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Kiemelt figyelmet fordít a kerületi tulajdonú
mûemléképületek, illetve lakások karbantar-
tására és rekonstrukciójára a Budavári Önkor-
mányzat. Az elmúlt idõszakban több nagyberu-
házás mellett a kémények és a tetõk felújítására
is gondot fordítottak.

A tavaly lezárult fõvárosi városrehabilitációs
programon két épületre nyert el támogatást az
önkormányzat. Az egyik a Pala utca 8., amelynek
mûszaki átadására hamarosan sor kerül. Már el-
készült a homlokzat teljes renoválása, a tetõszer-
kezet és a héjazat javítása és átépítése, valamint a
két földszinti lakás felújítása és összenyitása.
Szintén megújult a pince és kapubejáró, illetve a
kapuzat. Hátra van még a kert szépítése, míg az
emeleti lakásokat az önkormányzat már felújítot-
ta. A másik pályázati hozzájárulással megszépülõ
épület a Kapucinus utca 9., ahol a mûemléki tata-
rozáson, valamint az új lakószárny kialakításán je-
lenleg is dolgoznak a szakemberek. 

A Mesemúzeum melletti kerületi tulajdonú
társasházat nyáron kezdte el renoválni az önkor-
mányzat. Itt már megtörtént a zárófödém és tetõ-
csere, valamint a homlokzat teljes felújítása. Je-
lenleg a belsõ terekben zajlik a munka, a földszin-
ti üzlethelyiségeket leszigetelik és felújítják, az
emeleti lakásokat pedig összenyitják.

Négy vári lakóház, a Tárnok utca 5., a Táncsics
utca 12., az Országház utca 9. és 13. tetõzete is
megújult. Ennek keretében közel hetven millió
forint értékben, mindenhol kicserélték a hé-
jazatot, a megerõsített ácsolatra a várban megszo-
kott és a történelmi környezetbe illõ, natúr hód-
farkú cserép került. 

Ezeken kívül számos épületben megtörtént a
belsõ folyosók és lépcsõházak rekonstrukciója, il-
letve a lakások vízszigetelése, amit az ilyenkor szo-
kásos festés, burkolás, valamint a nyílászárók cse-
réje tett teljessé - a fejlesztésekre idén több mint
hatvan millió forintot költenek. Folyamatban
van az utcafronti nem lakás céljára szolgáló ki-
adatlan helyiségek jó karba hozása, a régi cégérek,
reklámfelületek eltávolítása, a portálok és hom-

lokzatok kijavítása. A cél az, hogy ezek az üres, bér-
lõre váró helyiségek ne rontsák a mûemléki vá-
rosképet. A balesetek megelõzése érdekében az
önkormányzat az év hátralévõ részében is folytat-
ja a mûemléki épületek rossz állapotú kéményei-
nek májusban megkezdett ellenõrzését és szük-
ség szerinti felújítását, amibe a kéményjáratok bé-
lelése is beletartozik. A programra az idei évben
mintegy 30 millió forintot fordítottak.

Kéményeket újít fel az önkormányzat

Szépülnek a mûemlékházak  

A Pala utca 8. számú épület homlokzatát és tetõszerkezetét is felújították

A szabadság ünnepe

Koszorúzás
a tabáni ’56-os 
emlékmûnél

Az 1956-os forradalom jelképévé vált zene, Beet-
hoven Egmont-nyitánya fogadta október 23-án
reggel a Budavári Önkormányzat által szervezett
ünnepség résztvevõit. Az ’56-os hõsök tabáni em-
lékmûvénél az I. kerületi cserkészek és az egykori
forradalmárok képviselõi álltak díszõrséget.

A Himnusz hangjai után Incze Ildikó színmû-
vész, az önkormányzat rendezvényi referense
Nagy Gáspár Fénylõ arcok és tükörképek címû,
nagy ívû versét mondta el.

Az ünnepség szónoka, dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester is Nagy Gáspár szavaival köszöntöt-
te a megjelenteket: „Csak a holtak igazára hall-
gass!” Bevezetõben arra kereste a választ, hogy a
magyar észjárásra oly jellemzõ ellentétpárokban
való gondolkodás, a poláris világkép vajon a bo-
nyolult összefüggésekkel átszõtt világban való tisz-
tánlátást segíti? Ez a sajátosan magyar észjárás tet-
te ilyenné a történelmünket, vagy kusza történel-
münk tette ilyenné az észjárásunkat? Már a nép-
mesékben is így van: a jó, a rossz, az igaz, a hazug,
a nemes és a nemtelen, a hõs és a gyáva, az elárult
és az áruló, az áldozat és a gyilkos mindig párban
járnak. A széthúzást és testvérháborúkat látván
már Kölcsey is felsóhajt a Himnuszban: „Hány-
szor támadt tenfiad/Szép hazám kebledre/S let-
tél magzatod miatt/Magzatod hamvedre!”

A szónok ellentétpárok sorolásával világította
meg, hogy, ha az 1956-os forradalomra és szabad-
ságharcra gondolunk, egyszerre két különbözõ
ember kel életre bennünk. Az egyik felszabadul-
tan vidám, a másik mélységesen szomorú. Az
egyiket mennybe repíti a világot ámulatba ejtõ
gyõzelem, a másikat mélybe sújtja a lesújtó vere-
ség. Az egyik nagy tömeggel érkezik, Himnuszt
énekel, odalép hozzánk, belénk karol, a másik
nem énekel, magányos és hátat fordít nekünk,
kezében bõröndjét szorongatja s talán Ausztria
felé veszi az irányt. 

Más szembeállítás is érvényes ezen az ünnepen.
Az egyik fiatal, tán 25 éves, a másikat már megtör-
te az idõ. Az egyik az élet védelmére esküdött föl,
a másik a szocializmuséra. Az egyik életeket men-
tett, a másik nyolc embert küldött a halálba. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Környezettudatos szellemben, a Green Swe-
den program és a Fõvárosi Önkormányzat kö-
zös beruházásában újult meg a Lánchíd budai
hídfõjénél található egykori játszótér. A városi
találkozóhelynek szánt zöldterület különleges
kialakításának és elhelyezkedésének köszönhe-
tõen turisztikai látványosságként is szolgál. 

A Green Sweden program támogatói tavaly a
margitszigeti ökojátszótér felépítésével járultak
hozzá egy „zöldebb” Budapest kialakításához. A
mostani beruházás a budapesti Svéd Nagykö-
vetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, vala-

mint a Magyarországon mûködõ svéd vállalatok
támogatásával valósult meg, a munkálatok költ-
ségeihez a fõváros 22 millió forinttal járult hozzá
– hívta fel a figyelmet a megújult Lánchíd park
átadásán Tarlós István. Budapest fõpolgármes-
tere szerint egy olyan fejlesztésrõl van szó, mely
szép példája az egyre nagyobb teret nyerõ kör-
nyezettudatos építkezéseknek. „Jogos igénye a
városlakóknak, hogy saját életterükben is minél
többször találkozzanak a természeti környezet-
tel. Ehhez szükség van barátságos városi terekre,
zöld pontokra, azokra a kitüntetett helyekre,
ahol az emberek szívesen pihennek meg, vagy

éppen találkoznak egymással” – hangsúlyozta
Tarlós István, aki úgy látja, hogy ezeknek a kívá-
nalmaknak az új Lánchíd park tökéletesen meg-
felel. 

Karin Olofsdotter Svédország budapesti nagy-
követe mindehhez annyit tett hozzá, hogy egy
igazi zöld oázist sikerült létrehozni Buda egyik
legnyüzsgõbb, a turisták által leginkább látoga-
tott részén. Mint kifejtette, a park árnyas fái, bú-
torai és pázsitja nem csupán a pihenésre adnak
lehetõséget, hanem egyúttal kilátópontként is
használhatók, hiszen a parkból a város legszebb
pontjai, a Lánchíd, a pesti Duna-part, az Alagút
és a Budai Vár is látható. 

A példaértékû felújítás során éppen ezért kü-
lönös figyelmet fordítottak arra, hogy az érték-
növelõ rekonstrukció mellett a teljesen átépített
park egységet képezzen a környék védett épített
és természeti értékeivel, egyúttal használatra ösz-
tönzõ és kifejezetten a helyszínre szabott megol-
dásaival kövesse a környezettudatosságot hang-
súlyozó modern tervezõi szemléletet.

Ezt a vállalást erõsítik a részletmegoldások is, a
vízáteresztõ burkolatok használata, illetve a zöl-
den hagyott, befüvesített részek növelése.

A fenntarthatóság az anyagválasztás terén is
megmutatkozik, hiszen a park szinte összes régi
felszerelési tárgyát, a korlátokat, fém alkatrésze-
ket, sõt az egyes építményeket is újrahasznosítot-
ták vagy a parkon belül újra felhasználták.

Rendezték a környék meglehetõsen átgondo-
latlan gyalogos útjait is, a parkban kiépített íves
rámpák és falépcsõk segítségével közvetlenül és
az eddigieknél egyszerûbben elérhetõ a Lánc-
híd, valamint a Duna-part. 

Városi találkozóhely épült a Duna-parton

Zöld sziget a Lánchíd tövében
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Kétnyelvû civil találkozó
A Budavári Német Önkormányzat 2012. november
11-én 17 órától a Polgármesteri Hivatal aulájában tea,
szendvics mellett kétnyelvû civil találkozót, majd a né-
met nemzetiségi oktatásról tájékoztatást tart. Ezután
kerül sor az éves közmeghallgatásra. További infor-
máció telefonon: 06-20/517-3230, e-mailen: chsch-
@t-online.hu.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja no-
vember 6-án 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban. (Budapest, I., Bem rkp. 6.) Program: névna-
pok ünneplése. 

Vakok és gyengénlátók jelentkezését várják
A Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Re-
gionális Egyesülete (VGYKE) 75 millió forint uniós tá-
mogatást nyert el A közösség lámpásai nevû projektje
megvalósítására. A projekt keretében 30, középfokú
végzettségû, munkanélküli vak és gyengénlátó, illetve
más, nehezen leküzdhetõ munkaerõ-piaci hátránnyal
bíró személy komplex képzését vállalja az egyesület.
Az egyéni felmérés és fejlesztési terv alapján kezdõdõ
közösségi mentor képzés mellett személyiségfejlesztõ
és kulcskompetenciáikat fejlesztõ foglalkozásokon is
részt vesznek a kiválasztottak, akik többek között ta-
nulási technikáik fejlesztéséhez, önismeretük és sze-
mélyes kompetenciáik erõsítéséhez speciális mentori
támogatást is kapnak - nemcsak a képzésük, de a fog-
lalkoztatás elsõ hat hónapja alatt is.

A képzést követõen a VGYKE munkaszerzõdést köt
a résztvevõk legalább 60 százalékával; õk kiképzett
közösségi mentorként megkezdik közösségépítõ
munkájukat a régión belül kiválasztott területeken:
Budapest 7 járásában (az I., III., IV., XIII., XIV., XVII.,
XIX. kerületben) és a Közép-magyarországi régió ki-
lenc kistérségi központjában.

A VGYKE által kiképzett mentorok elsõ feladata a
régióban élõ mintegy 8 ezer látássérült ember helyi
közösségeinek megerõsítése, a vak és gyengénlátó
emberek felkutatása, önsegítõ közösségeinek létre-
hozása lesz, ahol a szabadidõ tartalmas eltöltésén túl
megismerik és képviselni kezdik a fogyatékos embe-
rek igényeit. Erre nagy szükség van: az egyesület ta-
pasztalatai szerint a vak és gyengénlátó emberek sa-
ját lakókörnyezetükben is gyakran elszigetelten, rossz
anyagi körülmények között, rossz mentális állapotban
élnek, és mindössze tizedük dolgozik. 

A közösség lámpásai képzésre legalább érettségi-
zett jelentkezõk önéletrajzát várja a VGYKE a kozos-
seglampasai@vgyke.com címre. 

RRöövviiddeenn

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma 

közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

Tervpályázatot írtak ki 
a Széll Kálmán tér rendezésére

Pont kerülhet végre a Széll Kálmán tér sok éve
húzódó ügyére, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) ugyanis a kormányzati támoga-
tásnak köszönhetõen kiírta a terület rendezésé-
re vonatkozó építészeti tervpályázatot. A felhí-
vás ezúttal nyílt, azaz a kiírásban foglaltaknak
megfelelõ valamennyi építésziroda jelentkezését
elfogadják. A pályázat célja, hogy a Széll Kál-
mán tér Budapest városszerkezetben elfoglalt
helyéhez méltó módon újjászülethessen.

