helyen
ilyenkor a tágabb rokonság is összejön. A gye-
rekek megkeresik a nyuszifészket, az elrejtett
ajándékokat.

Húsvéthétfõ pedig a locsolkodásé. A lá-
nyok, asszonyok meglocsoltatnak – kölnivel
vagy vödörbõl – hogy el ne hervadjanak a kö-
vetkezõ esztendõben. Ilyenkorra már a ter-
mészet is kibontja teljes tavaszi pompáját, ki-
virágzik, kizöldül. A fény és az élet visszatér,
elfeledjük a hideg telet, testünk és lelkünk
megújul. 

Eleink itt a kerületben ekkor tartották a
húsvéthétfõi Gellért-hegyi búcsút. Nemcsak a
környékbeliek, de a „távoli” Pest lakói is eljöt-
tek. Hosszú sorok kígyóztak fölfelé ösvénye-
ken, úttalan utakon, hogy fent ünnepeljenek,
egyenek, igyanak, régi ismerõsökkel találkoz-
zanak és felhõtlen jókedvben mulassák ezt a
szép tavaszi napot.

Álljunk meg egy pillanatra örülni, megújul-
ni, feltöltõdni fénnyel és meleggel a rohanó
hétköznapok között!

dr. Reisinger Frigyesné

Tavaly november 18-án szállították el a németor-
szági Passauba a Mátyás-templom megmaradt két
történelmi harangját. Rudolf Perner mûhelyé-
ben a régi harangok teljes felújítása és áthangolá-
sa mellett elkészült a templom hiányzó, három
nagyméretû harangja, valamint a Szent Mar-
gitról elnevezett 110 kilós kis lélekharang,
amelyet a nemzetközi hírû öntõmester –
Rudolf Perner mûhelyében készült többek kö-
zött a Szent István bazilika nagyharangja is -
ajánlott fel a budavári plébániának. A mintegy
130 millió forintba kerülõ harangrekonstruk-
ciós programot a Norvég Alap közel kilenc-
venmillió forinttal támogatta, a pályázati ön-
részt, tizenhatmillió forintot a Budavári Ön-
kormányzat biztosította. A teljes beruházást
végül szponzorok bevonásával sikerült megva-
lósítani.

A harangok húsvéti megszólalása alkalmá-
ból megtartott sajtótájékoztatón dr. Nagy
Gábor Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a
harangok felújításával és újraöntésével ki-
egyenlítettük történelmi adósságunkat. Úgy
látja: a Mátyás-templom fejlesztése valameny-
nyiünk közös ügye, hiszen a koronázó temp-
lom nemzeti kegyhely. Hozzátette: az önkor-
mányzat minden olyan kezdeményezést tá-
mogat, amely megpróbálja „összerakni múl-
tunk elveszett darabjait”. Ennek szellemében
került sor a Déryné szobor pótlására, ezért
kapnak márvány emléktáblát a kerületben
egykor élt nagyjaink és ezért öröm, hogy most
a Mátyás-templom évtizedes hiányosságát is
pótolhattuk.

A munkálatokat felügyelõ Mátéffy Balázs el-
mondta, hogy a régi-új harangok decemberben
érkeztek vissza a Budai Várba, beépítésükkel
azonban meg kellett várni, míg helyére kerülnek
a Közép-Európán elsõként a Mátyás-templom-
ban alkalmazott elleningás harangszékek. Ezekre
azért van szükség, mert a XIX. században megle-
hetõsen rossz minõségû mészkõbõl épült Mátyás-
torony szerkezetét nagy szélben a hat harang
együttes megszólalása túlzottan megterhelte vol-
na. A harangok súlyával megegyezõ tömegû el-
leningák gyakorlatilag teljesen megszüntetik az
esetleges oldalirányú, káros mértékû elmozdu-
lást. Ezt követõen kerülhetett sor a harangok
beemelésére, a mûszaki átadás után pedig húsvét
nagyszombat estéjén, fél kilenckor – amikor a
magyar hagyomány szerint a harangok visszatér-
nek Rómából - a hívõk és Budapest belsõ részei-
nek lakossága is megtapasztalhatja a hat harang
együtthangzását. Mátéffy Balázs szerint a hat ha-
rang egyszerre csak ritkán, évente legfeljebb hat-
hét alkalommal lesz hallható, ezért mindenkép-

pen érdemes lesz húsvétkor figyelni a vári ha-
rangszót. Annál is inkább, mert a húsvét hétfõn
megtartott adománygyûjtõ hangversenyen az új
harangokat egyenként is bemutatják a közönség-
nek. Bár a harangnyelvvel megszólaltatott ha-

ranggal nem lehet dallamokat létrehozni, a rit-
mus és a sorrend változtatásával különbözõ ak-
kordok nyerhetõk – ezek lesznek hallhatók a
hangverseny szüneteiben. A koncert bevételét
többek között a toronyról még hiányzó fazsaluk
beépítésének finanszírozására fordítják. A kõab-
lakok elzárásával a tornyon belül kialakuló rezo-
náló térnek köszönhetõen a harangok elnyerik
végsõ hangzásukat. 

Az adománygyûjtõ hangversenyen fellép
Németi Gergely (tenor) a Bécsi Állami Operaház
magánénekese, Kertész Mónika (mezzoszoprán),
Hercz Péter (basszus) énekmûvészek, valamint a
Capo di tutti i capi Kamarakórus. 

A Mátyás-templom plébánosa arra emlékezte-
tett, hogy május elsején II. János Pál pápa boldog-
gá avatásának tiszteletére újra félreverik a temp-
lom harangjait. Rámutatott: a harangok az Isten
és ember közötti kapcsolat szimbólumai, annak
jelképei, hogy a halandók képesek felülemelked-
ni bûnös énjükön. Ennek egyik legszebb meg-
nyilvánulása, a feltámadást és az emberi újjászüle-
tést hirdetõ húsvéti harangszó.                           - p á - 

Adománygyûjtõ koncert a Mátyás-templom javára 

Húsvétkor megszólalnak a harangok
„Szóljanak a harangok, szóljon allelujja”

(Babits Mihály: Húsvét elõtt)

Húsvéti gondolatok
Már túl vagyok az elsõ adventi, karácsonyi ünne-
pen, a Gyertyaszentelõ és Gyümölcsoltó ünnepén
is, túl vagyok a nagyböjt nagyobbik részén, de még
soha nem voltam húsvétkor itt a várban a Má-
tyás-templomban. Láttam már a feltámadási
körmenetet autóból, még a csengõ és harang zú-
gása is a fülemben van, de még a feltámadást itt
nem ünnepeltem. De ha valaki megkérdezné, mi-
lyen érzés volt a szószékrõl beszélni karácsonykor,
újévkor - követve az elõdök hagyományait- akkor
ahhoz a hasonlathoz kellene nyúlnom, hogy már
karácsonykor megéltem a húsvéti szenvedés tit-
kát, így tehát ezen az ünnepen már lesz egy kis ta-
pasztalatom.

1898-ban a Mátyás-templom Historia Do-
mus-a így emlékezik meg a húsvét ünnepérõl. „A
bíbornok herczeg prímás (Vaszary Kolos 1891-
1912) tartja azonkívül minden évben a budavári
Koronázó templomban a húsvéti nagy heti ájta-
tosságokat. Ú.m. (Úgy mint): Nagy csütörtökön a
Szent mise után a lábmosást, hogy pénteken a
csonka misét és húsvéti vasárnapon az ünnepi
nagy misét, mely szertartásokra a hívek nagy tö-
mege gyûl egybe.” Késõbb mivel a templom soha
nem lett székesegyházzá, a húsvéti liturgiát a két
háború között a pápai nuncius vezette, aki itt la-
kott a várban.

