
A Himnusz közös eléneklése után dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester elöl-
járóban köszönetét fejezte ki, hogy a csí-
põs idõjárás ellenére sokan ellátogattak
Kölcsey szobrához. – A Magyar Kultúra
Napja, a Himnusz születésnapja kitö-
rölhetetlen ünnep a kerület életébõl –
mondta rövid köszöntõjében, majd
utalt rá, hogy a kétszáz esztendeje szüle-
tett Liszt Ferencrõl többször is megem-
lékeznek majd az év során. -2010-ben
Erkel Ferencet ünnepeltük, akinek Úri
utcai lakóházán november 7-én emlék-

táblát avattunk. Erkel és Liszt: a két ze-
neszerzõ-óriás Kölcseyvel együtt ki-
emelkedõ alakjai a magyar kultúrának. 

Dr. Nagy Gábor Tamás ezt követõen
bemutatta az ünnep szónokát, dr. Ku-
lin Ferenc irodalomtörténészt, kutatót,
egyetemi oktatót, a Magyar Napló elsõ
fõszerkesztõjét, a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság, a Kölcsey Társaság, va-
lamint a Magyar Írók Szövetségének
tagját.

Dr. Kulin Ferenc Kölcsey-idézettel
kezdte emlékezõ beszédét. A reform-

kor gondolkodója annak idején Jézus
szavait: „Ha ketten vagy hárman, vagy
többen összejöttök az én nevemben, én
ott vagyok köztetek” a „tiszta nemzeti
célok” széleskörû megvitatásának fon-
tosságára ültette át.  

Az irodalomtörténész ezt követõen
felvázolta a 19. századi Magyarország
társadalmi helyzetét, megosztottságát,
a katolikusok és protestánsok közötti
szakadékot, amely miatt a két tábor
nemzettudata is élesen különbözött
egymástól.                       (Folytatás az 5. oldalon)

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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XVI .  É V F O L YA M ,  2 .  S Z Á M ,  2011 .  J A N U Á R 28 . ,  P É N T E K

Késésben a várbuszok
Novemberben hirdette ki a BKV a midi-
busztender gyõztesét, akkor úgy tûnt,
hogy végre lecserélik az elöregedett várbu-
szokat. A Közbeszerzési Döntõbizottság
(KDB) azonban nemrégiben megsemmisí-
tette a végeredményt és arra kötelezte a
közlekedési vállalatot, hogy ismételten el-
lenõrizze a legjobb ajánlatban szereplõ
rendkívül alacsony üzemeltetési költségek
valóságalapját. A remények szerint a kése-
delmek ellenére nyártól megjelenhetnek az
elsõ modern, környezetbarát jármûvek a
39-es, illetve a várbuszok vonalán. 

Folytatódik a Tóth Árpád 
sétány felújítása
Megkezdõdött a Tóth
Árpád sétány felújításá-
nak utolsó üteme. A be-
ruházás keretében a Bu-
davári Önkormányzat a
Nõegylet utca – Hadtör-
téneti Intézet és Múze-
um közötti szakaszon
megújítja a zöldterüle-
teket és a burkolatokat.
A Savanyúleves rondel-
lán megkezdõdik a kor-
hû pavilon építése. 
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1970-71 telén a Vízivárosban, közelebbrõl a mai
számozás szerint az Iskola utca 35./B-ben ismer-
kedett meg egymással Cseh Tamás és Bereményi
Géza. Találkozásuk az egész magyar zenei és iro-
dalmi élet szempontjából is sorsfordító volt: dala-
ikban életre hívták Antoine és Désiré alakját,
akikben magukra ismerhettek a kor másként
gondolkodói. Meséltek a mindent átszövõ hazug-
ságokról, a hatalom kisstílûségérõl – kiskocsmák-
ban, házibulikon, kultikus helyeken dalban éne-
kelték meg a kort – emlékeztetett a Cseh Tamás-
dalok emléktáblájának felavatásán dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester. Hozzátette: negyven év-
vel a hátuk mögött Antoine és Désiré ma már
érett férfi, éppen ezért születésnapjukon valójá-
ban nem is õket, hanem szüleiket kell köszönte-
nünk. Ezt teszi a Budavári Önkormányzat, ami-
kor emléket állít Antoine és Désiré „szülõháza”
falán. A megvalósítására kiírt ötletpályázaton

gyõztes Szentgyörgyvölgyi Gábor munkája valójá-
ban egy lakónévsor, amely a Cseh Tamás és Bere-
ményi Géza dalaiban szereplõk neveit, köztük
Vetro Irént, Rajnákot, Ács Marit örökíti meg. 

– Elsõre talán furcsának tûnhet, hogy irodalmi
alakoknak állítunk emléket, azonban Antoine és
Désiré ma már kitörölhetetlenül beleivódott a
magyar kultúrtörténetbe. Olyan védjegyei a szer-
zõpárosnak, mint Szinbád Krúdynak vagy Esti
Kornél Kosztolányinak – hangsúlyozta Budavár
polgármestere, aki arra is emlékeztetett, hogy
mint minden maradandó alkotás, Cseh Tamás
és Bereményi Géza dalai is egyszerre hitelesek és
örökérvényûek. S bár Cseh Tamás testben már
nem lehet velünk, dallamai mégis köztünk van-
nak: elkísérnek az Iskola utcába, aztán a környék
kiskocsmáiba, presszóiba, egy elmúlt, de ben-
nünk tovább élõ korszakba. 

– Néha jó érzés visszacsöppenni a 70-80-as

évekbe, emlékezni a nagy generációra, akiktõl
erõt meríthetünk. Õket képviseli Antoine és
Désiré:

„Micsoda útjaim voltak nekem,
Szólt Desire, most hogy emlékezem.
Micsoda egy zûrzavar s hány tévedés,
Tán hazudtam is, és volt egy kevés.
És volt egy kevés nem is tudom
Hogy hívjam ezt?
Talán csak volt egy két este.
Ami nincs megnevezve.
És valószínû, hogy már így is maradnak,
nevezetlenül.”

– Az önkormányzat azt szeretné, hogy ez az
„egy két este” ne tûnjön el, hanem maradjon ve-
lünk mindörökké, s forgassa tovább Antoine és
Désiré lemezének B oldalát – zárta köszöntõjét
dr. Nagy Gábor Tamás.

(Folytatás a  3. oldalon)

A jelképes lakónévsort a szerzõtárs, Bereményi Géza avatta fel 

Boldog születésnapot Antoine és Désiré

Maradunk itt… 
– Cseh Tamásra 
emlékeztek

Negyven éves lett Antoine és Désiré. A jeles alkalomból a vízivárosi „szülõi
ház” elõtt, majd a közeli kiskocsmákban barátok és pályatársak elevenítették
fel a szülõkkel, Cseh Tamással és Bereményi Gézával kapcsolatos élményeiket.
Az önkormányzat szervezésében megtartott Cseh Tamás emléknapon került
sor annak a lakónévsornak a felavatására, amely a jól ismert dalok szereplõi-
nek nevét felsorolva az Iskola utca 35./B falán állít örök emléket a XX. szá-
zad egyik legszuggesztívebb színpadi elõadómûvészének. 

Kultúránk ünnepe 
Elkészültek az új tantermek

Szeptemberben 
költözhet a zeneiskola
Decemberben elkészült a Lisznyai Általános Iskola tetõterének teljes átépí-
tése. A fejlesztés keretében újonnan kialakított hét tantermet, valamint az
egykori gondnoki lakásban helyet kapó tanári irodát a kerületi zeneiskola
veheti birtokba.

Mintegy száztízmillió forintos beruházással, a modern kor követelménye-
inek minden téren megfelelõ zeneiskolai oktatóközpontot alakított ki az ön-
kormányzat a Lisznyai Általános Iskola tetõterében. A fejlesztésnek köszön-
hetõen szeptembertõl méltó körülmények közé költözhet a kerületi zeneis-
kola. A munkálatok során újra felépítették a teljes tetõszerkezetet, a rendel-
kezésre álló mintegy háromszázötven négyzetméteren hét tökéletesen hang-
szigetelt zenei tantermet, valamint mellékhelyiségeket alakítottak ki, a taná-
ri irodák a korábban megszüntetett gondnoki lakásba kerültek. A megválto-
zott funkciónak megfelelõen a termek természetes megvilágítását speciális
vízszintes és függõleges tetõablakokkal oldották meg. Gondoskodtak az isko-
la akadálymentesítésérõl, az újonnan beépített lifttel az épület valamennyi
szintje elérhetõ a kerekesszékkel közlekedõk számára. 

Fõhajtás Kölcsey Ferenc szobránál a Batthyány téren  

A Lisznyai iskola tetõterében hangszigetelt tantermeket alakítottak ki a zeneiskola számára

Az idei esztendõben a Magyar Kultúra Napján nyitották
meg hivatalosan a Liszt emlékévet is, ennek jegyében ja-
nuár 22-én kora délelõtt a zeneszerzõ Magyar rapszódiá-
jának dallamai hívogatták a Batthyány térre igyekvõ

megemlékezõket, és az arra járó érdeklõdõket. A Bu-
davári Önkormányzat Kölcsey Ferenc szobránál tartotta
ünnepségét, amellyel a reformkor kiemelkedõ alakjára,
nemzeti imádságunk költõjére emlékezett.

Megemlékezés a
Magdolna-toronynál 
Budapest ostromára, az 1945-ben, a budapesti
harcokban hõsi halált halt katonákra és a polgá-
ri áldozatokra emlékezik 2011. február 11-én
11.00 órától a Budavári Önkormányzat és a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum a Kapisztrán téren, a Magdol-
na-toronynál. 

A koszorúzással egybekötött megemlékezés-
re mindenkit szeretettel várunk. 
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Novemberben hirdette ki a BKV a midibusz-
tender gyõztesét, akkor úgy tûnt, hogy végre
lecserélik az elöregedett várbuszokat. A Köz-
beszerzési Döntõbizottság (KDB) azonban
nemrégiben megsemmisítette a végeredményt
és arra kötelezte a közlekedési vállalatot,
hogy ismételten ellenõrizze a legjobb ajánlat-
ban szereplõ rendkívül alacsony üzemeltetési
költségek valóságalapját. A remények szerint
a késedelmek ellenére nyártól megjelenhet-
nek az elsõ modern, környezetbarát jármû-
vek a 39-es, illetve a várbuszok vonalán. 

