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Kihasználva a szünidõt, hagyományosan a nyári hónapokban végzi el az ön-
kormányzat a kerület oktatási és gyermekjóléti intézményeinek felújítását.
Idén a szokásos karbantartási feladatokra, illetve az elõre eltervezett fejlesz-
tésekre közel hatvanmillió forintot költöttek. 

A nyári idõszakban került sor az Iskola utcai óvoda fûtésrendszerének átépítésé-
re. A modernizáció során a több mint húszéves elavult kazánokat energiatakaré-
kos kondenzációs készülékekre cserélték, valamint a melegvíz ellátó rendszert
úgy alakították ki, hogy a késõbbiekben alkalmas legyen napkollektorok segítsé-
gével termelt energia hasznosítására is. Elõtetõt, valamint az akadálymentes köz-
lekedés biztosítása érdekben új rámpát kapott az épület fõbejárata, a belsõ járdát
pedig újraaszfaltozták.

Új funkciót kapott a Toldy utcai óvoda tetõterasza, ahol egy több mint 320
négyzetméteres játszófelületet alakítottak ki a gyermekek számára. A szigetelés
már tavaly elkészült, a gumiburkolat elhelyezését, valamint a közel 120 méter
hosszú korlát megemelését és megerõsítését néhány hete fejezték be. Vadonatúj
tetõt kapott a Lovas úti óvoda és bölcsõde épülete, a beruházás keretében nem
csak a bádogozást és a héjazatot, hanem a teljes ácsolatot is kicserélték. 

Szintén megújult a tetõ a Tigris utca 45. alatti bölcsõdében, ahol a jelenleg is
zajlik az alagsori öltözõk és a vizesblokk rekonstrukciója. 

Megszépültek a vizesblokkok a Mészáros utcai óvodában, a felújítás részeként a
burkolatok és a szerelvények mellett újakra cserélték a csõvezetékeket is. A gond-
noki lakás átépítésével két játszóházi csoportszobával bõvül a Nyárs utcai óvoda,
a fejlesztésnek köszönhetõen az eddiginél több gyermek fogadására nyílik lehetõ-
ség. Az óvodákat és bölcsõdéket érintõ fejlesztéseken kívül további intézmény fel-
újításokra is sor került. 

Megtörtént a kazáncsere, valamint a konyha és az étkezõ burkolatcseréje a
Hattyú utcai 1. számú Idõsek Klubjában, míg a kerület Zamárdi üdülõjében a
vendégházak szigetelését és aljzatburkolását végezték el. 

Még õsszel elkészül a Gamesz Iskola utcai épületében a fûtésrendszer korsze-
rûsítése, a harmincéves kazánokat ebben az intézményben is környezetbarát ké-
szülékek váltják fel. 

Szépülõ óvodák, megújuló bölcsõdék 

A Lovas úti óvoda teljes tetõszerkezetét átépítették a nyáron

Augusztus elsõ napjaiban a Moszkva téri és a
Villányi úti végállomásokon öt midibuszon vég-
zett célzott mûszaki ellenõrzést a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság (NKH). Miután a járatokon
több alvázelem törött volt, hûtõik szivárogtak, a
motorokból folyt az olaj, ajtóik nem záródtak
megfelelõen, valamint a kézifékkel is gondok vol-
tak, bevonták a buszok forgalmi engedélyét. A
kötelezõen elvégzendõ javításokat követõen a bu-
szok akkor szállíthatnak újra utasokat, ha megfe-
lelnek az NKH telephelyén elvégzett mûszaki
vizsgáztatáson. 

A mostanit megelõzõen július közepén tartott

hasonló ellenõrzést a hivatal, akkor nyolcvan jár-
mû közül tíznél derült fény a közlekedés biztonsá-
gát veszélyeztetõ, súlyos mûszaki hiányosságokra. 
Vitézy Dávid a Városi és Elõvárosi Közlekedési
Egyesület szóvivõje lapunknak elmondta, hogy az
Ikarus 405-ös midibuszok gyakorlatilag teljesen
alkalmatlanok a tömegközlekedésben való rész-
vételre. Mára annyira elhasználódtak, hogy „or-
rukon és szájukon” folyik a hûtõvíz, a motorolaj
és a gázolaj. Szinte naponta elõfordul velük min-
den lehetséges üzemzavar, ezek közül az egyik leg-
veszélyesebb a kézifékek visszatérõ hibája.

(Folytatás a  3. oldalon) 

A Magyar Nyelv és a Magyar
Könyv Ünnepe a Várban

Immár hagyomány, hogy szeptember elsõ
hétvégéjén a könyveké a fõszerep a budai
Várban. A Budavári Önkormányzat és a
Litea Könyvesbolt 2010. szeptember 3-5 kö-
zött immár nyolcadik alkalommal rendezi
meg a Szentháromság téren a Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét. 

A hagyománnyá vált rendezvénysorozat fõhaj-
tás a magyar nyelv és a magyar könyves múlt leg-
értékesebb öröksége elõtt: 1473-ban itt született
meg az elsõ magyar nyomtatott könyv Hess
András mester budai nyomdászmûhelyében. 

A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén a látoga-
tók történelmi környezetben találkozhatnak a
magyar könyvkiadókkal, könyvterjesztõkkel és
az alkotókkal.  

Szeptember 3-án délután az ünnepélyes meg-
nyitón Szõcs Géza kulturális államtitkár és Bu-

davár polgármestere mondanak köszöntõt. Es-
te a Muzsikás együttes ad koncertet.

Szombaton délelõtt gyermekprogram várja a
kisebbeket, Délután fellép a Bartók Táncegyüt-
tes, Szarka Gyula (Ghymes) bemutatja Alku cí-
mû albumát, a 110 éve született Márai Sándor-
ra Bács Ferenccel emlékezünk. Este a Hot Jazz
Band koncertjét hallgathatják a látogatók.  

Vasárnap folytatódnak a gyerekprogramok,
az író-olvasó találkozók. Délután a Márai Sza-
lon várja az irodalom kedvelõit a színpadon. A
rendezvényt a Hetero-Sapiens fiatal együttes tü-
zes, latinos koncertje zárja.  

A rendezvény ideje alatt a gyermekeket kéz-
mûves-foglalkozásokkal, a felnõtteket borkós-
tolókkal várjuk. A középkori Budát ábrázoló
„óriás-kifestõ” segítségével mindenki kipró-
bálhatja „ecsetkezelõ” tehetségét. A belépés
ingyenes.

Nem feleltek meg a biztonsági elõírásoknak

Lerobbant várbuszok
Lakossági bejelentésre célzott ellenõrzés alá vont öt Budán közlekedõ midibuszt a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság a Moszkva téri, valamint a Villányi úti végállomáson. A megállapított súlyos mû-
szaki hiányosságok miatt a jármûveket azonnal kivonták a forgalomból. A szakértõk szerint a Vár-
ban és korábban a 39-es vonalán is közlekedõ kisbuszok cseréjét haladéktalanul meg kell kezdeni.  



Tisztelt Választópolgárok!
Négyévenként egyszer van lehetõség arra, hogy – alkotmányos jo-
gunkkal élve – közös ügyeink vitelére helyi önkormányzati képvi-
selõket és polgármestereket válasszunk. Hazánkban 2010. októ-
ber 3-án kerül sor az általános önkormányzati választásokra.

Budapest I. kerületében 10 egyéni választókerület és 20 szavazó-
kör került kialakításra.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy több esetben
elõfordul, hogy nem a régi, megszokott szavazókörben szavaznak
majd, ezért kérem, hogy a választásról szóló értesítõt szíveskedje-
nek alaposan áttanulmányozni.

Szavazni csak az Ön lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn fel-
tüntetett szavazókörben lehet.

A választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe) történt fel-
vételükrõl, továbbá a szavazás helyérõl, idejérõl a szavazással kap-
csolatos egyéb tudnivalókról szóló értesítõt (kopogtató cédulát) az
ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16-19-e között a postán
keresztül kapják meg.

A választáson választójoggal rendelkezõ állampolgárok névjegy-
zékét 2010. augusztus 18-tõl augusztus 22-én 16 óráig közszemlé-
re tesszük a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmány-
irodán (1013 Budapest, Attila út 12.).

A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt szintén a közszemlére tétel idõtartama alatt lehet kifogást be-
nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez.

A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 16 óráig tekinthe-
tõ meg a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmány-
irodán (1013 Budapest, Attila út 12.). 

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodá-
si hellyel is rendelkezik, választójogát, vagy a lakóhelyén, vagy –
igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak
abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. jú-
nius 16-át megelõzõen jelentette be, és a szavazás napjáig nem szû-
nik meg.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. októ-
ber 1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda
vezetõjétõl (azaz az önkormányzat jegyzõjétõl). Ha meghatalma-
zott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010.
szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási
irodába.

Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhetõ és nem adható ki!
Az igazolással a szavazás napját megelõzõen a bejelentett tartóz-

kodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy  a
szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez
tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bi-
zottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
Az igazolás kiadásához a kérelmezõ:

l nevét
l személyi azonosítóját (személyi számát)
l lakcímét, 
l annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol a bejelen-
tett tartózkodási helye van, és
l azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri.

Fontos tudni, hogy az igazolás kiadását követõen nincs lehetõség
arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szava-
zóhelyiségben szavazzon!

Fontos azt is tudnia, hogy abban az esetben, ha a szavazás napján
külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodá-
si helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókör-
ben szavazhat.

Azon választópolgárok részére a szavazás lehetõsége, kiknek lak-
címe csak a Budapest, I. kerület megnevezést tartalmazza, a 3. szá-
mú szavazókör került kijelölésre. (Budavári Mûvelõdési Ház -
Budapest, Bem rkp. 6.)

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban
igényelhetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a Helyi
Választási Iroda Vezetõjéhez (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013
Budapest, Attila út 12.), illetve a szavazás napján az értesítõn feltün-
tetett szavazókör szavazatszámláló bizottságához kell benyújtani. 

Jelölés és a választás rendszere

A fõvárosban a választópolgár 4 szavazólapot kap, melyek az
alábbi választásra, szavazásra vonatkoznak:
a.) A fõvárosi kerületi önkormányzati képviselõk választása 

A kerületi önkormányzati képviselõket a kerület választópolgá-
rai vegyes választási rendszerben választják meg.

Jelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet.
Képviselõjelölt az lehet, aki az adott választókerületben lakóhellyel
rendelkezõ választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
(Kompenzációs listát nem kell ajánlani, azt az a jelölõ szervezet ál-
líthat, amely az egyéni választókerületek több mint a felében tu-
dott egyéni jelöltet állítani.)   

A szavazáskor Ön kizárólag egyéni jelöltre szavazhat. Csak egy
jelölt választható. A mandátumok másik része a jelölõ szervezetek
kompenzációs listáiról, a töredékszavazatok arányában kerül kiosz-
tásra.
b.) A polgármester választása

Polgármesterjelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen lehet.
Polgármesterjelölt az lehet,  akit a település – jelen esetben az I. ke-
rület - választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár
ajánlott. 

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a kerület polgármestere,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.   
c.) A fõvárosi közgyûlés tagjainak választása

A fõvárosi közgyûlés tagjait listán választjuk. Listát pártok és
egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak. 

Listát azok a pártok, társadalmi szervezetek állíthatnak, ame-
lyek a fõvárosi kerületek több mint felében kompenzációs listát
állítottak.

A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott
szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az
esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5%-át megsze-
rezték.
d.) A fõpolgármester választása

Fõpolgármester-jelöltet ajánlania zöld színnel jelölt ajánlószelvé-
nyen lehet. Fõpolgármester-jelölt az lehet, akit a fõváros választó-
polgárainak legalább 2%-a ajánlott.

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a fõpolgármester, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.  

Az ajánlásról

A választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz be-
nyújtott és nyilvántartásba vett – jelölõ szervezetek által állított je-
löltek indulhatnak. 

Az a választópolgár ajánlhat, akinek lakóhelye az egyéni válasz-
tókerületben van.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlást kizárólag a he-
lyi választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivata-
los ajánlószelvényen lehet gyûjteni, azok másolása – még a kitöltést
megelõzõen is - tilos.

A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet beje-
lenteni az illetékes választási bizottságnál. 

Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai:
Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és

utónevét, lakcímét, személyazonosítóját (személyi számát), az
ajánlott személy családi és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, illetve
független jelölt esetén a független jelölés tényét. Amennyiben két
vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvé-
nyen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.  Az aján-
lószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezûleg alá kell írnia.
Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:

lmunkahelyen,
l munkaidõben, vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavég-
zésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötele-
zettség teljesítése közben,
l a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgá-
lati viszonyban levõ személytõl a szolgálati helyen vagy szolgá-
lati feladat teljesítése közben,
l tömegközlekedési eszközön,
l állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt ad-
ni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt
vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Érvénytelen az, az ajánlás, amelyet:
l nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
l az ajánlási szabályok megsértésével gyûjtöttek.

Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a hi-
vatalos ajánlószelvényre nem vezette rá hiánytalanul mindazokat
az adatokat, amelyeket az „ajánlószelvény kitöltésének szabályai”
címszó alatt kerültek felsorolásra.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak valameny-
nyi ajánlása érvénytelen.

Az ajánlószelvényekrõl, illetõleg az azokon feltüntetett adatok-
ról másolatot készíteni szigorúan tilos.

Ha a jelölõszervezet, illetõleg a független jelölt nem adja le az
összes, általa gyûjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16 óráig meg kell sem-
misítenie, e tényrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, és a jegyzõköny-
vet 2010. szeptember 9-én 16 óráig át kell adnia a helyi választási
bizottságnak.

A kompenzációs listát, valamint az azon szereplõ jelölteket leg-
késõbb 2010. szeptember 6-án 16 óráig lehet bejelenteni.

Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelölt-
nek ajánlották, legkésõbb 2010. szeptember 7-én 16 óráig kell nyi-
latkoznia, arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a füg-
getlen jelöltek a helyi választási bizottságba, a területi listát állító
pártok a területi választási bizottságba, az országos listát állító pár-
tok az Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot
megbízni. A felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is meg-
bízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt jogerõs nyilvántartásba vételét köve-
tõen, de legkésõbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelen-
teni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság
esetén a helyi választási iroda vezetõjénél, kerületünkben az
Okmányirodán (1013 budapest, Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független
jelölt vagy meghatalmazottja, illetõleg a párt bíróság által bejegy-
zett képviselõje vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással ren-
delkezõ meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendel-
kezõ képviselõ további meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a vá-
lasztási bizottságokba.

A független jelölt, illetõleg a párt által megbízott választási bi-
zottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott ta-
gokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a válasz-
tási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a
bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhe-
ti. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat
azonban sem az õt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem
bárki másnak nem adhatja ki!

Kampány

A Közigazgatási és elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utó-
nevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõszervezeteknek kéré-
sükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptem-
ber 13-át követõen adja át.

A választási kampány 2010. október 3-án 0 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0 órától 19 óráig tilos.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,

2010. november 2-ig köteles eltávolítani.

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati választásokkal egy napon kell megtartani a te-
lepülési kisebbségi választásokat. A kisebbségi választást kerüle-
tünkben a Helyi Választási Bizottság kitûzte, melyrõl külön köz-
lemény kibocsátásával tájékoztatom Önöket.

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt,
akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói
jegyzékbe. 

A kerületi kisebbségi önkormányzat képviselõjelöltjeit nem a vá-
lasztópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják.
A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az
adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.

A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni a he-
lyi választási bizottságnál. 

A kerületi kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületébe meg-
választható képviselõk száma 4 fõ. Ennél kevesebb jelölt esetén a
választás nem tartható meg.

A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok
önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre. A sza-
vazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek, és a választó-
polgár csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez,
amely kisebbség választói jegyzékén szerepel.

Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselõ,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Kerületünkben a kisebbségi szavazás helye: Batthyány Ál-
talános Iskola, 1015 Budapest, Batthyány utca 8.

A Helyi Választási Iroda vezetõje: dr. Deák Ferenc, jegyzõ. Cím:
1014 Kapisztrán tér 1. telefon: 458-3015, telefax: 458-3001.

A választások elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi,
szervezési tájékoztatás, felvilágosítás kérhetõ a 489-4441 telefon-
számon, a Helyi Választási Iroda helyettes vezetõjétõl, Fekete
Sándornétól, illetve személyesen a 1013 Attila út 12. szám alatt
mûködõ okmányirodán.

Választási Információs Szolgálat: Vígh Katalin. Cím: 1014
Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015.

Névjegyzékkel kapcsolatos információk (igazolás, okmányokkal
kapcsolatos tájékoztatók): Gorzás Renáta. Cím: 1013 Attila út
12. telefonszám: 489-4443, telefax: 489-4444. 
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Önkormányzati Választások 20102010

Tájékoztató az ajánlószelvényekrõl
11.. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról

szóló 2010. évi L. törvény 9. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a polgár-
mesterjelölt érvényes jelöléséhez aa  vváállaasszzttóóppoollggáárrookk  sszzáámmáánnaakk,,
2222..554444  22%%--aa,,  aazzaazz  445511  ddbb  aajjáánnllóósszzeellvvéénnyy  öösssszzeeggyyûûjjttééssee  sszzüükkssééggeess.

22.. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 9. §. (1) bekezdés alapján az egyéni választó-
kerületi képviselõjelölt érvényes jelöléséhez szükséges ajánlások szá-
ma választókerületenként:

Szavazókör kijelölése
TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóóppoollggáárrookk!!  
A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény 10.
§. (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek 2010. október 3. napjára kitûzött választásra azon választópolgár-
ok részére, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály
értelmében csak Budapest I. kerület település megnevezését tartalmaz-
za, a Budapest Fõváros I. kerület 2. számú választókerület területén lévõ
3. számú szavazókört jelölöm ki szavazásra. AA  33..  sszzáámmúú  sszzaavvaazzóókköörr  ccíímmee::
BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz,,  11001111  BBuuddaappeesstt,,  BBeemm  rrkkpp..  66.

Kisebbségi önkormányzati képviselõk választása
TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóóppoollggáárrookk!!  
A Helyi Választási Bizottság a leadott és határozattal elfogadott nyilatko-
zatok alapján 2010. július 15.-én kitûzte a kisebbségi önkormányzati kép-
viselõk választását a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I.
§. (6) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint: GGöörröögg,,  NNéémmeett,,  ÖÖrr--
mméénnyy,,  SSzzlloovváákk..

A Helyi Választási Bizottság nem tûzte ki a BBoollggáárr,,  CCiiggáánnyy,,  LLeennggyyeell,,
RRoommáánn,,  RRuusszziinn,,  SSzzeerrbb kisebbségi önkormányzati képviselõk választását,
mivel a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ kisebbségi választó pol-
gárok száma a választás kitûzésének napján nem érte el a törvényben
meghatározott 30 fõt. dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje 

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk

0011
0022
0033
0044
0055
0066
0077
0088
0099
1100

22225522
22333355
22226699
22008877
22229955
22333355
22222266
22119988
22333300
22221177

2233
2244
2233
2211
2233
2244
2233
2222
2244
2233  

Választókerület Választópolgárok 
száma

A képviselõ 
jelöltségséghez 

szükséges 
ajánlószelvények 
száma/db (1 %)



3VárnegyedXV. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2010. AUGUSZTUS 21., SZOMBAT

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Végéhez közeledik a Roham utca nyár elején
megkezdett átépítése. A fejlesztés eredménye-
képpen vadonatúj, forgalomcsillapított sétáló
övezet jön létre a Krisztinavárosban. 

A tervek szerint szeptember közepén lezárul a
Roham utca revitalizációja. Az utóbbi évek egyik
legfontosabb közterületi fejlesztésének köszön-
hetõen teljesen megváltozik a korábban megle-
hetõsen nagy átmenõforgalmat elvezetõ, jobb
sorsra érdemes mellékút hangulata. A teljes egé-
szében önkormányzati beruházásban megvaló-
suló átépítés egyben funkcióváltást is jelent, hi-
szen az autóforgalom kiszolgálása helyett a jövõ-
ben a gyalogosok érdekei érvényesülnek a merõ-
leges fõutak felõl a Pauler utcáig mindkét irány-
ból egyirányúsított útszakaszon. Az autóforga-
lom lassítása érdekében a Krisztina körúti és az
Attila úti keresztezõdésben jelentõsen leszûkí-
tették az útpályát.