A BKK tavaly készítette el azt a koncepciótervet,
amely alapján a fõváros a Budai fonódó villamos
kiépítésére, valamint ezzel egy idõben a Széll Kál-
mán tér felújítására támogatási szerzõdést köthe-
tett. Ennek köszönhetõen a tér rekonstrukciójá-
hoz szükséges források immár biztosítottak. A ke-
retösszegbõl a tér átépítésére közel 2,8 milliárd
forint áll rendelkezésre.

A program részeként akadálymentesítik a té-
ren átfutó gyalogos útvonalakat, új mozgólépcsõt
és liftet építenek a Várfok utcai autóbuszmegál-
lók irányába, valamint az utasok szempontjait fi-
gyelembe véve átalakítják az autóbusz-végállomá-
sokat és a villamosmegállókat. Csökkenni fog az
autóbusz-tárolók által elfoglalt terület nagysága és
új kialakítást kap a tér észak-nyugati sarkában ta-
lálható közúti csomópont. Eltûnnek a rendezet-
len bódésorok, a terület egységes építészeti arcu-

latához a zöldfelületek arányának jelentõs növe-
lése is hozzátartozik. Az általános elvárásokon kí-
vül, a most kiírt tervpályázat nyertese határozhat-
ja meg a térátépítés pontos koncepcióját.

A beérkezõ pályamûveket a Finta Sándor fõvá-
rosi fõépítész elnökletével és Vitézy Dávid BKK

vezérigazgató részvételével mûködõ, az érintett
kerületek, építész kamarák és szakértõi szerveze-
tek delegáltjaiból álló zsûri december 11-ig bírál-
ja el. A nyertes készítheti el a tér részletes engedé-
lyezési és kiviteli terveit, az építkezés legkésõbb
2014-ben indulhat meg.  

Egyszerûbb az ügyintézés

Gázártámogatás 
nagycsaládosoknak
Szeptembertõl az eddiginél lényegesen egysze-
rûbben vehetik igénybe a gázárkedvezményt a
nagycsaládosok, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium ugyanis csökkentette az igényléssel
kapcsolatos adminisztratív terheket. További
változás, hogy a jogosultaknak a megítélt támo-
gatást a jövõben nem kell minden évben meg-
újítani, ráadásul most már a családi pótlékban
részesülõ családtagja is beadhatja a kedvez-
mény iránti kérelmet. 

A módosító rendelkezések értelmében szep-
tembertõl az a fogyasztó is kérheti a nagycsalá-
dosok gázártámogatását, aki a családi pótlék-
ban részesülõ jogosulttal egy háztartásban él,
és rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerzõ-
déssel. Korábban erre nem volt mód, a szolgál-
tató eddig ugyanis csak a vele szerzõdõ számá-
ra biztosíthatta a kedvezményt a támogatás
igénybevételéhez ezért sokan kénytelenek vol-
tak átiratni gázórájukat, ami felesleges többlet-
kiadást jelentett a családok számára. Könnyí-
tés, hogy a jogosultsági feltételek fennállásáig a
kedvezmény immár határozatlan idõre jár, az-
az nem kell évenként ismételten megújítani.
A kedvezményezetteket terhelõ kötelezettség
ugyanakkor az esetleges változások bejelenté-
se, míg a nyilvántartásban szereplõk jogosult-
ságát a Magyar Államkincstár Igazgatósága el-
lenõrzi.

Év közbeni lakóhely- vagy szolgáltató váltás
esetén a fogyasztóval korábban szerzõdött szol-
gáltató kérésre igazolást állít ki az év során már
igénybevett kedvezmény mértékérõl, így az
újonnan választott szolgáltató ennek arányá-
ban írja jóvá a támogatást.

Szintén ügyfélbarát intézkedés, hogy január-
tól a kérelmet bármikor be lehet nyújtani, va-
lamint egyszerûsödik az igénylõlap tartalma is.
Már nem kell feltüntetni a kérelemhez csato-
landó számlán szereplõ adatokat, valamint a
kapcsolattartás javítása érdekében az igénylõ a
formanyomtatványon saját telefonszámát is
megadhatja. Az adminisztrációs terhek csök-
kentését jelenti, hogy a továbbiakban jogosul-
tanként elegendõ egyetlen igénylõlapot kitöl-
teni azoknak, akik több gázmérõvel rendelkez-
nek. Jó tudni, hogy a kedvezmény visszamenõ-
leg legfeljebb két hónapra szól, azaz a nagycsa-
ládosok más fogyasztókhoz képest erre az idõ-
szakra is nagyobb földgázmennyiséget vásárol-
hatnak egyetemes szolgáltatási áron. 

Rendhagyó udvarkoncerek
1922 és 1928 között a Szilágyi Dezsõ tér 4. alatti társas-
ház elsõ emeletén lakott Bartók Béla. Ezt az örökséget
eleveníti fel az immár négy esztendõre visszatekintõ ud-
varkoncert sorozat, amelyet a ház két zeneszeretõ lakó-
ja, Sugár Péter és felesége, Baranyai Katalin indított út-
jára. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy idén egy mini
fesztivál keretében már a nyolcadik hangversenynek
tapsolhatott az alkalmi nézõteret rendre megtöltõ kö-
zönség.

Elõször 2009. március 25-én csendültek fel Bartók
Béla zenemûvei a Szilágyi Dezsõ tér 4. alatti társasház
belsõ udvarán. A sikere arra ösztönözte a szervezõket,
hogy folytassák a kezdeményezést a hatemeletes bérház
különleges hangzást biztosító - errõl a Zeneakadémia
magyar és amerikai akusztikus szakértõje is megemlé-
kezett - belsõ udvarában, ahol a zene és a helyszín köl-
csönhatása egészen egyedi hangulatot teremtett és te-
remt azóta is. 

Mint Baranyai Katalintól megtudtuk, valamennyi
elõadást saját erõbõl szervezik, de a szomszédos Szilá-
gyi Dezsõ téri Református gyülekezettõl sok segítséget
kapnak. 

Idén, a ház századik születésnapján rendkívül gazdag
programot sikerült tetõ alá hozni, a három elõadásból
álló mini fesztivál pedig szinte vonzotta a közönséget. Elsõ nap Gallai Judit és tanítványainak, a Farra
d’Isonzoban tartott nyári akadémia magyar résztvevõinek koncertje szórakoztatta a nagyérdemût,
majd Razvaljajeva Anasztázia hárfaestje következett, próbaképpen egyfajta mozgó installációként
Gál István: Gyökerek címû Bartók életrajzi filmjét vetítették a háttérben a ház falára. A zárónapon a
Krulik vonósnégyes koncertje kápráztatta el a hallgatóságot. 

Jövõre még tovább szélesítenék a kínálatot, ismert operaénekesek közremûködésével a Kék szakál-
lú herceg látogat el a házba, valamint a tervek között szerepel népzenei, illetve régizene koncertek
megtartása, ahogyan fiatal zenekaroknak is igyekeznek bemutatkozási lehetõséget biztosítani.

Decemberig igényelhetõ az árfolyamgát

Devizahitelesek figyelem!
Alig három hónapjuk maradt a rögzített árfolyamú törlesztési konstrukcióhoz való csatlakozásra
azoknak a deviza alapú jelzáloghiteles ügyfeleknek, akik még nem igényelték a konstrukciót. Az év
végi esetleges banki torlódások miatt célszerû nem az utolsó hetekre hagyni a jelentkezést.

A rögzített árfolyamon történõ törlesztés lehetõségét a törvény szerint a devizahitelesek 2012.
december 31-ig írásban kezdeményezhetik pénzügyi szolgáltatójuknál. Az árfolyamgát révén az
ügyfelek havi törlesztési terhei minimum 3 évre, de maximum 2017. június végéig mérséklõdnek
és kiszámíthatóvá válnak (egy svájci frankot 180, az eurót 250, a japán jent 2,5 forinton lehet tör-
leszteni). 

A deviza árfolyam-változások hatásai a hitel törlesztõ részleteiben ugyanis a rögzített idõszak
alatt nem jelennek meg: az aktuális piaci és a rögzített árfolyam közötti különbözet a forint gyûjtõ-
számlára kerül. 

A hitel gyûjtõszámlára kerülõ kamatrészének megfizetését az állam és a pénzügyi szolgáltatók
magukra vállalták, azaz az adós tartozásának e részét elengedik. Ugyanakkor a gyûjtõszámlán föl-
halmozott követelés után a pénzügyi szolgáltatók a budapesti bankközi kamatlábnak megfelelõ ka-
matot számítanak föl (a közszférában dolgozók ehhez még kamattámogatást is kapnak).

A pénzügyi szolgáltatóknak a jogszabály szerint mindent meg kell tenniük, hogy az – árfolyam-
gát feltételeinek megfelelõ – hiteladós hiánytalan kérelmének átvételétõl számított 60 napon be-
lül ingyenesen megkössék a gyûjtõszámla-hitelre vonatkozó keretszerzõdést. Az ügyfelek ezt köve-
tõen a második törlesztõ részletet már a rögzített árfolyamon fizethetik.

Az árfolyamrögzítést azok igényelhetik, akik a gyûjtõszámla-hitel elsõ folyósításáig több feltétel-
nek is megfelelnek. A legfontosabbak, hogy a devizakölcsön folyósításkori forint összege nem ha-
ladhatja meg a 20 millió forintot, az ügyfél fizetési késedelme ne haladja meg a 90 napot, és a lakó-
ingatlan ne álljon végrehajtás alatt.

Decemberben, a határidõ lejárta elõtt megnövekedhet a pénzügyi szolgáltatókhoz beadott
igénylések száma, ráadásul az év végi munkarend szerint az ügyfeleknek december 21. után már
csak két munkanapjuk marad e célra. Így érdemes az ügyintézést nem az utolsó pillanatra hagyni,
hanem mielõbb kezdeményezni.

Korlátozzák az autók behajtását

Hosszabbított nyitva 
tartás a temetõkben
Halottak napja közeledtével jelentõsen meg-
nõ a temetõk látogatottsága, ezért a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. meghosszabbítja a
nyitva tartást, hogy a hozzátartozók fennaka-
dás nélkül és méltó módon emlékezhessenek
meg szeretteikrõl.

A temetõk október 31-tõl november 4-ig a
szokásostól eltérõen reggel hét órától este
nyolcig tartanak nyitva. Az ünnepekre való te-
kintettel a temetések október 30-tól novem-
ber 2-ig szünetelnek, az ügyfélszolgálati irodák
azonban 8 és 18 óra között nyitva tartanak.

A Fiumei úti Sírkert és az Újköztemetõ kivé-
telével október 29-én a látogatottság függvé-
nyében a temetõk területén korlátozhatják a
gépjármû közlekedést, míg október 31-én 12
órától november 4-én zárásig tilos autóval be-
hajtani a sírkertekbe. A rendelkezés ugyanak-
kor nem vonatkozik a Fiumei úti Sírkertre és
az Újköztemetõre. 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tájé-
koztatása szerint indokolt esetben, a nagyon
idõs, illetve a járóképtelen személyt szállító
gépkocsi behajtását október 31-tõl, november
4-ig, reggel héttõl déli 12 óráig a temetõ vezetõ-
je vagy megbízottja engedélyezheti. A gyalo-
gosforgalom sûrûségét szem elõtt tartva az EU
országokban érvényes mozgáskorlátozott iga-
zolvánnyal rendelkezõk ugyanakkor gépjár-
mûvel is idõkorlátozás nélkül tartózkodhat-
nak a temetõkben. 

A három leglátogatottabb temetõben világi
és ökumenikus megemlékezéseket tartanak.
A közel egy órás mûsorban Sasvári Sándor
énekel, Dunai Tamás színmûvész verseket sza-
val. A programhoz kapcsolódva a három törté-
nelmi egyház közös imára várja az emlékezõ-
ket.
A megemlékezések helyszínei és idõpontjai:

- az Újköztemetõ 53-as „szóró” parcellájában
október 31-én 17.00 órakor,

- a Farkasréti temetõben november 1-jén
17.00 órakor,

- a Fiumei úti Sírkertben november 2-án
17.00 órakor.
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Az MTA Történettudományi Intézetének mun-
katársa „1956 Magyarországon és a Kárpát-me-
dencében: a fiatalok forradalma” címû elõadásá-
ban az anyaországi és a határon túli magyarlakta
vidékek történéseit állította párhuzamba. 