Még 2009-ben írt ki pályázatot kisfogyasztású,
alacsonypadlós midibuszokra a BKV. Az elképze-
lések szerint a modern jármûvek többek között a
Várban, a 39-es vonalán, illetve a budai hegyvi-
déken közlekedõ, többszázezer kilométert futott
Ikarusokat váltanák le. Hosszú vajúdás után vé-
gül tavaly novemberben a közlekedési vállalat a
közbeszerzési eljáráson legjobb ajánlatot adó
Orangeways Zrt-t nyilvánította gyõztesnek. A
cég magyar gyártmányú Webasto S91 típusú bu-
szokkal üzemeltetné a meghirdetett vonalakat.
Az EURO V. környezetvédelmi besorolású mo-
torral szerelt, alacsonypadlós légkondicionált
jármûveket júniustól kezdve fokozatosan állíta-
nák forgalomba. Jelenleg a midibuszok üzemel-
tetése kilométerenként 541 forintba kerül, a

nyertes ajánlat ezzel szemben mindössze 379 fo-
rinttal számol, ami azt jelenti, hogy a meghirde-
tett hatéves alvállalkozói üzemeltetési szerzõdés-
sel több mint két milliárd forintos megtakarítás
érhetõ el. Szintén kedvezõ a másodiknak rangso-
rolt VT-Transman Személyszállító és Szolgáltató
Kft. 471 forintos ajánlata, ami egymilliárd fo-
rinttal csökkentené a BKV költségeit. Az új bu-
szok forgalomba állítására a költségcsökkentés
mellett a szolgáltatás fenntartása érdekében is
szükség van. 

A vári vonalon is használt Ikarus 405-ösök
ugyanis a BKV legkevésbé üzembiztos buszai, ma-
gas fogyasztásuk és rendszeres meghibásodásaik
miatt fenntartásuk vetekszik a csuklós buszoké-
val. Tavaly nyáron a Várnegyed is hírt adott arról,
hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság tizenöt mi-
dibuszt vont ki ideiglenesen a forgalomból.

A Közbeszerzési Döntõbizottság január elején
azonban megsemmisítette a végeredményt arra
hivatkozva, hogy a BKV-nak még részletesebben
vizsgálnia kell azt, hogy a nyertes ajánlattevõ által
adott üzemeltetési költség nem minõsül-e a kirí-
vóan alacsonynak. A KDB egyúttal felszólította a
BKV-t arra, hogy az észrevételeket figyelembe vé-
ve, harminc napon belül folytassa le az eljárást.
Döntés leghamarabb február közepén várható,
kedvezõ esetben az új buszok nyáron jelenhetnek
meg a budapesti utakon.  

Egyelõre maradnak a régi, elhasználódott, balesetveszé-
lyessé vált jármûvek a várbuszok vonalán 

Fogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Jeney Jánosné   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óráig Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Király Kornél  
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján: 
0620-557-3110 

Idõsek klubja, I., Fõ u. 31.

Dávid Klára
MSZP Minden hónap utolsó péntek 15-17 óráig Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 

Iványi Tibor 
MSZP Minden hónap utolsó péntek 15-17 óráig Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 

Miseje Balázs
Jobbik

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig,
elõzetes bejelentkezés alapján: 0670-947-0418

Váradiné Naszályi Márta
LMP

Minden hónap második 
és negyedik kedd 17-19 óráig Budavári Mûvelõdési Ház, I., Bem rakpart 6.

Tímár Gyula   
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig Várnegyed Galéria, I., Batthyány u. 67.

Horváth Orsolya   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtök 17 órától,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-488 8256

Idõsek Klubja, I., Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
061-458-3012  Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.

Velich Katalin   
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
7. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-456-7967 

Kovács György   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.

Vecsey András   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig Tabán Múzeum, I., Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig Uránia Csillagvizsgáló, I., Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

Tájékoztatás a kerületi
parkolási engedélyekrõl
Ismételten felhívjuk az I. kerületi polgárok figyelmét, hogy 2011. január 31. napjával lejár
a 2010. évi lakossági, egészségügyi és gazdálkodói hozzájárulások („parkolási, behajtási en-
gedélyek”) érvényessége. 

A Váron kívüli azon lakosoknak, akik a tavalyi évben pontosították adataikat, vagy akik 2010. de-
cember 20-ig személyesen, vagy on-line úton kérelmezték a várakozási hozzájárulást és nincs gép-
jármûadó-tartozásuk, a 2011. évi várakozási hozzájárulást a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat megbízásából 2011. januárjának második hetétõl futárcég kézbesíti. 

Azon lakosok, akik nem felelnek meg ezen kritériumoknak, személyesen, - lakcímük irányí-
tószáma szerinti bontásban – január második hetétõl ügyfélszolgálati irodáinkon kérelmezhe-
tik a 2011. évre vonatkozó parkolási hozzájárulást. 
Az irányítószám szerinti felosztás az alábbi:

– 1012, 1013, 1016: II. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, I. Attila út 12., tel.: 356-9884, 201-3365; 
– 1011, 1015: III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Iskola utca 16. tel.: 225-7277, 225-7276.

Felhívjuk a Budapest I. kerület Váron kívüli lakosainak figyelmét, hogy a futárral kiküldött,
de át nem vett engedélyek 2011. február 7. napjától 2011. február 25. napjáig vehetõk át szin-
tén lakcímük irányítószáma szerinti bontásban az ügyfélszolgálati irodáinkon. 

A parkolási hozzájárulás költségtérítése 2.000.- Ft. 
A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármûre kérelmezett hozzájárulás kiadá-

sa az eddigi gyakorlatnak megfelelõen személyes ügyintézés keretében az ügyfélszolgálati irodá-
inkon – a lakcím irányítószáma szerinti bontásban – történik.

A vári lakosoknak – ahogy a korábbi években is -  a hozzájárulás kiadása az I. sz. Ügyfélszolgá-
lati Irodán (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt. 10., tel.: 458-3025, 458-3030) történik.

A Várra vonatkozóan a gazdálkodói és egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása
az I. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon, a Váron kívüli városrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az
egészségügyi várakozási hozzájárulások kiadása a II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (I. Attila út 12.)
történik. 

A gazdálkodói hozzájárulások esetében a Váron kívüli területre csak azokra a gépjármûvekre
küldjük ki a futárcéggel a hozzájárulásokat, melyek a kerületünkben kötelezettek a gépjármûadó
megfizetésre.

A személyes ügyintézéshez kérjük, minden esetben szíveskedjenek magukkal hozni a személy-
azonosító iratokat és a gépjármû forgalmi engedélyét, illetve, amennyiben nem személyesen törté-
nik az ügyintézés, két tanú által aláírt meghatalmazás is szükséges.  Amennyiben a munkáltatótól
kizárólagos használatba kapott személygépkocsira kérik a parkolási hozzájárulást, szükséges
még a kizárólagos használatot igazoló okirat, és igazolás arról, hogy a munkáltatónak nincs adó-
tartozása, vagy adómentes.

A részletes szabályozást a Fõvárosi Parkolási Rendelet (www.budapest.hu), valamint Bu-
dapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2009. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelete (www.budavar.hu) tartalmazza, további információt a megadott telefon-
számokon kérhetnek.

Vadonné  dr. Kertész Veronika, igazgatási irodavezetõ

Egyelõre nem 
lesznek trolik Budán
Többek között a Batthyány térrõl induló 11-
es, és 111-es buszokat is trolikra cserélné egy
befektetõcsoport. A híradások szerint tizen-
hat hegyvidéki budai buszjárat vonalán ala-
csonypadlós, akkumulátorral is mûködõ mo-
dern trolik üzemelnének. A Budapesti Köz-
lekedési Központ vezetõje szerint nincs sok
esély a terv megvalósítására. 

Észak- és Bel-Budán összesen tizenhat jelen-
legi buszjárat vonalán építene ki trolihálózatot
egy befektetõcsoport. A tervek szerint a nyolc-
milliárdos beruházás költségeinek fedezésére
uniós forrásokat is igénybe vesznek, a mo-
dern, alacsonypadlós, akkumulátorokról is
mûködõ jármûveket a BKV-val kötött alvállal-
kozói szerzõdés keretében üzemeltetnék.
Többek között trolik közlekednének a Batthy-
ány tér és a Nagybányai út, valamint a Batthy-
ány tér és a Kolosy tér között a 11-es és a 111-es
vonalán. 

Két év múlva szintén elektromos jármûvek
szállítanák az utasokat a Moszkva tér és a
Budai Hegyvidék viszonylatában, így ha a terv
megvalósul a Normafához is trolik járnának.
A befektetõk szerint a városi tömegközlekedé-
si eszközök között a troli fajlagos kilométer-
költsége a legkisebb, mindössze harminc, öt-
ven forint kilométerenként. Nem kerül sokba
az elektromos rendszer kialakítása sem, a szük-
séges felsõvezetéket ugyanis nagyrészt elbírják
a már meglévõ oszlopok, így a beruházás né-
hány év alatt megtérül. 

Túlzottan optimistának tartja a tervezett
költségeket Vitézy Dávid. A Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) vezetõje lapunknak
elmondta, hogy a magasfeszültségû hálózat,
valamint az elengedhetetlen mûhelygarázs és
a jármûvek ára jelentõsen meghaladja a nyolc-
milliárd forintot. Ráadásul a fejlett világban
ma már nem trolikat, hanem olyan elektro-
mos hajtású buszokat vásárolnak, amelyek egy
töltéssel legalább fél napig képesek közleked-
ni. Aggályos a finanszírozás is, ugyanis uniós
közlekedési támogatást jelenleg csak közberu-
házás kaphat, magáncégek vissza nem téríten-
dõ forrásokra nem pályázhatnak. Mindezek
ellenére a BKK meghallgat minden olyan ki-
dolgozott, számításokkal alátámasztott javasla-
tot, amely javíthat a budapesti tömegközleke-
dés színvonalán – hangsúlyozta Vitézy Dávid. 

SSzzáázzaaddiikk  sszzüülleettééssnnaapp
Századik születésnapját ünnepelte január 19-én a kerületünk-
ben élõ Singer Andorné. Magdi nénit családja és barátai köszön-
tötték a jeles évfordulón, amelyen részt vett dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester is, aki a Budavári Önkormányzat nevében fe-
jezte ki jókívánságait és lepte meg ajándékokkal az ünnepeltet.
Singer Andorné 1911. január 19-én született Budapesten. A
Király utcában, 4 gyermekes családban nevelkedett. Két alka-
lommal ment férjhez, második férjének tükörcsiszoló üzeme volt,
65 éves koráig õ maga is tükörcsiszolással foglalkozott. Két lánya
született, az egyikük Ausztráliában, a másik lánya pedig 1972
óta Los Angelesben él. A földrajzi távolság ellenére Magdi néni
mindkét gyermekével  szoros kapcsolatban maradt. Két unokája
és három dédunokája van. Magdi néni a ’60-as évek óta lakik
az I. kerületben az Attila úton, s ma is jó egészségnek örvend.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk! 