Négyzet alakú, a nagyközönség számára az
Iskola utcából már ismerõs semmelrock térkõvel
burkolják a járdákat, az Idõsek Klubja felõli olda-
lon a kerületben elsõként alkalmaznak úgyneve-
zett bicolor technikát. Ennek lényege, hogy a fõ-
város által kötelezõen elõírt másfél méteres jár-
dát sötét térkõvel rakják ki, míg az ennél széle-
sebb szakaszokat, illetve a Krisztina körút sarkán
kialakított szigetet világosabb kõvel jelölik. A
megkülönböztetéssel egyértelmûen nyomon kö-
vethetõek a közterületfoglalások, többek között
az, hogy az utcában mûködõ kávéház a teraszát az
elõírásoknak megfelelõen használja-e.

A negyvenöt fokos szögben elhelyezett parko-
lók felületét is térkõvel borítják, míg a parkolóhe-
lyek határát sötétebb színû kõbõl kirakott csíkkal

jelzik és valamennyi keresztezõdésben lesüllyesz-
tik a járdát. Az utcasarkokon a rendelkezésre álló
hely függvényében bokrokkal beültetett zöld szi-
geteket hoznak létre. Már elültették az új fákat is,
a tizenhét elõnevelt, átlagosan 20-25 centiméter
körátmérõjû nyárfával a korábban kivágott, el-
öregedett, odvas példányokat pótolják. A fasor
egységesítésével nem ér véget a növénytelepítés,
ugyanis a Roham utca mellett a kerület több
pontján, összesen mintegy félszáz fát ültet az ön-
kormányzat. 

Lényegesen javul a közvilágítás, az elavult vilá-
gítótestek helyett tizenhat Budavár típusú kande-
lábert telepítettek az utca két oldalára. További
három kandeláber került a Roham utca rehabili-
tációja keretében megújuló Zerge lépcsõre, ahol
a járófelület kijavítása mellett a biztonságos gyalo-
gosközlekedést segítõ vízelvezetõ vájút is kiépítet-
tek. A parkolási anomáliák felszámolása érdeké-
ben várhatóan még õsszel mozgatható oszlopok-
kal szabályozzák a behajtást a Krisztina téri temp-
lom melletti egyházi tulajdonú területre.  

Szeptemberben átadják 
a felújított Roham utcát Kötelezõ a tüdõszûrés

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
59. §-a, valamint a fertõzõ betegségek és járvá-
nyok megelõzése érdekében szükséges intézke-
désekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19.
§-ában foglaltak alapján az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyar-
országi Regionális Intézete több településen, köz-
tük Budapest egész területén is kötelezõ tüdõ-
szûrõ vizsgálat elvégzését rendelte el, amely a
Budapest I. kerületben bejelentett lakcímmel (la-
kóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkezõ 30 év
feletti lakosságot érinti. A szûrõvizsgálaton nem
kell részt venni azoknak a személyeknek, akik
egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek és
igazolják, illetõleg azoknak, akik tüdõgondozó in-
tézetben gyógykezelés alatt állnak. A tüdõszûrõ
vizsgálat helye: Szent János Kórház, Kerületi
Tüdõgondozó, Budapest 1122 Pethényi köz 1. A
Tüdõgondozó postai értesítõn rendeli be az érin-
tetteket, az értesítõben jelzett idõpontra.
Amennyiben a második értesítést követõen sem
történik meg a szûrõvizsgálat, vagy annak igazo-
lása, akkor errõl a Tüdõgondozó tájékoztatja az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest I.-II.-XII. kerületi Intézetét és az a szük-
séges intézkedést megteszi. Amennyiben a kerü-
leti ÁNTSZ szerint a tüdõszûrés elmaradása a kö-
telezettnek felróható, a szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. tv. és a 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rend. 104 § alapján szabálysértési bírság kiszabá-
sára van lehetõség. Kérem a kötelezõ szûrõvizs-
gálat zavartalan lebonyolításához szükséges
együttmûködésüket!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzõje

Szúnyogirtás a kerületben
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat Fõvárosi Intézete a hatályos rendeletben foglal-
taknak megfelelõen – a méhek védelme érdeké-
ben - szúnyogirtást tart 2010. augusztus 25-én és
26-án, 21-02 óra között a Tabán, a Vérmezõ, a Vár
alatti zöld területek és a Gellérthegy területén.
Felhasznált vegyszer: K-OTHRIN ULV(deltamet-
rin) inszekticid.

Mozgássérültek klubnapja 
2010. szeptember 7-én 15 órakor kezdõdik a
Mozgássérült klub nyári szünet utáni elsõ össze-
jövetele, ami a tervek szerint 17 óráig tart. Hely-
szín:a Budavári Mûvelõdési Ház, Budapest, I., Bem
rakpart 6. Program: beszámolók a nyári élmé-
nyekrõl, tervek megbeszélése.

Nyári szünet a Várfok Galériában
Tájékoztatjuk a mûvészbarátokat és látogatókat,
hogy a Várfok Galéria augusztus 1-tõl egy hóna-
pos nyári szünet miatt zárva tart. Legközelebb
Gyõrffy László kiállítását tekinthetik meg a Várfok
Teremben, melynek megnyitója 2010. szeptem-
ber 9-én este 18 órakor lesz.  

RRöövviiddeenn

Tizenhét elõnevelt nyárfát ültettek az elöregedett, odvas fák helyett

A képviselõ-testületi ülésen történt

Újabb támogatás a társasházaknak
A 2010. október 3-án tartandó önkormányzati
választások lebonyolításához kapcsolódóan a
képviselõ-testület augusztus 5-i ülésén megválasz-
totta a Helyi Választási Bizottság tagjait: dr. Eszter
Elemért, dr. Lábodi Imrét és Pálffy Lászlót; pót-
tag dr. Csikós Mária. Döntés született a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
személyérõl is. A helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény újraszabályozta a megválasztható önkor-
mányzati képviselõk számát a lakosságszámhoz
igazítva – a törvény az I. kerületben 10 választóke-

rület kialakítását teszi lehetõvé. A jogszabályvál-
tozás következtében megtörtént a választókerüle-
tek és ezeken belül a szavazókörök felülvizsgálata,
ennek során módosított, illetve új szavazókörök
kerültek kialakításra.

Az idei kerületi épület-felújítási pályázat máso-
dik fordulójában – az elsõ fordulóból megma-
radt támogatási keret terhére – négymillió forint
odaítélésérõl határozott a testület. Az Orom utca
16. számú ház 700 ezer, az Attila út 113. számú
ház 1 millió, a Pálya u. 7. pedig 1,1 millió forint
támogatást kapott homlokzat-felújítási munkák-

ra. A Vám u. 2. tetõterasz szigetelésre 800 ezer, a
Donáti u. 4-6-8. pedig oldalsó fal hõszigetelésére
további 400 ezer forint összegû támogatást hasz-
nálhat fel. Az öt társasház beruházásának összér-
téke meghaladja a 32 millió forintot.  

A testületi ülésen dr. Pósfai Gábor képviselõ, a
Népjóléti Bizottság elnöke bejelentette: húsz év
után megválik önkormányzati tisztségeitõl, a to-
vábbiakban az Országos Rehabilitációs és Szoci-
ális Szakértõi Intézet fõigazgatójaként folytatja
munkáját. 

-d- 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Vannak olyan jármûvek, amiken jófor-
mán egyáltalán nem mûködik ez a
hegyvidéki útvonalakon rendkívül
fontos biztonsági berendezés. A
helyzet több mint aggasztó, hiszen
az a mostani ellenõrzéstõl függet-
lenül is tudható volt, hogy a midik
messze a legtöbbet lerobbanó bu-
szai a BKV-nak. Átlagosan alig
kétszáz kilométert tudnak meg-
tenni komolyabb meghibásodás
nélkül, a járatkimaradások min-
den olyan napon elõfordulnak,
amikor nem száraz 15-20 fok kö-
rüli idõ van. Ez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy fagyban, esõ-
ben vagy a nyári melegben telje-
sen esetleges a buszok mûködése. 

Nem véletlen, hogy a magas
karbantartási költségek és az elké-
pesztõ fogyasztás miatt az Ikarus
midibuszok egy kilométerre esõ
költsége nagyobb, mint egy régi
csuklós buszé. Ez annyit jelent,
hogy a midik nem csak a legrosz-
szabb, hanem a legdrágábban
üzemeltethetõ jármûvei is a BKV-
nak.

A remények szerint éppen ezért
októberben az új városvezetés azonnal
újraindítja azt a tendert, amit a BKV
még 2009-ben a VEKE javaslatára indí-
tott el a midibuszok cseréjére, azonban
érthetetlen módon azóta sem zárt le. 

A VEKE szóvivõje szerint a problé-

ma azért is kritikus, mert a legtöbb he-
gyi járaton csak ilyen kis buszokat lehet
közlekedtetni. Ha tehát a hatóság
újabb ellenõrzéseket végez és még több

jármûnek vonja be a forgalmi engedé-
lyét, akkor ezeken a vonalakon meg-
szûnik a tömegközlekedés, ugyanis Ma-
gyarországon más városban sincs szaba-
don kölcsönkérhetõ, megfelelõ mére-
tû midiflotta. Vitézy Dávid az új bu-

szokkal kapcsolatban elmondta, hogy
bár korábban a Budavári Önkormány-
zat támogatásával szóba került elektro-
mos midibuszok beszerzése, ennek el-

lenére a BKV EURO 5-ös, korszerû,
de hagyományos üzemû midibuszokra
indított közbeszerzési eljárást. Ameny-
nyiben a tender eredményes lesz az új
midibuszok a 39-es vonalára is vissza-
kerülhetnek. 

Energiatakarékossági 
beruházások a kerületben
Eredményesen pályázott a Budavári Önkormányzat. Ennek eredményeként a
Budavári Általános Iskolában, a Lisznyai utcai Általános Iskolában és a Maros ut-
cai Szakrendelõben kezdõdnek energiatakarékossági beruházások. 