Mint emlékeztetett, a világtörténelemben bõ-
ségesen voltak forradalmak, Európában az utób-
bi másfél században az 1848-as forradalmak, az
1953-as kelet-berlini, az 1956-os magyar, majd a
cseh és a lengyel felkelések a legfontosabbak, illet-
ve az 1989 utáni események, amelyek végül elsö-
pörték a kelet- közép-európai szocialista rend-
szert.

Felmerül a kérdés: milyen szerepe van ebben a
folyamatban az ’56-os eseményeknek, hiszen ná-
lunk nem volt meg az a bizonyos gyakorta elõfor-
duló dominó effektus, senki sem hitte, hogy egy
ország képes megdönteni a szovjet rezsimet. Ezért
fontos nem csak nekünk, hanem az egész világ
szempontjából 1956 szabadságharca.

A forradalom lelkületét a terrortól való meg-
szabadulás össznépi igénye adta.  Egy félelmen
alapuló rendszer uralkodott Magyarországon,
olyan volt a közhangulat, hogy Illyés Gyula in-
kább a fiók mélyébe süllyesztette az 1950-ben a
zsarnokságról írt versét. Hat évvel késõbb mégis
elõkerült a költemény, és lett 1956 egyik legna-
gyobb irodalmi jelképe.

’56 tehát elsõsorban a rabigától való megszaba-
dulásról szólt, ami kollektív cselekményekben
mutatkozott meg. Ezt jelentette a felvonuló em-
berek tömege, ami akkortájt teljesen elképzelhe-
tetlen volt – mutatott rá a történész.

A másik nagyon fontos jellemzõ a legszélesebb
összefogás, az a társadalmi minimum, ami a sza-
badságról, a függetlenségrõl és a normális életrõl
szólt. Sokak számára ez az emberarcú szocializ-
must, másoknak a teljes hátraarcot jelentette.
Könnyen lehet, ha a forradalom gyõz, már no-
vemberben elkezdõdtek volna a kemény viták a
hogyan továbbról, a szocializmus megreformálá-
sáról vagy a többpártrendszer bevezetésérõl.

Októberben azonban ezek a kérdések még
nem kerültek elõ, az emberek 90 százaléka annyit
tudott, hogy új címert, szabad és független Ma-
gyarországot akar. 

A forradalom tisztasága, embersége elhozta a
nemzetközi megbecsülést: a fél világ ámulattal
nézte a magyarok reménytelen, de szívbõl jövõ
küzdelmét. Tudni kell, hogy október 23-án este
minden megváltozott, az egyetemisták helyét át-
vették a munkások, elkezdõdött a radikalizáló-
dás. Két hét alatt háromezer magyar és hétszázöt-

ven szovjet halt meg, a sebesültek száma több tíz-
ezerre tehetõ. 

Bár a feszültség az elsõ pillanatoktól kezdve óri-
ási volt, az indulatok mégis csak október 25-én a
Kossuth téri gyûlésen rendezett ÁVH-s mészár-
lást követõen szabadultak el. Ennek ellenére a
szabadságharc tiszta tudott maradni. Voltak
ugyan felesleges atrocitások, a legkomolyabb lin-
cselés a Köztársaság téren történt, az indulattal te-
li forradalmárok hihetetlen módon képesek vol-
tak kontrollálni magukat. Nem akartak bosszút

állni, inkább azt mondták a hatalom véreskezû ki-
szolgálóinak, a padlássöprõknek, az ÁVH-s legé-
nyeknek, hogy álljanak melléjük és elfelejtik a sé-
relmeket.

Legalább ennyire fontos a november 4. után el-
kezdett passzív ellenállás, a nem dolgozunk, az ál-
landó sztrájkkészültség, a nem hajtunk fejet ki-
mondása. Zajlottak a tüntetések, a megemlékezé-
sek, egyszer egy órára mindenki megállt Budapes-
ten. Így mûködött a magyarok példamutató
passzív ellenállása – tették, amíg tehették.

Eközben a határon túli magyar részeken is zaj-
lanak az események: Romániában bár nem ro-
pognak a fegyverek, nincsenek komoly megmoz-
dulások, az uralkodó párt sem megosztott – ná-
lunk a Magyar Dolgozók Pártjában több frakció
mûködött, ezért is robbanhatott ki a forradalom
– erõs és egységes. Nincs Gomulkájuk, aki reform
kommunistakánt támogathatta volna a magyar-

országi eseményeket. Temesváron mégis történt
valami, ami már önmagában is nagy dolog, hi-
szen TV nem volt, a határt pedig a román elvtár-
sak még idõben gondosan lezárták. A rádiót vi-
szont egészen Bukarestig lehetett fogni, a hírek
hatására kezdõdtek el a kisebb megmozdulások.
Temesváron a diákok ugyanazt követelték mint
Budapesten: legyen jobb a menza, több az ösztön-
díj és persze a szovjetek hagyják el azonnal az or-
szágot. A partikuláris kívánságok után tehát
azonnal elõkerültek a legszélesebb igények, ezt
pedig a hatalom nem engedhette meg. Október
30-án ugyan sikerül kivonulniuk az egyetemrõl,
aztán másnap megpróbálják a lakosságot is ma-
guk mellé állítani, erre azonban már nem volt le-
hetõségük. 

Míg Magyarországon 24 órán keresztül szinte
nem volt ellenfele a forradalmároknak, Temes-
váron a  rendõrök szinte azonnal megjelentek, a
szovjet csapatok körbevették a város és kétezer di-
ákot két hétre bevittek egy laktanyába.  Ennek el-
lenére Romániában közel annyi embert ítélnek
el, börtönöznek be mint nálunk, holott nem is
volt forradalom. Elég volt annyi, hogy valaki
rosszat mondott a kommunistákra és máris
nyolc évre börtönben találta magát, ahogyan
Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” versé-
nek legépelése és továbbküldése is hat évet ért. 

Megtudhattuk azt is, hogy volt egy koncentrá-
ciós tábor, egyfajta gulág a Duna deltában, ahol
15 ezer ártatlan ember raboskodott az 1964-es
amnesztiáig. Nem csoda, hogy 56’ tabu volt, az
emberek még csak emlegetni sem merték az ak-
kori történéseket. 

Megfélemlítõ kampány folyt Romániában a

forradalom alatt és közvetlenül utána, amivel si-
került elnémítani az elégedetlenkedõket. Más-
részt a retorzióknak volt egy nemzetiségi része is,
hiszen októberben rengeteg magyarnak adtak út-
levelet, hogy Budapestre jöhessenek Rajk László
temetésére. 

Erõsek tehát a magyar hatások, ami magával
hozta, hogy õket kell elsõsorban megfékezni.
Ehhez járul hozzá, hogy a románok úgy gondol-
ták, a magyarok visszaéltek az engedményekkel,
amiket szerintük kaptak. Ez az oka annak, hogy
alig három év alatt teljesen megfordul a nemzeti-
ségi politika, aminek következtében a Bólyai
egyetemet is bezárják.

Más a helyzet Szlovákiában, a ’45-48-as Benes
dekrétumot átélõkben ugyanis még élénken él-
tek a megaláztatások, nem merték kockáztatni az
azóta elért apró eredményeiket. Ennél is rosszab-
bak voltak a körülmények Jugoszláviában, ahol
15 ezer embert mészároltak le 1944. október-no-
vemberében. Ráadásul az emberek jobban is él-
tek mint a szocialista tábor többi országában, ek-
kor már a Vajdaságban sem háborgatták a magya-
rokat. Magyarországon ugyanakkor élt a revíziós
szándék, valójában a két ország között néma há-
ború folyt, a határt hermetikusan lezárták. Nem
véletlen, hogy 20 ezren menekültek át Magyaror-
szágról a forradalom leverését követõen, a jugo-
szlávok hagyták, hogy továbbmenjenek Nyugat-
Európába és Amerikába. 

Kárpátalja volt az egyik legjobban õrzött szovjet
terület, ahol még a legyek sem igen mozoghattak.
Az itteniek nem felejtették el a „málenkij robo-
tot”, azt a „kis munkát”, amirõl általában évek
múlva tértek haza – ha egyáltalán hazatértek – az
emberek.  Így aztán nem is lehetett elvárni, hogy
bármilyen ellenállás kibontakozzon, annál is in-
kább, mert a kárpátaljaiak közelrõl láthatták, aho-
gyan végigdübörögnek útjaikon a Budapestre
tartó tankoszlopok.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kör-
nyezõ országok lakossága ne szimpatizált volna a
magyarországi törekvésekkel, azonban a hatal-
mon lévõ rezsimek olyan erõsek voltak, hogy
nem volt reális esélye a forradalom továbbgyûrû-
zésének. K. Á.

Liszt Ferenc és 
a forradalom hõsei
Elegáns ünnepi hangversennyel emlékeztek
születésnapján, október 22-én este a magyar
zenetörténet kiemelkedõ mesterére, Liszt Fe-
rencre. Az MTA Országház utcai dísztermé-
ben Balog József zongoramûvész adott lemez-
bemutató koncertet.

A közönséget Vashegyi György karmester, a
régi zene elismert szakértõje köszöntötte. Be-
vezetõjében elmondta, hogy a Budavári Ön-
kormányzat szervezésében – a sikeres tavalyi
hangverseny után – immár második alkalom-
mal kerül sor a Liszt évforduló megünneplésé-
re. Szimbolikus, hogy ez a nap a forradalom elõ-
estéje, ezért egy égõ gyertyával emlékeznek
nemzeti ünnepünkre. Ezt követõen  bemutatta
a különleges hangszert, egy 1850 táján, Párizs-
ban készült Erard zongorát, amelyet a Buda-
vári Önkormányzat tavaly újíttatott fel. 

Dr. Richter Pál, az MTA Zenetudományi
Intézetének igazgatója elárulta, hogy az elsõ
úgynevezett „angol mechanikás” zongorát az
Erard cég valójában Párizsban szabadalmaztat-
ta, 1823-ban. Talán véletlen, hogy amikor
Liszt a családjával Párizsba költözött, épp Erar-
dék mellett vettek ki lakást. A két család a kez-
detektõl jó barátságban állt egymással.

Az emlékhangverseny elsõ mûsorszámáról,
a Funérailles-rõl (Temetés) szólva elmondta,
hogy ez a darab nem hallható a frissen megje-
lent CD-n. E zongorára írt alkotást Liszt az el-
bukott szabadságharc hõseinek emlékére
komponálta, és Balog József ezzel a mûvel em-
lékezik az 1956-os forradalom hõseire.

A bevezetõ szavak után Balog József nagysi-
kerû hangversenyt adott a zenerajongó közön-
ségnek. 

Rendhagyó történelemóra 1956-ról

A fiatalok forradalma
A Magyarság Házában megrendezett ’56-os emlék-
program részeként került sor a Kárpát-medencei középis-
kolások számára meghirdetett irodalmi és történelmi pá-
lyázat eredményhirdetésére. Mint Csáki Csongor, a
Rákóczi Szövetség fõtitkára rámutatott, valójában egy
rendezvénysorozat elsõ állomása a pályázat eredmény-
hirdetése, hiszen a következõ két napban számos ifjúsági
program kerül megrendezésre Budapest-szerte. Az anya-
országból, illetve a határon túli magyarlakta területek-
rõl beérkezett dolgozatokat értékelõ Tamásiné Bíró
Magda zsûrielnök arra hívta fel a figyelmet, hogy ezút-
tal láthatóan mindenki a gyõzelem reményében írta meg
esszéjét. Nem véletlen tehát, hogy nehéz dolga volt a zsû-
ri tagjainak, hiszen kivétel nélkül magas színvonalú
munkák születtek. A legjobbak a Rákóczi Szövetség és a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. jóvoltából értékes jutal-
makban részesültek. 

Dr. Stafano Bottoni történész tartott rendhagyó történelemórát hazai és külhoni diákok számára az
1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve a Magyarság Házában. A helyszín szimboli-
kus: a Szentháromság téri épületbõl indult ugyanis 1956. október 22-én a mûegyetemista kollégis-
ták mozgalma, mely végül az egész országot megmozgató forradalommá szélesedett.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyik orvostanhallgató volt, a másik vérbíró.
Az egyiket Tóth Ilonkának hívják – éppen most
lenne nyolcvan éves. A másikat Molnár György-
nek. Igen, 1956 egyszerre két embert állít elénk:
Az egyik a szabadság megszállottja, a másik a dik-
tatúra kiszolgálója. Az egyik gondolkodás nélkül
kész feláldozni az életét, a másik erkölcsi gátak
nélkül feláldozza más életét. Az egyik a börtön-
ben végzi, vagy elmenekül, jobb esetben élete vé-
géig a forradalmárok keserû kenyerét eszi: mellõ-
zött lett, munkanélküli. A másikat 1962. évi párt-
határozattal nyugdíjba küldik, kivételes ellátást
kap, ezzel jutalmazzák szolgálatait.  