Csúszhat a miditender

Késésben a várbuszok 
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(Folytatás az 1. oldalról)
– Az Iskola utca 35., leánykori nevén 23. alatti
garzon valójában egy kölcsönlakás volt, amit
Cseh Tamás egy ideig megosztott velem. Itt szüle-
tett meg 1971 elején „Az ócska cipõ”, majd
Antoine és Désiré, akiket majd fél évig pihentet-
tünk. Aztán egyszer csak megelevenedett a két
különleges figura, valahogy belekövetelték magu-
kat a dalokba - emlékezett vissza a kezdetekre
Bereményi Géza.  - Az elsõ dal megszületése után
lementünk a közeli kocsmába inni néhány po-
hárral. Szerintem az akkori Csarnok sörözõbe,
Tamás viszont úgy emlékezett, hogy az Isolabel-
lába, ami késõbb valóban a törzshelyünk lett.
Úgy döntöttünk, hogy fele-fele arányban fizetjük
a számlát, hiszen akkor már szerzõpáros voltunk,
így aztán összeraktuk a pénzünket és kettéosztot-

tuk. Soha sem tudtuk, hogy kinél mennyi
volt – így mûködött a barátságunk. Még azt
is kibírta, hogy Tündike a pincérnõ kocka-
cukorral dobálta Tamást, amit én akkor
méltánytalannak éreztem – ma már in-
kább megértem.

Innen már egyenes út vezetett az össze-
költözéshez, a két szerzõ másfél évig osztot-
ta meg a kis garzont. Szinte minden nap ír-
tak egy dalt, ha valamelyiküknek vidékre
kellett menni, akkor este láttak munká-
hoz. A daloknak pedig híre ment, egyszer
Lukácsi Sándor Petõfi kutató is eljött a la-
kásba, mert úgy hallotta, hogy készült egy
nóta a költõrõl. Akkor sem szakadt meg a

barátság és a munkakapcsolat, amikor Bere-
ményi Géza elköltözött, hiszen ezt követõen is
hetente legalább kétszer visszajárt az Iskola utcai
garzonba. 

– Néha vitatkoztunk arról, hogy melyikünk
Antoine és ki Désiré. Persze mindketten Désiré
akartunk lenni, de ezt soha nem döntöttük el, hi-
szen tudtuk, hogy a két figurában nem magunkat
mintáztuk meg. 

A lakónévsor felavatását követõen Cseh Ta-
más és Bereményi Géza kedves vízivárosi kocs-
máiban, az Isolabellában, a Budai Vigadó étte-
remben (régi Csarnok Sörözõ), a Polo Pubban, az
egykori Jenei, ma A’la Carte étteremben, a Co-
yotte ételbárban és az Édeni Vegánban, csupa „Jó
kis helyen” koncertek, múltidézõ beszélgetések,
kiállítások és sok-sok zene várta az érdeklõdõket.
Az esemény tiszteletére az önkormányzat az
Iskola utca 28. alatti épületben a hetvenes évek
hangulatát megidézõ házibulival, filmvetítések-
kel – köztük az 1990. február 24-ei kolozsvári
koncert eredeti felvételével - és kamara kiállítás-
sal tisztelgett Cseh Tamás emléke elõtt.          K. Á.

Kiemelt figyelmet fordít a kerületi mûemlék lakóházak állagmegóvására
és felújítására a Budavári Önkormányzat. Részben pályázati támogatás-
ból, illetve a kerület saját forrásait felhasználva az elmúlt idõszakban nyolc
önkormányzati tulajdonú épület rekonstrukciója fejezõdött be. Az ön-
kormányzat szándékai szerint a felújítások idén is folytatódnak. 

A vári bérlakásokban élõk komfortérzetének növelése, valamint a tör-
ténelmi környezet helyreállítása érdekében folyamatosan újítja fel a mû-
emlék lakóépületek homlokzatát a Budavári Önkormányzat. Az elmúlt
év második felében öt épület külsõ rekonstrukciója valósult meg – tájé-
koztatta lapunkat Kálnai Dániel. A Beruházási Iroda nemrégiben kine-
vezett vezetõje elmondta, hogy összhangban a mûemlékvédelmi elõírá-
sokkal elkészült az Országház utca 24., az Úri utca 20. és 52., valamint a
Fortuna utca 8. és 12. számú épületek homlokzati renoválása, amely ma-
gában foglalta a kõlábazat tisztítását, a kapuk, nyílászárók és a kõfelületek
felújítását. 

Újabb szakaszához érkezett a mûemlék lakóépületek átfogó megújítá-
sát célzó program.  A fõvárosi pályázaton elnyert támogatás felhasználá-
sával tavaly fejezõdött be a Hunyadi utca 18. homlokzatának és külsõ nyí-
lászáróinak felújítása, a munkák során a lábazat helyreállítása mellett két
homlokzati szobrot is restauráltak. Szintén mûemléki helyreállításon
esett át az Országház utca 22., ahol a külsõ felújítás részeként a kapuzat
feletti graffito is visszanyerte eredeti szépségét. Lezárult a Bécsi kapu tér
8. felújításának elsõ üteme, a tetõ, a nyílászárók felújítása, valamint a
homlokzat restaurálását követõen idén a lépcsõház renoválására kerül
sor. Jelenleg is zajlik a Tárnok utca 14., a Fõ utca 20. és a Fõ utca 5. re-
konstrukciója, valamennyi helyszínen a homlokzatok, a tetõzet és a nyí-
lászárók újulnak meg. Hamarosan befejezõdik az Iskola utca 12. teljes
külsõ-belsõ mûemléki felújítása, a munkák során az épületben található
lakásokat is modernizálják. 

Boldog születésnapot Antoine és Désiré

Maradunk itt... - Cseh Tamásra emlékeztek

Mindenki számára elérhetõ Cseh Tamás-archívumot hoz létre az Országos Széchényi
Könyvtár és a Budavári Önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy egy helyen le-
gyen kutatható a Magyar Örökség Díjas Cseh Tamás-dalok keletkezés-történetének
valamennyi fellelhetõ tárgyi dokumentuma, hang-, kép- és filmfelvételek, írások, va-
lamint a kortársak hiteles visszaemlékezései. 

A program a dalok születésének negyvenedik évfordulóján, 2011 januárjában in-
dul, a kezdeményezõk szándéka szerint egy olyan archívum születik, ami méltó Cseh
Tamás emlékéhez – hangzott el az archívum létrehozása alkalmából megrendezett
sajtótájékoztatón. Sajó Andrea, az OSZK fõigazgatója elmondta, hogy Cseh Tamás
öröksége a magyar kultúra védendõ értékei közé tartozik, nemzeti kincs, amit min-
denki számára elérhetõvé kell tenni. Az archívum feladata lesz, hogy a nagyközönség
elé tárja a hetvenes-nyolcvanas évek dalokba foglalt világát. Nem véletlen az OSZK
szerepvállalása, hiszen Cseh Tamás a Századunk sorozat munkatársaként évekig
dolgozott a könyvtárban – hívta fel a figyelmet Hanák Gábor, az archívumot kezelõ
Történeti Interjúk Tára címzetes igazgatója, aki hangsúlyozta: a gyûjtemény elsõsor-
ban nem Cseh Tamás személyérõl, hanem munkásságáról, különös tekintettel a dalok
keletkezésének körülményeirõl fog szólni. Bár az érdemi gyûjtés csak most kezdõdik, a
munka valójában már évekkel ezelõtt elindult. Cseh Tamás ugyanis megkérte a
Történeti Interjúk Tárát, hogy digitalizálják a VHS kazettákra rögzített koncert-

felvételeit. Ezek a felvételek számítanak a gyûjtemény legelsõ darabjainak. Biza-
kodásra adhat okot, hogy a hivatalos bejelentést megelõzõen már érkezett felajánlás a
gyûjteménybe. Egy eddig nem ismert, a mûegyetem kollégiumában 1976-ban, az elsõ
lemez megjelenése elõtt megrendezett koncert amatõr felvételérõl van szó, amelyen Cseh
Tamás elõször szerepel együtt Másik Jánossal – tájékoztatta a jelenlévõket dr. Nagy
Gábor Tamás. A polgármester hozzátette: az önkormányzat anyagi hozzájárulásá-
val életre hívott archívum Cseh Tamás rendkívül gazdag magángyûjteményére, az
ebben található jegyzetekre, írásokra, audio- és videofelvételekre, háttéranyagokra,
relikviákra épül. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy egyszer létrejön egy olyan hely,
ahol a teljes anyag, akár nemzeti gyûjteményként, folyamatosan elérhetõ lesz. A pol-
gármester úgy látja, hogy Cseh Tamás életmûve nem csupán zenei örökség, hanem a
hetvenes-nyolcvanas évek hiteles kortörténeti dokumentuma, melynek közzététele nél-
kül bizonyosan szegényebb lenne újkori történelmünk. 

Az OSZK és a Budavári Önkormányzat ezúton kér mindenkit, hogy akinek Cseh
Tamáshoz kapcsolható emlékei tárgyiasult formában, fényképként, film- és hangfelvétel-
ként, levél formában vagy bármi más módon megõriztek valamit egy koncertrõl, egy ta-
lálkozásról vagy egy élményrõl, ossza meg ezeket, és másolásra adja kölcsön a dalok szü-
letésének negyvenedik évfordulóján megszületõ Cseh Tamás-archívumnak. 1250
Budapest, Pf. 38., telefon: (1)224-37-10, e-mail: interjutar@oszk.hu 

Cseh Tamás relikviákat várnak
Barangolás a dalok világában: a Polo Pubban Hobo énekelt

Egy jó kis hely: dr. Nagy Gábor Tamás, Cipõ és Cseh Tamás fia, Cseh
András az Isolabellában 

A dalszerzõ életét bemutató filmeket és kiállítást is
megnézhették az érdeklõdõk az Iskola utca 28-ban

Elkészült az Országház utca 24. számú ház külsõ felújítása

Cseh Tamás

Folytatódik a mûemlék épületek felújítása

Az Úri utca 20. megújult homlokzata

100 éve született
Püski Sándor

Február 4-én lenne 100 éves Püski Sándor
könyvkiadó, Budavár díszpolgára. 

„ Magyarságunkat,
kultúránkat megõrizve
lehetünk igazán
európaiak.”

E gondolat jegyében tart megemlékezést Püski
Sándor születésének 100. évfordulója alkal-
mából 2011. február 4-én, pénteken 11 órakor a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és a
Püski Kiadó. Helyszín: Farkasréti temetõ, 6/7-
1-80 (1124 Németvölgyi út 99.) 