Ez a húsvét nem csak nekem lesz elsõ, hanem a
négy és fél éve elindult és most már a helyükön lé-
võ harangjainknak is. Ezek a harangok elõször
fogják hirdetni nagyszombat éjszakájának titkát. 

El lehet ítélni, le lehet köpni, ki lehet gúnyolni,
meg lehet feszíteni, át lehet szúrni. De harmad-
napra föltámadt. Nem azért, hogy megbosszulja,
nem azért hogy gúnyolódva mondja, nem azért,
hogy megítélje tanítványait, elítélõit, hanem
azért, hogy szeretettel mosolyogva mondja. „Ne
féljetek!” A régi harangjaink 1978. október 22-én
beharangozták az egyház új pápáját, de ezek a ha-
rangok a szomorú hírt is megszólaltatták 2005.
április 2-án, amikor a feltámadás hiteles tanúja
meghalt. Azonban május 1-én Boldog II. János
Pál örömteli eseményét is bele fogják zúgni a fü-
lünkbe ezek a harangok. 

Húsvét lesz. A harangjaink hirdetik, hogy a ha-
lált legyõzte Krisztus. A fiatalok énekét hallom,
akikkel a keresztutat jártuk végig, ott ahol Angelo
Rotta és II. János Pál is imádkozott. Mindenki ta-
lálkozik egyszer a megfeszített szeretettel. 

A Feltámadt Krisztus örömével és gyógyító sze-
retetével kívánok minden kerületi lakosnak, ál-
dott Húsvéti ünnepet. Krisztus feltámadt, való-
ban feltámadt. 

SSüülllleeii  LLáásszzllóó  pplléébbáánnooss, Mátyás-templom 

Bach Preludiumát Maróth Bálint csellómûvész
szólaltatta meg, majd Incze Ildikó Olasz Ferenc
Mindörökkön örökké címû könyvébõl idézte a
mûvész ars poeticájának részletét: „Forog a világ,
de áll a kereszt. Állunk keresztjeink tövében, me-
lyek összekötik az eget és a Földet. Az idõ és az
örökkévalóság középpontjai. Keresztjeink a ket-
tõs szövetség. Ég és Föld, Isten és ember között.
Állunk keresztjeink tövében. Jézus születésének
2000. évfordulóján nem csak magunkkal, de ke-
reszthalálával és föltámadásával is szembesül-
nünk kell…”

A kiállító mûvészt és a megnyitó ünnepség ven-
dégeit az ünnepi várakozás jegyében köszöntötte
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. Üdvözlõ
szavaival arra emlékeztetett, hogy a húsvéti áhítat
hallgatásra és szemlélõdésre inti az embert. 

Rövid köszöntõjét Pilinszky János Az alázatról
címû írásának üzenetére fûzte fel. „Az alázat, az
igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden
nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erõ-
feszítés elõfeltétele” – írja Pilinszky. Ily módon
alázat az is – folytatta a polgármester –, ahogyan
Olasz Ferenc fordul témája felé. E képek szavak
nélkül, némaságukkal is beszélnek hozzánk.
„Igazi tudásunk ott kezdõdik, azon a határon,
ahol személyiségünk átér a személytelenbe” – írja
a költõ, s Olasz Ferenc is e személytelenbe oldó-
dott mesterek közé tartozik. A mûvész képeivel
állított emléket az ügyes kezû parasztoknak, az
egykori kézmûveseknek. 

„Egyik kitûnõ szobrászunk mesélte – emléke-

zett Pilinszky János –, hogy egyszer az út mellett
heverõ, különös kõdarabra talált. - Ez az én leg-
jobb szobrom – mondotta a felismerés ámulatá-
ban, amint a követ a kezébe emelte. S meg is mu-
tatta a szobrot, amin egyetlen karcolást sem vég-
zett. A kõ nyers, természetes burka alatt csodála-
tosan törékeny madonna rejtezik, karján a gyer-
mekkel. Utánozhatatlan csoda. Egyszerre nyers
kõ, csak kõ – s tökéletes szobor! S kétségtelenül
annak az alkotása, aki rátalált és felismerte. De az
is igaz, aki felismerte, s volt bátorsága ’magáénak’
vallani, az a ’saját’ szobrairól meg azt tudja, hogy
minél jobbak, annál kevésbé az övéi. Alázat nél-
kül, nincsen alkotó.” 

Olasz rátalált a saját ’köveire’ s volt bátorsága
magáénak vallani õket! Ha végigjárják ezt a tárla-
tot, érezni fogják, hogy a képeknek teremtõ ere-
jük van – zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor Ta-
más.

Bolba Márta evangélikus lelkészjelölt azokat
szólította meg, akik gyakran kérdik: - Hol van az
Isten? -A régi szavakban, a zsoltárokban, a köny-
vekben, a filmekben, a képekben mindig megta-
lálható! – hangzott a felelet. Az ünnep elõtt, a lel-
késznõ a húsvét három ütemét idézte. Az elsõ
ütem nagycsütörtök eseménysora: Krisztus aszta-
lához hív bennünket. A második ütem a kereszt
üteme, hiszen a kereszt a halálos szeretet szimbó-
luma. Végül a harmadik ütem maga a húsvét, az
üres sír, amelynek történetét a tanúk tették hite-
lessé. Olasz Ferenc képei egytõl egyig errõl tanús-
kodnak – mondta Bolba Márta –, majd a 36. zsol-

tárral zárta szavait. A tárlatmegnyitón Incze Il-
dikó Juhász Gyula: Eljön mindenkinek a pilla-
nat, és Weöres Sándor: Mária siralma címû ver-
sét mondta el, majd Bach: G-dúr prelúdiumát
hallhatta a közönség.

A kiállítás, amelyen olyan apró települések
pléh-Krisztusai és templomai kerülnek reflektor-
fénybe, mint Giródtótfalu, Tarnaméra, Budafa
és nemzeti múltunk olyan értékeit láthatjuk fény-
képre álmodva, mint a Himnusz és a Szózat, ápri-
lis 28-ig látható a Batthyány u. 67. szám alatt. 

r. a. 

„Húsvéti áhítat” a galériában

Öthónapnyi hallgatás után nagyszombat estéjén elõször szólal meg plénumban, azaz egyszerre a Mátyás-
templom felújított két történelmi és négy újraöntött harangja. A régen várt esemény a Norvég Alap, a
Budavári Önkormányzat és szponzorok támogatásának köszönhetõen jöhet létre. Húsvéthétfõn adománygyûj-
tõ hangversenyt szerveznek, a koncerten a harangok is szerepet kapnak.

Faragott madonnák, kézzel festett pléh Krisztusok, archaikus oltárok és templomkertek gyönyörû színes fotói
fogadják a látogatót a Várnegyed Galériában. Olasz Ferenc fotográfus, filmrendezõ Húsvéti áhítat címû ki-
állításával áprilisi 14-én ismét megnyílt a Várnegyed Galéria.