Már a népmesékben is így van: a jó, a rossz, az
igaz, a hazug, a nemes és a nemtelen, a hõs és a
gyáva, az elárult és az áruló, az áldozat és a gyilkos
mindig párban járnak.

1956 világa, a forradalom és szabadságharc le-
nyomata, amely idõsebbek számára személyes él-
mény, nekünk fiataloknak elbeszélt történelem,
két különbözõ hangon szólal meg bennünk. Az
idei emléknapon szomorú idõszerûséget ad a tör-
ténelem, hiszen idén nemcsak a szabadság kivívá-
sának 56. évfordulójára emlékezünk, hanem a
megtorlások 55-dik, és 1956 elhazudásának, a
hazugság kiteljesedésének 50-dik évfordulójára is
– folytatta a szónok. Mert november 4-én a szov-
jet tankok bevonulásával nem ért véget a forrada-
lom, csak egy új szakasza kezdõdött el. Dr. Nagy
Gábor Tamás tárgyszerûen sorolta, hogy az em-
berek a következõ hetekben, hónapokban a leg-
különbözõbb formában – munkabeszüntetések-
kel, néma tüntetéssel, az asszonyok gyászmeneté-
vel, gyülekezéssel, tiltakozó menetekkel – adtak
hangot a tiltakozásuknak. A hatalom bevezette a

statáriumot és sortüzek dördültek Salgótarján-
ban, Miskolcon és Egerben. 1957 januárjában
megszülettek az elsõ halálos ítéletek. Ugyanab-
ban az évben húszezer ember ellen indult eljárás,
közülük hatezret sikerült elítélni. 1958. június
16-án kivégezték Nagy Imrét, Maléter Pált és Gi-
mes Miklóst. A forradalom és szabadságharc
után háromszázötven embert végeztek ki.

Ötven évvel ezelõtt, 1962-ben a társadalom lé-
lektani fordulóponthoz ért: az emberek beletö-
rõdtek 1956 elvesztésébe. Magyarországot felvet-
ték az ENSZ-be, és elhangzott a kádári mondat:
„Aki nincs ellenünk, az velünk van”.

A magyar észjárás ellentétpárokban gondolko-
dik – ismételte vezérgondolatát az ünnepség szó-
noka. Ügyészek, bírák, hóhérok álltak az egyik ol-

dalon, vádlottak, kisemmizettek, áldozatok a má-
sikon. 

Október 23-án mégis több okunk van ünne-
pelni, mint szégyenkezni – hangsúlyozta a polgár-
mester. A jó és a rossz bár párban jártak, de elvál-
tak egymástól; mi magyarok a jó oldalon álltunk.
1956-ban példát adtunk a világnak: nem lehet
szabadságban és rabságban élni.

Az ünnepség koszorúzással és a Szózat közös el-
éneklésével zárult. A tabáni turul emlékmûnél a
Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester és dr. Jeney Jánosné al-
polgármester koszorúzott, majd a képviselõ-tes-
tületben helyet foglaló pártok, az I. kerületi civil
szervezetek képviselõi, végül a magánszemélyek
helyezték el az emlékezés virágait.                         - a -

A szabadság ünnepe

Koszorúzás a tabáni ’56-os emlékmûnél
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Kippkoppal a könyvtárban
Bölcsõdések és óvodások fogadták Marék Vero-
nikát október 4-én a Márai Sándor Könyvtárban,
de számunkra úgy tûnt, hogy a hátsó sorokban
ülõ anyukák, apukák és nagymamák éppen olyan
lelkesen figyelték az írónõ mesedélutánját, mint
a legkisebbek. A meseálmodó író-grafikus nem
egyedül érkezett: Krisztina körúti otthonából
olyan ismert „családtagjai” kísérték el, mint a pi-
ros horgolt kisoroszlán, Boribon mackó, Kipp-
kopp a gesztenyefiú és a Kockásfülû nyúl. 

Marék Veronika derûvel mesélt saját pályájá-
ról: 

– Tizenhat éves koromban kezdtem a pályát,
azóta rajzolok a gyerekeknek. Gyerekkorom
egyetlen hosszú játék volt, és abban reményked-
tem, hogy sose lesz vége. Amikor pályát kellett vá-
lasztanom, nem tudtam, mitévõ legyek. Annyi
minden érdekelt! Sok mindent ki is próbáltam –
ám a sors elterelt a tévutakról, s egy különös lehe-
tõséget adott: a könyvkészítést. Kitalálom,
megírom, megrajzolom – kell-e ennél jobb já-
ték? Szerencsére a gyerekek jól fogadták a
könyveimet – s ezzel eldõlt a sorsom. Sok-sok
könyvem jelent meg, írtam meséket, bábjáté-
kokat, tévé- és rádiójátékokat, filmforgató-
könyveket. Játszom egész életemben.

Az írónõ elárulta, hogy négy-öt esztendeje
abbahagyta az országjárást, de korábban ren-
geteg alkalommal járt a falvakban, városok-
ban, óvodákban és iskolákban. Bárhová uta-
zott, mindenütt azt kérte, hogy legyen egy táb-
la, amelyre lerajzolhatja a meséit. 

Az érdeklõdõk megtudhatták, hogy a Márai
könyvtár hívó szavára – maga is krisztinavárosi lé-
vén – Marék Veronika nem tudott nemet mon-
dani. Eleget tett a meghívásnak, Mayer Vivian, a
könyvtár vezetõje pedig teljesítve kívánságát, fe-

hér táblával és lemosható színes filctollakkal vár-
ta a vendéget. 

A délután során a közönség szeme láttára meg-
elevenedtek az írónõ könyvei. Elõször a Laci és az
oroszlán állathõse bújt elõ. (Ez a mese a Távol-
Keleten: Kínában és Japánban is rendkívül nép-

szerû.) Másodikként Boribon és Annipanni kö-
vetkezett, akik a táblán egy névtelen kiscicával ke-
veredtek új kalandba. Meséjüket Kippkopp és
Tipptopp, a két gesztenyegyerek követte. Ezután
verses-rajzos találós kérdések csigázták tovább a
gyerekek érdeklõdését, majd hirtelen „berepült”
a Kockásfülû nyúl, amelynek meséit ugyancsak
Marék Veronika írta. 

A gyerekek végül a legautentikusabb forrásból
tudhatták meg, hogy mit csinál a szerzõ, amikor a
kiadó új mesét vár tõle. (Nem titok: rajzolgatni
kezd. A „firkálás” nyomán hamarosan megszüle-
tik egy új történet.) Aki ismeri Marék Veronikát,
az sejtheti, hogy még sok-sok tervet dédelget a szí-
vében. Rojkó A.  

Csend van a népzenei iskolában. Készülõdés a
délutáni órákra. Váratlanul népdal csendül föl,
négyen éneklik: tanártársukat köszöntik szüle-
tésnapján. Az irodában várakozom, szakköny-
vek a zsúfolt polcokon, soha nem látott hangsze-
rek. Van köztük tenyérnyi is, elgondolni is ne-
héz, hogyan lehet ezzel jókedvre deríteni embe-
reket.

Végre megérkezik. Középre tolja a kis asztalt,
szemében meleg fény, bölcsesség. A vendégnek
az az érzése, Kobzos Kiss Tamás fontos dolgokat
tud. Talán azt, hogy nagy a zene hatalma: gyógyít
és fölemel. Ezért járja az országot, Erdély porló
kövû templomait, Magyarkanizsa õszi fesztivál-
jait. Viszi a szépet, régi századok üzeneteit.

– Lehet, hogy a muzsikus másképp éli meg az
idõt – kezdi az emlékezést. – Én meg nem a má-
ban élek, szüntelenül vissza kell mennem a
múltba. Legközelebbi mûsorom ezer év magyar
kultúráját tekinti át, két dolog fogja keretezni:
Kós Károly: Attila királyról éneke, és Szabados
György: Naphimnusza. Ezen belül vannak hang-
súlyok, a protestantizmus évszázada, Balassi,
Tinódi, Csokonai. Állandóan utazom, szóval
annyira nem aggasztanak a pergõ napok, teszem
a dolgomat.

s Édesapja, a jeles „debreceni” költõ, most lesz
100 éves!

Nagy generáció volt az övék: Weöres Sándor,
Jékely Zoltán, Vas István, Takáts Gyula, Kálno-
ky László... És össze is tartottak. Egy technikai
osztályba kerültem, ennek egyenes folytatása
lett a kémiai diploma. Ezen el is csodálkozom,
hogyan kerülhettem oda, mert ennek késõbb
nyoma sem maradt. Apám könyvtára, Csoko-
nai szeretete, a versek gyerekkoromtól kísértek.

Anyám erdélyi származása késõbb jött elõ, mi-
kor rájöttem, nekem oda el kell mennem.
Amikor elkezdtem gitározni, inkább amerikai
népdalokat énekeltem, mert volt egy jó angol ta-
nárom. A Pálóczi-gyûjtemény fordította meg a
dolgokat, s Kallós Zoltán 1972-es ismeretsége. 
s Érdeklõdése hogyan vett irányt a népzene felé?

Ez egy csoda volt. Gyökere egy hanglemezig
megy vissza, 1964-ben jelent meg, amit nem ma-
gyar közönségnek szántak, egy nemzetközi kon-
ferencia részvevõinek; maga Kodály Zoltán segí-
tette. Ezen volt csángó ének, volt rajta széki zene,
Lajtha László 1940-41-es gyûjtésébõl, és volt
gyimesi furulyamuzsika, olyan hangszerek, ame-
lyekrõl nem is hallottunk. Revelációként hatott
rám! Nem véletlen, hogy mi lettünk azok, akik
ezt az örökséget továbbvittük, akik nem tanul-
tunk túl sok zenét.
s Ezek gyúrták vérbeli zenésszé?

Az erõs egyéniségek formáltak. Én nem tartom
magam annak, inkább befogadó vagyok, bár itt
vezetõként vagyok feltüntetve, direktorként dol-
gozom 26 éve. Anyám mentalitását örököltem,
szeretek embereket hallgatni, tanulni tõlük.
Zenémbe valami módon ez beépül; csodálatos
módon, volt erre igény. Most nem olyan evi-

dens, hogy énekeljek Tinódit, vagy Balassit, ah-
hoz közeg kell. Legutóbb Zuglóban volt ilyen a
református templomban. Egyik barátom kifes-
tette gyönyörû kazettákkal, hívott engem is, és
ott, úgy érzem, helye volt ennek. Nagyon hiány-
zik, hogy az ifjúságnak énekeljek. Azt mondják,
a fiatalokat nem érdekli a régi zene. Én nem hi-
szem, hogy ez teljesen így van, hiszen a protes-
tantizmus a 16. században is a gyökerekhez nyúlt
vissza. Már a huszita Bibliával elkezdõdött az,

hogy ismerjük meg pontosan, mi is van benne.
Ez egy fantasztikus szöveg, minden magyar em-
bernek olvasnia kellene. Ugyanaz a nyelv, amit a
csángók megõriztek. Hatszáz esztendõs ez a for-
dítás, mégis értjük és érezzük ódon szépségét.
s Milyen fesztiválokon lehet hallani?

Csíkszeredán a régizenei fesztiválon 20 alkalom-
mal voltam. 1980-ban kezdõdött el, betiltották,
majd öt év után újból elindították. Hívás nélkül
is mentem, mert nagyon fontosnak éreztem.
Egy osztrák énekmondóval volt közös koncer-
tünk, legutóbb pedig egy francia barátommal.
Engem valóban eurázsiai méretekben izgat ez az
éneklés, aminek keletiek a gyökerei, ahogyan a
hangszerek is onnan jöttek. Mostanában in-
kább török kapcsolatomat ápoltam. Orvos bará-
tom itt élt Budapesten, én beszéltem rá, hogy ko-
molyan zenéljen. Megszervezte Isztambulban a
magyar-török baráti klubot, ahol most egy szé-
kely kaput avattunk. Még nem beszéltem Sza-
bados Györgyrõl, akinek a legtöbbet köszönhe-
tek, mert nagyon szép a múlttal foglalkozni, de õ
a jövõbe vitt el engem. Nagyon sok tanítványa
van, nagyszerû zenészek, akik valamilyen mó-
don egy részét továbbviszik. 
s Régi századok jeleseit miért nem becsüljük?