Köszöntõt mond: Gedai István a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyet-
tese. Emlékbeszédet mond: Somodi István a
Szárszó Baráti Kör elnöke. 

Konferencia Püski Sándor emlékére
Február 6-án 14 órakor Magyar Gondolat-100
éve született Püski Sándor címmel konferenci-
át rendeznek a Testnevelési Egyetem aulájá-
ban (Budapest, Alkotás u.44.).

Fõvédnök: Vizi E. Szilveszter akadémikus,
védnök: Szentmártoni János a Magyar Írószö-
vetség elnöke. 

A konferencián mások mellett Salamon
Konrád, Pozsgay Imre, Somodi István, Járosi
Márton, Balogh Gábor, Kiss Gy. Csaba, Bíró
Zoltán, Balázs Géza, Sütõ Zoltán, Bogár Lász-
ló és M. Kiss Sándor tartanak elõadást. 

A belépés díjtalan. 

s
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Eltávozott a legidõsebb 
„vérbeli várbeli”
Dr. Borsos Béláné Ney Katalin – sokaknak Kati néni
– életének 96. évében január 11-én este elhunyt. A
Várbarátok Körébõl és a legkülönbözõbb vári helyszí-
nekrõl, sok helyütt elhangzott hozzászólásaiból min-
denki ismerte, vagy ha mégsem, akkor Sárközi
Mátyás Vérbeli várbeliek címû könyvének címlapján
láthatta. Õ volt valószínûleg a legidõsebb és biztosan
a legrégebbi vári lakos: õsei, a Lenkey-család 1829-
ben vásárolta meg báró Eötvös József költõ, író és kul-
tuszminiszter családjától azt a házat, amelynek halá-
láig lakója volt. Elõbb tulajdonosa, majd az államosí-
tás után bérlõje. Páratlan történet, hogy egy család
180 évig (egy ilyen 180 év során!) meg tudjon marad-
ni ugyanott. Ez szinte csoda, tiszteletet ébresztõ ha-
gyományõrzés, meggyökerezés, ami azonban sok le-
mondással, áldozattal és szenvedéssel is járt ez alatt a
hosszú idõ alatt.

Amit Ney Katalin (1915-2011) végigélt, jellegzete-
sen XX. századi magyar polgári élettörténet. Trianon-
nál vagyonuk nagy részét és több családtagjukat el-
vesztették vagy a Csehszlovákiához került javak vagy
az 1920-as évek iszonyú inflációja következtében. A
talpra állást, családi megerõsödést, majd férjhezme-
netelt dr. Buzinkay György közgazdászhoz, két fiú
megszületése követte. 

1944-45 fordulójáig még alig harminc év telt el éle-
tébõl, amikor elkezdõdött valami merõben másfajta
életforma, immár több mint dupla annyi idõre. Hét
hetes ostrom, szinte megállás nélküli bombázások,
pinceélet során elõbb nagynénje, majd férje is meghalt,
özvegyen marad két gyerekkel egy szétlõtt házban, az-
tán apja lezuhant az emeletrõl, míg a károkat próbálta
felmérni. Sokáig nem mûködtek a közmûvek, a vizet
nõvérével, dr. Ney Klárával kettejüknek kannákban
kellett felhordani hol a hegyoldalból, hol a Kriszti-
navárosból. Eladott értéktárgyaikból elkezdték hely-
reállítani a házat – ahhoz építõanyagot is hordott.
Majd amikor már álltak a falak és tetõ alatt volt a ház,
államosították. A degenerált, elsatnyult, pusztulásra
ítélt régi uralkodó osztály széltében hirdetett propa-
gandaképe nem illett rá. Tulajdonképpen ekkor vette
kézbe a megmaradt család életének irányítását, olyan
céltudatossággal, eltökéltséggel és olyan takarékos-
sággal, ami biztosította, hogy fizikailag is, elviekben is
megmaradjon ez a közösség. Ez még visszatekintve is
jelentõs teljesítmény volt: nyolc ember, különbözõ
nemzedékek egy megmaradt lakásban összezsúfolva,
két és fél, három fizetésbõl etetve és ruházva. És úgy,
hogy semmilyen téren nem tett engedményeket. 

1946-ban ismét férjhez ment: dr. Borsos Béla mûvé-
szettörténész-építészhez, aki a kifejlõdõ hazai mûem-
lékvédelem egyik fontos alakja volt.

Az 1990-es évtized ismét radikális változást hozott
Ney Katalin életében: elõbb meghalt második férje,
majd az évtized végén nõvére, akit a Várbarátok Köre
elnökeként szintén jól ismert a vári közönség. Bár hoz-
zá legközelebb álló két társát és kortársát vesztette el,
nem adta meg magát. A család, a felnõtt három gye-
rek, unokák, aztán dédunokák mellett új feladatot és
célt talált. Kiütközött belõle az irodalmias-közéleti
Ney-hagyomány. Összegyûjtötte emlékeit a Várról, a
vári életformáról, érdekes lakóiról, az ismerõsökrõl és a
legendákról, elkezdett elõadásokat tartani a Várba-
rátok Körében, s ha nem õ adott elõ, legalább hozzá-
szólt. Alig volt vári esemény, amelynek a Várnegyed
újságban szereplõ képén ne lenne megtalálható, és vé-
gül a közelmúltban már könyvcímlapra is került: õ jel-
képezte a „vérbeli várbelit”. Ha valaki elnézi õt a könyv
címlapján, igazán nem fedezi fel rajta azt a több mint
fél évszázados intermezzót, amit a háború, a Rákosi- és
a Kádár-korszakok alkottak az õ életében. Elegáns, fi-
nom és tartózkodó, mint egy igazi várbeli. 

Mostanában néha arról beszélt, hogy lassan minden
kortársa, régi ismerõse kihalt mellõle, hogy szeme és
hallása cserbenhagyta – de ugyanakkor minden napra
volt még egy-két programja, minden érdekelte, és ha
az idõ engedte, többször is végigcikázott a Váron. Még
a tél elején is úgy látszott, hogy életereje változatlan. A
Vár megváltozik nélküle.                              Buzinkay Géza 

Dr. Borsos Béláné Ney Katalin

Nemzedéktársai közül sokan nem akarták elhinni – sõt, sokan ma sem
hiszik el –, hogy a magyar rockzene egyik „alapító atyjának” döntése vég-
leges: nem lép többé színpadra. Szörényi Levente közel egy év felkészü-
lési idõ után, december 28-án tartotta elsõ, és egyben utolsó szólókon-
certjét a Papp László Sportarénában.

Az Illés együttes énekesét és a Fonográf vezetõjét egy hattagú rock- és
egy hatvantagú szimfonikus zenekar kísérte, a dobok mögött fia, Örs
ült. A fiatal muzsikusokból álló komolyzenei együttes – a Danubia
Szimfonikus Zenekar – Kesselyák Gergely irányításával hosszú heteken
keresztül a Krisztinavárosi Általános Iskola Kosciuszkó Tádé utcai épü-
letében tartotta  az áthangszerelt Szörényi-dalok próbáit. Mi is itt talál-
koztunk Szörényi Leventével, aki elmondta, nem csupán a búcsúkon-
cert próbáinak helyszíne miatt kötõdik az I. kerülethez. 

– Az Illés együttessel hosszú évekig játszottunk a Szentháromság téri
Várklubban. Emlékszem, amikor a bátyámmal, Szabolccsal meg-
tudtuk, hogy 1945-ig ebben az épületben mûködött a Pénzügymi-
nisztérium, mindketten jót mosolyogtunk, mert ott dolgozott az édes-
apánk. Õ volt ugyanis a pénzügyminiszter…

– A Várklub nagyon népszerû hely volt a mi idõnkben – folytatta a
mûvész. Az elsõ koncertek egyikére jó korán érkeztem. Láttam, hogy a
sor már a Ruszwurm cukrászda elõtt kígyózik. Megindultam a bejárat
felé, ott azonban az egyik rendezõ megállított, és közölte, hogy álljak a
sor végére. Mondtam, hogy én annak a zenekarnak vagyok a tagja, ame-
lyik este itt fog játszani. „Azt mindenki mondhatja!” – válaszolta, és hi-
ába volt nálam a gitárom, nem engedett be. Nagyon dühös lettem, és
hazamentem. Késõbb Illés Lajos rendkívül idegesen telefonált, hogy
hol vagyok, nem sokára kezdünk. Elmeséltem neki a történteket, és
persze õt is feldühítettem, mert õ volt a zenekarvezetõ, neki kellett vol-
na elintéznie, hogy a bejutással ne legyen gond.

Szörényi Levente aznap este természetesen visszament, és végigját-
szotta, -énekelte az estet, ám azt mondja, ugyanez negyven évvel késõbb,
a Hattyúdal – azaz a búcsúkoncert – után már nem fordulhat elõ. 

A Kossuth-díjas mûvész december 28-án telt ház elõtt, jókedvûen és
szenvedéllyel elõadott dalaival köszönt el a közönségtõl. Mûsorának el-
sõ részét három szólólemezének (Utazás, Hazatérés, Végtelen úton)
szerzeményeibõl válogatta. Egy-egy szám erejéig neves népzenész-baráta-
it – köztük a Hagyományok Háza igazgatóját, Sebõ Ferencet is – szín-
padra szólította, aki tekerõlanton kísérte az énekest. A repertoárból so-
kak sajnálatára ezúttal hiányoztak a Fonográf-dalok. 

A koncert második felvonásában a Magyar Állami Operaház, vala-
mint a Társulat tagjainak tolmácsolásában a történelmi színpadi mû-
vek és rockoperák (az István, a király; az Atilla – Isten kardja; az Árpád
népe és a Veled, Uram!) kerültek sorra. A záró részben az Illés-korszak

nagy sikerû számai csendültek fel (többek között a Kégli-dal, az Utcán
és a Little Richard). Szörényi Levente parádés gitárjátékával és fény-
korát idézõ hangjával visszafiatalodott, és hozzá hasonló korú közön-
ségét is visszarepítette az idõben. Az Illés együttes archív filmszalagon
pár perc erejéig „jelent meg”. Az élõ társak közül Szörényi Szabolcs
csupán néhány pillanatra került reflektorfénybe a keverõpult környé-
kén, a szerzõtárs Bródy János pedig külföldi útja miatt nem volt ott a
koncerten. 

A 65 éves mûvész letette a lantot, egészestés koncertekre többé nem
vállalkozik, de kérdésünkre elárulta, hogy zenésztársai hívására egy-egy
meghívásnak továbbra is eleget tesz majd, hiszen két-három számra fel-
készülni „álmából felébresztve” is képes.               Rojkó A.