Nagyszombaton este fél kilenckor egyszerre szólalnak meg a
Mátyás-templom harangjai
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A Mátyás-templomban II. János Pál pápa boldoggá
avatásának napján, május 1-jén, a délelõtti szent-
misén láthatják a hívõk elsõ ízben azt a portrét,
amit Holesch Dénes festõmûvész 1979-ben, Kana-
dában készített a lengyel származású pápáról. A kép
egy hónapon keresztül látható majd a fõoltár mellett.
A festményrõl és alkotójáról Fekete Klárával, a
Holesch-hagyaték gondozójával beszélgettünk.

s Kérem, mutassa be Holesch Dénest olvasóinknak!
Holesch az 1930-as években Besztercebányáról
indult fél évszázados világjárására. 15 országban
élt, festett, kiállított, elismert festõ lett. A szabad-
ság rabja volt, miközben örökös honvágy gyötör-
te. Megkésve, betegen, ismeretlen festõként
tért haza Budapestre, és hamarosan meghalt.
Hosszú évek önkéntes munkájával újra felfe-
deztük, hazahoztuk gazdag hagyatékának egy
jelentõs részét a nagyvilágból. Mára sikerült el-
érnünk, hogy Holesch-t a magyar festészet
„ezüst vonulatának” jelentõs képviselõjeként
jegyzik; külföldi sikerei után magyar örökség-
ként kezelik munkásságát. Tavaly ünnepeltük
születésének századik évfordulóját. A Képzõ-
mûvészeti Akadémián Réti István növendéke
volt, majd bátyja hívására Kínába utazott. A 26
éves festõ képeit a pekingi lapok is méltatták,
mégis tovább hajtotta a kalandvágy. Utazásai
során mindvégig festészetbõl élt. Kína után
Japánban, majd a Fülöp-szigeteken töltött né-
hány hónapot – Manilában a kormányzó is
rendelt tõle portrét. Kipróbálta egy fejvadász
törzs tagjainak életét, majd Jávát érintve Balin
telepedett le. Két év után egy expedíció kedvé-
ért kelt át Ausztráliába, de a tervezettnél jóval
tovább maradt. Sydneyben kiállítása nyílt,
portrékat, zsánerképeket festett, a társasági
élet meghatározó alakja lett. Itt ismerkedett
meg feleségével, Joyce Greer-rel, kora egyik leg-
ismertebb ausztrál zongoramûvésznõjével.
Holesch Dénes ettõl kezdve feleségével járta a
világot, utazott az Egyesült Államokba, majd
Párizsba, Rómába és Kanadába, ahol maga is
sikeres pályát futott be. Két gyermekük született,
Laura és Hugó. A világjáró festõmûvész 73 éve-
sen, halálos betegen a teljes ismeretlenségbe tért
vissza Magyarországra. 1983-ban hunyt el Buda-

pesten. Élettörténetérõl „Holesch: A szabadság
rabságában címmel” jelent meg kötet. Megkezd-
ték a festõrõl szóló dokumentumfilm forgatását
is, amely – ha sikerül a befejezéshez támogatókat
találni – hamarosan látható lesz a mozikban. (A
festõ pályájáról a www.holesch.net honlapról tájé-
kozódhatnak az érdeklõdõk.)
s A mûvész elsõsorban portréfestõként vált is-
mertté?

A szalonfestészetnél már fiatalon is többre vá-
gyott. Mûvészetében a Kelet egyszerûsége páro-
sul a nagybányai iskola ismérveivel. Erõs jellem-
ábrázoló készségérõl tanúskodnak arcképei, a
New York-i Portréfestõk Társaságának tagja volt.

Holescht azonban elsõsorban lovas témájú vász-
nai miatt jegyzik a nagyvilágban. Lóábrázolása
egészen egyedi, hiszen gyermekkori, besztercebá-
nyai lovas emlékeit felidézve, eleven, mozgásban

lévõ négylábúakat festett, senkivel össze nem té-
veszthetõ impresszionista stílusban. Lovas képei
a szabadság és a honvágy szimbólumai. Életmûve
a világ tucatnál is több országában, szétszórva
maradt fönn. A tavaly megrendezett centenáriu-
mi kiállítás volt az elsõ, ahol a hazai és külföldi
gyûjtõktõl kölcsönkért mûvek kiállításával festé-
szetének keresztmetszetét láthatta végre a hazai
közönség.

s Ön a hagyaték gondozójaként bizonyára ismeri
a festõ II. János Pál pápáról készült alkotásának tör-
ténetét…

A portré a legendás lengyel-magyar barátság je-
gyében, a pápa védnöksége alatt rendezett jóté-

konysági estre készült. Karol Wojtyla pápává
választását követõen, 1979. április 5-én, a
montreali Lengyel Mûvészeti Központ kiállí-
tással egybekötött hangversenyt rendezett.
Holesch Dénes erre az alkalomra készítette el
a lengyel pápa arcképét, amelyet a többi kiállí-
tott festményével együtt eladásra kínált. A mû-
vész a képek bevételébõl jelentõs összeget ado-
mányozott a pápa tevékenységének támogatá-
sára. A kezdeményezéstõl meghatott pápa ál-
dását és imádságait küldte a szervezõknek. A
festmény egy amerikai gyûjtõhöz került, aki a
boldoggá avatás tiszteletére –egyelõre a mû-
vész „Sárga liliomok” címû csendéletéért cse-
rébe – a közelmúltban kölcsönadta a mintegy
ötezer dollár értékû képet. Néhány héttel ez-
elõtt megkerestem a Budavári Nagyboldog-
asszony plébániáját, bemutattam Holesch Dé-
nes munkásságát, és kértem, hogy a boldoggá
avatás tiszteletére II. János Pál portréját kiállít-
hassuk a Budavári Nagyboldogasszony temp-
lomban. Dr. Süllei László kanonok úr öröm-
mel fogadta, támogatta kezdeményezésemet.
„Cselekedjük a jót, amikor alkalom adódik
rá” –nyilatkozta Holesch, a festõ, az eseményt
beharangozó, korabeli kanadai újságcikkben.
Úgy vélem, mi is II. János Pál célkitûzéséhez
híven, Istennek tetszõen cselekszünk, amikor
bemutatjuk a portrét a hívõknek és a magyar

mûvészet rajongóinak. Nem titkolt vágyunk,
hogy a hazai mûgyûjtõk nagyvonalú támogatása
révén a festmény végleg Magyarországon marad-
hasson.                                                                  Rojkó A. 

Emlékezés Máraira a Költészet Napján

Az írás mágia
A Költészet Napján, Márai Sándor születésének
111. évfordulóján közös megemlékezést tartott a
Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány. Az alkotó krisztina-
városi szobránál Oláh János költõ és dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester osztotta meg ünnepi
gondolatait a közönséggel.

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak,
hogy ember voltam, és az értelem szikrája vilá-
gított az én homályos lelkemben is. Láttam a
földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a
szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a
csalódásokat. A földön éltem és lassan felde-
rültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen
csodálatosan rendjén való és egyszerû! Tör-
ténhetett velem más, jobb, nagyszerûbb? Nem
történhetett. Megéltem a legtöbbet és a leg-
nagyszerûbbet, az emberi sorsot.” – idézte
Oláh János költõ Márai Sándort a Füves
könyv Önmagamról címû írásából. A Köl-
tészet napi ünnepségen felszólaló mûvész arra
emlékeztetett, hogy Márai életmûvét és életét

végigkísérte a halállal való szembenézés. Fia el-
vesztése – aki három hetesen halt meg kóros
vérszegénységben – hónapokig szótlanságra
kárhoztatta. Aztán apósa halála rendítette
meg, akit nem sikerült kimenteni a kassai get-
tóból. Idõs korában feleségét és fogadott fiát
temette el, s elveszítette három testvérét is. A
sok családi tragédia mellett a nemzet és a nyelv
halálának víziója is nyomasztotta. Oláh János
szerint az emigráció hibernált létében a kultu-
rális tetszhalállal való folyamatos szembesülés
a teremtõ, mágikus szavak megidézésére ösztö-
nözte Márait, aki Mágia címû novelláskötet-
ében így írt ars poeticájáról: „Az írás mágia.
(…) Keverék szóból, álomból, jelképbõl, érzés-
bõl, keverék, bûvös jegyek egyvelege, melynek
visszaható ereje van az életre, éppen úgy, ahogy
az életnek szóalkotó, jelkép-elevenítõ ereje is
van.”