A statisztikai adatok bizonyítják, hogy Magyarország energiafogyasztásának
közel 50 százaléka az épületek létesítésére és üzemeltetésére, mûködtetésére for-
dítódik, vagyis az energiafelhasználás  és a fenntartható fejlõdés szempontjából ez
a legkritikusabb és legfontosabb szektor.

A Budavári Önkormányzat vezetése kiemelt témaként kezeli az energia-haté-
kony gazdálkodás megvalósítását, amely a közösségért való felelõsség, a közös jö-
võnk szempontjából rendkívüli fontossággal bír. Az energia-hatékony gazdálko-
dás csökkenti az energiaigényt, mérsékli a környezeti terhelést, hozzájárul a fenn-
tartható fejlõdés megvalósításához.

Az Önkormányzat célul tûzte ki, hogy az intézményeinek energia felhasználási
igényét felújításokkal, korszerûbb technológiai megoldásokkal csökkentse, s ezzel
kevesebb energiát használjon fel. Az energia hatékony felhasználása mellett nem
elhanyagolható szempont, hogy az alacsonyabb energiaszükséglethez alacso-
nyabb költség társul.

A magyar kormány a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásával 2009 évben energiahatékonyság növelõ beruházásokra pá-
lyázatot hirdetett. A Környezet és Energia Operatív Program közintézmények
számára 70% mértékû vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

Az Önkormányzat megvizsgáltatta a nagyobb mûködési költségû intézménye-
it, és arra a megállapításra jutott, hogy a Budavári Általános Iskola, a Lisznyai ut-
cai Általános Iskola, valamint a Maros Utcai Rendelõintézet esetében a KEOP pá-
lyázati konstrukció keretében pályáz a 70 százalékos támogatásra. A pályázat ke-
zelõje, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mindhárom pályázati projektet támoga-
tásra alkalmasnak ítélte. A pályázaton a Budavári Önkormányzat több mint 211
millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott. 

Ebbõl a Budavári Iskola fûtési rendszerének korszerûsítésére, valamennyi nyí-
lászáró cseréjére, illetve a külsõ hõszigetelésre mintegy 140 millió forintot fordít az
Önkormányzat. A beruházással több, mint 30-40 százalékos energia-megtakarí-
tás érhetõ el. 

A Lisznyai utcai Általános Iskola homlokzatának és padlásának hõszigetelésére,
a fûtési rendszer szabályozhatóvá tételére közel 50 millió forintot nyert az Önkor-
mányzat. A beruházás után 30-40 százalékkal csökken az iskola energia-felhasz-
nálása. A Maros utcai Szakrendelõben a nyílászárók cseréjéhez és a fûtési rendszer
korszerûsítéséhez nyert támogatást a kerület, 21 millió forint értékben. Ezzel több
mint 30 százalékos energia megtakarítás érhetõ el. 

Nem feleltek meg a biztonsági elõírásoknak

Lerobbant várbuszok

A midibuszok mára teljesen elhasználódtak
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Hagyományosan Semmelweis Ignác születésnapján köszönti a
kerület egészségügyi és szociális intézményeinek dolgozóit, és
díjazza az elmúlt évben kiemelkedõ munkát végzõket a Bu-
davári Önkormányzat. Idén dr. Körmendy Károlyné dr. Fü-
zes Erzsébet nyugalmazott szülész-nõgyógyász fõorvos és a
Népjóléti Irodát 2002-2010 között vezetõ Krizsán Ildikó ve-
hette át a Semmelweis-díjat.

Az idei ünnepség több szempontból is egyedülálló, hiszen az or-
szág és a benne élõk számára fordulópontot jelentõ idõszakhoz
kapcsolódik – hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében dr. Nagy
Gábor Tamás, aki rámutatott: azt érezzük, hogy soha eddig nem
volt még ilyen kiábrándultság, egyúttal reményteljes várakozás az
egészségügyben dolgozók részérõl. Olyan mélyre került az ágazat,
annyira alacsonyak a bérek, amire eddig még nem volt példa. A
polgármester hangsúlyozta: bízhatunk abban, hogy végre elérke-
zett a változás ideje, és az egészségügy elindul a felfelé vezetõ úton.
Megszûnik az a gyakorlat, hogy az adóforintok eltûnnek az állam
lyukas zsebében, a kórházak omladoznak a felszerelés elavult, a
gyógyítóknak pedig méltánytalanul alacsony béreket osztanak ki.
Néhány évvel ezelõtt az akkori baloldali kormányzat idején voltak
olyanok, akik profitot láttak mások betegségében, vagy éppen

azon munkálkodtak, hogy rátegyék a kezüket az értékes in-
gatlanokra. Válság már nincsen, a krízis azonban még min-
dig kézzelfogható. Nem szabad azonban elkeserednünk, hi-
szen a görög eredetû szó eredetileg azt jelenti, hogy valami
fontos dolog eldõlt – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás.
Hozzátette: áprilisban éppen ez történt, hiszen az ország vá-
lasztópolgárai egyértelmûen kinyilvánították, hogy minden
téren változást akarnak. Eljött tehát az ideje annak, hogy visz-
szakapják az egészségügyet azok, akik valóban tesznek érte.
Sajnos rossz a helyzet, azonban a magyarok bebizonyították,
hogy még a legnagyobb világégések után is képesek talpra áll-
ni és nagyot alkotni – mint Doberdó mellett, ahol a honvé-
dek kápolnát emeltek. Mert ilyen a magyar ember, felülkere-
kedik a nehézségeken, ahogyan ezt teszi most is, amikor
nyolc évnyi rombolás után szinte a semmibõl kezd újraépít-
kezni. Ezt az élethez való hozzáállást segíti a polgári kormány-
zat filozófiája, ami nem részvénytársaságnak tekinti az orszá-
got, hanem a nemzeti sorskérdésekre, kihívásokra keresi az
elõremutató, hosszú távra szóló válaszokat. 

Nem véletlen, hogy a kormány a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériumához rendelte az egészségügyet, tehát stratégiai
szektorként és nem profitorientált vállalkozásként kezeli az
ágazatot. Ezt teszi évek óta a Budavári Önkormányzat is, ami-
kor lehetõségeihez mérten kiemelten, a törvényben elõírtak-
nál nagyobb mértékben támogatja a rászorulókat, illetve fejleszti
szociális és egészségügyi intézményeit. Szükség van ugyanakkor ar-
ra is, hogy idõrõl-idõre megemlékezzünk az orvosokról, ápolókról,
asszisztensekrõl, szociális munkásokról és mindazokról, akik tarta-
lommal töltik meg a rendszert. Mondjuk ki a köszönet szavait, ami
annyira hiányzott az utóbbi idõben és törekedjünk arra, hogy a jö-
võben az év minden napján érezzék a társadalom nagyrabecsülés-
ét az egészségügyben dolgozók – hangsúlyozta a polgármester. 

Dr. Pósfai Gábor önkormányzati képviselõ a Népjóléti Bi-
zottság elnökeként köszöntötte az egybegyûlteket. Mint elmond-
ta, ebben a minõségében utoljára lehet jelen a kerület Semmelweis
napi ünnepségén, ugyanis a Nemzeti Erõforrás minisztériumát ve-
zetõ Réthelyi Miklós megbízta az Országos Rehabilitációs Intézet
vezetésével, ezért önkormányzati tisztségeirõl kénytelen volt le-

mondani. Hangsúlyozta: ünnepi a mai nap, hiszen Semmelweis
Ignác emlékét felidézve, a szociális szférában, illetve az egészségügy-
ben kiemelkedõ munkát végzõket jutalmazza meg az önkormány-
zat. A döntés ezúttal sem volt könnyû, végül a hagyományokhoz
híven idén is egy szociális és egy egészségügyi területrõl érkezõ szak-
ember veheti át a Budavári Önkormányzat Semmelweis-díjat.  

A hivatalos méltatást követõen az Orfeo zenekar tagjaiból össze-
állt vonósnégyes adott kamarakoncertet, majd Sebestyén Márta
kedveskedett meglepetésmûsorral a jelenlévõknek. Kerületünk
díszpolgára lapunknak elmondta, hogy az idei ünnepség különö-
sen fontos számára, hiszen dr. Körmendy Károlyné dr. Füzes
Erzsébet személyében egyik keresztszülõjét, s egyúttal azt az orvost
üdvözölhette a díjazottak között, aki a János Kórházban világra
segítette. 

Egészségügyi és szociális dolgozókat díjaztak

Semmelweis-díjban részesültek:
Dr. Körmendy Károlyné dr. Füzes Erzsébet szülész-nõgyógy-

ász fõorvos 1959-ben költözött a kerületbe, de már 1952 óta szol-
gálja a budavári polgárokat. Elsõ budapesti munkahelye a János
Kórház volt, azonban kényszerûségbõl többször kellett munka-
helyet változtatnia. Akkori vezetõi ugyanis nem nézték jó szem-
mel, hogy kitartva orvosi esküje mellett soha nem volt hajlandó a
megkezdett élet mûvi megszakítására. 

Krizsán Ildikó nyolc éven keresztül irányította a Népjóléti Iro-
da tevékenységét és az iroda hatáskörébe tartozó önkormányzati
feladatok végrehajtását. Hozzájárult ahhoz, hogy az önkormány-
zat az egészségügy és a szociális ellátás területén kiemelkedõen
sokat tesz rászoruló polgárai életkörülményeinek javításáért.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester gratulál az egyik kitüntetettnek dr. Füzes Erzsébetnek

Korán érkeztem, kicsit várnom kell. A
nagy üvegajtó félig nyitva, belépek néhány
lépésre. Rend van, reggeli csend; a friss sü-
temények finom illata lengi be a terme-
ket. Minden úgy van, mint régen, alig vál-
tozott valami a gyorsan pergõ évszázadok
alatt. Talán az itt élõk lettek mások. A
Várnegyed lakóinak összetétele 1945 óta
megváltozott. Az arisztokraták és nagypol-
gárok külföldre távoztak, vagy máshová
költöztek.

Az utolsó nagy tanúk egyike, Hazai
Józsefné nem is lakhatna máshol, mint a
híres cukrászda felett. Mondhatni, napon-
ta emlékezhet örömre és fájdalomra, hi-
szen mindenüket elvesztették.