Szörényiék a Krisztinavárosban próbáltak

Elsõ és egyben utolsó szólókoncertjét tartotta Szörényi Levente a Papp László
Sportarénában

Ráth  Mátyás-díjat kapott Fenyvesi Félix Lajos

Egy régi templomra
A budavári Litea Könyvszalonban mutatta be
a nagyközönségnek legújabb verseskötetét Feny-
vesi Félix Lajos. Az „Egy régi templomra” címû
válogatásban a Várnegyed hasábjain is rend-
szeresen publikáló költõ istenes versei kaptak
helyet. 

Fenyvesi Félix Lajos költõ, gyermekversszerzõ iro-
dalmi munkássága mellett újságíróként is dolgozik.
Évek óta ír cikkeket, kulturális publicisztikákat az
Evangélikus Élet címû hetilapban, ahogyan - töb-
bek között - a Várnegyed újságnak is állandó szerzõ-
je. Nemrég megjelent verseskötete Istenhez, a nagy
elõdökhöz, Hódmezõvásárhelyhez a szülõföldhöz,
családjához, a múlthoz és jövõhöz fûzõdõ viszonyát,
olthatatlan emberszeretetét mutatja be. Talán ép-
pen ennek, az emberekbe és Istenbe vetett hitének
köszönhetõ, hogy Fenyvesi Félix Lajos költeményei,
a mai „verstaszító” társadalmi közegben is eljutnak
a nagyközönséghez – hangsúlyozta a kötet bemuta-
tóján elõadóként közremûködõ Sudár Annamária. A színmûvész a versek olvasásához útra-
valóként Nagy Gáspár gondolatát idézte: „Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni, Nem
lehet a világot Isten nélkül megérteni, Nem lehet a világot Isten nélkül szóra bírni, illetve le-
het, csak az olyan rémült magánkaland, melyet a kétségbeesés kormányoz, s végkimenetele
fölöttébb kétséges.” 

A kötetet megjelentetõ Luther Kiadó képviseletében Kende Péter arról beszélt, hogy ma-
napság kortárs költõ munkáit kiadni nem üzleti, hanem sokkal inkább morális kérdés. Bár
Fenyvesi Félix Lajos verseinek bemutatása nem kecsegtet jelentõs anyagi haszonnal, a költe-
mények olyan értékeket jelentenek, amiket a kiadó ars poeticája szerint mindenképpen köz-
kinccsé kell tenni. Az istenes versek azt a minõséget hordozzák, amely mentes az egyszerûsíté-
sektõl és a szokásos általánosításoktól. Fenyvesi Félix Lajos megjárta azokat a mélységeket,
amelyek ismerete, tapasztalata nélkül nem lehet hitelesen Istenrõl beszélni – utalt a költõt ért
veszteségekre, a fiatalon elhunyt szülõkre a rendszer által meggyilkolt evangélikus lelkész báty-
ra a kiadó vezetõje, aki rámutatott: a kötet „megharcolt” írásokat tartalmaz, egy hányattatott
életút lenyomata, melyet minden öröklött teher ellenére áthat a transzcendencia. Ezt az em-
beri és írói kvalitást ismerte el a Protestáns Újságírók szövetsége, mikor Fenyvesi Félix
Lajosnak ítélte oda a Ráth Mátyás-díjat. 

– Egy erdélyi utazás alkalmával az ottani prédikátor, búcsúzkodás közben Istent „nagy dra-
maturgnak” nevezte. Abban a pillanatban ezt sértõnek éreztem, azóta azonban rájöttem, hogy
igaza volt: Isten tényleg a legnagyobb rendezõ. A kötet megszületésének körülményei is erre
utalnak, hiszen Istennek nyilván célja volt azzal, hogy a nyáron elkezdett munka eredménye
éppen karácsonyra váljon kézzelfogható valósággá – emlékeztetett a szerzõ.  

A versek hittételek a templom, az evangélium, ember és Isten szeretete mellett, emlékezé-
sek a mesterekre, Németh Lászlóra, Pilinszkyre, Radnótira, a gyermekkora, a példaképekre,
a szívnek kedves tájakra, Erdélyre és Hódmezõvásárhelyre. De a kötet egyben rekviem is, már-
ványtábla az elhunyt szeretteknek, a szülõknek és a politikai kínhalált halt testvérnek.

– Bátyám Fenyvesi László evangélikus lelkész volt, aki maga köré gyûjtötte a fiatalokat. A
maga útját, a segítõk útját járta, amire a rendszer válasza a testvérem 1968-ban bekövetkezett
halálra verése volt. A hetvenes évek óta terveztem, – mint egykor Arany a Toldit – hogy rekvi-
emet írok az életérõl. Aztán született egy vers, ami késõbb elveszett, aztán egy másik, aminek
egy része tûnt el. Isten akkor is nagy rendezõnek bizonyult, hiszen Mozart requiem-ét hallgat-
va pótoltam ki a vers hiányzó részét. 

A kötetbe a különleges négysorosok és a tizenhárom japán haiku mellett ez a szöveg is be-
került, ahogyan helyet kapott benne a katyini golgotát tetemre hívó és a Vass Istvánhoz, az
apai mentorhoz írt költemény.  

Helytörténeti 
érdekességek 
könyve
A Budapesti Honismereti Társaság könyvso-
rozatának közelmúltban megjelent, immár
VIII. kötete számos dokumentumot, illetve
eddig feltáratlan adatot közöl a Budai Várról,
a Tabánról és környékérõl. A kiadvány a
2009. évi Budapest Históriák címû elõadásso-
rozat írásos gyûjteménye; a tanulmányok szer-
zõi Budapest múltját kutató szakemberek: tör-
ténészek, levéltárosok, valamint az egyes vá-
rosrészek helytörténészei. 

A 16 tanulmány különbözõ városrészekkel
foglalkozik. Közülük az I. kerület múltjának je-
lentõs korszakát eleveníti fel dr. Czaga Vik-
tória nyugalmazott fõlevéltáros Budavár visz-
szavétele (1849. május 4-21.) címû írása,
amely összefoglalja egy korabeli szemtanú,
Aggházy Kamil ezredes igen részletes hadtörté-
neti munkáját. A tanulmányból olyan részle-
tekre is fény derül, hogy mi történt Alois All-
noch császári ezredessel, akinek Heinzi tábor-
nok azt a parancsot adta, hogy robbantsa fel a
Lánchidat.

Szatucsek Tibor helytörténész Buda temetõ-
inek történetét ismertetõ tanulmányában töb-
bek között arra is kitér, hogy a mai Corvin tér
területén rézkori sírokat tártak fel; a Gellért-
hegy oldalában és a Tabánban az eraviszkusz
törzs temetkezésének nyomait, míg a Vár kör-
nyékén török temetõket találtak. Évszázadok-
kal késõbb a Tabán-Krisztinavárosi temetõ
árokkal elválasztott részén létesült a késõbb
felszámolt görög-katolikus temetõ.

Nagy Áron történész Budapest vallásföldraj-
za (1813–1949, 2001) címû összefoglaló mun-
kájában kisebb területi bontásban vizsgálja a
fõváros felekezeti felosztását. A 19. századi ada-
tokat elemezve kitér a Várra, a Krisztina- és a
Vízivárosra, valamint a Tabánra is. A 2001-es
népszámlálás kapcsán a szerzõ megjegyzi, hogy
a 23 kerület közül leginkább az I. kerület lako-
saira jellemzõ, hogy valamely egyházhoz tarto-
zónak mondták magukat (71,9%).

A kötet második része a Budapesti Honis-
mereti Társaság tevékenységét és vezetõségét
mutatja be, míg a harmadik részben a Fõvárosi
Helytörténeti Adattár, valamint Budapest tör-
ténetének válogatott bibliográfiája kapott he-
lyet.

A Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv
megvásárolható a BHT székhelyén: 1043 Bp.
Berda J. u. 48. Telefon: 370-0652.

Fenyvesi Félix Lajos 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt az ellentétet a történelemben elsõként Köl-
csey Himnusza oldotta fel – mondta a szónok. A
vers után néhány évvel keletkezett megzenésített
változat után immár mindegy volt, hogy ki hová
tartozik, mert a nemzeti Himnusz megszüntette a
különbségeket.  

Dr. Kulin Ferenc ezt követõen arról beszélt,
hogy Kölcsey Ferenc milyen megközelítésekben
írt, illetve szólt a kultúráról, és annak társadalmi
szerepérõl. – A kultúra nem csupán érzelmi, spi-
rituális ügy, hiszen átjárja hétköznapi életünket,
és azt is jelenti, hogy miként gondolkodunk ma-
gunkról – emlékeztetett. Az ember egyszerre ér-
zelmi és értelmi lény, aki a kultúra segítségével
meg tudja különböztetni a jót a rossztól, a szépet
a rúttól. Kölcsey szerint az ember feladata vala-
mennyi érzelmének fejlesztése, kimûvelése. 

A politika is kultúrát jelent. Kölcsey országgyû-
lési képviselõként vett részt a pozsonyi diéta
munkájában. Mandátuma a liberalizmus születé-
sének idõszakára esett, amelynek híveként hir-
dette: a magyar társadalom függetlenné válásá-
nak egyetlen esélye, hogy polgárainak a szabadság
mellett a tulajdonhoz való jogot is megadja.

Az ünnepség szónoka végül a kultúra fogalmá-
nak újabb vetületeként az erkölcsöt említette. A
költõ Parainesis címû, Kölcsey Kálmánhoz írt in-
telmeiben (saját világnézetének, erkölcsi felfogá-
sának végakaratszerû összefoglalásában) azt írja:
„törekedjél ismeretekre, mely ismeretek vezérel-
nek.” Morális kötelesség ismerni a környezetet.
Kultúra az is, ahogyan a nemzet fogalmát értel-
mezzük: hiába próbálunk jó magyarok lenni, ha
nem tanuljuk meg, hogyan kell viszonyulnunk az
idegenekhez – fejtette ki munkájában a reform-
kori gondolkodó.

Beszédének zárszavaként dr. Kulin Ferenc ösz-
szefoglalta Kölcsey Ferenc költõi, politikusi pá-
lyáját, majd hangsúlyozta: olyan örökséget ha-
gyott ránk, amely nélkül végtelenül szegények
lennénk! 

A megemlékezés koszorúzással folytatódott. A
költõ szobránál a Budavári Önkormányzat nevé-
ben dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Jenei
Jánosné alpolgármester, a Kölcsey-kutatók képvi-
seletében dr. Kulin Ferenc, a Kölcsey Társaság
nevében Taxner-Tóth Ernõ koszorúzott, majd a
kerületi civil szervezetek és magánemberek he-
lyezték el az emlékezés virágait. Az ünnepség a
Szózat eléneklésével zárult. r.