A kerület polgármestere úgy vélte: közös fel-
adatunk, hogy mindaz, amit irodalmi nagyja-
ink, köztük Márai ránk hagytak, mindennapi
élményünk és tapasztalatunk legyen, ezért
szükséges újból és újból felidézni gondolatai-
kat. Dr. Nagy Gábor Tamás megjegyezte: a köl-
tészet nem csak a „márványba vagy ércbe ön-
tött költõink” hagyatéka, a költészet minden-
kinek a lelkében benne van, mindenki magá-
ban hordozza. Az is, aki maga nem válik költõ-
vé, élete során biztosan leír vagy kimond jó né-
hány olyan mondatot, szófordulatot, amely
akár költészet is lehet – azt azonban sohasem
lehet tudni, mibõl lesz késõbb idõtálló, nyom-
tatott alkotás, s mi az, amit csak egy másodperc
õriz meg.

A Budavári Önkormányzat és a Márai Sán-
dor Kulturális Közalapítvány közös megemlé-
kezésén Incze Ildikó olvasott fel Márai-íráso-
kat – elhangzott két verse, a Credo és a Hol va-
gyok? valamint egy-egy részlet a Szépséges Vár
címû esszéjébõl és a Füves könyvbõl. Az ün-
nepség zárásaként Márai Sándor Mikó utcai
szobránál és a szemközti emléktáblánál koszo-
rút helyezett el dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester a
Budavári Önkormányzat, dr. Falvy Zoltán a
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, dr.
Buzinkay Géza a Várbarátok Köre és a Litea
Könyvszalon, Vejtei Lászlóné a Budavári
Lakosok Szövetsége nevében, valamint egy di-
ákcsoport a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
képviseletében. A Márai-család leszármazott-
jaként Jáky Jánosné hozott virágokat az alkotó
szobrához.                                                                 - d - 

A budaváriak kedvelik a társasági összejövetele-
ket; a hajdani szalonok évek óta új életre kelnek
ezen az égtájon. Április 12-én, az MTA Zenetu-
dományi Intézetében tartotta elsõ rendezvényét
a Budavári Zenei Szalon, ahol a házigazda Szilasi
Alex zongoramûvész vezetésével a muzsika- és
mûvészettörténet kedvelõi adtak egymásnak
randevút.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a vendé-
gek mellett az „újszerû vállalkozást” is köszöntöt-
te, amelynek már elõzetes hírére is zsúfolásig
megtelt a barokk palota Bartók terme. Bevezetõ
szavaival a helyszínt méltatta, amely Tallian
Tibor igazgató és Halász Péter igazgató-helyettes
támogatásának köszönhetõen megnyitotta kapu-
ját a helyi közönség elõtt, és amely nevét onnan
kapta, hogy otthont ad Bartók Béla egykori
Bösendorfer zongorájának.

A polgármester elmondta, hogy a zenei szalon
gondolata 2010. október 23-án vetõdött föl, ami-
kor a Budavári Önkormányzat ugyanezen falak
között ünnepi mûsorral köszöntötte Varsó pol-
gármesterét. Az irodalmi-zenei összeállítást
Szilasi Alex zongorajátéka tette feledhetetlenné.
Az akkor feltett kérdésre, hogy vállalná-e rendsze-
resen a zenei szalon szervezését, a mûvész öröm-
mel mondott igent. E válasz nyomán immár
minden hónap második keddjének délutánján
zenei szalon várja a budavári polgárokat, míg a
hónap negyedik keddje továbbra is az irodalom
barátaié. 

Szilasi Alex elárulta, maga sem számított ekko-
ra érdeklõdésre, és szeretné, ha a közönség aktí-
van kivenné részét a zenerészletekkel kísért be-
szélgetésbõl. Az est során egyre oldódott a hangu-
lat, és nem csupán arról esett szó, hogy miként
válhat valaki Liszt-kutatóvá – Gracza Lajos, a
Göppingen–Budapesti Liszt Ferenc Archívum
dokumentációs és kutatóközpont vezetõje példá-
ul ötévesen a zongora alatt kezdte a zenével való
találkozását –, hanem arról is, hogy mit üzent
Liszt Ferenc portréja a nagyapa dolgozószobájá-
nak faláról. 

Szilasi Alexnek a saját nagypapája, Csenki
Imre karnagy, zenetanár „mutatta be” Lisztet, ám
hamarosan maga is bekerült a zseni bûvkörébe,
hiszen a Magyar Televízió Liszt Ferencrõl készült
filmsorozatában a címszereplõ Hegedûs D. Géza
helyett – 14 éves kora ellenére – õ játszott a zon-
gorán. 

A közönség megtudhatta, többek között, hogy
a Liszt elsõ tanára, Cerny annak idején egy vézna

kisgyereket látott a zongoránál. A fiú játék köz-
ben dülöngélt a széken, tudása hiányos volt, de
mesterét lenyûgözte tanítványa tudásvágya, ezért
fölajánlotta, hogy ingyen tanítja. Az ifjú néhány
hét alatt „fölhabzsolta” az egész zeneirodalmat. A
Liszt-család a teljes vagyonát feláldozta fiúk tanít-
tatása érdekében. Eladták doborjáni házukat, és
apja koncerteket szervezett Pesten a csodagyerek
számára.

Gracza Lajos Liszt magyarságáról úgy véleke-
dett, „Liszt elsõsorban azért volt magyar, mert
gondolkodásmódja és vérmérséklete magyar
volt. Magyarul reagált a világra.”

A család 1824-tõl Franciaországban élt, majd
három évre eltûnt. Az 1828-tól 30-ig tartó idõ-
szakról alig tud valamit az utókor. Talán akkori-
ban pótolta hiányosságait; Szókratészt, Platónt
és angol közgazdasági mûveket olvasott. Ké-
sõbbi pályáján kora legfrissebb információinak
is birtokában volt, és ezzel egyedül állt kortársai
között. 

A szalon vendégei megpróbálták megfejteni a
Liszt-kultusz titkát. Gracza Lajos szerint a 19. szá-
zad forradalmi eszméi, az Európában szabadon
mozgó mûvész és Liszt impulzív egyénisége együt-
tesen segítették a zsenikultusz kialakulását. 
Hosszú haja, különös öltözködése is feltûnést kel-

tett, de elõadásai elõtt nemcsak beszélt, hanem
kérdezett is. Ahová belépett, ott azonnal magára
vonta a figyelmet. Kortársai szerint valamiféle de-
lejességgel rendelkezett, amelyekkel nemcsak az
asszonyokat, hanem a férjeket is megnyerte. 

Lisztet annak idején a milánói Scalaban háro-
mezren hallgatták; óriási sikert aratott. Kon-
certjein elõfordult, hogy egymás után három zon-
gorát is tönkretett. 

Többen feljegyezték, hogy képes volt egyszerre
3-4 dologgal is foglalkozni. Gyakorlás alatt példá-
ul társalgott, és mindeközben egy lexikont olvas-
gatott.

A Budavári Zenei Szalonban az est során olyan
érdekességek is szóba kerültek, mint Chopin és
Liszt kapcsolata, vagy Liszt mûveinek szimfonikus
színezete.  Szilasi Alex a közönség örömére zenei
illusztrációkkal színesítette Gracza Lajos történe-
teit. A házigazdák végezetül egy csésze teára és ap-
rósüteményre is meghívták a szalon vendégeit.

A Budavári Zenei Szalon legközelebbi rendezvénye
május 10-én, 17.00 órakor lesz az MTA Zenetu-
dományi Intézetében (Budapest, I., Táncsics Mihály
u. 7.). Házigazda: Szilasi Alex zongoramûvész.

- a -

Ha kedd van, akkor…szalon!

