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Sokáig maradtak

Szabad Európa

CSATA-TÉR-KÉP – fotókiállítás és installáció az erre az alkalomra megnyitott kiállítótérben
(Bartók Béla út 10–12.). Látogatási idő: október 21–24. 10–18 óráig, október 25. 10–14 óráig

2013. október 21. (hétfő)

17.00 – Koszorúzás a forradalomért életüket áldozó egyetemi ifjak

10.30, 13.00, 15.30 – Hely- és kultúrtörténeti séta

emléktáblájánál dr. Horti István jegyző ünnepi köszöntőjével.
(Budafoki út 4.)

dr. Gács János c. egyetemi docenssel,
a Nagy Budapest Törzsasztal tagjával.

(A kétórás séták a Hadik Kávéház elől indulnak
és a Móricz Zsigmond körtéren végződnek, előzetes jelentkezést nem igényelnek.)

17.30 – CSATA-TÉR-KÉP
– az 1956-os fotókiállítást és installációt,
valamint a heti rendezvénysorozatot megnyitja:
dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere (Bartók Béla út 10–12.)

18.00 – Filmvetítés
– Goda Krisztina: Szabadság, szerelem
(Bartók Béla út 10–12.)

20.10 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés Varga Betti
vezetésével, Ablonczy Bálint
és Viczián Zsófia részvételével.

18.00 – Filmvetítés

2013. október 23. (szerda)

– Makk Károly: Szerelem (Bartók Béla út 10–12.)

11.00 Megemlékezés az 1956-os eseményekről Schwéger Tamás

19.30 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés
Hauschel TAMÁS vezetésével, Borbás Barna
és Gelencsér Gábor részvételével.

2013. október 22. (kedd)

10.00 – Koszorúzás az Október huszonharmadika utcai

emléktáblájánál
dr. Rétvári Bence államtitkár részvételével. (Bartók Béla út 76.)

19.00 – Liszt Ferenc: Requiem
– az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére
a Ciszterci Szent Imre-templomban. (Villányi út 25.)

emléktáblánál dr. Hoffmann Tamás,
a kerület polgármestere és dr. Simicskó István államtitkár,
Újbuda országgyűlési képviselője részvételével.
(Október huszonharmadika utca–Kőrösy József utca sarka)

2013. október 24. (csütörtök)

11.00 – Megemlékezés a Tétényi úti Szent Imre Kórház udvarán

– Bereményi Géza: Eldorádó
(Bartók Béla út 10–12.)

az orvosok és ápolónők emlékére állított emléktáblánál dr. Péteri
Miklós főorvos, Csernus László önkormányzati képviselő
és Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere ünnepi
köszöntőjével. (Tétényi út 12–16.)

18.00 Filmvetítés
19.45 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés
Szekeres Nikolett vezetésével,
Szathmáry István és Német Dániel részvételével.

Október 23.
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Forradalomi harcok Újbudán
– Műegyetemtől a körtérig
Polgármesteri előszó
Tisztelt Olvasók,
kedves Emlékezők!

A kerületben több olyan kultikus hely is található,
amely fontos részét képezte az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeinek. Október 22-én a
különböző egyetemek a Budapesti Műszaki Egyetemre irányították küldötteiket egy nagygyűlésre,
amelyen a hallgatók elhatározták, másnap délután
három órára a lengyel néppel szimpatizáló tüntetést
hirdetnek Budapesten – ezzel vette kezdetét október
23-án a forradalmi eseménysor.
1956. október végén Budán, a Műszaki Egyetem
mellett két nagy gócpontja alakult ki a fegyveres
Lipták Béla, aki ekkoriban a Műszaki Egyetem hallgatója volt, később 35 NAP című
visszaemlékezésében a következőképpen
ír az eseményekről:
„A koromsötétben talán egy óráig is eltartott, míg megtettük a legfeljebb másfél
kilométernyi utat a körtéri védők állásáig,
mert a téren és a környező utcákban már
megjelentek a szovjet harckocsik.
A mieink kezében csak a Gellérthegy és az
odavezető utcák voltak, így a Bartók Béla
úti házak kertjein keresztül tudtunk csak
haladni. Kerítéseken átmászva, kutyáktól
zavarva, házról házra haladtunk a Körtér
irányába. Ahogy közeledtünk, a csatazaj
egyre hangosabb lett. Sohasem gondoltam, hogy ilyen pokoli zajt egyáltalán
kibírjon emberi fül. (…)
(…) Abba a házba igyekeztünk, ahol
tudtuk, hogy Perr Gyuszi és Marika harcolnak. Ők a földszinten voltak. Az udvarból a pincébe vezetett a bejárat. Ott,
az óvóhelyen volt már csaknem az egész
ház lakossága. Káosz, pánik és általános
zűrzavar uralkodott a helyiségben. Nem
sokkal korábban hozták be a házmestert,
aki haslövést kapott a harcokban. Rögtönzött fekhelyen feküdt eszméletlenül,
hörgött és erősen vérzett.”