Két érdekes kiállításra invitált az új esztendõben a Tánc-
színház. Két kerek évfordulóra. Az Erdélyben született,
most 90 éves Karsai Zsigmond, mint a lõrincrévi énekek
kitûnõ adatközlõjeként, és a táncmozgalom kiemelkedõ
alakjaként vált ismertté. Kevesen tudják, hogy a képzõmû-
vészetben is otthonosan mozog. Kár, hogy betegsége megakadá-
lyozta a baráti, családias köszöntést.

Kárpótolta a látogatókat Vinko Sebrek fotómûvész bemutatko-
zása, aki épp itt ünnepelte 70. születésnapját. A jeles horvát kép-
író életmûve nagyon gazdag: a dokumentációs lapoktól a sajtófo-

tón át a mûvészi felvételekig ível. A mindennapi élet pillanatai
tûnnek föl munkáin, a természet, az építészet, a város, de készít
aktfotókat is, remek csendéleteket és portrékat. Szorgos világjáró

és kritikus, aki figyelemmel kíséri a hazai kortárs mûvészetet,
Európa eredményeit.

A legrégebbi felvételeken (1978) idõs szüleit láthatjuk:
nagy bajuszos édesapja fáradt tekintettel néz vissza ránk.
Ellentéte a családjáról készült sorozat: a feleség és a két gyer-

mek a tavaszi kertben, köröttük minden csupa öröm. A
klasszikus fotózás technikájával készült mindegyik. Az in-
dulástól nagy utat tett meg Sebrek, egyre mélyülõ gondo-
latiság jellemzi úgy, hogy közben a régiek sem avultak el.

Külön elemzést érdemelne a berlini Reichstag hármas kupolá-
ja, fényjátéka; Casablanca nagymecsetje, a Kanári szigetek viha-
ros égboltja... a Felszállás elõtt hõlégballonos pillanata, a Fûzfák
hajnali derengésben tündöklõ hegyoldala. A fekete-fehér és szí-
nes képek egy érdekes kirándulásra invitálják a nézõt. Zarán-
dokútra, hogy mi is meggyõzõdjünk, milyen színes a világ, és még-
is egy, öröm és fájdalom minden mögött, a mélységekben. Ta-
lálóan írta az újságíró barát: „Ahhoz, hogy valaki jó festõ lehessen,
négy dologgal kell rendelkeznie: lágy szívvel, pontos szemmel,
könnyû kézzel és mindenkor kimosott ecsettel. Sebrek teljes lé-
nye nem más, mint egy lágy szív, pontos szem és könnyû kéz...
Sebrek egyszerûen nem más, mint egy fényképezõ-gép, nagy mû-
vész, érzéki és emberi lélekkel.”  Fenyvesi  

Dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész

A fekete tintával írt, kalligrafikus betûket az év 364 napján senki sem
olvassa; a Szatmárcsekén keletkezett megsárgult kézirat ott pihen a
nemzeti könyvtár raktárának mélyén. Január 21-én azonban több szá-
zan keresték fel az Országos Széchényi Könyvtárat, ahol ezen a napon
üvegtárlóban mutatták be e 188 évvel ezelõtt keletkezett mûvet, Kölcsey
Ferenc Himnuszát.

A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére nem kellett látogatójegyet
váltani, bárki szabadon körbejárhatott az épületben. A Himnusz
eredeti kézirata mellett számos egyéb kuriózum is várta az érdeklõ-
dõket. A Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektõl nap-
jainkig címû tárlat a magyar nyelvû nyomtatott föld- és éggömbö-
ket – ahogy a 19. században nevezték, a „tekéket” –, illetve a hazai
népoktatásban betöltött szerepüket mutatja be. Ezen a napon
négy alkalommal indult vezetés a kiállítás feltérképezésére. A gye-
rekek kézmûves foglalkozás keretében elkészíthették a saját föld-
gömbjüket.

A különlegességekre vágyó látogatók a könyvtár különbözõ gyûj-
teményeiben olyan „rejtett” tárlatokat is megtekinthettek, mint a
150 éves egységes Olaszország világörökségi helyszíneit felvonultató
fotókiállítás, vagy A cipõgombolótól a vaskályháig címû, a 19-20.
század fordulóját idézõ mûszaki mûremekeket bemutató összeállí-
tás, amelyet a Plakát- és Kisnyomtatványtár anyagából válogattak.

A színház- és irodalomkedvelõk örömére a Színháztörténeti tár
folyosója, illetve olvasóterme kínált kellemes idõtöltést. A Nemzeti
Színház két kiemelkedõ mûvészének a könyvtárban megõrzött
egyedi dokumentumokkal állítottak emléket. A 150 esztendeje szü-
letett Márkus Emília pályáját számos korabeli képeslap, levél és pla-
kát elevenítette fel, míg Major Tamás kiemelkedõ alakításait fény-
képek idézték a közönség elé.

A Kézirattárban Nehéz szerelem címmel a száz esztendeje szüle-
tett Vas Istvánra emlékeztek, bemutatva életének gyermek- és ifjú
kori helyszíneit, családját, illetve költõi-írói munkásságának egyes
állomásait.

A Nemzeti Ereklye kiállítótérben ugyancsak ezen a napon került sor a
Terv és mû – Vaszary János iparmûvészeti munkái címû tárlat megnyitóün-
nepségére.

A vendégeket dr. Sajó Andrea, az OSZK fõigazgatója köszöntötte, majd
Plesznivy Edit mûvészettörténész nyitotta meg a kiállítást, amelynek közép-
pontjában az a két nagyméretû, pasztellkrétával készült kárpitterv áll, ame-
lyek nemrég kerültek elõ az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és
Kisnyomtatványtárából. A mostanáig ismeretlen, eredeti mûveket a kö-

zönség – az Iparmûvészeti Múzeum együttmûködésnek köszönhetõen – a
megvalósult szõnyegekkel együtt tekintheti meg. A kiállítás emellett bemu-
tatja Vaszary János plakátjait és számos általa illusztrált kiadványt – felhívva
a figyelmet alkalmazott grafikusi munkásságára is. 

A könyvtár kiállításai továbbra is nyitva tartanak, ám a Kölcsey Ferenc ál-
tal letisztázott Himnusz-kézirat legközelebb 2012 januárjában lesz látható.
Aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából megtekintette a vers eredetijét,
emlékül hazavihette a vers színes fénymásolatát. r. a.

A Himnusz születésnapja 

Kettõs  születésnap

Határon túli fiatal zenészek részvételével, Régiók
találkozása a Magyar Kultúra Napján címmel
ünnepi hangversenyt rendezett a Magyar Kultú-
ra Alapítvány. „A kultúra napján fejet hajtunk a
himnusszá lényegült szomorú vers költõje, Köl-
csey Ferenc, és megzenésítõje, Erkel Ferenc em-
léke elõtt” – mondta programnyitó köszöntõjé-
ben az alapítvány igazgatója. Koncz Gábor kö-
zölte: vállalt feladatuk, hogy épületükkel, szerve-
zési tudásukkal, ötleteikkel a magyar-magyar
párbeszédet, a régiók és kultúrák személyes talál-
kozását szolgálják. „Segítõ kezet nyújtunk nem
csak a Kárpát-medencében, hanem a világszerte
szórványban élõ magyarságnak, így kapcsolva
õket a mai Magyarországhoz, s rajtunk keresztül
az európai kultúrához” – jelentette ki az igazga-
tó. A kultúra-napi koncerten fiatal erdélyi, kár-
pátaljai, vajdasági, valamint budapesti hangsze-
res zenészek léptek fel, továbbá színpadra állt az
érdi Szirmok Városi és Pedagógus Nõikar is. A
mûsorban – a 200 éve született Liszt Ferenc em-
lékére – fõképp Liszt-mûvek hangzottak el, de
Erkel Ferenc, Bartók Béla, Bárdos Lajos és
Farkas Ferenc dallamai is felcsendültek. A kon-
certet az Egressy Béni által megzenésített Szózat
hangjai zárták. - d -

Régiók találkozása 

Kultúránk 
ünnepe

Az érdi Szirmok Városi és Pedagógus Nõikar magyar zeneszerzõk mûveit énekelte az ünnepségen

A Széchényi Könyvtár látogatói a Himnusz kéziratáról készült másolatot vihették haza emlékül 



Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota)
TTáárrllaattookk
Lencsevégen a kulturális örökség: a 150 éves egysé-
ges Olaszország világörökségi helyszínei. (VIII. emelet)
A cipõgombolótól a vaskályháig. Mûszaki mûremekek
a 19-20. század fordulóján. (Plakát- és Kisnyom-
tatványtár)

,,...s látom magamat nem vénülve, hanem megif-
jodva." – Kamarakiállítás Márkus Emília születésének
150. évfordulójára. (Színháztörténeti Tár olvasótermi
folyosója)

Kiállítás Major Tamás portréiból. (Színháztörténeti
Tár olvasóterme)

Nehéz szerelem. Vas István 100 éve. (Kézirattár)
A kiállítások ingyenesen látogathatók. Nyitva tartás:
10-18 óráig.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Február 4-én 18 órakor nyílik Laukó Pál grafikáinak és
festményeinek kiállítása. A kiállítást az alkotó és a
könyvtár fõigazgató-helyettese Benczekovits Beatrix
nyitja meg. A tárlat február 28-ig tekinthetõ meg. Nyitva
tartás: hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig.

Makadám Mérnök Klub
(Budapest, II., Lövõház u. 37., Millenáris)
Március 9. (szerda) 18 óra: a Magyar Földrajzi Tár-
saság idei elsõ képes elõadása Élet a sivatag peremén
- Egyiptomról másképpen címmel. Elõadó: dr. Ka-
rancsi Zoltán geográfus, tanszékvezetõ Szegedi
Tudományegyetem Pedagógusképzõ Kar. A rendez-
vény ingyenes.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc
Gödöllõ Táncegyüttes és a Veresegyházi Népi
Együttes: Téli népszokások Jubileumi Almárium soro-
zat: február 5., szombat, 17 óra.