Oláh János költõ méltatta Márai Sándor mûvészetét

Szilasi Alex elsõ vendége Gracza Lajos, a Liszt Ferenc Archívum vezetõje volt a Budavári Zenei Szalonban

Pápai áldás a festményen



A folyamatos rendõri közterületi jelenlétnek köszönhe-
tõen továbbra is alacsony szinten stagnál a bûncselek-
mények száma, az elmúlt két hétben mindössze két
gépkocsilopás, illetve két lakásbetörés történt. Foly-
tatódnak a közrendvédelmi és a bûnügyi osztály szer-
vezésében megtartott közrendvédelmi akciók, a rend-
õrök munkáját a polgárõrség emberei segítik.  Szükség
van a külsõ támogatásra, hiszen az európai uniós soros
elnökség miatt számtalan biztosítási feladatot kell el-
látnia a kerületi kapitányságnak. Jó hír, hogy nem volt
trükkös lopás sem, a néhány próbálkozót a lakosok
egyszerûen elzavarták – mondta el a Várnegyednek
dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kerületi kapitányság ve-
zetõje ugyanakkor arra kéri a polgárokat, hogy azonnal
jelentsék a rendõrségen, ha valaki hamisnak látszó in-
dokkal akar bejutni otthonukba. Ilyenkor ugyanis forró
nyomon indulhat el a nyomozás, ami jelentõsen meg-
növeli a rendõri munka hatékonyságát.

Ismeretterjesztõ elõadásokat tart 
a rendõrség
Olyan önkormányzati és kisebbségi képviselõk jelent-
kezését várja a kerületi kapitányság, akik saját körze-
tükben szívesen tartanának közbiztonsági elõadást. A
program részeként dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, az il-
letékes körzetmegbízottal közösen válaszol a lakos-
ság kérdéseire, illetve tájékoztatást tart a pillanatnyi
bûnügyi helyzetrõl, valamint a megelõzés lehetséges
módjairól.

Kiszûrik az ittas vezetõket
Fokozott közúti akciókkal készül a húsvéti idõszakra a
kerületi rendõrkapitányság. Az elkövetkezõ hetekben
kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vezetõk kiszûré-
sére, az autósok mellett a kerékpárosokat is ellenõrzik.

Mutogatót fogtak, 
várják a szemtanúk jelentkezését
Szemérem elleni vétség elkövetése miatt vettek õri-
zetbe egy hajléktalant a Vérmezõn. A vidéki illetõségû
férfi a bokrok közül kilépve a parkban sétáló nõknek
mutogatta nemi szervét. Szerencsére az eddigi adatok
szerint erõszakra nem került sor, a ferdehajlamú elkö-
vetõt még idõben sikerült elfogni. A rendõrség arra ké-
ri a sértetteket, hogy a 457-5610 telefonszámon, ano-
nimitásuk tiszteletben tartásával vegyék fel a kapcso-
latot a kapitánysággal. 

KKéékk  hhíírreekk
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Filmvetítés a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör március havi összejövetelén levetítet-
tük a Hanák Gábor által fémjelzett és az Országos Szé-
chenyi Könyvtár Történelmi Interjúk Tára anyagának
felhasználásával készített, A Budai Vár XX. százada cí-
mû dokumentumfilmet. A szépszámú közönségnek
különleges élményben volt része. Az események a
Milleniumi felvonulással kezdõdtek, amit IV. Károly ki-
rály koronázásának ragyogó, mesébe illõ képsorai kö-
vettek. A fényes képsorok után lepergett a nézõ szeme
elõtt az egyéni meglátással, de mindig jó ízléssel kivá-
lasztott események képsora. Az események közül volt,
amit most láttunk elõször, de sok olyan is volt, melynek
részesei, illetve tanúi voltunk.  

Különösen megható volt számunkra, amikor 1956-
ban Mindszenty József hercegprímás a prímási palota
elõtt beszédet mondott és ahol dr. Zeõke Pál volt esz-
tergomi fõispán, a Lánchíd Kör alapító elnöke jelen
volt. A jó ritmusú, színes és változatos eseménysoro-
zatot bemutató film mindenkire mély hatást gyako-
rolt. Egy biztos: szerencsés ötlet volt ennek a doku-
mentumfilmnek az elkészítése. Megérdemelne na-
gyobb propagandát és minden budavári lakosnak il-
lene megnéznie. Mi csak ennyit mondunk: Gratu-
lálunk és köszönjük!

Mészáros Ilona Lánchíd Kör

A statisztikák szerint a szénmonoxid mérgezések
jelentõs részéért a rossz állapotú, nem megfelelõ-
en karbantartott gyûjtõkémények felelõsek. A
tragédiák elkerülése érdekében éppen ezért janu-
ár elseje óta gázkészülék csere esetén kötelezõ be-
béleltetni és a légmozgást segítõ ventillációs be-
rendezéssel ellátni a gyûjtõkéményeket. Akkor is
el kell végezni a fejlesztéseket, ha az éves felülvizs-
gálaton a kéményseprõk veszélyesnek minõsítik a
kéményt. 

A tapasztalatok szerint még mindig a kelleténél
lényegesen kevesebb figyelmet fordít a lakosság a
kémények karbantartására. Riasztó adat, hogy
csak Budapesten évente több tízezer lakásba nem
tudnak bejutni a kötelezõ ellenõrzést végzõ ké-
ményseprõk, holott a hibák feltárása valóban éle-
tet menthet. Bizonyított tény, hogy a szénmon-
oxid mérgezések döntõ többségét ugyanis az eltö-
mõdött, ezért rosszul szellõzõ, illetve a mai köve-
telményeknek már nem megfelelõ kémények
okozzák. Míg az eltömõdést viszonylag egyszerû-
en és olcsón el lehet hárítani – természetesen ha
a kémény fala dõlt be, akkor komolyabb beavat-
kozásra van szükség – az elavult kémények mo-
dernizálása már húsbavágó kiadást jelent, igaz

még mindig sokkal kevesebbe kerül mint ameny-
nyit az emberélet ér.

Mérgezésre utal az erõs fejfájás, a mellkasi fáj-
dalom és a szédülés különösen akkor, ha a tüne-
tek a szabad levegõn jelentõsen enyhülnek. A
szénmonoxid visszaáramlására utalhat a fûtõbe-
rendezés lángjának narancsos elszínezõdése, va-
lamint a helyiség párásodása. Felmérések szerint
a legnagyobb veszélyt a hetvenes években az elsõ
kerületben is nagy számban épített gyûjtõkémé-
nyek jelentik, ezek ugyanis alkalmatlanok az
újonnan beüzemelt nagyteljesítményû gázkészü-
lékek égéstermékének elvezetésére – tudta meg a
Várnegyed a FÕKÉTÜSZ kerületi kirendeltsé-
gén. Mint megtudtuk, az akkori szabványt Né-
metországból vették át, azonban a ventilátor be-
építését már nem írták elõ. Erre a hetvenes évek-
ben nem volt szükség, ugyanis gyakorlatilag min-
den lakásban ugyanaz a gázbojler vagy konvektor
mûködött, ráadásul szinte teljesen azonos terhe-
lés mellett így az égéstermék kijutása biztosítva
volt. Ebbõl a szempontból az is elõnyt jelentett,
hogy az ablakok sem zártak megfelelõen, ezért a
lakások belsõ átszellõzése is biztosítva volt. 

Az évek során azonban ez az egyensúlyi állapot

fokozatosan megszûnt, megjelentek az új típusú
gázfogyasztók, ráadásul egyre többen cserélték ki
ablakaikat jól szigetelõ nyílászárókra. Megvál-
toztak a fürdési, fûtési szokások, a készülékeket
már nem egy idõben használják az emberek, a kü-
lönbözõ intenzitású égésterméket pedig a ventil-
látor nélküli gyûjtõkémény csak nehezen tudja
biztonságosan elvezetni. Bár 1986 után már nem
épültek ilyen kémények, a probléma megmaradt,
ugyanis a meglévõk modernizációja annak elle-
nére lassan halad, hogy huszonöt éves felújítási
ciklusuk már régen letelt. A szénmonoxid vissza-
áramlás elsõsorban a felsõ emeleteken lakókat
érinti, hiszen a mesterséges rásegítés nélkül, kis-
nyomással távozó égésterméket már egy közepe-
sen erõs szélroham is könnyedén visszanyomja a
kéménybe, ezen keresztül pedig a lakótérbe. 