ellenállásnak: a Széna téri és a Móricz Zsigmond
körtéri. Itt elsősorban Molotov-koktélok bevetésével
küzdöttek sikeresen a benyomuló szovjet harckocsik
ellen a város szűk utcáiban. A körtér a diktatúra és a
szovjet megszállás ellen harcoló civil felkelők egyik
fontos ellenállási központjává vált.
Egyes források szerint a szovjet hadsereg
bevonulása utáni napokban, október 24.
és október 26. között,
illetve november 4-én
és november 6-án ezen
a csomóponton voltak
a legnagyobb harcok.
A környék a Dunántúli
gyülekezési
központokból érkező szovjet
tankok útvonalán helyezkedett el. Innen
közelítették meg a budapesti Duna-hidakat.
Pongrátz Ernő, a Corvin közi parancsnok testvérének visszaemlékezése
szerint fivérével, Bandival a körtérnél már október
24-én hajnalban harcba keveredtek, amikor egy barikáddal, valamint szétlocsolt, illetve meggyújtott
benzinnel egy tankoszlopot kényszerítettek visszafordulásra a Fehérvári út bejáratánál.
Horváth Miklós történész becslése szerint az ellenállási gócpont fegyvereseinek létszáma 200 és 300
fő közt ingadozhatott, összetételük más felkelőbázisokhoz hasonlóan állandóan változott, de a téren és
környékén kialakultak kisebb-nagyobb állandósult
csoportosulások is. A felkelők kezdetben csak gyalogsági fegyverekkel rendelkeztek, és nem csupán a
civil lakosok alkották, de voltak köztük magyar katonák is. Központi fegyverraktáruk, elosztóbázisuk
a körtér közepén ma is megtalálható Gombában volt.

Egyes források szerint a körtéri Népbüfé (Lordok
Háza, mai gyorsétterem) tetején géppuskás csoport
működött Albert Aladár parancsnoksága alatt. Felkelők harcoltak még a Móricz Zsigmond körtér 7.,
9., 10., illetve 16. szám alatti háztömbökben, vala-

mint a Bartók Béla út sarkán lévő Országos Takarék
Pénztár fiókjánál (legalábbis egy ideig, Vida József
irányítása alatt). A 7-es számú háztömb felkelőinek
parancsnoka Peer László volt.
Október 27-én a felkelőket kiszorították a körtérről, de később egy időre visszatértek. November
4-étől a felkelők Oláh Jenő, volt hadnagy és Kiss
Amadé vezetésével ismét felvették a harcot a szovjetekkel. A mintegy nyolcvan ellenállóhoz csatlakozott a pápai rohamlöveg-zászlóalj egy egysége
lövegeikkel együtt. November 5-én legalább három
tankot tettek harcképtelenné, és visszavonulásra
késztették a támadókat. Források szólnak arról is,
hogy másnapra vagy harmadnapra bekerítették őket
Kelenföld irányából, a vasúti töltés túloldaláról tá(D. A)
madó szovjetek.

Forradalom dióhéjban (1956)
Az egyetemi ifjúság békés
tüntetésével kezdődtek
az események 1956. október
23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával
(Csepel, november 11.), majd
a megtorlás 1964-ig tartó
időszakával fejeződött be
a forradalom és szabadságharc.
1989. október 23-a óta e jeles
dátum kettős nemzeti ünnepünk: az 1956-os forradalom
kitörésének emléknapja egyben
az 1989-es Magyar Köztársaság
kikiáltásának ünnepe is.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen
tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, ami a kormány bukásához,
a szovjet csapatok ideiglenes visszavonulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban
az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval, annak csapatai teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország
semlegességéről. A szovjet politikai

vezetés azonban a kezdeti hajlandóság
után meggondolta magát, és miután a
nyugati nagyhatalmak burkoltan biztosították arról, hogy nem nyújtanak
a magyar kormánynak segítséget,
november 4-én hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen
a szovjet csapatok. Az aránytalan túl
erővel szemben egyedül maradt ország
több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott.
A jelenlegi kutatási adatok szerint
a küzdelmekben közel háromezer magyar és hétszáz körüli szovjet állampolgár vesztette életét, valamint 300 ezernyi honfitársunk hagyta el az országot.