– A várbeli cukrászda 1827-ben nyílt
meg – mondja kedvesen -, itt, ahol most van. Svábl Ferenc
és Bors Anna alapította. Svábl négy év után meghalt, s az öz-
vegy második férje, Richter Leonárd orvos létére kitanulta
a mesterséget, és õ tette ilyen bájosan elegáns hellyé a
Ruszwurmot. Persze sok minden történt azóta. Egy hölgy
kérte a mestert, hogy elálló süteményeket készítsen, csak
soká derült ki, hogy álruhában a közelben raboskodó
Kossuthnak vitte. Müller Károly lett az új tulajdonos, aki
nagy hazafi volt. Táncsics Mihály is gyakran megfordult az
üzletben barátaival. Egyszer provokátor elõl sietve, a botját
is otthagyta, ami csak az ostrom után került elõ, s most a
Nemzeti Múzeumban van.
s Voltak jeles események?

Müller idejében volt a koronázás: Ferencz József és
Erzsébet ünnepe a Mátyás templomban. Az ebédre olyan
nagy tortát készített a cukrászda, hogy négy ember vitte.
1867-ben meghalt fekete himlõben Müller, a felesége ve-
zette 17 évig az üzletet, s nála tanult Ruszwurm Vilmos. A
név angol eredetû, innen a cukrászda mai neve!
s Mi volt a legjellemzõbb készítményeikre?

A süteményeket a vanília ízek jellemezték a legjobban.
Nemcsak a krémest, ami mindig vajas tésztából készült, ha-
nem a marcipános burgonyát is vanília krémmel töltötték.
Nagyon finom volt a csokoládétorta is.
s Hogyan kerültek föl a Várba?

Vilmos bácsi eljött hozzánk, s mondta, szeretné, ha szüleim
átvennék az üzletet. Elõbb gondolkodtak rajta, de mivel
anyám vári lány volt, a szíve ide húzott, ez végleg mindent el-
döntött. Elõször anyámnak a szakácsnét kellett eligazítania
a konyhában. Reggel 9 órakor mindig kinyitottunk. Szem-
ben az elöljáróság, onnan jöttek a tisztviselõk egy-egy hasét
bekapni, uzsonnára inkább a kalács és a csokoládé járta…
Jöttek a híres katolikus iskolából, nagyon elegánsan felöl-
tözve a tanulók, a tanárok, anyám ilyenkor már az üzletben
serénykedett. Két háziszolga volt, õk itt laktak az emeleti kis
szobában. Már este bekészítették a fát, mert mindent a ke-
mencében sütöttek, reggel 6 órakor begyújtottak. A cuk-
rászdában két helyiség volt, mögötte az elõkészítõ, onnan
nyílt a spájz, majd a mûhely. Ezeken is túl volt a sütõkony-
ha, a gázrezsó és a tûzhely. Ott fõttek a lekvárok, a kemencé-
ben elõbb a vajas tészták, s így fokozatosan a kalács, a torta,
késõbb a kuglóf, mikor milyen erõsségû hõ kellett.

s Önt mikor kapcsolhatjuk be ebbe a hosszú
történetbe?
A szüleim 1922-ben vették át az üzletet.
Akkor én féléves voltam. Azóta lakom eb-
ben a házban, nagy boldogságban, amíg az
ostrom széjjel nem verte! A cukrászdát,
lent az Isten mentette meg. Gyújtóbomba
repült be a szobába, a férjem dobálta ki a
bútorokat, a fal feketére égett. Hetedik he-
te, hogy a pincében voltunk, s mondták,
én a gyerekkel okvetlenül menjek el a
nagynénémhez. Mentünk gyalog, vigyáz-
tam, hogy hová lépjek, mert döglött lovak,
autóroncsok, emelet magas törmelék volt
mindenütt… Nem tudom, miért, talán,
mert fiatalok voltunk, nem búsultunk.
Nehéz körülmények között, de együtt volt

a család. Egy évig hordták ki a szemetet, még most is meg-
vannak a nyugták, amit kifizettünk a szállításért. Kisvasút
vitte le a Vérmezõre, azzal töltötték fel a gödröket. Elõször
a tetõ lett kijavítva, hogy ne ázzon be, azután a konyha, a
mûhely, és a többi sérült rész.
s Mikor nyitottak újra?

1945. augusztus 20-án. Apám vezette, édesanyám és én is
dolgoztunk, meg a két eladónõ, akik oly sokáig voltak itt,
szinte családtagként. Kedvenc süteményeink az indiáner, a
kávéfánk, az orosz krémtorta és a nagyon finom krémes
volt, de kedveltük a marcipános szilvát is. Kitanultam a cuk-
rászatot én is, sõt mestervizsgát is tettem. Persze sokat válto-
zott a világ. Csupa minisztérium volt a közelben, onnan jöt-
tek az altisztek, s vitték a fõnöknek, amit kért. Délután láto-
gattak be a vendégek, mikor jött gróf Apponyi Albert akkor
mindenki felállt, olyan nagy tisztelet övezte. És rengeteg
volt a rendelés, házakhoz vitték a parfé kompozíciót, a tej-
színes fagylaltot. Nagyapám lovas kocsijával hordták a meg-
rendelõkhöz a finomságokat.
s Meddig dolgozott?

1951-ig. Mikorra mindent rendbe hoztunk, két férfi lé-
pett be, a tulajdonost keresték. Szóltam az apámnak, õ le-
jött, és akkor azt mondták, hogy államosítani jöttünk. Ki
akarta venni a bevételt, de figyelmeztették, hogy minden
az államé. És semmit, semmit nem hozhattunk el! Egy évig
nem is helyezkedhetett el. Ez volt a büntetés a sok munká-
ért; apám árva gyerek volt, és a szorgalmának köszönhette,
hogy valamire vitte. A Ruszwurmot bezárták. Igyekeztünk
a házat rendben tartani, a mûemlékvédelemtõl is jöttek,
és szépítették, a lenti fülkéket kijavították. Mi lettünk az
alapítói a Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeumnak. A
háztartást vezettem, a gyerekeket neveltem, szóval, volt
mit tennem. Sha nem tétlenkedtem. A híres Szamos
Mátyás fia, Miklós bérli most az üzletet, s örülök, hogy sok
mindent õriznek a régi süteményekbõl. Hálát adok
Istennek, hogy ide a Várba fölkerültem, igyekszem a szép
dolgokra emlékezni. Persze nagyon fáj, hogy nem vehet-
tem részt a szakmában, de hát nem én dolgoztam meg ér-
te, a szüleim. Ha lemegyek nagyritkán az utcára, az elsõ,
hogy megállok a Ruszwurm elõtt, olykor be is nézek, és
gondolatban odaültetem szeretteimet az asztalhoz. 

Fenyvesi Félix Lajos

Már csak emlékezünk…
2010. augusztus 3-án volt Ákosné Jobb Mária temetése az óbudai temetõben.
71. életévében, hosszú, súlyos betegség közben, mégis váratlanul veszítettük el. 

Még a következõ találkozókat terveztük…
Két év kivételével 1961-tõl 43 éven keresztül az elsõ kerületben dolgozott pe-

dagógusként. 2004. júniusában a Lisznyai utcai Általános Iskolából ment vég-
leg nyugdíjba. A legkisebbektõl kezdve a fõiskolai hallgatókig minden korosz-
tályt tanított és sok-sok alázattal tanult is tõlük. Volt tanítónõ, orosz és német
nyelvtanár, könyvtáros, oktatási referens az önkormányzatnál, s 1982-tõl 10
éven keresztül a Krisztina Téri Általános Iskola igazgatója.  

Mindig készen állt az újdonságok befogadására, legyenek azok szakmai, ve-
zetõi vagy számítógépes felhasználói ismeretek. Nyitott volt az egész világra, fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte a körülötte rohanó életet. Bármikor kapható
volt hosszabb rövidebb beszélgetésre a közéletrõl, szépirodalomról, színházról,
az élet kisebb - nagyobb „fontos” eseményeirõl. Segített volt és jelenlegi tanít-
ványainak személyes problémáik megoldásában is. Nyugdíjba vonulása után is
részt vett iskolánk és a kerület pedagógiai életében, összefogta a kerület egyko-
ri iskolaigazgatóit, s hajdani kollégáit. Rendíthetetlen életvidámsága, bölcsessé-
ge mindannyiunk számára feledhetetlen. 

A Lisznyai Utcai Általános Iskola tantestülete

Beszélgetés Hazai Józsefnével a Ruszwurm cukrászda századairól

Sütemények Kossuthnak ésTáncsicsnak

Kocsis István hetvenedik évére
Harminc éve történt, de lehet, több is: a szegedi egyetem kis klubjában színhá-
zi est volt. Az erdélyi Kocsis István monodrámáját mutatták be: a nagyváradi
Kiss Törék Ildikó remek megformálásában. A fiatal, hangos közönség egyre
nagyobb csöndbe burkolódzott, s amikor Bethlen Kata a karnyújtásnyi színpa-
don a harmadik sírkeresztet is leszúrta, jelezve tragikus élete újabb gyászát, a
szívverésünket is hallottuk.

Kocsis egy régebbi kötetében írja: „A drámai hõs számára a szabadság nem
egyszerûen cselekvésre késztetõ probléma, hanem olyan létezés, amelyben a
harc már-már annyira természetes, mint a lélegzés.” Az író majd minden szín-
padi megszólalása ezt bizonyítja. Hõsei – Bolyai János, Árva Bethlen Kata,
Jászai Mari, Magellán, Van Gogh – vállalják a legnehezebbet, miközben na-
ponta megütköznek, s szétosztják magukat.

Kocsis István Ombodon született, 1956-ban érettségizett. 1961-65-ben a ko-
lozsvári egyetem hallgatója volt, 1970-tõl 1983-ig az Utunkat szerkesztette.
1984-ben Magyarországra települt. A televízió dramaturgja lett. Történelmi
drámáit nagy, meghatározó személyiségek sorsa köré építi. Jellegzetes hõstípu-
sa a korral szembeszegülõ, magányosan küzdõ hõs.

Az 1984-es év választóvonal az író életében. A Széchenyi-dráma vívódásában
megjelenik az egész reformkori társadalom, több éves munka után veretes re-
gény született a „legnagyobb magyarról”. Valami sajátos kvinteszenciáját adva
Széchenyi írásaiból, s a sorok közül kiolvasható eszmei, politikai, emberi lé-
nyegnek. 