Balassit, Tinódit, Csokonait nyilvánvaló, hogy
ötszáz év után nem lehet jelenkori hagyomány-
ként kezelni. Más keleti népek persze nem így
vannak, mert a törökök gond nélkül elénekel-
nek több száz éves dalokat. Ott ugyanúgy tiszte-
lik a nagyon régen élt filozófust, mint egy kortárs
költõt. Nálunk újat kell alkotni, modern mûve-
ket, belekeverni mindenféle idegen anyagot.
Nekem az a tapasztalatom, nem kell az emberek
helyett gondolkodni. Tudják, hogy mi a szép és
értékes. A jövõ dönti el, hogy a jelen kísérletei
jót hoztak, vagy rosszat ennek a népnek.
s Hogyan jött létre az Óbudai Népzenei Iskola?

Gyökerei a 70-es évekre nyúlnak vissza. Béres
János kezdeményezte a tanítást, az õ hívására ke-
rültem ide, és 1991-tõl lettem a vezetõje. A tánc-
mozgalom hozta meg igazán a nagy érdeklõdést.
Most már a harmadiki generáció jár ide. Tehát
már a nagypapák hozzák az unokákat. Tizenkét
tanár van, kétszáz növendék, és nagy, együttes
zeneszeretet. Kallós Zoltán jól megfogalmazta:
„Miért olyan különös, hogy megtanuljuk a ha-
gyományt, hiszen az anyanyelvünket is megta-
nuljuk.” 
s Milyen érzés templomban énekelni?

Kis falusi kápolnában, nagyvárosi templomban,
mindenütt érzem Isten jelenlétét. Én énekek-
hez kerestem hangszereket; izgatott, hogy a teke-
rõlant miként szólal meg?  Van, amihez csak a te-
kerõ jó, van, amit csak lanton lehet kísérni, és
van, amit kobzon. Csak így tudom régi száza-
dokba visszarepíteni magunkat, hogy megmerít-
kezzünk a gyönyörû istendicséretekben.

Fenyvesi Félix Lajos 

Beszélgetés Kobzos Kiss Tamás elõadómûvésszel

Dicsérni Istent magyar nyelven

Bécsi klasszikusok 
a zenei szalonban

Mozartot és Beethovent gyakran említi
együtt a zenetörténet, a valóságban mégis
egész más közegben éltek. A Budavári Zenei
szalonban október 2-án Szilasi Alex zongo-
ramûvész arra vállalkozott, hogy bemutatja
mindkét mûvész saját világát. 

A Zenetudományi Intézetben rendelkezésére
álló Bösendorfer zongoráról -amely egykor
Bartók Béla tulajdona volt-, megtudhatta a kö-
zönség, hogy össze sem lehet hasonlítani azzal
a hangszerrel, amin hajdan Mozart játszott. Az
ifjú mûvész ugyanis nem zongorán, hanem
még fortepianón muzsikált. Már kisfiúként
végigutazta Európát. Édesapja, Leopold Mo-
zart a hegedûiskola kiváló oktatója volt, nagy-
szerû tanár és jó komponista. A szalonokban
és koncerttermekben ismerte föl gyermeke
igazi tehetségét. Mielõtt azonban a fiú elsajátí-
totta a megfelelõ viselkedési normákat, a törté-
nelem közbeszólt. Az 1760-as évek végétõl
már érezhetõen közelegtek a történelmi, társa-
dalmi és mûvészeti változások. 

Az ifjú Mozart – akár a mesteremberek –
megrendelésre dolgozott. Beethovennek azon-
ban, egy késõbbi generáció tagjaként, már saját
víziói voltak. Míg Mozart esetében az alkotói

korszakok egy-egy városhoz (Salzburg, Párizs,
Mannheim) kötõdnek, Beethoven pályáját in-
kább különbözõ életszakaszai szerint tagolhat-
juk. Õ már független mûvésznek tartotta ma-
gát, ez azonban a Lichnowsky család nélkül
nem sikerült volna – tette hozzá Szilasi Alex. 

Az úgynevezett „gáláns” stílust a 18. századi
rokokó követelte meg a szalonokban. Mindez
tetten érhetõ Mozart mûveiben, például az
1770-es évek salzburgi szonátáiban, amelyek
közül egyet élõben is meghallgathatott a kö-
zönség.

Szilasi Alex felhívta a figyelmet a megállá-
sokra, és arra, hogy e könnyed stílus nem érint
drámai fordulatokat. Egy újabb példa követke-
zett, az 1773-ban keletkezett B-dúr szonáta
Andante amoroso (lépésben szerelmesen) elõ-
jegyzésû második tétele, amelynek igazi mûfa-
ja: szerenád. Az est házigazdája az eredeti mû-
vet variációkban is eljátszotta, bemutatva,
hogy a korabeli szalonokban miként derült ki
egy mûvész egyénisége és kreativitása. A szoná-
ták zárótétele mindig tánctétel, Mozart a ron-
dót alkalmazva, újra és újra visszatér a témá-
hoz. A szerzõtõl szinte mindig megkövetelt hu-
mornak is a zárótételben volt a helye.

Mozart két évvel késõbb, Manheimben
komponálta a D-dúr szonátát. Mannheim
egész különleges hely a zeneirodalomban, a
Sturm und Drang (vihar és lendület) irányzat
szülõhelye. Amikor Leopold Mozart megkap-
ja a fia által írt kompozíciót, túlságosan csa-
pongónak tartotta. Ez a hangvétel ugyanis kü-
lönbözik a gálánstól. Itt megjelenik az igény ar-
ra, hogy a billentyûs hangszer szimfonikus
hangzású legyen.

Beethoven pályája a klasszika végére esett.
Foggal-körömmel ragaszkodott a klasszikus
elõadásmódhoz, mégis túllépett rajta. Kon-
certjei után több esetben darabokra esett szét
a zongora, olyan vehemensen játszott a mai-
hoz képest apró hangszeren.  

Szilasi Alex megosztotta a vendégekkel sze-
mélyes véleményét is, amely szerint Beetho-
ven, mûveinek nagyságrendjében és tartalmá-
ban hozott változást Mozarthoz képest, ám kis-
sé lemaradt a stílusváltásban. Mire magáévá
tette a gondolatot, amit saját kora közvetített,
már szinte le is késte azt. Beethoven szonátái
jellegzetesen zenekari darabok. Ezt illusztrálta
az op. 7. Esz-dúr szonáta 1. „szimfonikusan”
hangzó tétele, majd a II. „Largo con gran es-
presso” amelyeket a Budavári Zenei Szalon kö-
zönsége is meghallgathatott.

Szilasi Alex legközelebb november 13-án, 17
órakor várja a zenerajongókat a Budavári Ze-
nei Szalonban (Zenetudományi Intézet, I. ke-
rület Táncsics utca 7.).

Wolfgang Amadeus Mozart                  Ludwig von Beethoven

Kobzos Kiss Tamás zenész, elõadómûvész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója
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Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.) 
A Független Magyar Szalon Képzõmûvészeti Egye-
sület XX. országos kiállítása ingyenesen megtekinthe-
tõ október 31-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-
16 óráig. Részletek a www.omgk.hu  vagy a www.fm-
szalon.mlap.hu honlapon találhatók.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás-templom plébánia-épületének 
díszterme, Országház utca 14.)

November 7. (szerda) 18.00-19.45 óráig: Erdély-
ország nagy alakjai (I.)  325 éve halt meg Kájoni János
„a ferences polihisztor”. Emlékest Papp Ágnes zene-
történész felvezetõjével, az egyesületi tagság erdélyi
felvételeivel. Meghívott vendég: Böjte Csaba. A zsoltá-
rokat megszólaltató csíkszeredai ROLE együttes
hangjaival emlékezünk az énekeskönyv-szerkesztõ,
orgonista és hangszerkészítõ szerzetesre.

November 21. (szerda) 18.00-19.00 óráig: „Az én
Katynom/Mój Katyn” címû könyv bemutatója és
„Katyn magyar áldozatai” címmel elõadás. Vendég: a
szerzõ Konrad Sutarski és a Lengyel Köztársaság bu-
dapesti nagykövete.

19.00-19.45 óráig: „Közös kálváriák” – Lengyel-
magyar emléktáblák: Budapesttõl Lódz-ig (az egye-
sületi tagok vetítése).

Könyvbemutató a Liteában
Fenyvesi Félix Lajos: A csukott ablak címû új kötetének
bemutatója, 2012. október 29-én, hétfõn 17 órakor
lesz a Litea Könyvesboltban. (I. ker. Hess András tér
4.) Bevezetõt mond: Szondi György kiadói igazgató.
Közremûködik: Havas Judit elõadómûvész és Fodor
Mária hegedûmûvész. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

Író-olvasó találkozó
Az író könyvtára sorozatban Szõnyei Tamás: Titkos írás
– Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet címû köny-
vérõl beszélgetnek. Idõpont: 2012. november 6., kedd,
18 óra. Vendég a szerzõ, Szõnyei Tamás, beszélgetõ-
társa: Reményi József Tamás. Helyszín: Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára. (Budapest, I.,
Krisztina krt. 87-91.). Minden érdeklõdõt várnak!     

Szépmûvészeti Múzeum 
– Magyar Nemzeti Galéria
A Magyar Nemzeti Galéria Így éltek Ti címû kiállítása
Faragó Józsefnek, a múlt század végi Magyarország
egyik legismertebb karikaturistájának mintegy hat-
van mûvét mutatja be. A felvonultatott rajzok jelentõs
része politikai karikatúra, de láthatóak lesznek a mû-
vész festményekrõl, szobrokról készített gúnyrajzai,
valamint rézkarcai is. Szintén Így éltek Ti címmel nyílt,
a Magyar Nemzeti Galéria kiállításával egy napon, a
Szépmûvészeti Múzeum Honoré Daumier karikatú-
ráit bemutató tárlata. A két hasonló témájú kiállítás az
újraegyesített intézmény elsõ közös szervezésû kiál-
lítása.  

Várfok Galéria 
(Budapest, I. ker., Várfok u. 11.)
A valóság esszenciái - Kortárs Kelet-Európa. A Várfok
Galéria következõ kiállítása a Várfok Galéria és a Nasui
Private Collection & Gallery kooperációjának eredmé-
nye, mely együttesen mutat be magyar és román mû-
vészeket. Kiállító mûvészek: Radu Belcin, Francisc
Chiuariu, Gyõrffy László, Herman Levente, Misetics
Mátyás, Flavia Pitis és Bogdan Rata. A kiállítás október
26-tól november 24-ig tekinthetõ meg keddtõl szom-
batig 11 és 18 óra között.

Várfok Project Room 
(Budapest, I. ker., Várfok u. 14.)
Dezsõ Tamás: Románia - Új képek. A Várfok Project
Room új kiállítása a Fotóhónap 2012 fotófesztivál hi-
vatalos programjához kapcsolódva ismét a fotográfia
mûfaját állítja elõtérbe egy, a nemzetközi színtéren is
elismert magyar fotográfus, Dezsõ Tamás személyé-
ben. 

Emlékezés Mindszenty Józsefre
A Budai Polgári Casino, 2012. november 17-én, szom-
baton 19 órakor a Mindszenty év alkalmából megem-
lékezõ mûsort rendez a néhai bíboros-hercegprímás
tiszteletére. Az emlékezõ mûsor színhelye: a Budavári
Önkormányzat aulája. A mûsorban kórusmûvek
hangzanak el a pasaréti Szent Ferenc templom Szent
Antal Kórusa elõadásában. Mindszenty mint polgárjo-
gi aktivista címmel Zinner Tibor történész tart elõ-
adást.                                                       Budai Polgári Casino 

Budai Református Egyházközség
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)
A magyar nyelv napja alakalmából november 13-án,
kedden 17.30 órakor szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt a Budai Református Egyházközség nagyter-
mébe Torma Mária  Radnóti-díjas elõadómûvész Kró-
nikásének címû elõadására. A rendezvény ingyenes.