1957 elejétől a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd
sokukat kivégezték. A kemény megtorlást és a magyar nép elnyomását
a világ közvéleménye ugyan elítélte,
érdemben azonban ez ellen tenni még
nem sokat tudott. A forradalom leverése után, egészen 1989-ig, a rendszerváltás kezdetéig tilos volt erről
az időszakról beszélni. Ellenforradalomnak bélyegezte a kommunista
hatalom a forradalmat, és rendszerellenesnek tekintett mindenkit, aki
érintett volt, vagy beszélt és gondolkodott a történteken.
(Újbuda)

Október 23-án nem
csak a felkelőkre,
többek között
a Móricz Zsigmond
körtéri hősökre emlékezünk, hanem az ő
tenni akarásuk, önfeláldozásuk pillanatnyi
és maradandó hatásaira is. Az önrendelkezés
varázslatos érzése
lengte be azt a néhány
napnyi szabadságot,
amikor a magyarok
vállvetve, ismeretlen
ismerősként harcoltak a közös ellenség
ellen. Ismerték
a lehetséges következményeket, megalkuvást mégsem tűrtek,
büszkén mentek előre
a helyes úton.
Ez a büszkeség kell
hogy legyen mai
világunk egyik legfontosabb vívmánya
is, miközben soha
sem feledkezhetünk
meg azokról a bátor emberekről, akik
küzdöttek a mi szebb
és jobb világunkért.
Akik rendkívüli tetteikkel mindennapjaink
tartóköveivé váltak,
amelyekre a mát és
a holnapot alapozhatjuk. Az ő akaratukból,
hitükből kell nekünk
is erőt merítenünk,
megvívnunk saját
harcunkat, megvédeni
eddigi sikereinket! Az
ő örökségüket teljesítjük be akkor, amikor
kiállunk a demokratikus elvek és az ország
függetlensége mellett.
Higgyünk a jövőben,
amely eddig elért sikereinkre épül és adjuk
tovább ’56 örökségét!
Bizonyítsuk be, hogy
egy pillanatra sem feledjük az igazi értékeket, amelyek létrehozásáért, megőrzéséért
honfitársaink vérüket
adták, amelyek az utcán indultak, engedve
a közösség mindent
elsöprő erejének.
Higgyünk benne, hogy
tetteink jelentőségét
nem a kívülről érkező
vélemények tükrözik igazán, hanem az
összefogással elért
eredmények!
Tisztelt Olvasók,
tisztelt Újbudaiak!
Emlékezzünk mindannyian történelmünk
talán legfontosabb
napjaira, a vérbefojtott forradalomra,
a szabadságharcra,
amely ma is, 57 évvel
később, része mindennapjainknak. Bízom
benne, hogy sokan
ellátogatnak az újbudai rendezvényekre,
és közösen hajthatunk
fejet hőseink előtt.
Dr. Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere
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KÖZÖS

Els budapesti Oktoberfest
L`GYM`NYOS

Ho mann TamÆs jbuda polgÆrmestere
Szabolcs Attila, Budafok-TØtØny polgÆrmesterØvel
HagyomÆnyteremt szÆndØkkal ind tottÆk œtjÆra
az els budapesti Oktoberfestet. Az Ørdekl d k
t bb mint 200 fajta hazai
Øs nemzetk zi kØzm ves
s rt k stolhattak.

2013. október 23.
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KelenvölgY

Őszi virÆggal leptØk meg
az œjbudaiakat
A sorban ÆllÆs nem ritka jelensØg az albertfalvai
piacon, a k rnyØkbeliek azonban ezœttal nem z ldsØgekre vÆrtak. jbuda nkormÆnyzata ker letszerte
virÆgosztÆsi akci t rendezett, mely alkalmÆval t helysz nen t bb mint 30 ezer t ÆrvÆcska talÆlt gazdÆra.

Amerika vezet hallókészülékei
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