A Szent Korona tana címû kötetével elindította új, egész életére szóló vállal-
kozását. A második kötettel, – Szent Korona misztériuma – 1997-es munkájá-
ban tovább bõvítette ismereteinket, betetõzve a 2005-ös Magyarország Szent
Koronájával. Jól fogalmaznak bírálói, már-már a rögeszmések megszállottságá-
val mondja igazát: „Reménykedjünk abban, hogy a Szent Korona az Ország há-
zában valóban feléledhet, és élõ személyiségként kedvezõen befolyásolhatja,
meghatározhatja a magyar életet.”

Hol van már a sikeres erdélyi drámaköltõ, a felelõsségvállalásról tanúskodó
író. Mintha sûrû csend venné körül. De a tény megmaradt: Kocsis István
örömteremtésre és tanításra született. Önmagukat vállaló hõsei velünk van-
nak a jelen küzdelmében. Egyre tágabb sugarú a vallomásaiból kibomló ars po-
eticája: nincs nagyobb és szebb feladat, mint közösséget vállalni megvetettek-
kel és kitaszítottakkal. Ehhez, és újabb gondjaink megoldásához legyen még so-
káig ereje útbaigazítónknak, mosollyal biztatónknak. Isten éltesse a 70 éves
Kocsis Istvánt! F. F. L.
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Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Fába álmodott mûvészet – a XXI. század intarzi-
ái. Alkotók: Feketéné Krázi Tímea, Jeges Anikó, Ku-
lánda Anni Villõ, Lukács Gábor Dénes. Megtekint-
hetõ augusztus 29-ig minden nap 9-18 óra között.

Józsa Judit kerámiaszobrász Magyar Nagyasszo-
nyok III. címû kiállítása október 10-ig tekinthetõ
meg naponta 10 és 18 óra között. Vasárnaponként

16 órától a mûvész tárlatvezetésre várja az érdek-
lõdõket. A belépés díjtalan.

Szeptember 2., 18.00 óra:  Európa katonái Buda
felszabadításában (II.) Spanyol és katalán katonák
emlékezete. Gondolatok a spanyol-magyar, kata-
lán-magyar történelmi kapcsolatokról. Dr. Kalmár
János egyetemi tanár vetített elõadása a Corvin-te-
remben. Meghívott vendégek: a Spanyol Királyság
katonai attaséja és a Cervantes Intézet igazgatója.

Hubay Jenõ Zeneterem
(Budapest, I., Bem rkp. Hotel Victória)

Palotás-avagy a cimbalom a nemzeti romantika
jegyében. Herencsár Viktória és a Testore Vonós-
négyes koncertje augusztus 30-án 19.30 órakor
lesz a Hubay Jenõ Zeneteremben. A vonósnégyes
tagjai: Horváth Anita, Horváth Flóra – hegedû,
Hegyaljai Boros Zoltán –brácsa, Helecz Dániel-
cselló.  

PPrrooggrraammookk

A Szilágyi Dezsõ tér rekonstrukciójának ré-
szeként, az önkormányzat felújíttatta a refor-
mátus templomot tervezõ Pecz Samu szobrával
díszített köztéri ivó kutat. A vízközmû átépí-
tését is magában foglaló, teljes körû rekonst-
rukció keretében elkészült a díszkivilágítás,
valamint a kút környezetének térkövezése. 

Hosszú ideig használhatatlan volt a Szilágyi
Dezsõ téri Pecz Samu kút, miután feltehetõ-
en fémgyûjtõk letörték a vizet adó nagymére-
tû kifolyókat. Nem tett jót a mészkõbõl ké-
szült talapzat és a kútkáva állagának az sem,

hogy éveken át ide jártak vízért a környéken
megtelepedõ hajléktalanok. Szerencsére a
Corvin tér, valamint a Szilágyi Dezsõ tér ren-
dezésével a fedél nélküliek ma már máshol
húzzák meg magukat, tavaly pedig az önkor-
mányzat is hozzákezdett az 1929-ben felállí-
tott, védett mûalkotás felújításához. Az épí-
tõmesteri öltözékben megjelenõ Pecz Samu
százhúsz centiméteres szobrát, valamint a
kútkávát restaurálták, a hiányzó, vagy meg-
rongálódott kõelemeket és a medence színes
csempeburkolatát pedig kicserélték. Telje-
sen újjá kellett építeni a bauxitbetonból ké-

szült, mára jelentõsen meggyengült alépít-
ményt. A rekonstrukció eredményeképpen
visszakerültek a korábban letört kifolyók,
amiket - okulva a korábbi rongálásokból - a
színesfém tolvajok számára értéktelen anyag-
ból készítettek. 

Július végétõl a közeli református temp-
lomhoz hasonlóan díszkivilágítást kapott a
Berán Lajos munkáját dicsérõ kút, a három
reflektor részben az épületet is megvilágítja.
Megtörtént a tereprendezés is, a kút melletti
térrészletet a környezethez illõ kiskockakö-
vekkel burkolták.  

Megújult és díszkivilágítást 
kapott Pecz Samu szobra 

Könyvajánló

Legyen hited és lészen országod!
Mindaz, ami az elsõ világháború után Magyarországgal tör-
tént, szinte egyedülálló a történelemben. Ezért nem tudta
feldolgozni a nemzet emlékezete. Az 1920-ban megkötött
trianoni szerzõdésrõl a második világháború után alig eshe-
tett szó, némaság és elnémítottság jutott az egymást követõ
generációknak.

Ezt a trianoni hallgatást, az évfordulón több kötet és anto-
lógia is meg akarja törni. Közülük az egyik legszebb-legfá-
jóbb, az Árgyélus Kiadó tisztelgése, melyet a Litea könyves-
boltban Szakály Sándor történész mutatott be. A Legyen hi-
ted és lészen országod címû album összefoglalása a nem
gyógyuló sebnek, amit a magyar nemzet testén ejtett a béke-
szerzõdés. Mindaz benne van, amit öregnek és fiatalnak egy-
formán tudni kellene, hiszen tankönyveinkbõl régóta kima-
radt!

Nem élt olyan magyar család, amelyet nem érintett a bé-
kediktátum kegyetlen ítélete. Az ország területének kéthar-
madát az ott élõ magyarokkal együtt megkapták szomszéda-
ink; 3.200.000 magyart szakítottak el tõlünk… Plakátok,
kis fémdomborítások, poharak, szódásüvegek a gyûjtemény-
ben, rajta a fölirat: NEM! NEM! SOHA! Metszetek, érmek,
fölállított szobrok és vázlatok; bélyegsorozatok történel-
münk nagyjaival… Megkopott fényképek: a megszállt terü-
letekrõl kiûzött magyarok várakoznak a zsúfolt vagonokban.
Megsárgult újságcikkek: a Pesti Hírlap 1920-as összeállítá-
sa… Versek, megzenésített kesergõk, jeles zeneszerzõnk
Dohnányi Ernõ drámai megemlékezése.

Persze nem maradnak el az irredenta hangok sem. Ebbõl is
van bõven. Elkeseredett düh árad ezekbõl a szövegekbõl, a le-
számolást türelmetlenül követelõ, vad, pogány magyar ha-
rag. Nem kell csodálkoznunk, hiszen Trianon – Mohács óta
– a legfájóbb sebünk. És természetes volt, hogy a közvéle-
mény és a hivatalos politika sem fogadta el, fogadhatta el a
diktatórikus békerendszer követelményeit.

„Amikor a gyõztesek elunták a szûnni nem akaró panasz-
áradatot – írja elõszavában Nemeskürty István -, kijelentet-
ték, hogy kár jajgatni, mert Magyarország nincs, és nem is
volt. Néhány Ázsiából idekeveredett pusztai kóborló találta
ki a magyar nemzetet, hogy kizsákmányolhassa az itt talált
szlávokat.” Szakály Sándor tanulmányában részletesen elem-
zi vesszõfutásunkat. A hatalmas anyagot gyûjtötte: Vertel
Beatrix, segítette: Acsády György, a tárgy- és helyszínfotókat
Püspöki Apor készítette.

Talán nem szégyen bevallani, a szomorú albumot meg-
könnyeztem, megalázottságunk bizonyítékait nehéz szívvel
lapoztam. Bizony elgondolkodtató: 90 év elteltével még
mindig, mégis élünk! A képek a megcsonkított országot mu-
tatják. Fáradt, elkeseredett, csüggedt embereket látunk leg-
többször, akik vártak, és vártak. Hátha történik valami ki-
fosztott életükkel. De nem történt. Elvettek, elvittek min-
dent a gyõzõk, közel a szomszédba. Jóvátehetetlen magyar
tragédia. De az örök kesergés mit sem ér, inkább a tenni aka-
rás és az építés. A remény, hogy lassan eltûnnek az elválasztó
határok, a keresõ kezek megtalálják egymást, s a múltat „bé-
kévé oldja az emlékezés”.

Szétszaggatott ország
Apró mûhely a lakiteleki Antológia Kiadó. Kevés új kiad-
vánnyal jelentkezik, de legtöbbször fontos és sokakat érdek-
lõ kötetekkel. Mint most: a Szétszaggatott ország az iroda-
lom szavaival próbálja elmondani Trianon elmondhatatlan
fájdalmát. Hatvanegy költõ, régiek és mai kortársaink zen-
gik a nem gyógyuló seb jajdulását, úgy, hogy észrevétlenül a
mi könnyünk is megered.

Ady Endre megkondítja a sejtelem harangjait, s dadogva
mondja: „Ne tapossatok rajta nagyon,/Ne tiporjatok rajta
nagyon,/Vér-vesztes, szegény szép szívünkön,/Ki, íme szá-
guldani akar./Baljóslatú, bús nép a magyar…” De a gyõzõk
nem hallották meg a költõ szavát, és darabokra szaggattak
bennünket.

Fájó-szép sorok, zsoltáros mondatok ûzik az embert, szin-
te bemenekül Jékely Zoltán marosszentimrei templomába:
„egér futkározik a pad alatt/s odvából egy-egy vén kuvik ki-
ront./Tízen vagyunk: ez a gyülekezet,/a tizenegyedik maga a
pap,/de énekelünk mi százak helyett.”