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota)
Az Országos Széchényi Könyvtár 2012. október 19. és
december 22. között Tr(End) of Print – Homage to
Books címmel könyvmûvészeti és tipográfiai kiállítást
rendez. A válogatott 21. századi szép magyar könyve-
ket a Typochondria sorozat záró, 10. poszterkiállítása
egészíti ki.  

PPrrooggrraammookk„A gobelin szinonimája Péreli Zsuzsa”
Derû, humor, finom érzékenység köszönt ránk
Péreli Zsuzsa kiállításán a Várnegyed Galériában.
A grafikákon, kollázsokon és fali kárpitokon
megjelenõ elvarázsolt világ mögül kikandikál a
mély emberismeret.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester Pál apos-
tol szavaival üdvözölte a megnyitó vendégeit:
„Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos.” Az
evangélium szavai nemcsak Lukács, a céhekbe tö-
mörült festõk védõszentjének névnapja miatt
volt aktuális, hanem azért is, mert október 18-
dika, a magyar festészet napja.

Szent Lukács másik apropója, gyógyító minõ-
sége – folytatta a polgármester. Az embertelenné
váló élettempóra ad gyógyírt, az elmélyülés képes-
ségét. Péreli Zsuzsa egy interjúban azt mondta:
„Amikor szövök, jöhet tank is, nem érdekel.”
Pilinszky ugyanezt így fogalmazta meg: „Amikor
dolgozom: belefeledkezem munkámba, és meg-
feledkezem magamról. S ez érvényes minden va-
lódi érzésre és cselekvésre; ugyanez történik ve-
lünk, amikor szeretünk vagy elmélyülten gondol-
kodunk. Munka és szeretet mélységesen rokon
abban, hogy közben megfeledkezhetünk önma-
gunkról”. – Péreli Zsuzsa kiállítása a gyógyító be-
lefeledkezést kínálja – zárta rövid köszöntõjét a
polgármester.

A megnyitó két költeménnyel folytatódott.
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú címû versét Incze
Ildikó mondta el, majd Tolcsvay László, Karint-
hy Frigyes: Elõszó címû versének megzenésített
részletét adta elõ.

Feledy Balázs mûvészeti író „misztikus egybe-
esésnek” nevezte, hogy a megnyitót éppen a festé-
szet napján rendezik. A szakember felidézte, hogy
sok évtizeddel a pályaindulás után Péreli Zsuzsa
Tarján Hédit és Zilahy György festõt tartja meste-
rének. Tarján Héditõl megtanult szõni, de a pa-
pír- és kollázskészítés ma is jelen van a mûvészeté-

ben. Péreli Zsuzsa igazi, valódi képzõmûvész! –
hangsúlyozta az esztéta. Frank János már 1987-
ben úgy fogalmazott, hogy egy „szakmai klisé sze-
rint, a gobelin szinonimája Péreli Zsuzsa” – idéz-
te Feledy Balázs, majd a textilmûvészet mesterség-
beli nehézségeirõl és a mûvész egyéni technikájá-

ról beszélt. Ezután így folytatta: -Pályájának elején
régi fotók alapján szõtt. Mûvei rendkívül ember-
központúak – maximum angyallá lesznek – tette
hozzá némi iróniával. A tárlat anyaga 1986-tól a
2000-es évekig tartó idõszakból válogat. Szem-
betûnõ, hogy az alkotót az ember és az univerzum
viszonya foglalkoztatja. A kiállított mûveket ele-
mezve Feledy Balázs rámutatott, hogy a messzeség

rendkívül fontos fogalom Péreli Zsuzsa mûvésze-
tében. Alkotásai a hitrõl és sohasem a hitetlen-
ségrõl, a világosságról és nem a sötétségrõl, az an-
gyalról és nem az ördögrõl szólnak. A mûvésznek
utolérhetetlen a derûje és változatlan a mosolya –
zárta megnyitóbeszédét a mûvészeti író.

A megnyitón az érdeklõdõk között számos is-
mert mûvész és közéleti személység is megjelent.
Tolcsvay László édesanyját, a Várnegyedben élõ
„Rózsa mamát” dr. Nagy Gábor Tamás virágcso-
korral köszöntötte.

A kiállítás november 17-ig látható a Várnegyed
Galériában. (I. ker., Batthyány u. 67.)

r.

A „Bilicsi lányok” és más meglepetések 
Nemcsak a közönséget, hanem ezúttal a házigaz-
da Szigethy Gábort is meglepetés várta szeptem-
ber 25-én, a Márai Szalon nyolcadik szezonjának
nyitórendezvényén. Eleinte majdnem minden a
kiadott mûsornak megfelelõen, a rendes kerék-
vágásban haladt, kivéve a borkóstolót, amely ez-
úttal elmaradt. A szokástól eltérõen ezúttal zöld
teával fogadták a vendégeket, amelyhez egy tálka
teasütemény is dukált.

Az alkalmi tárlóban archív fotók, dokumentu-

mok és színházi emléktárgyak idézték Bilicsi Ti-
vadar alakját. Szigethy Gábor bevezetõ írásában
„Bill bácsi” mellett Tímár Józsefrõl is megemléke-
zett, majd szinte ziccerként dobta fel a kérdéseket
a népszerû színész jelenlévõ lányainak: Erzsébet-
nek, Katalinnak és Évának. 

A nõvérek személyes családi emlékeiket is szí-
vesen megosztották a közönséggel. A jelenlévõk
megtudhatták, hogy bár a mûvész szülei eredeti-
leg azt szerették volna, ha fiúk a nagypapa papír-
üzletét viszi tovább, ám õ a postán helyezkedett el.
Stemplizõ tevékenysége addig tartott, amíg egy
napon elolvasott egy újsághirdetést, amelyben jó
hangú, jóképû énekest kerestek. Jelentkezett, s
ezzel végleg szakított a „civil” pályával. 

Bilicsi Katalin elárulta, hogy édesapjuk karrier-
je Mogyoródon, Maglódon, majd Nagytétényen
keresztül vezetett Miskolcra, ahol végre felfigyel-
tek rá. Ekkor változtatott nevet. Grawátsch-ból –
a morvaországi Bilics községre, a család eredeti
lakhelyére utalva – Bilicsi lett. 

Katalin nem rejtette véka alá, hogy gyermekko-
ruk otthonában mindannyian szerettek ugrálni,
hangoskodni, nem csoda, ha édesapjuk  levonult
a pincébe, és ott tanulta a szerepeket. A lányokat
az anyukájuk nevelte, a papa csak játszott velük.
(Erzsébet mosolyogva mesélte, hogy tõle egy tan-

évben kétszer: õsszel és tavasszal kérdezte meg,
hogy mit adtak föl az iskolában. Õ mind a kétszer
ugyanazt a nyúlról szóló leckét mondta föl.
Katalin azt a történetet mesélte el, amikor egy
üres papírra autogramot kért az apukájától.
Bilicsi Tivadar aláírása fölé ezután maga írta oda,
hogy: „Kati lányom családi okból nem tudott ta-
nulni.”)

Bilicsi Éva elmondta a közönségnek, hogy 22
éves kora óta Svájcban él, de nem szakadt el a csa-

ládtól. Úgy fogalmazott: a színház és az irodalom
szeretetében nõtt fel, és mindez elszakíthatatlan
kötelék. Édesapjával állandó levelezésben állt, és
minden szerepében látta. 

Erzsébet televíziós rendezõként vált ismertté.
Néhány tévéjátékban asszisztensként együtt dol-
gozott az édesapjával, de rendezõként már nem
találkozhatott vele.

Katalin kozmetikusként dolgozott, majd férj-
hez ment és három gyermek édesanyja lett.
Angol-német nyelvtudását késõbb utazási iro-

dákban hasznosította, mostanában pedig –
anyai nagyapjuk nyomdokain – festészettel fog-
lalkozik.

Szigethy Gábor megemlékezett a színészi pá-
lyát választó negyedik lányról, Máriáról, aki
1984-ben hunyt el.

Bilicsi Tivadar nagy alakításait idézve szóba ke-
rült többek között Richard Nash: Esõcsináló cí-
mû darabja, Dürenmatt: Az Öreg hölgy látogatá-
sa, és számos háború elõtt játszott szerepét is meg-
említették a vendégek. Az 1950-es években volt
idõ, hogy a Vígszínházban egymás után három-
négy darabban is teológust vagy papot játszott.
Nem csoda, hogy abban az idõben Feleki Kamill
„plébános úrnak” szólította.

A derûs történetek között a szalonban felszol-
gálták a második teát, amelynek neve Négy piros
gyümölcs (más néven: a Nagyi kertje). Haragos
Gábor, a Big Ben Teaház tulajdonosa a hazai tea-
kultúráról elmondta, hogy a Vendéglátóipari Fõ-
iskola egykori tankönyvében mindössze ötféle te-
át említettek. A magyar vásárlók azonban az utol-
só másfél évtizedben megtanultak teázni. Ma
már nemcsak az indiai, ceyloni, kínai teát képe-
sek megkülönböztetni egymástól, de önállóan
tudnak az ízek közül választani. Fontos tanács,
hogy az igazi teára idõt kell szakítani, minden al-
kalommal le kell hozzá ülni – tette hozzá szakem-
ber, majd a közönség figyelmébe ajánlotta az est
harmadik teáját, a Vörös bokrot, amely sem kof-
feint, sem teint nem tartalmaz. 

Teaszürcsölgetés közben Pataky János érdi cuk-
rászmester beavatta a közönséget egy szakmai ti-
tokba, elmesélte ugyanis, hogyan csökkentette
észrevétlenül tíz esztendõ alatt 10%-kal fagylaltja-
inak cukortartalmát. Õ volt az elsõ Magyaror-
szágon, aki az 1980-as évek közepén olasz fagylalt-
gépeket és látványpultot vásárolt. Elárulta, hogy a
folyamatos tanulást ma sem hagyta abba, leg-
utóbb Németországban szerzett be új szakkönyve-
ket. Országos hírû cukrászdájában a személyzet
mellett nyolc-tíz tanulóval dolgozik, és este 8 óra
elõtt sosem megy haza. Számára a mûhely egy-
szerre hobbi, hivatás és szenvedély. 

A szalon tervezett programja itt véget ért. A kö-
vetkezõ közel egy órában azonban meglepetés-
vendégek sora adta át egymásnak a stafétát.
Mindannyian Szigethy Gábort köszöntötték, aki
szeptember 29-én töltötte be hetvenedik évét.
Elsõként dr. Nagy Gábor Tamás ünnepi sorait ol-
vasta fel Incze Ildikó, majd Mécs Károly Jean
Gabin sanzonját énekelte. Ezt követõen Bock
Józseftõl Vida Péterig az ország legnevesebb borá-
szai, pálinka- és pezsgõmesterei jelentek meg, va-
lamennyien egy-egy teli palackkal köszöntve a
Márai Szalon házigazdáját. A meglepetésmûsort
Sebestyén Márta, Andrejszky Judit és Pejcsik
Péter mûsora zárta. Az alkalmi trió borokról és
menyecskékrõl énekelt–muzsikált az ünnepelt-
nek és a közönségnek.                                            R. A. 

Péreli Zsuzsa képzõmûvész alkotásait dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe

Bilicsi Tivadar életérõl lányai meséltek a Márai Szalonban

Októberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisz-
telettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt
2012. október 30-án 17 órakor az I. kerületi
Házasságkötõ Teremben (Budapest, I. ker. Úri
u. 58.) Emelkedõ ország, emelkedõ nemzet - A
Nemzeti Könyvtár induló köteteit bemutatják
a szerkesztõk. Vendégek: Bencsik Gábor törté-
nész és Kerényi Imre rendezõ. Egy pohár borral
a jó hangulatról gondoskodik Gere Andrea, a
Gere családi szõlõbirtok ügyvezetõje. Házigaz-
da: Szigethy Gábor.
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Magyar Földrajzi Társaság
(Millenáris) 
Az Expedíciós Szakosztály filmvetítéssel egybekötött
elõadása, a II. magyar grönlandi expedíció élménybeszá-
molója. Elõadó: Kollár Lajos hegymászó, az expedíció
szervezõje. Idõpont: 2012. november 28. (szerda) 18
óra. Helyszín: Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest,
Lövõház u. 37. (Millenáris). A rendezvény ingyenes.
Információ: www.foldrajzitarsasag.hu.