Ennek megelõzését szolgálja a 845/2010 euró-
pai uniós szabvány, amely január elsejétõl lépett
életbe Magyarországon. A szabályozás értelmében
a gyûjtõkéménybe kötött gázfogyasztók cseréjekor
a kéményseprõ vállalat kötelezõen elõírja a ventil-
látor rendszer beszerelését. Amennyiben ez nem
történik meg, az érintett lakást a kéményseprõk
jelzését követõen a gázmûvek kizárhatja a szolgál-

tatásból. A beruházás költsége a kémény méreté-
tõl függõen akár a másfél millió forintot is elérhe-
ti, ezért érdemes a háznak összefogni és közösen el-
végezni a korszerûsítést. Függetlenül a kémény ál-
lapotától, a FÕKÉTÜSZ szakemberei mindenki-
nek azt javasolják, hogy a tragédia elkerülése érde-
kében legalább a hálóhelyiségekben szereljenek
fel szénmonoxid riasztót. A néhány ezer forintba
kerülõ szerkezetek a mérgezõ gáz jelenlétére fény
és hangjelzéssel figyelmeztetnek.                          - dm -

A gyõztesek a fõvárosi fordulóban folytatják

Sikeres polgári védelmi vetélkedõ

Kötelezõ a ventillátor beépítése a gyûjtõkéményekbe 

Megelõzhetõ a szénmonoxid mérgezés
A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság tájékoztatása
szerint az idén a fõvárosban több mint 30 esetben
riasztották a tûzoltókat szénmonoxid szivárgás-
hoz, ezen belül 22 esetben történt szénmonoxid
mérgezéssel járó baleset. Ezek során 46 személy
szenvedett mérgezést, közülük 12 gyermek került
kórházba. Három esetben sajnálatos módon ha-
lálos kimenetellel járt a mérgezés. Ezek a balese-
tek és tragédiák feltételezhetõen megelõzhetõek
lettek volna, ha azok az épületek, amelyekben
szénmonoxid szivárgást észleltek, a megfelelõ
jelzõberendezésekkel lettek volna felszerelve.
Ezek a berendezések már párezer forintért besze-
rezhetõek. Nagyon fontos azt is tudni, hogy az in-
gatlanok tüzelõberendezéseit és kéményeit éven-
te ellenõriztetni kell. Habár a fûtési szezon ha-
marosan véget ér, azonban a tüzelõberendezések
üzemeltetése a nyári idõszakban is jelenthet ve-
szélyforrást.

A szokásokhoz híven a Czakó utcai Sport és Szabadidõ Központban ren-
dezték meg a diákoknak szóló kerületi polgári védelmi versenyt. A gyere-
kek a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. 

A verseny célja, hogy az általános és középiskolás diákok játékos keretek
között ismerkedjenek meg a katasztrófavédelem rendszerével, a különbözõ
veszélyhelyzetekkel, valamint a megfelelõ viselkedésformákkal. Idén hét
kerületi oktatási intézménybõl tizenkét csapat, összesen hatvan diákkal jött
el az eseményre – mondta el a Várnegyednek Szabó Roland. Az elsõ kerü-
leti polgári védelmi kirendeltség vezetõje szerint a gyerekek az elmúlt évek-
hez hasonlóan ezúttal is felkészülten érkeztek, ami azt jelzi, hogy van igény
a katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítására. Hozzátette: a versenyen ki-
lenc állomást alakítottak ki, öt állomás kifejezetten a katasztrófavédelmi is-
meretekre épült, a többi feladatot a társszervek közremûködésével állítot-
ták össze. Szerepet kapott a Közép-budai Tûzõrség, az Észak-budai Vörös-
kereszt, a Budapest I., II., XII. kerületi Népegészségügyi Intézet, a I. kerüle-
ti Rendõrkapitányság, a Magyar Honvédség Toborzó Iroda és a Közép-bu-
dai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület. A diákok többek között kataszt-
rófavédelmi és tûzvédelmi ismeretekbõl összeállított teszteket oldottak
meg, nyúlgátat építettek, a kémiai biztonság és helyes táplálkozás témakö-
reiben feltett kérdésekre válaszoltak és ügyességi kerékpáros pályán halad-
hattak végig. Idén az elsõ helyezettek kalandpark belépõt, a másodikak
mozijegyet, a harmadik helyezettek pedig könyvutalványt kaptak a serleg és
oklevél mellé. Az elsõ helyezett csapatok automatikusan továbbjutottak az
április 28-i fõvárosi döntõbe.

Végeredmények
Általános iskolás kategória: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

és Kollégium, Lisznyai utcai Általános Iskola, Kodály Zoltán Kórusiskola.
Középiskolás kategória: Kosztolányi Dezsõ Gimnázium, Petõfi Sándor

Gimnázium II. sz. csapata, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és
Kollégium.

Családi nap a Czakón

Sporttal köszöntötték a tavaszt 
A hagyományokhoz híven idén is vidám közösségi
programokkal köszöntötte a jó idõt a Czakó utcai
Sport és Szabadidõ Központ. Az immáron tizenket-
tedik alkalommal megtartott családi sport és egész-
ségnap számos újdonságot tartogatott, többek között
a Magyarországon egyre népszerûbb olasz tamburel-
lót is kipróbálhatták az érdeklõdõk.

Fehér Ferenc a Czakó utcai Sport és Szabadidõ
Központ igazgatója még 2000-ben álmodta meg
a tavaszi sport és egészségnapot, amelyet a Buda-
vári Önkormányzat támogatásával, azóta min-
den évben megtartanak. Idén a szép számú kö-
zönség legnagyobb örömére különösen színes
volt a program, a Testnevelési Egyetem hallgató-
inak köszönhetõen több, egyelõre kevésbé is-
mert, azonban sokra hivatott szabadidõ sportág
is bemutatkozott a rendezvényen. 

Ilyen a tamburello, ami az utóbbi években
megjelent olasz eredetû labda-
játék. Nevét a csörgõdobhoz
hasonlító tamburello ütõrõl
kapta, mellyel alapesetben há-
rom-három játékos egy kézilab-
da méretû pályán, a tenisz sza-
bályainak megfelelõen üti el a
labdát. Számos változata léte-
zik, hálóval és háló nélkül, il-
letve különbözõ méretû pályá-
kon, akár a strandon vagy fü-
vön is játszható. Szintén nagy
sikert aratott a Czakóra most
elõször elhozott trampolin,
amely tulajdonképpen egy ug-
róasztallal „megbolondított”
látványos akrobatikus sportág.
A kosárlabda szerelmeseinek
is szolgáltak meglepetéssel: a

palánk és kiépített pálya nélkül
játszható korfball,  hamarosan akár
a street ball népszerûségét is felül-
múlhatja. 

Elsõsorban az idõsebb korosztály-
oknak szólt Gózon Gyula Nordic
Walking bemutatója, a túrázást és a
sétát segítõ speciális botokkal a sífu-
táshoz hasonló, az egész testet fitten
tartó mozgásformák is elsajátítha-
tók. Az újdonságok mellett nem hi-
ányozhattak a már jól ismert progra-
mok sem, a füves pályán a Tabáni
Spartacus reménységeinek villám
focitornát szerveztek, míg a mûfü-
vön alkalmi csapatok meccseltek.
Amíg a gyerekek egymás után pró-
bálták ki a különbözõ sportágakat,
vagy éppen az ugrálóvárban  próbál-

tak megszabadulni felesleges energiáiktól, a fel-
nõttek egészségügyi szûréseken vehettek részt. 