A Nyugat nagy nemzedéke az elsõ ciklus: Babits, Koszto-
lányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád versei, a legtöbbet évtizede-
ken át kihagyták gyûjteményes köteteikbõl. A trianoni nem-
zedék követi õket: József Attila, Illyés Gyula, Sík Sándor,
Szép Ernõ, majd a kortársak: Csoóri Sándor, Kiss Dénes, Ba-
ka István, Szentmihályi Szabó Péter… Érdekes, erõs hang
Erdély válasza a tragédiára: Áprily, Reményik, Bartalis,
Lászlóffy, Farkas Árpád, Dsida hatalmas zengésû Psalmus
Hungaricusa kiált a nagyvilágba: „Mert annak fia vagyok
én,/ki a küszöbre téve,/a külsõ sötétségre vettetett,/kit ver-
nek ezer éve,/kit nem fogad magába soha a béke réve!”

Megszólal a Felvidék keserû hangja, Kárpátalja és Dél-
vidék fájdalma, Márai Sándor: Halotti beszéde a végsõ igaz-
ságot fogalmazza meg: „Nagyhatalmak cserélnek majd
hosszú jegyzékeket./Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a
kis sakál,/mely afrikai sírodon tíz körmével kapál./Már sarjad
a vadkaktusz is, mely elfedi neved/A mexikói fejfán, hogy ne
is keressenek./Még azt hiszed, élsz?... Valahol?... És ha más-
hol nem is,/Testvéreid szívében élsz…”

Versek, prózaversek, imák, könyörgések gyûjteménye a
bátor antológia. (Bíró Zoltán szerkesztése.) A legtöbb költõ
mintha vérével írta volna vallomását. Tudva, Trianon aláfir-
kantott papírja Magyarország halála és a mi életünk! Min-
dennapi gyászunk és reményünk: enyhül a mély seb, egyszer
a fiatalok is megismerik és megértik az igazi Trianont. Nem
félnek emlékezni és beszélni róla.                                                 F.

Július 22-én az 1456-ban kivívott nándorfe-
hérvári gyõzelmet ünnepeljük, amikor a ma-
gyar és a csatlakozott európai keresztes sere-
geknek sikerült megállítani a kontinens el-
özönlésére készülõ török hadsereget. Az
Európa ellen hadjáratra induló II. Mehmed
szultán és serege a nándorfehérvári – mai
belgrádi – várban szenvedett vereséget, ahol
Hunyadi János vezetésével Szilágyi Mihály
várkapitány és katonái hõsiesen ellenálltak
és megállították a törököket, megvédve ha-
zánkat és Európát a terjeszkedõ oszmán ura-
lomtól. Kiemelkedõ alakja a diadalnak Ka-
pisztrán János itáliai ferences szerzetes, aki
imáival buzdította a helyszínen harcoló ke-
resztény sereget. Ennek a diadalnak az emlé-
kére rendelte el VI. Sándor római pápa,
hogy minden délben, a keresztény templo-
mokban harangszó emlékeztessen erre a di-
adalra. A Budavári Önkormányzat nevé-
ben, a hõsök emléke elõtt tisztelegve pont-
ban déli 12 órakor Sediánszky János alpol-
gármester helyezett el koszorút Hunyadi
János és Kapisztrán János szobránál.

Dr. Nagy Gábor Tamás parlamenti felszó-
lalásában emlékezett meg a nándorfehérvá-
ri diadal évfordulójáról. – Ma a gyõzelem
napja van. 554 esztendeje annak, hogy míg
az erejében és hitében megfogyatkozott
Európa csüggedten kongatta a harangokat,
addig mi, magyarok megvédtük Európa ka-
puját, és Nándorfehérvárnál útját álltuk az
egész keresztény világot fenyegetõ ottomán
áradatnak - mondta felszólalásában, majd
felidézte, a török elleni harc eseményeit. A
törökök július 4-étõl 21-éig lövették a várat,
amely addigra már nem is várra hasonlított,
hanem inkább egy mezõnek látszott, ahogy
Hunyadi leírta. Ám hajnalban a védõk kere-
kedtek felül, az újabb támadáskor végérvé-
nyesen, ugyanis a várból kitörõ katonákat
látva a keresztes seregek átkeltek a Száva túl-
só partjáról, felvették a küzdelmet a törö-
kökkel. Hunyadi zsenialitása ekkor mutat-
kozott meg, észrevette, hogy a török ágyúk

védelem nélkül maradtak, azokat elfoglalva
saját fegyvereikkel kezdte lõni a törököket. 

– Nándorfehérvár és vele az egész keresz-
tény világ, Magyarország és Európa megme-
nekült. A történelembõl tudjuk, hogy sor-

sunkat nem kerülhettük el, de mégis csodá-
latos az, hogy 1456. július 22-én megvívtuk
ezt a diadalt, és nyertünk három esztendõt.
Ha belegondolunk, hogy mi mindent veszít-
hettünk volna el enélkül! Másképp alakult
volna a történelem Mátyás király vagy az eu-
rópai országokkal egyenrangú magyar ki-

rályság felemelkedése, a virágzó magyar re-
neszánsz kultúrtörténeti fejezete nélkül. 

– Vannak aktuális üzenetei is ennek a
mai napnak, ennek az évfordulónak - emel-
te ki dr. Nagy Gábor Tamás. Az egyik ilyen
üzenet az, hogy milyen nagy szerepe van a
személyiségnek a történelem formálásá-
ban. Tudnunk kell, hogy mindenki, min-
den egyes személy szabad, felelõs erkölcsi
cselekvõ, és e nélkül a személyes felelõsség-
vállalás nélkül nem létezik sem a múlt, sem
a jövendõ. A másik üzenet, hogy csak akkor
lehetünk sikeresek, ha a fásultság, a nemtö-
rõdömség és a széthúzás erõin felül tudunk
kerekedni. Csak hitében erõs nemzet ma-
radhat fenn, teremthet távlatot, jövõképet
az országban a nemzeti összetartozás alap-
ján. Ahol a nemzeti érzés gúny tárgya, ahol
az egészségügyi szolgáltatás vagy a betegség
fizetõs, rászorultsági alapon nem megkap-
ható szolgáltatás, ahol a tanítás egy meghite-
lezett kegyelem, ott valójában nem várható
el, hogy az emberek összefogjanak, hogy
meg tudják segíteni az országot. Hunyadi
János és Kapisztrán János tulajdonképpen
ezt a fásultságot, ezt a széthúzást gyõzték le.
Ezért elgondolkoztató, hogy e gyõzelem
napja, ez az emléknap miért nem vert job-
ban gyökeret a nemzet emlékezetében.
Miért nem vált az évszázadok során nemze-
ti emléknappá, és miért nem tesszük ma az-
zá? Mi, akik az európai harangszót vittük
Európába, miért nem emeljük fel ezt a vitat-
hatatlanul gyõztes, szép napot az európai és
magyar nemzet által is elismerésre méltó
tettünket? – tette fel a kérdést.

Válaszában Simicskó István, a Honvé-
delmi Minisztérium államtitkára elismerte,
valóban, ez az ünnepnap nincsen méltó he-
lyen a magyar társadalom emlékezetében,
ezért ezen változtatni kell. A kormány és a
honvédelmi tárca is azon gondolkodik, ho-
gyan lehetne méltó módon megünnepelni a
nándorfehérvári gyõzelem napját, hiszen
kötelességünk emlékezni a hõseinkre. - Haj-
tsunk fejet a hõsök elõtt, és mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy méltó
módon ünnepelhessük ezt a neves ünnepet
- mondta Simicskó István, majd reményét
fejezete ki, hogy jövõre, az 555. évfordulót
már nemzeti ünnepként ünnepelhetjük.  

Megemlékezés a nándorfehérvári diadalról
Hunyadi Jánosra, Kapisztrán Jánosra és a keresztes hadjárat hõseire emlékezett július 22-én dél-
ben, a nándorfehérvári diadal 554. évfordulóján a Budavári Önkormányzat. Dr. Nagy Gábor
Tamás parlamenti felszólalásában emlékezett meg a nándorfehérvári diadal évfordulójáról. Fel-
vetésére a Honvédelmi Minisztérium államtitkára reményét fejezete ki, hogy jövõre, az 555. évfor-
dulót már nemzeti ünnepként ünnepelhetjük meg.

Pecz Samu (1854-1926), a terézvárosi evangélikus elemi iskola elvégzése után a Sütõ utcai – mai
Deák téri gimnázium - új evangélikus gimnáziumban érettségizett. Beiratkozott a József Nádor Mûegye-
temre, 1873-tól két évig Stuttgartban tanult, majd a bécsi akadémiára került, ahol Theofil Hansen ta-
nítványa volt. Dolgozott Schulek Frigyes mellett a Mátyás templom felújításán, és Hauszmann Alajos
irodájában. Munkássága elsõ évtizedeiben elsõsorban templomokat tervezett, nevéhez fûzõdik többek kö-
zött a nádasladányi plébániatemplom, a budapesti unitárius templom, valamint a debreceni Kossuth ut-
cai református templom. 1892-ben megnyerte a Szilágyi Dezsõ téri református templom építésére kiírt pá-
lyázatot, a templom végül 1896-ban készült el. Még ebben az évben tervei alapján felépül a Vámház kör-
úti Vásárcsarnok, két évvel késõbb pedig a Gólyavár a mûegyetem Múzeum körúti kertjében. A ’90-es
évektõl bérházakat is tervezett, míg a Szépmûvészeti Múzeumra kiírt pályázaton elsõ díjat kapott,
1898-ban elkészítette az Országos Levéltár vázlatterveit. 1903-ban a Városligeti fasorban az evangé-
likus gimnázium és templom, majd a debreceni fõgimnázium terveit készíti el.  

Az új mûegyetem építésekor a könyvtár, a mûszaki mechanika, mechanika technológia, a géplaboratóri-
um és gépház tervezését bízzák rá. Munkáit a középkor stílusai jellemzik, azonban szívesen használt modern
anyagokat, vasbetont és más vasszerkezeteket is. Az épület megfogalmazásakor a funkciót helyezte elõtérbe,
mint a Szilágyi Dezsõ téri templom esetében, ahol a centrális ötszög közepére került az Úr asztala.  