Virányosi Közösségi Ház
(Budapest, XII., Szarvas Gábor út 8/c.)
2012. november 9-én, pénteken 19 órakor a Virányosi
Közösségi Házban „Meddig vagyok?!” címmel Eszter-
gályos Cecília egyszemélyes stand-up show-ját tekint-
hetik meg az elmúlt 50 év legsikeresebb film-, színház-
és TV- felvételeivel, sok humorral, dallal, verssel, prózával
fûszerezve. A belépõjegyek ára: egységesen 1200 Ft.
(elõzetes regisztráció szükséges a férõhelyek korlátozott
száma miatt: www.viranyos.hu).

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
Magyar Állami Népi Együttes: Mezõség – Mikrokozmosz.
November 6., 7., 15.00 órakor. A MÁNE elõadása Erdély
központi tájegységének, a Mezõségnek vokális, zenei és
táncos hagyományait mutatja be.

Alföld – Szabolcsi cigánytáncok. Néptáncelõadás gye-
rekeknek – Figurás bérlet:

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola tánccsoportja.
November 22., 14.30 órakor.

Magyar Állami Népi Együttes: Édeskeserû. November
23., 19.00 órakor.

Gyermektáncház a Hagyományok Házában. Novem-
ber 9., 16., 23., 30., 17.00 órakor. A táncházak pénteken-
ként 17.00 órától 18.30-ig tartanak a Hagyományok
Háza Közösségi termében. A belépõdíj: 500,- Ft/fõ (2
éves kor felett, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt).
Témák: November 9.: Fonó: sodrás, pödrés, fonás, kötél-
verés. November 16.: Márton napi tollasbál. 

November 23.: Katalin napi fonó: kotkodácsoló. 

Népi játékok ma – Kiállítás a Hagyományok Háza népi
játék és kismesterségek oktatója tanfolyam vizsgamun-
káiból. Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum idõszaki ki-
állítóterme (1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 6.) Nyitva
tartás: hétfõtõl csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00-
13.00 óráig.

Ifjú fazekasok – Vándorlegény. A Népmûvészeti Egye-
sületek Szövetsége által 35 év alatti fazekasoknak meg-
hirdetett pályázat kiállítása. (1011 Budapest, Szilágyi
Dezsõ tér 6.)

Hagyomány és kreativitás. A X. Országos Népi Mes-
terségek Mûvészete Pályázat és Kiállítás és a XII. Alföldi
Fazekas Triennálé díjazott alkotásainak kiállítása. Magyar
Népi Iparmûvészeti Múzeum (1011 Budapest, Fõ u. 6.)

Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók – tár-
gyak – folyamatok. ,,A Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-
zeum állandó kiállítása. Nyitva tartás: Kedd-szombat
10.00-18.00 óráig. 

A táncház világa írásokban, képekben. Kiállítás a
negyvenéves táncházmozgalom tiszteletére. 

PPrrooggrraammookk

A vári közbiztonsággal és elsõsorban a betörések,
lopások megelõzésével kapcsolatban kereste meg
szerkesztõségünket egyik olvasónk, aki levelében
többek között a kaputelefonok mesterkódjával
történõ visszaélésekre is felhívja a figyelmet.
Kérdéseit tolmácsoltuk dr. Kiss Szabolcs megbí-
zott kapitányságvezetõnek, összeállításunkban
a felvetésekre adott rendõrségi válaszokat gyûj-
töttük csokorba. 

A Szentháromság téren lakó levélíró több betöré-
si, illetve lopási kísérletrõl is beszámolt, az egyik
esetben még nyáron, az éjszakai órákban a hõség
miatt kinyitott ablakon jutott be a lakásba az elkö-
vetõ, aki végül nem járt szerencsével, ugyanis egy
felrúgott szék felébresztette a háziakat. Ezzel kap-
csolatban dr. Kiss Szabolcs elmondta, hogy sajnos
igaz a mondás, hogy „alkalom szüli a tolvajt”, a be-
surranások döntõ többsége kis odafigyeléssel
megelõzhetõ lenne. „Az alacsonyan fekvõ, vagy
könnyen megközelíthetõ ablakokat és a bejárati
ajtókat még a legnagyobb melegben se hagyjuk
nyitva éjszakára, hiszen ezzel szinte magunkhoz
csalogatjuk a bûnözõket. Csak akkor szellõztes-
sünk, amikor otthon vagyunk, lefekvés elõtt pe-
dig gondosan zárjuk be az ajtót, ablakokat” –
hangsúlyozta a megbízott kapitányságvezetõ. 

Hozzátette: biztonságunk érdekében a megfe-
lelõ zárak felszerelésérõl se feledkezzünk meg,
olyan biztonsági hevederzárat, keresztzárat alkal-
mazzunk, amelynek cilindere nem lóg ki az ajtó
síkjából. 

Ne feledkezzünk el az ablakok (fõleg földszint,
illetve alsó emeletek) védelmérõl. 

A tapasztalatok szerint ugyanis a betörõk – ha-
csak nem kifejezetten „fülesre” mennek – min-
dig a könnyebb utat választják, és nem bajlódnak
nehezebben nyitható zárakkal, illetve a többféle

védelmi eszköz feltörésével. A megelõzést
szolgálja az egymásra figyelés, ha például
elutazunk, kérjünk meg valakit, hogy
rendszeresen ürítse ki a postaládánkat,
idõs szomszédainkra pedig rendszeresen
„nézzünk rá” .

Ami a levélíró által említett, néhány he-
te történt betörési kísérletet illeti, dr. Kiss
Szabolcs több tudnivalóra is felhívta a fi-
gyelmet. Mint kifejtette, a lépcsõházba be-
jutás önmagában még nem büntethetõ,
ahogyan a lopásra vagy a betörésre való
elõkészületet sem szankcionálja a törvény.
A konkrét esetben a vári lakóházból elme-
nekülõ két férfi hiába vallotta be, hogy lo-
pási szándékkal mentek be az épületbe,
mivel az eltulajdonításra irányuló maga-
tartást (azaz az elvételt) nem kezdték meg,
így elfogásuk után a rendõrök kénytele-
nek voltak elengedni õket. 

Bár ezúttal megúszták a felelõsségre vo-
nást, a gyors és hatékony rendõri munka
és az újabb lebukástól való félelem, min-
den bizonnyal jó idõre elriasztja a kör-
nyékrõl az elkövetõket. Hogy ez mennyire
így van, azt a statisztikai adatok is bizonyít-
ják: az I. kerületben ismertté vált vagyon
elleni bûncselekmények egy év alatt há-
rom százalékkal, 972-re csökkentek, ami
az egyik legjobb budapesti mutató. Szin-
tén bizakodásra adhat okot, hogy a nyo-
mozáseredményességi mutató tekintetében a
Várnegyed a második a budapesti rangsorban.

Szintén olvasónk vetette fel a kaputelefonok
mesterkódjának kérdését, aminek ismeretében
bárki bejuthat a házakba. Arról van szó, hogy
minden típusnak létezik egy gyári kódja, ami a la-
kásokhoz tartozó kombinációktól függetlenül

nyitja a kaput. Jó hír ugyanakkor, hogy a legtöbb
modellnél a gyári beállítást is meg lehet változtat-
ni, a legegyszerûbb, ha a felszereléskor megkérjük
erre a telepítést végzõ vállalkozót. Az új kódot ér-
demes a közös képviselõre bízni, hiszen erre szük-
ség lehet az esetleges meghibásodások kijavítása-
kor. - pp -

Megváltoztatható a kaputelefonok mesterkódja

Elõzzük meg a lakásbetöréseket!
Ne dõljünk 
be a csalóknak!
Az elmúlt idõszakban meg-
szaporodtak azok az esetek,
amikor egyesek a katasztró-
favédelem állományába tar-
tozó személynek kiadva ma-
gukat próbálják vásárlásra
rábírni az embereket. Jel-
lemzõen tûzvédelmi ellen-
õrzés címén, különféle hiá-
nyosságokat feltárva próbál-
nak tûzvédelmi eszközöket
(például poroltót) eladni.

A csalások megakadályo-
zása érdekében ismertetjük
a katasztrófavédelmi ellen-
õrzések során alkalmazott eljárási rendet. A ka-
tasztrófavédelemnél szolgálatot teljesítõ munka-
társak az ellenõrzések során, minden esetben
szolgálai jelvénnyel, névvel és rendfokozattal ellá-
tott egyenruhát viselnek. Személyazonosságukat
és jogosultságukat az ellenõrzések megkezdése-
kor kötelesek szolgálati igazolványuk felmutatá-
sával igazolni. Az ellenõrzések során a  jogszabály-
okban foglalt elõírások betartását vizsgálják.
Fontos tudni, hogy a hatóság ellenõrzései során
nem folytat kereskedelmi tevékenységet, vagyis
nem árulnak semmit és nem kérnek pénzt!
Amennyiben ilyet tapasztalnak, biztosan nem a
katasztrófavédelem által lefolytatott ellenõrzés
zajlik.

Akinek a hatósági ellenõrzés során kétsége tá-
mad az ellenõr személyazonosságával vagy szerve-
zeti állományba tartozásával kapcsolatban, az ha-
ladéktalanul értesítse az illetékes katasztrófavé-
delmi szervet a következõ elérhetõségeken:  FKI.
Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
1035. Budapest Vihar u.3. Tel.: 459-2303. Fax:
459-2363. E-mail : eszakbuda@ tuzoltosagbp.hu.

Marlowban járt a
Kézfogás Egyesület
Angol barátaink már a múlt évben vártak
minket viszontlátogatásra, de csak idén sike-
rült meghívásuknak eleget tenni. 

Megint felejthetetlen napokat töltött kis cso-
portunk Marlowban. A vendéglátók  nagyon
szívélyesek voltak. A szervezés, a programok
változatosak és csodálatosak, így az új látogatók
is megismerhették a várost és környékét. 

Oxfordi kirándulás után jártunk egy közeli
szép birtokon is, ahol éppen „õszi vásárt” tar-
tottak, megcsodálhattuk a Morris Dancer-ek
népi táncát amellett, hogy körbejártuk az
ódon, de szépen felújított épületet kívül, belül
a hozzátartozó konyhakerttel együtt.

A közeli High Wycomb-ban egy egyedi szék-
és bútorkészítõ manufaktúrát látogattunk
meg a még mûködõ 50-bõl. Korábban 100 fe-
lett volt a számuk. Házi koncerten vettünk
részt Roy Cadman (a társaság elnöke) házá-
ban, ahol Maya Irgalina, fiatal belorusz mû-
vésznõ zongorajátékát élvezhettük. Program-
jában Liszt zongoradarabokat is játszott. Eh-
hez biztosítottunk egy sorozat posztert Liszt
Ferenc életérõl. 

Dereck Done családi vacsorára hívta meg
csoportunkat egy következõ este, az összes ven-
déglátóval együtt, miközben gyönyörû bemu-
tatót tartottak angol tájakról. Itt köszöntük
meg vendéglátóink kedvességét. Utolsó este
pudding partyra voltunk hivatalosak. 10 kü-
lönféle édességet, süteményt kínáltak 10 hoz-
zájuk passzoló deszert borral. Az esten egy lel-
kes ottani testvérvárosi partnerünk prezentá-
ciót tartott saját „Lánchídjukról” és Tierney
Clarkról. Az elõadót meghívtuk a marlowiak
jövõ év szeptemberi budapesti látogatására,
ahol szeretnénk ha megismerkedne az itteni
„Lánchíddal” és Adam Clark itt élõ déduno-
kájával, aki a családi tradíciók szerint szintén a
hídépítés szakmában dolgozik. A végén közös
énekléssel zártuk a nagyon jól sikerült estet.
Mi Kodály Zoltán Esti dalát énekeltük, õk sa-
ját nemzeti dalukat.

Felejthetetlen napokat töltöttünk Marlow-
ban barátainknál és már most nagyon várjuk a
látogatásukat jövõ szeptemberben Budapesten.

Kirándulásunkhoz csatlakozott a Tabán
Társaság két tagja, s a Marlow-Budavár Test-
vérváros Egyesület 2 diákot is meghívott a ke-
rületbõl, hogy ismerkedjenek az angol vidék-
kel, szokásokkal, diákokkal és gyakorolják a
nyelvet. Számukra különleges, egyedi progra-
mokat is szerveztek a vendéglátók.

Ha mások is szeretnének kerületünkbõl
ilyen kellemes élmények részesei lenni, vár-
juk, hogy csatlakozzanak hozzánk!