Pihenésképpen kézmûves foglalkozások és az
elmaradhatatlan tombola várta a résztvevõket,
utóbbin az önkormányzat és a szponzorok jóvol-
tából ezúttal is értékes nyereményeket sorsoltak
ki. A sportos délelõttöt közkívánatra a Lengyel-
Magyar napokon megkedvelt sárgaborsó leves fõ-
zés zárta, a finomságból mindenkinek jutott egy
nagy tányérra való.  A jó hangulatú programon
részt vett kerületünk polgármestere is, aki la-
punknak elmondta, hogy az önkormányzat a jö-
võben is támogatni fog minden olyan kezdemé-
nyezést, amely hozzájárul a közösségi kapcsolatok
erõsítéséhez. Dr. Nagy Gábor Tamás szerint en-
nek egyik leghatékonyabb eszköze a sport, hiszen
az együtt mozgás, a játék képes összehozni az em-
bereket. 
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AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

PPaauulleerr utcában tulajdonostól eladó egy magasföldszin-
ti, 79 m2-es, 2 szoba+cselédszoba, étkezõkonyhás, körbe-
járható, világos, tehermentes, felújítandó öröklakás. Irány-
ár: 19,9 M Ft. Telefon: 06-70-455-7561.

XXIIII..  BBeeeetthhoovveenn utcában tíz éves házban 40 m2-es, egy-
szobás lakást cserélnék budai zöldövezeti kétszobásra.
Idõseknek ideális, liftes, földszinten a kerület orvosi ügye-
lete. Telefon: 06-20-344-3179.

VVáássáárroollnnéékk saját részre készpénzért tulajdonostól I-II-
III, XI-XII kerületekben nappali + 1 vagy 2 hálószobás
csendes, napfényes lakást. Telefon: 06-20-344-3179.

ÚÚrrii  utca, 48 m2-es kétszobás, utcai I. emeleti, vízórás,
igényesen felújított öröklakás eladó jó állapotú házban.
Irányár: 33,6 M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

EEllaaddóó öröklakást keresek a kerületben, vári öröklakás
elõnyben. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

II..  TTiiggrriiss utcában, emeleti, déli fekvésû, 3 szobás lakás,
tárolóval, garázzsal, felújított állapotban tulajdonostól el-
adó. Telefon: 06-20-382-3473. Ügynökök kíméljenek.

KKiiaaddóó lakást keresek, minimum egy évre. Telefon: 06-
30-729-7546.

BBuuddaaii Várban Úri utcában reprezentatív, 2 egymás mel-
letti I. emeleti önkormányzati lakás, (mely eredetileg is 1
lakást alkotott 100 m2-es szalonnal), örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó: 114 m2-es (csereirányár: 39 M Ft), 105 m2-es
(27,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

EEllaaddóó lakást keresek, készpénzzel rendelkezem.
Telefon: 06-30-874-7278.

II..  kkeerrüülleett, emeleti, napos, 20 m2-es lakás, liftes, tulajdo-
nostól eladó/kiadó. 16 millió Ft. Telefon: 06-20-925-
8292.

II..  kkeerrüülleett  SSzziirrtteess  uu..  44//AA..  --  kkeettttõõ  ggaarráázzss  kkiiaaddóó,,  vvíízz,,  vviill--
llaannyy  lleehheettõõssééggggeell,,  sszzeemmééllyyggééppkkooccssii  vvaaggyy  rraakkttáárroozzááss
ccéélljjáárraa..  TTeelleeffoonn::  00663300--99442244--882233..  

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó Vízivárosban (Szalag utcában) 2.
emeleti, világos, 2 szoba+hallos, 77 m2-es öröklakás.
Irányár: 30,7 M Ft. Telefon: 06-30-6090-526.

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 23,5 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

BBuuddaaii Várban egy házban 2 önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó:  Babits sétány felé nyíló panorá-
más 72 m2-es 3 szobás (elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel)
29,9 M Ft és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás (36 M Ft)
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár:
16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban reprezentatív épületben 100 m2-es 2 ge-
nerációs, 2 fürdõszobás, felújítandó, csendes, napfényes, II.
emeleti – elviekben az önkormányzattól megvásárolható
- lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,9 M
Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTáárrnnookk utcában 2 egyedi adottságú önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó: 54 m2 hangulatos tetõ-
téri mûteremlakás (16,9 M Ft) és 60 m2 Mátyás templom
felé nyíló panorámás lakás (18,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/488-1933.

II..  KKeerrtteess társasházban, egy teljes lakószinten lévõ 191
m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2), reprezen-
tatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári
öröklakás többgeneráció vagy iroda számára eladó.
Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  NNaapphheeggyyeenn 4 lakásos kertes villaépületben 2 egymás
melletti (40 m2 és 42 m2) kertkapcsolatos önkormányzati
lakás bérleti joga együtt vagy külön  átadó. Csereirányár:
8,1 M Ft és 8,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
488-1933.

VVéérrmmeezzõõ közelében a Pauler utcában 60 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, egyedi gázfûtéses, I. emeleti öröklakás el-
adó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

EEllaaddóó Gellérthegy u.-i 3. emeleti (lift nincs) 2 szobás la-
kás. Telefon: 213-6483.

BBuuddáánn az I. kerületben a Duna-part közelében repre-
zentatív mûemléképületben lévõ I. emeleti, kert felé nyíló,
53 m2-es, 1,5 szobás, étkezõkonyhás, jó állapotú önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

TTóótthh Árpád sétányra nyíló 54 m2-es, panorámás, erké-
lyes 2 szoba hallos nagy étkezõkonyhás, II. emeleti önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 18,5 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.

SSzzoollggáállttaattááss

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

VViillllaannyysszzeerreellééss. Fürdõkádbeli áramütés megakadályo-
zónak szerelése, továbbá minden lakás villany-hiba javítá-
sa, villanyfûtés, bojlerfûtés stb. felújítása. Telefon: 0670-
259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni!

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

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

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  Minden gázüze-
mû fûtõkészülék felülvizsgálata, tisztítása, javítása kiszál-
lási költséggel együtt: összesen bruttó 6600,- Ft. Telefon:
212-2949, www.vasuta.hu. Energiát takarít meg és életet
ment!

SSzzõõnnyyeegg, ülõgarnitúra, autókijárat tisztítást vállalok
professzonális német technikával, rövid határidõre.
Mechle Béla, telefon: 06-30-5763-969.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

VVáállllaalloomm, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak javítá-
sát, cseréjét, nyílászárók szigetelését, rácsosajtók, lemez-
ajtók, ablakrácsok készítését. Elõtetõk, korlátok gyártá-
sát, javítását. Telefon: 0620-945-0316, 061-375-4194.

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvények cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is.
Telefon: 06-30-447-3603.

GGyyaakkoorrllootttt, precíz, pontos, megbízható, kultúrált hölgy
igényes családoknál takarítást vállal. Telefon: 06-30-254-
0862.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,  
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT..  

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

RReeddõõnnyy javítás-kerítés, gurtni csere, szúnyogháló, relu-
xa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. OO

TTeelljjeesskköörrûû építõipari munkákat kisebbektõl a nagyob-
bakig, felújítást, lakásszervízt minõségi kivitelben, refe-
renciákkal vállalunk. Telefon: 06-30-280-7257

TTáárrssaasshháázz  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  kkeezzeelléésséétt  ttuullaajjddoonnoossii
ggoonnddoossssáággggaall,,  nnaappii  kkaappccssoollaattttaarrttáássssaall  ééss  sszzáámmllaaeell--
lleennõõrrzzééssii  lleehheettõõssééggggeell,,  sszzaakkvviizzssggáávvaall,,  ggyyaakkoorrllaattttaall,,
rreeffeerreenncciiáávvaall  vváállllaalloomm..  SSzzáámmvviizzssggáállóó  bbiizzoottttssáággookknnaakk
eelllleennõõrrzzéésshheezz  ttaannááccssaaddááss  iiss..  TTeelleeffoonn::  00662200--995555--
33332211..