Magyar Állami Népi Együttes - Táncos magyarok:
február 12., 19.00 óra.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss
Bõrmûves elõadássorozat: A bõrrestaurálás. Elõadó:
Torma László. Február 12. 10-15 óra. „Egy gyékényen
árulunk” elõadás-sorozat: A szalma felhasználása a
Kárpát-medencében a múltban és a jelenben. Elõadó:
Tüskés Tünde. Február 26., 10-15 óra. Kapcsolat: Ke-
rekes Ibolya, 225-6066, kerekes.ibolya@hagyoma-
nyokhaza.hu
GGyyeerreekkeekknneekk
Aprók tánca, kézmûveskedéssel egybekötött gyerek-
táncház: február 4., 11., 18., 25., 17 óra.  A táncházak
péntekenként 17 órától 18.30-ig tartanak a közössé-
gi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor alatt a
belépés díjtalan). Kapcsolat: Legeza Márta, 225-
6067, legeza.marta@hagyomanyokhaza.hu
KKiiáállllííttáássookk
Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók-tár-
gyak-folyamatok.” A Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-
zeum új, állandó kiállítása a Magyar Népi Ipar-
mûvészeti Múzeum kiállítótermében (1010 Budapest,
Fõ u 6.).

Élõ Népmûvészet - XV. Országos Népmûvészeti
Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Megtekinthetõ: 2011.
március 27-ig. Az elmúlt öt év legfontosabb, legjelen-
tõsebb tárgyait, mestermunkáit, mesterremekeit
szakmai zsûri válogatta ki a beérkezett több ezer pá-
lyamunkából.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
TTáárrllaattvveezzeettéésseekk

Munkácsy: Krisztus-trilógia. Minden hétköznap
(keddtõl péntekig) 11 órától. Találkozási pont: A épü-
let, földszint.

XIX. Nemzet és mûvészet. Kép és önkép. Minden
szombaton 11 órától magyar nyelven és 14 órától an-
gol nyelven. Találkozási pont: C épület, földszint.
ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttááss

Minden héten pénteken 16 órától és vasárnap 11
órától - Tematikus tárlatvezetések az állandó kiállítá-
son. A tárlatvezetéseken az állandó kiállításra meg-
váltott belépõjeggyel lehet részt venni. Találkozási
pont: C épület, földszint. 
MMNNGG  eexxttrraa

A Munkácsy: Krisztus-trilógia és a XIX. Nemzet és
mûvészet. Kép és önkép címû kiállítások 2011. febru-
ár 4-én 18.00-22.00 óráig láthatók. A Magyar Nem-
zeti Galéria MNG extra címû programsorozata minden
hónap elsõ péntekén meghosszabbított nyitva tartás-
sal, koncertekkel, tárlatvezetésekkel és kreatív mû-
hellyel várja az érdeklõdõket! Belépõdíj: Teljes árú
jegy: 2000 Ft Kedvezményes jegy: 1000 Ft. 

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
Stefanovits Péter Közös tér- grafikák, digitális nyoma-
tok címû kiállítása február 3-ig tekinthetõ meg. Nyitva
tartás: keddtõl - péntekig  13-18 óráig, szombaton 10-
14 óráig.  

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
Barcsay Jenõ Színekre bontva – Szitanyomatok  címû
kiállítása február végéig tekinthetõ meg. 

PPrrooggrraammookk

6 Várnegyed XVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2011. JANUÁR 28., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Forgalomkorlátozások várhatók
Januártól hat hónapon keresztül Magyarország tölti be az
Európai Unió soros elnöki tisztségét. Június végéig rend-
szeresen érkeznek majd állami küldöttségek a kiemelt
helyszínként kezelt Budai Várba. Dr. Kesztyûs Rudolf ar-
ra kéri a lakosságot, hogy legyenek türelmesek az elõfor-
duló idõszakos forgalomkorlátozások idején, és ne pró-
báljanak meg kerülõutakat keresni, ugyanis ilyenkor a
fõutakba csatlakozó kisebb utcákat is lezárják. A biztosí-
tások és más rendõri feladatok ellátásához a kerületi ka-
pitányság munkatársai központi segítséget kapnak, a
munkából a kerületi polgárõrök is kiveszik a részüket.

Kábeltolvajokat fogtak
December végén az éjszakai órákban bejelentés érkezett
a kapitányságra, hogy az Erzsébet híd egyik kábelalagút-
jából gyanús hangok szûrõdnek ki. A percek alatt a hely-

színre érkezõ rendõrjárõr megállapította, hogy ismeret-
lenek több száz méter kommunikációs kábelt daraboltak
fel. Röviddel késõbb az elkövetõk is meglettek, a négy vi-
déki illetõségû férfi a híd állványzatán próbált meg egér-
utat nyerni, azonban nem jutottak messzire, a rendõrök
és a polgárõrök ugyanis közösen elfogták a menekülõ-
ket. A feldarabolt mintegy kétszáznegyven méter rézká-
bel értéke meghaladja az egymillió forintot.

Rablót keresnek
Az utcán rabolta ki egy eddig ismeretlen elkövetõ az egyik
Csalogány utcai üzlet alkalmazottját. Az eladó az esti zárás
után vitte volna el az aznapi bevételt, amikor az erõs test-
alkatú férfi mellé lépett és a pénz átadására kényszerítet-
te. A rabló ezt követõen elmenekült a Batthyány tér irányá-
ba. A rendõrség kéri az esetleges szemtanúkat, hogy je-
lentkezzenek a kerületi kapitányságon. 

Felmásztak az emeletre a betörõk
Nem mindennapi ügyességrõl tett tanúbizonyságot az az
elkövetõ, aki a nyitott ablakon keresztül jutott be az egyik
krisztinavárosi lakásba. A besurranó bûnözõ nem törõd-
ve a veszéllyel, egyszerûen felmászott a homlokzaton,
majd ugyanarra távozott az ellopott számítástechnikai
eszközökkel.

Rendõrkézen a biciklik réme
Jól ismerik a rendõrök azt a férfit, aki január ötödikén egy
értékes biciklit próbált meg ellopni egy naphegyi társas-
ház udvaráról. Az alig néhány hete szabadult V.J. kerék-
párokra specializálta magát, káros szenvedélyébõl pedig
úgy látszik a börtön sem gyógyította ki. Ezúttal egy élel-
mes szomszéd hiúsította meg akcióját, aki még idõben
kihívta a rendõröket, így a kerékpár épségben  visszake-
rült jogos tulajdonosához.

KKéékk  hhíírreekk

A 2011-es évet egy hagyománnyá vált esemény nyitotta meg a Kosztolányi
Gimnáziumban. A tradíció tizennégy évvel ezelõtt született az akkori diá-
kok kezdeményezésére. 1996-ban Sebestyén Tamás biológia-testnevelés
szakos tanár, aki mostanra a Corvinus Egyetem egyik elõadója, építette ki
a rendszert. Egy interjú folyamán kiderült, hogy is született meg és zajlott
akkoriban ez az erõpróba.

– Január környékén épp mint most, megkerestek a végzõs diákok, és
azzal az ötlettel rukkoltak elõ, hogy mi lenne, ha rendezne az iskola egy
24 órás focimeccset. Mire én azt feleltem: gyerekek 24 órás focimecs-
cset minden iskola tud csinálni. Ha már belekezdünk valamibe, legyen
eredeti és maradandó - mesélte Sebestyén Tamás tanár úr.

Innen jött tehát az elképzelés, hogy az érettségizõs diákok minden év-
ben annyi percet focizzanak, ahány évet írnak. Ehhez persze a tanárok
rugalmasságára is szükség van, hiszen õk az ellenfelek.  Büszkén tekint-
hetnek a tanulók azokra az oktatókra, akik korukat, egészségügyi álla-
potukat figyelmen kívül hagyva elvállalták ezt a megpróbáltatást, hi-
szen õk sem tizenévesek már. Ez még jobban imponál a végzõsöknek,
mivel saját tanítóikon vehetnek revansot vagy akár egy olyan élmény-
nyel gazdagodnak, amely valószínûleg normál körülmények között
nem következne be. A nézõknek is fontos szerepe van, mivelhogy õk
lelkesítik a csapatokat. Ha nyer az évfolyam, az nem csak a végzõsök
gyõzelme, hanem az egész diákságé. Magától értetõdik, hogy a legkiseb-
bektõl kezdve a legidõsebbek is nézik a versenyt és izgatottan szurkol-
nak, hogy végre egyszer a tanulóké legyen a trófea. Ám eddig töretlen a
pedagógusok diadala.

A futballmérkõzést január 20-án tizenegy órakor Stelzelné Szabó
Erzsébet igazgatónõ nyitotta meg az iskola férfi tornatermében, majd vége-
zetül január 21-én péntek este fél 9-kor rúgták be az utolsó gólt. Har-
minchárom órán és harmincegy percen keresztül bizonyíthatott a két tár-
sulat. A konyhán a diákok ételt és italt kaptak, ezt az alsóbb évfolyamosok
szolgálták fel. A pihenést az iskola termeiben biztosították és az öltözõben
megfelelõ körülmények között lehetett tisztálkodni. Idén elõször élõ közve-
títést láthattak az iskola és a Facebook honlapján keresztül az érdeklõdök. 

Több szponzor is támogatta a programot, mint például a Bomba ener-
giaitallal, a Decathlon futball-labdával, a Balu serleggel és érmékkel, a
Herbária krémekkel, a Retek utcai Pékség pedig süteményekkel. A taná-

rok oldalát erõsítette idén jó pár olyan ember, akivel csak a tévében talál-
kozhattunk volna. Jelenlétével megtisztelt minket Majthényi Szabolcs,
Vukovics László, Martinek János, Szakál Miklós, Ambrus Szabolcs  spor-
tolók és Várkonyi Attila alias dj. Dominik lemezlovas, majd a színészválo-
gatottból Balázs Pali, Besenczi Árpád, Zöld Csaba, Pásztor Tibor. A ren-
dezvény elsõ napján Vecsey András önkormányzati képviselõ vezetésével a

Budavári Önkormányzat csapata is pályára lépett. Határon túli magyar is-
kolák diákjai és tanárai is színesítették a résztvevõk sokaságát.

Az esemény egyre felkapottabb, így évrõl évre többen látogatnak el az is-
kolánkba. Mindenkit megérint ez a mérkõzés és mindenki a részesévé sze-
retne válni. Hogy miért? Erre Hajdú B. István adta meg a választ, aki a
Bajnokok Ligáját közvetíti rendszeresen: – A sport minden formája jó.
Közösségformáló és csapatépítõ mind a tanárok és mind a diákok részérõl.
Olyan élményt ad az idõsebbeknek is, ami megszínesíti az életüket, hiszen
saját munkatársaikkal, diákjaikkal együtt szereznek közös élményeket. Jó
látni, hogy mennyien nyitottak erre. Köszönöm, hogy én is részt vehettem
az eseményen, remélem jövõre újra el tudok jönni, és tapasztalataimat át tu-
dom adni másoknak.                                                                         Varga Katalin 12. a.