Budavár Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

A cím olvastán bizonyára mindenki a Pozsony
városának nevét õrzõ, híres süteményre gondol,
felidézvén az ínycsiklandó diós és mákos kifli
ízét. A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium pedagó-
gusai számára ez az íz mára ennél sokkal többet
jelent, hiszen többek között ezt a finom süte-
ményt is megkóstolhattuk partneriskolánkban,
a pozsonyi Magyar Tannyelvû Alapiskola és
Gimnáziumban tett látogatásunk alkalmával.

„A Dunának, mely múlt, jelen s jövendõ,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet õseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

...írja József Attila. Ennek jegyében nagyon is
fontosnak tartjuk a határon túli magyar települé-
sekkel, iskolákkal való megismerkedést és testvér-
iskolai viszony kiépítését. A pozsonyi gimnázi-
ummal régóta ápoljuk a kapcsolatot Hatvany
Eörs tanár úr jóvoltából, aki legelõször 2011-ben
szervezett baráti sportmérkõzést a szlovákiai gim-
názium testnevelõi és diákjai részére. Stelzelné
Szabó Erzsébet igazgató és a tantestület lelkesen
támogatta és támogatja a kezdeményezést. Nagy
örömmel jönnek a pozsonyiak, hogy januári ma-
ratoni tanár-diák focirangadónkon, valamint az
„Összetartozás Napján” gólokkal bombázzák
mindkét fél kapuját.

Az idei szeptember egy kedves meglepetéssel
kezdõdött: meghívást kapott egész tantestüle-
tünk egy pozsonyi kirándulásra, melyen bepillan-
tást nyerhettünk a szlovákiai magyar iskola okta-
tó-nevelõ munkájába.

Morvay Katalin igazgató asszony szívélyesen fo-
gadott minket, majd rövid ismertetõ után végig-
vezetett az iskolán. A II. világháború után 1950-
tõl indult újra Pozsonyban a magyar nyelvû okta-
tás, ebben a belváros-közeli impozáns szecessziós-
eklektikus épületben, pedig már a 63. tanévet
kezdhették el idén a magyarul tanulni vágyó diá-
kok. Jelenleg ez a fõváros egyetlen magyar nyel-
ven oktató gimnáziuma. Bekukkanthattunk a ta-
náriba, szaktantermekbe, könyvtárba, tornate-
rembe, öltözõkbe is, sõt, még az iskolai háromfo-
gásos menzakosztot is kipróbálhattuk, amely - mi-
után helyben fõzik - igen ízlett mindannyiunk-
nak. Természetesen a híres diós-mákos pozsonyi
patkót is megkóstoltuk. Közben megtudtuk,
hogy az iskolában két idegen nyelv (választhatóan
angol, német és orosz) oktatása mellett kiemelt
szerepe van a környezettudatos nevelésnek és az
etnográfiának, melynek védnöke az Ifjú Szívek
Állami Táncegyüttes. A szlovákiai magyar iroda-
lom népszerûsítését pedig az országos Kulcsár
Tibor Vers- és Prózamondó Verseny és az orszá-
gos Esszéíró Pályázat megrendezésével segítik elõ.
Az itt érettségizõ diákok kiváló képzés után szinte
kivétel nélkül felvételt nyernek fõiskolákra és
egyetemekre.

A kérdésekkel és beszélgetéssel záruló szakmai
program után Brogyányi Mihály  érdekfeszítõ
idegenvezetését élvezve városnézõ körútra indul-
tunk. A séta során nemcsak térbeli, hanem idõ-
beli kirándulást is tehettünk a múlt és jelen Po-
zsonyában. Láthattuk a magyar kultúra, történe-
lem számos eseményének helyszínét. 

Búcsúzkodás után a hazafelé úton arra gondol-

tunk, hogy szerencsés és sikeres látogatást hozott
az a bizonyos pozsonyi patkó. Olyan igazi magya-
ros vendégszeretetben volt részünk a magyar tan-
nyelvû gimnáziumban, melynek családiasságát,
természetes szívélyességét határainkon innen is
sokan megirigyelhetnék. A Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium tantestülete szeretné ezt folytatni, és
terveink szerint tavasszal viszonoznánk a vendég-
látást.                                                      Bereczky Judit tanár 

Pozsonyi patkó

Ne feledkezzünk meg a biztonságos zárak felszerelésérõl! 
(Képünk illusztráció)
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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 ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

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

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Tel.: 0630-911-2668.

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

NNaapphheeggyyeenn 1285 m2-es telken 260 m2-es ház eladó. Beépí-
tési százalék 20%, 9,5m homlokzatmagasság, szintterületi
mutató 0,6, L3. Tel.: 0670-523-1969, www.budaihegyek.hu.

BBuuddaa legszebb helyén, Zugligetben több generációnak
megfelelõ családi ház, õsfás, panorámás telken eladó. Az in-
gatlan árába 70 millió Ft-ig lakásokat beszámítok! Vételár:
129 millió Ft. Tulajdonos: +3630/2977-417.

II..  kkeerrüülleettii társasház keres gondnokot, aki 2 szobás szolgá-
lati lakás ellenében vállalja a társasház gondnokolását, taka-
rítását. Jelentkezéseket várjuk levélben önéletrajzzal. Mészá-
ros Tiborné 1023 Budapest, Ürömi u. 30-32.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó a XII. kerület Pagony utcában 72m2-es,
felújított, cirkós, csendes lakás. 26,9 MFt + 3M Ft garázs. 06-
70-545-0623.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában felújított ház II. emele-
tén lévõ 54 m2-es hangulatos, modern tetõtéri mûterem-
lakás jellegû 1 nappali + átriumos kialakítású, egyedi gáz-
fûtéses, franciaerkélyes felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÚÚrrii utcában - reprezentatív mûemléképület II. emele-
tén 73 m2-es, csendes udvari fekvésû, gázfûtéses, felújí-
tandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes lakószint-
jén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65
m2) reprezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás egyben vagy külön eladó. Vételár egy-
ben: 40 M Ft vagy külön a 126 m2 irányára: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. eme-
letén 190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejá-
rattal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy
2 külön lakásként ( 80 m2 + 110 m2) átadó vagy kisebb la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc
utcában és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-
es 3 szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses ön-
kormányzati lakások bérleti joga átadó vagy kisebbre cse-
rélhetõ. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

FFoorrttuunnaa utcában 4 lakásos mediterrán kertes repre-
zentatív mûemlékházban 50 m2-es (+ 12 m2 terasz), don-

gaboltozatos, 1,5 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, kertkap-
csolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 13 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán köze-
lében szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ eme-
leti, belsõ 2 szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútoro-
zott, gépesített, erkélyes, klímával felszerelt, azonnal be-
költözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Táncsics utcában
bruttó 260 m2-es, 2 generációs, 2 önálló lakásként is hasz-
nálható I. emeleti (110 m2-es) és tetõtéri  (150 m2-es) ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 31 M Ft és 42 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933

BBuuddáánn a Naphegyen a Mészáros utca csendes részén,
belsõ kertes 7 lakásos társasházban eladó egy 30 m2-es,
felújított, galériázott, gázfûtéses földszinti öröklakás.
Irányár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-
1933.

EEllaaddóó  aa  CCssöörrsszz,,  AAvvaarr  uuttccaa  ssaarrkkáánnááll  4466  mm22--eess,,  22..  eemmeelleettii,,
vviilláággooss,,  ppaannoorráámmááss  llaakkááss..  FFeellúújjííttootttt,,  bbeekkööllttöözzhheettõõ..  SSaajjáátt
vvíízzóórraa,,  ggáázzkkoonnvveekkttoorr..  IIrráánnyyáárr::  1133,,55  mmiilllliióó  FFtt..  TTeelleeffoonn::  0066--
2200--994466--00667788..

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyí-
ló kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén eladó
egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es, jelenleg
mûteremlakásként használt, 2 bejárattal kialakított örök-
lakás. Irányár: 19,4 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

GGAARRÁÁZZSS kiadó budán az I. kerület Tábor utcában,
20.000 Ft/hó. Érdeklõdni: 06-20-9362-779.

MMaaddáárrddoommbboonn, XVII. Kerületben panorámás, 27 m2-es
tehermentes garzon öröklakás eladó, esetleg kiadó.
Irányár: 6,4 MFt. Telefon: 06-70-242-4013.

AAllbbéérrllõõtt keresek budavári lakásomba kedvezõ feltéte-
lekkel megbízható középkorú hölgy személyében. Telefon:
06-30-290-8228.

VVáárroollddaallbbaann kertre nézõ, erkélyes, három szobás, 79 m2-
es, emeleti, napos lakás eladó, 26.9 MFt, www.budaihe-
gyek.hu, telefonszám: 0670-523-1969.

II..  kkeerrüülleett,,  Gellérthegyen Berényi utcai igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, 45 m2, 2 szobás, erkélyes, közös
és külön tárolós, teremgarázsos lakás eladó. Telefon: 0630-
9496-400.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,
rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszzppéénnzzzzeell..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii  kkee--
lleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..
KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--330033--66994400..0000

AANNTTIIKKVVÁÁRRIIUUMM nyílt a Batthyány u. 14. szám alatt. Régi
és új könyvekkel, apró antik ajándéktárgyakkal várjuk vá-
sárlóinkat. Készpénzért vásárolunk könyveket, könyvha-
gyatékokat, régiségeket. Telefon: 06-20-348-7704, e-
mail: konyvhatalom.antikvarium@gmail.com. Nyitva: h-p
10-18 óráig.

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT  VVÁÁSSÁÁRROOLLUUNNKK!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  óórráá--
kkaatt..  AArraannyy::  66..880000--1100..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  115500--330000  FFtt..  VVIIII..,,
WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..  TTeelleeffoonn::  331177--99993388,,  XXIIIIII..,,  HHoolllláánn  EE..  uu..  44..
TTeelleeffoonn::  335500--44330088,,  IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--
33665511..  TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn  aa  LLOOUUIISS  GGAALLÉÉRRIIÁÁTT!!

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

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Telefon:
06-30-712-2024.

RRaaggyyooggóó tisztaság. Társasház-, iroda-, lakástakarítás.
Számlaképes, gyakorlott, leinformálható. (Lakástakarítás
1200 Ft + Áfa/óra). Ugyanott ásványtani elemzés. Dr.
Németh Tibor, 0670-245-4505, nemethtakaritas@-
gmail.com.

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.viz-
oraguru.hu.

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyyhhaa--
ccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkiisseebbbb
mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..  MMeettzz  MMáá--
ttéé,,  00662200--334499--55339955..

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeesskköörrûû
mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,
ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--
33443388..0000

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve víz-,
fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingyenes fel-
méréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

eeggéésszzsséégg

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása, nya-
ki- és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okleveles
gyógymasszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Telefon: 0630-
283-3314.

JJÓÓGGAA a mindennapi életben. Az egészség megõrzéséért
nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a szabályos nyugodt
tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihenés.
Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári
Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Tel.: 0630-402-4657.oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, korrepetálás középszintû és
emeltszintû érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés.
Több, mint húszéves gyakorlat. telefon: 213-7747, 0620-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa tanítást, érettségire való felkészítést, 30 éves
gyakorlattal vállalok. Telefon: 06-30-758-9229.

FFrraanncciiaa nyelvbõl közép és felsõfokú nyelvvizsgára, ma-
gyar nyelv és irodalom, történelem tárgyakból érettségire
felkészítés, korrepetálás. Telefon: 06-20-572-3590, 15
óra után.

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: (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. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

Egészség

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

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

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

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

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352Internet: www.budavar.hu

Megjelenés
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
19
20
21
22

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee

Szent Márton napján, 
2012. november 11-én vasárnap 

délután 5 órától

CIVIL FÓRUMOT 
és KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk a Várban a Kapisztrán téren, 
a Polgármesteri Hivatal aulájában. 

Ide várjuk a már korábban, délután négy óra-
kor a Bécsi kapu tértõl, a Szentháromság téren
át a Budakeszi Zeneiskola fúvósai kíséretében
lampionokkal érkezõ MARTINSZUG fiataljait.

Az Aulában (I. Kapisztrán tér 1.) a délután 5-
tõl 7-ig tartó I. kerületi Civil Fórumon a buda-
váriak valamint német nemzetiségi és né-
metajkú közösségeink forró tea és harapniva-
ló mellett rövid ismertetést hallhatnak az ün-
nepkörhöz kötõdõ népszokásokról. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
További tájékoztatás: 

Budavári Német Önkormányzat 
Telefon: +3620/5173230; 

E-mail: chsch@t-online.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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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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..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  
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