BBuurrkkoollááss!! Fürdõszobák, konyhák, wc-k felújítása. Kõ-
mûvesmunkák, csempejavítás. Telefon: 06-30-341-
3423, 367-2869.

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

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

TTáárrsskkeerreessõõ

BBuuddaaii Társkeresõ a Böszörményin: Mert kell egy Társ!
Ha komolyan gondolja, velünk rátalálhat! Várjuk Önt a
Szamos Cukrászda szomszédságába: 0630-555-8444.

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
06-203-70-72-21.

EEllaajjáánnddéékkoozznnáámm nagyra nõtt, szép filodendromomat
(könnyezõpálma), amennyiben lakásomból (Vérmezõnél)
elszállítanák. Telefon: 0630-2515-488.

OOkkttaattááss

HHaattéékkoonnyy és gyors tanulás minden tantárgyból egyete-
misták, általános és középiskolások részére a MOM Park-
nál. Telefon: 0620-777-5126.

AAnnggooll nyelvvizsgára felkészítés, társalgás és szintentar-
tás anyanyelvi szinten, kedvezményes áron 500 Ft/óra.
Telefon: 201-6545.

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

VÁRNEGYED
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Társkeresõ

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Várnegyed

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Április 27.
Május 11.
Június 1.
Június 15.
Június 29.

Szünet
Szünet

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

Október 4.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Megjelenés
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.
Július 8.

Július
Augusztus

Augusztus 19. 
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
9

10
11
12
13
-
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

TAVASZ A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.
Minden nap fitness sarok (zöldségek, csírák, krémek, szószok). Minden este élõzene (bárzongoristák elõadásában).

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp. 6.)

TTaabbáánnii  KKoonncceerrtt:: Május 1., vasárnap, 15.00 óra. Immár
hagyományosan, várunk minden érdeklõdõt a  Tabáni
koncertekre! Fellépõk: Cool On Tool,  Keresztes Ildikó,
MINI, Skorpió, Beatrice, EDDA. A belépés ingyenes!

SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa  KKlluubb  aa  BBeemmrroocckkppaarrttoonn:: május 20.,
péntek, 19.00 óra. Klub-koncert a Pribojszki Trió közre-
mûködésével. Havi rendszerességgel indul útjára száj-
harmonika klubunk, izgalmas beszélgetésekkel, a száj-
harmonika múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl, mindez élõze-
nei köntösben, kiváló zenészekkel, zenei mûfaji korlátok
bontogatásával. Vendég: Gál Csaba. Belépõdíj: 1.000 Ft.

SSeebbõõ  KKlluubb:: május 14., szombat 19.00 óra. A Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hall-
gatóinak vizsgaelõadása! Meghívott vendég: Csatai
László „Csidu”. Információ: www.rejtelmek.hu. Belé-
põdíj: 1.000 Ft.

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeeii  KKlluubb:: május 29., vasárnap
19.00 óra. Vendégek: Buda Ferenc költõ és fia Buda
Ádám, muzsikus. Belépõ: 600 Ft.

AA  DDuunnáánnááll  ––  DDaalloollóókköörr  LLoovváásszz  IIrréénnnneell.. Minden ked-
den 18.00-19.00 óráig. Klub népdalokkal. Vezeti: Lo-
vász Irén népdalénekes. Belépõ: 900 Ft, bérlet: 3.200
Ft/4 alkalom.

TTaabbáánn  MMúúzzeeuumm  --  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeenn--
ttáácciióóss  KKöözzppoonntt:: május 22., vasárnap 11.00 óra. Em-
lékkiállítás és Konferencia a 400 éve született Evlia
Cselebi török világutazó tiszteletére. A Magyarországi
Török Nagykövetség a Budavári Mûvelõdési Ház és a
Tabán Múzeum közös rendezvénye. A rendezvényt
megnyitja: H. Kemal Gür nagykövet. Nyitva tartás: szer-
da, szombat 14.00-18.00 óráig, pénteken csoportok-
nak elõzetes egyeztetés után 14.00-18.00 óráig, vasár-
nap 11.00-18.00 óráig. Vezeti: Jankóné Pajor Ildikó.
További programok: www.bem6.hu.

Tavaszi hangversenyek a 
Ciszterci Szent Imre templomban 
(Budapest, XI., Villányi út 25.)

Május 1., vasárnap 20.00 órakor: Liszt 1. - Highgate
Choral Society, London közremûködik: Daniel Moult
(orgona), vezényel: Ronald Corp. Liszt: Missa Chora-
lis/motetták.

Május 8., vasárnap 20.00 órakor: Liszt 2. - Szent Ef-
rém Férfikar. Mûvészeti vezetõ: Bubnó Tamás. Liszt:
Szekszárdi mise. 

Május 15., vasárnap 20.00 órakor: Savaria Barokk
Zenekar (korhû hangszereken vezényel: Németh Pál.
Antonio Caldara: Szent István, Magyarország elsõ kirá-
lya. Magyarországi bemutató. 

Május 21., szombat 19.00 órakor: Liszt 3. - A Cantate
kórus ünnepi hangversenye Liszt születésének 200
éves jubileuma alkalmából. Krisztus oratórium (részle-
tek), motetták, Kodály: Liszt Ferenchez. Vezényel: ifj.
Sapszon Ferenc. Szerkesztõ. Csányi Tamás karnagy. A
belépés ingyenes. 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

ÁÁpprriilliiss  2266..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa:: A 300 éve megkötött
,,Szatmári béke” és a Rákóczi-emigráció - dr. Szabó Jó-
zsef hadtörténész és dr. Messik Miklós egyesületi elnök
vetített elõadása. Köszöntõt mond dr. Halzl József a
Rákóczi Szövetség elnöke (Deák terem). 

Lánchíd Kör
(Litea Könyvesbolt, Hess András tér 4.)

ÁÁpprriilliiss  2288..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1177  óórraa:: Házmán Ferenc, Buda
utolsó polgármestere. Elõadó: dr. Czaga Viktória fõlevél-
táros, helytörténeti kutató. Az elõadást megelõzõen
16.30-kor virágot helyezünk el a Szent György szobor-
nál, a Schulek-lépcsõnél.

Fény Galéria
(Budapest, II., Moszkva tér 3.)

Csoma Gábor Festmények és grafikák avagy „Vissza-
tekintõ Nap a Hold alatt” címû kiállítása tekinthetõ meg
május 31-ig. Nyitva: hétfõtõl péntekig 12-18 óráig.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota) 

Festmények papíron – Akvarellek a Grafikai gyûjte-
ményben 1900-1950, látogatható: október 16-ig. Ha-
tárok nélkül. Kortárs horvát szobrászat – magyar refle-
xiók, látogatható: július 3-ig. Markó Károly és köre.
Mítosztól a képig, 2011. május 6.-2011. október 2.

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Victoria, Budapest, I., Bem rakpart 11.)

2011. május 2., hétfõ, 19.30 óra: Fenyõ Ervin elõadó-
estje Karinthy Gábor mûveibõl. Közremûködik: Bartos
Csaba csellómûvész. Jegyek a helyszínen kaphatók.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)

Holesch Dénes festõmûvész Lovamat eloldom címû
emlékkiállításának megnyitója április 27-én 12 órakor
lesz a Duna Televízió székházában. A kiállítást megnyit-
ja dr. Gömör Béla egyetemi tanár, mûvészeti író. Közre-
mûködik Beregszászi Olga  színmûvész.

PPrrooggrraammookk

EElléérrhheettõõsséégg::        
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