Megkezdõdött a Tóth Árpád sétány felújítá-
sának utolsó üteme. A beruházás keretében a
Budavári Önkormányzat a Nõegylet utca –
Hadtörténeti Intézet és Múzeum közötti sza-
kaszon megújítja a zöldterületeket és a bur-
kolatokat. A Savanyúleves rondellán meg-
kezdõdik a korhû pavilon építése. 

Megkezdõdött a Tóth Árpád sétány felújításának
utolsó üteme a Nõegylet utca – Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum közötti szakaszon. A beruházás
keretében a Budavári Önkormányzat megújítja a
zöldterületeket, automata öntözõhálózatot épít
ki. Felújítják a sétány jobb és bal oldali gyalogos
közlekedõit. 

A beruházás elsõ lépéseként a sétányon kivág-
ták az ott lévõ beteg és elöregedett juharfákat.
Mint minden esetben, úgy most is, az önkor-
mányzat kertészeti szakvéleményt
készíttetett a fák állapotáról. Saj-
nos kiderült, hogy az 1960-as évek
második felében telepített juhar-
sort, annak gyökérzetét és lombko-
ronáját a gesztenyefasor elnyomta,
a fák elöregedtek. Ennek jele volt a
csúcsszáradás, az elszáradt ágak, a
kéregelhalás és az odvasodás. A
szakértõi jelentés megállapította
azt is, hogy a fák vitalitási értéke na-
gyon alacsony, csupán hét darab fa
rendelkezik 70 százalékos értékkel.
28 fa 30, 15 másik növény pedig
40-60 százalék közötti értékkel bír.
A fakivágás után láthatóvá vált,
hogy bár kívülrõl a fák egészséges-
nek tûnhetnek, belülrõl korhad-
tak, elrohadtak. 

A fasort az önkormányzat pótolja, 70 darab ja-
páncseresznyét és vadgesztenyefát ültetnek ki a
beruházás során.

Az építkezés részeként megkezdõdött a Sava-

nyúleves rondellán a pavilon
építése. A Savanyúleves-bástya
eredete a török korra nyúlik
vissza, feltehetõen a XVII. szá-
zad folyamán építették védel-
mi célból: ide helyezték el a fél-
köríves, vagy annál kissé na-
gyobb ágyúkat. Török neve
Eksi as Kuleszi volt, ami ma-
gyarra lefordítva savanyú lé.
Az 1686-os ostrom után vi-
szonylag jó állapotban megma-
radt, és a XIX. századig a véd-
mû részét képezte. Azután az
1800-as évek elején, a Bástya
sétány kialakításakor a sétány
része lett. A századfordulón
már egy nyolcszögletû kioszk

állt itt, amely a vasárnapi térzenének és jótékony-
sági rendezvényeknek adott helyet. Az 1960-as
években egy modern pavilont emeltek a helyére,
amelyben már „vendéglátó ipari egység” mûkö-
dött. Az 1980-as években fel akarták újítani, ám

ez elmaradt, a pavilon ponyvákkal fedett vázát el-
bontották. 

A Budavári Önkormányzat az eredeti, az 1800-
as évek végén álló pavilon mintájára építteti meg
az új, de korhû pavilont.    

2011 perces tanár-diák foci a Kosztolányiban

Folytatódik a Tóth Árpád sétány felújítása

A Tóth Árpád sétány felújítását 2005-ben kezdte
meg a Budavári Önkormányzat. 2006-ban készült
el az elsõ ütem a Móra Ferenc utca és Szentháromság
utca között. Az aszfaltút kivételével minden burko-
latot lecseréltek, új utcabútorokat állítottak, a régi
padok helyére új, Budavár típusú padok kerültek és
megkezdõdött az egységes fasor kialakítása. 

A második ütemben, 2009-ben a Dísz tér és
Móra Ferenc utca közötti területen újult meg a bur-
kolat és a teljes sétányon új padokat helyezett ki az
önkormányzat. Tavaly, a harmadik ütemben a
Szentháromság utca – Nõegylet utca közötti szaka-
szon készült el a felújítás. 

Folytatódik az egységes fasor kialakítása, idén 70 japáncse-
resznyét és vadgesztenyefát ültetnek ki

Kivágták az elöregedett, elkorhadt juharfákat
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E-mail: hirdetes.varnegyed@gmail.com

IInnggaattllaann

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

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

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában 2 egymás fölötti 52 négyzet-
méteres alapterületû 2 szobás öröklakás eladó. V. emeleti
teljeskörûen felújított 23 Millió Ft, IV. emeleti 18,8 Millió Ft.
Telefon: 0620-935-3021. 

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

IInnggaattllaannkköözzvveettííttõõ magániroda keres-kínál! E-mail: in-
fo@corneliuskft.hu. Telefon: 0620-563-8673, 0630-
931-6176, 061-202-0038.

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres cirkófû-
téses lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ
kert. 23,5 M Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 0620-
973-7550.

FFiiaattaall értelmiségi pár nyugdíjas hölgy vagy úr minden-
napjait megkönnyebbítené, valamint a számlák kifizetésé-
ben segítene eltartási (életjáradéki) szerzõdéssel. Hívjon
bizalommal! Telefon: 0670-947-6435.

XXIIII..  KKúúttvvööllggyyii úton 2 egymás mellett lévõ kertes házban
2 lakás eladó. 77 m2-es 3 szobás, teraszos (36,9 M Ft) +
garázs és 53 m2-es 2 szobás, erkélyes, garázsos 28 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  HHuunnyyaaddii  János úton 2 jó állapotú, klasszikus polgári
önkormányzati lakás bérleti joga átadó: 120 m2-es, 3,5
szobás (21,9 M Ft) és 30 m2-es 1 szobás garzon galériával
(8,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

II..  BBuuddaaii Várban az Úri utcában 30 m2-es, csendes belsõ
kert felé nyíló, felújított, egyedi gázfûtéses önkormányza-
ti lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 9,9 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrésszel kialakított 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Toldy Ferenc utcá-
ban eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

II..  BBuuddaaii  Várban a Táncsics utcában, felújított, 2 szintes,
2 fürdõszobás, 2 generációnak is alkalmas 103 m2-es gáz-
cirkó fûtéses önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 36 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-1933.

II..  NNaapphheeggyy alján kertes társasházban, egy teljes lakó-
szinten lévõ 191 m2-es 2 lakásként kialakított (126 m2 +
65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában 3 öröklakás eladó: 59 m2-es, 2 szobás
(15,9 M Ft), 153 m2-es, 2 szintes, 6 szobás, 2 fürdõszobás ga-
rázzsal (37,9 M Ft). 100 m2-es, 1 nappali + 3 hálószobás
(31,9 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

II..  DDoonnááttii utcában 100 m2-es reprezentatív, 2,5 szobás,
gázcirkó fûtéses polgári belméretû öröklakás, igényes be-
épített, gépesített konyhabútorral,  színvonalas burkola-
tokkal eladó. Irányár: 36 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 72 m2-es, 2,5 szobás
(19,8 M Ft), 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba hallos, 2 für-
dõszobás (39,5 M Ft), 97 m2-es 3 szobás, 2 fürdõszobás
(35,9 M Ft), 42 m2-es, 1,5 szobás (15,5 M Ft) lakások örök-
bérleti joga elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065.

MMééllyyggaarráázzssbbaann parkolóhely kiadó, Logodi utca 44/B.
Telefon: 0630-941-6631.

II..  NNaapphheeggyyeenn, zöldövezeti környezetben, 10 lakásos,
kertes házban lévõ 58 m2-es, 2 szobás, erkélyes, déli fek-
vésû, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 28 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

SSzzoollggáállttaattááss

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

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,  rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall

vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  00663300--997777--66661122..oo

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestést, mázolást, tapétázást ingyenes takarítás-
sal, parkettalerakást-, -csiszolást, -javítást, víz-, gáz-, 
gipszkarton-szerelést, csempézést, villanyszerelést,

kõmûves és asztalosmunkát vállal kisiparos garanciával. 
Telefon: 202-2505, Mobil: 06-30/251-3800. oo

LLééppccssõõ, kapu, korlát, rács, elõtetõ, egyéb szerkezetek,
gipszkarton, víz- villanyszerelés. Redõny, rovarháló, rolet-
ta, reluxa javítás is. Telefon: 0670-278-1818.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

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

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

AAbbllaakksszziiggeetteellééss!! Az utcát vagy a lakását fûtené?
Csökkentse fûtésköltségét! Korszerûsítse meglévõ nyílás-
záróit! Hõszigetelés, hangszigetelés, termoüveg. Ingyenes
felmérés! Borz István, www.joiparos.hu. Telefon: 0620-
390-2524. 

LLaakkáássttaakkaarrííttáásstt vállalok, nagy gyakorlattal, referenci-
ákkal. Telefon: 0620-450-8501.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Telefon:
0620-961-6153.

HHáázzvveezzeettééss-takarítás heti 2-3 alkalommal, idõsgondo-
zást is szívesen vállalok. Telefon: 0670-395-9135.

OOkkttaattááss

HHuunnggaarriiaann language for foreigners. Magyar nyelv és iro-
dalom, francia nyelv és történelem oktatása szaktanártól.
szapld@t-online.hu. Telefon: 0630-484-6556.

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

TTáárrsskkeerreessõõ

BBuuddaaii Társkeresõ a Böszörményin. Valós adatbázis ga-
ranciával, diszkréten. Ha komolyan gondolja, velünk
Rátalálhat: várjuk Önt a Szamos Cukrászda szomszédsá-
gába. Telefon: 0630-555-8444.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,
hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..  HHééttffõõ
ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  II..  kkeerrüü--
lleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--44665577..oo

GGyyóóggyyáásszzaattii eszköz eladó. Termo-akupresszúrás infra-
vörös, héliumhõt kibocsátó jádeköves, gyógyításra alkal-
mas. Mindennapos házi használatra, kézi poggyászként
szállítható. Irányár: 250.000 Ft. Telefon: 0620-498-2526.

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

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Társkeresõ

Szolgáltatás

Egészség

A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT ÉS A HIRDETÕKÉRT
A SZERKESZTÕSÉG NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

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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A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Január 5.
Január 19.
Február 2.
Február 16.
Március 2.
Március 16. 
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.
Június 15.
Június 29.

SSzzüünneett
SSzzüünneett

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

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

Megjelenés
Január 14.
Január 28.

Február 11.
Február 25.
Március 11.
Március 25.

Április 8.
Április 22.
Május 6.

Május 20.
Június 10.
Június 24.
Július 8.
JJúúlliiuuss

AAuugguusszzttuuss
Augusztus 19. 
Szeptember 2.

Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.

November 18.
December 2.

December 16.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben
az ebek mikrochippel történõ ellátását és

regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel!



8 Várnegyed XVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2011. JANUÁR 28., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