A nándorfehérvári hõs Hunyadi János szobra a Várban
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Gyalogoljunk együtt! Szeptemberben folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezé-
sében. Az õszi szezon a következõ hónapban indul. Tekintettel a hétvégi nagy kerékpárforgalomra, a túra-
napokat - közkívánatra - péntekre helyezzük át, hétköznap ugyanis csendesebb az erdõ, békésebben kirán-
dulhatnak a túrázók. Az elsõ túra 2010. szeptember 24-én pénteken /!/ lesz, találkozó háromnegyed kilenc
órakor, indulás öt perccel késõbb, tehát 9.50 órakor. Találkozó: Moszkva tér, 61-es villamos megállója. A tú-
ra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasztása, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra terjedelmû. Az õszi
idõszak elõreláthatólag december elsõ hetéig tart. A túrákon továbbra is mindenki saját felelõsségére vesz
részt. Az esetleges balesetért a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A programom a részvétel ingyenes.
Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, telefon: 375-8467.

Nem történt kiemelt bûncselekmény az elmúlt egy hó-
napban, ezúttal a trükkös tolvajok is elkerülték a kerü-
letet – mondta el lapunknak dr. Kesztyûs Rudolf. A ka-
pitányságvezetõ kiemelte: a nyári turistaszezon jelen-
tõs többletterheket ró a helyi rendõrségre, ennek elle-
nére az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíne-
ken visszatérõ ellenõrzéseket tartanak, valamint meg-
erõsítették a közterületi jelenlétet. Folyamatosak a
közlekedési akciók is, augusztusban eddig öt vezetõi
engedélyt vont be a kerületi rendõrség ittas vezetés mi-
att, valamint tizenegy büntetõponttal sújtották a sza-
bálytalankodó autósokat. 

Utas fogta el a nyaklánctolvajt
Filmekbe illõ jeleneteknek lehettek tanúi a 18-as villa-
moson utazók augusztus 8-án. Néhány perccel délután
egy óra után a Krisztina téri megállóban leszállás köz-
ben egy fiatalember letépte az ajtó mellett ülõ idõs
hölgy nyakláncát, majd a Horváth kert felé megpróbált
elmenekülni. Nem jutott azonban messzire, ugyanis az
utasok közül hárman utána futottak. Miután az Attila út
elõtt sikerült feltartóztatniuk, egyikük visszakísérte a
villamosmegállóba, ahol a kiérkezõ rendõrjárõr elfogta
az elkövetõt. A fiatalember lélekjelenlétének és bátor-
ságának köszönhetõen az ellopott nyaklánc még a hely-
színen visszakerült tulajdonosához. Az adategyeztetés
során kiderült, hogy az elkövetõ többszörös visszaesõ,
lopás és közokirat hamisítás miatt három évre börtön-
be kellett volna vonulnia, azonban büntetésének letöl-
tését nem kezdte meg. Ügyében az illetékes bíróság
gyorsított eljárás keretében hozott ítéletet, és a koráb-
ban kirótt három éves börtönbüntetést további két év-
vel súlyosbította. A bûnözõ elfogásában elévülhetetlen
érdemeket szerzõ fiatalember számára dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes jutalmat ajánlott fel. 

Verekedett a táskatolvaj
Augusztus 7-én a kora délutáni órákban a Dísz téren
egy hajléktalan nõ megpróbálta kirabolni az egyik ide-
genforgalmi cég munkatársát. A két nõ között rövid du-
lakodás alakult ki, ennek során a támadó a kezében lé-
võ táskával megütötte áldozatát, akinek felrepedt a fej-
bõre. A vérzõ sértettet látva az elkövetõ zsákmány nél-
kül elmenekült a helyszínrõl, azonban nem jutott mesz-
szire, ugyanis az idõközben kiérkezõ kerületi járõr a
Hunyadi utcában elfogta. A nyilvánvaló bûncselekmény
ellenére az illetékes ügyészség nem rendelte el a tettes
letartóztatását. 

Figyeljünk a besurranókra 
– Legyenek zárva az ajtók és ablakok
A nyári melegben óvatlanul nyitva hagyott ajtók és abla-
kok valósággal vonzzák a bûnözõket. Sajnos az elmúlt

hetekben a kerületben is történtek besurranásos lopá-
sok. Augusztus 11-én hajnalban a Vízivárosban közel
egymillió forintot zsákmányolt az az elkövetõ, aki a fel-
tehetõen nyitva felejtett bejárati ajtón keresztül jutott
be a lakásba. A sértett a rendõrségnek elmondta, hogy
éjszakára az ajtóban hagyta a kulcsot, és valószínûleg a
biztonsági rácsot is elfelejtette bezárni. Dr. Kesztyûs
Rudolf az eset kapcsán arra kéri a polgárokat, hogy
még a legnagyobb melegben se hagyják nyitva lakásaik
bejárati ajtaját, illetve az alacsonyabban fekvõ ablako-
kat is tartsák zárva. Figyeljenek arra is, hogy este szel-
lõztetés után csukják be a nyílászárókat mielõtt aludni
térnek. A besurranó tolvajok ugyanis elsõsorban éjsza-
ka „dolgoznak”.

Karddal fenyegetõzött, majd a Dunába ugrott 
Az elsõ kerületben elvárható közrend fenntartása, vala-
mint a szabálysértések, bûncselekmények megelõzése
érdekében rendszeresen ellenõrzi a Romkert környe-
zetét a kapitányság járõre. Bár a visszatérõ rendõri je-
lenlétnek köszönhetõen komolyabb kihágások az utób-
bi idõben nem történtek, garázdaság, illetve lopások
még elõfordulnak. Legutóbb egy erõsen ittas férfi oko-
zott kisebb felfordulást, amikor a hajnali órákban a be-
járat elõtt egy ötven centiméter hosszú pengéjû kard-
dal kezdett el hadonászni, hogy így vegyen elégtételt a
szórakozóhelyen korábban elszenvedett vélt sérelme
miatt. Szerencsére nem tett kárt senkiben, ráadásul
mutatványát a Romkert alkalmazottai sem díjazták,
akik elõl rövid menekülést követõen a Dunába ugrott. A
felelõsségre vonás elõl azonban nem sikerült kibújnia,
ugyanis miközben kimászott a vízbõl az idõközben kiér-
kezõ rendõrök elfogták, ellene garázdaság és közbiz-
tonságra veszélyes tárgy birtoklása miatt indul eljárás. 

Irodai szarkát fogtak
Sorozat tolvajt sikerült elfognia a rendõröknek. A tettes
elõször augusztus 11-én a kora délutáni órákban a
Tabán Múzeumból lopott el egy nõi táskát és bankkár-
tyát, amirõl két alkalommal sikerült készpénzt felven-
nie. Másnap újra a kerületben járt, délelõtt egy Corvin
téri irodából tulajdonított el értékeket, több mint száz-
ezer forint értékben. Még ugyanezen a napon szeren-
csét próbált a hetedik kerületben is, ahol az egyik jó ne-
vû szálloda öltözõjébõl emelt el egy táskát. Ezúttal
azonban nem sokáig élvezhette zsákmányát, ugyanis a
táska tulajdonosa az ablakból észrevette az utcán sétá-
ló elkövetõt, akit kollégájának segítségével a rendõrség
megérkezéséig feltartóztatott. Az ötvenes éveiben járó,
öt oldalas priusszal rendelkezõ R. Gy.-nél megtalálták
az elsõ kerületben ellopott tárgyak egy részét. A tolvaj
letartóztatására a kerületi kapitányság javaslatot tett az
ügyészségnek.

KKéékk  hhíírreekk

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2010. (VI. 25.) Kt. rendelete 
az Önkormányzat által fenntartott bölcsõdében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó 
étkezési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ nem kerületi gyermekek után 
fizetendõ térítési díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. és 148. §-ában foglaltak alapján a következõket ren-
deli el:

11..  §§
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

22..  §§
E rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester 

AA  1177//22001100  ((VVII..  2255..))  KKtt..  sszz..  rreennddeelleett  mmeelllléékklleettee
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott böl-
csõdében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étke-
zési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ nem
kerületi gyermekek után fizetendõ térítési díj.

11..  

22..  

33..  

44..  

55..
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2010 augusztus 31-ig
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2010 szeptember 1-tõl

ÖÖnnkkööllttsséégg FFiizzeetteennddõõ    FFtt//nnaappÁÁFFAA    2255%%

2010 szeptember 1-tõl

1686. szeptember 2-án a keresztény szövetségesek gyõzelmet arattak a török felett, 
visszafoglalták Budát. Az emberek Buda eliberata! azaz Buda felszabadítva! kiáltásokkal,

örömünneppel köszöntötték a gyõzelmet. A budai Várban augusztus utolsó hétvégéjén 
ostromjátékokkal, hagyományõrzõ programokkal elékeznek a jeles eseményre.  

Tervezett program 2010. augusztus 27. péntek (a belépés díjtalan)
Tábor verés Kötetlen programok

2010. augusztus 28. szombat (belépés felnõtteknek 750 Ft, gyerekeknek díjtalan)
10.00-10.15  Csapat szemle, bemutatás
10.45-12.00  Ostromjáték fõpróbája
12.00-12.30  Borászati bemutató és kóstoló
13.00-13.30  Hagyományõrzõ katonai bemutató
13.30-14.00  Hagyományõrzõ katonai bemutató
14.30-15.00  Színházi elõadás
15.00-15.30  Hagyományõrzõ katonai bemutatója
15.30-16.00  Színházi elõadás
16.00-16.30  Hagyományõrzõ katonai bemutatója
16.30-17.45  Ostromjáték

A kiegészítõ programok egész nap tartanak 9.00-tõl 19.00 óráig: 
kézmûves foglalkozások, íjászat, gyerek játszóház.

2010. augusztus 29. vasárnap (belépés felnõtteknek 750 Ft, gyerekeknek díjtalan)
09.00-10.00  Koszorúzás a vár területén
10.00-10.30  Katolikus istentisztelet 
10.45-12.00  Ostromjáték
12.00-12.30  Borászati bemutató és kóstoló
13.00-13.30  Hagyományõrzõ katonai bemutató
13.30-14.00  Hagyományõrzõ katonai bemutató
14.30-15.00  Színházi elõadás
15.00-15.30  Hagyományõrzõ katonai bemutató 
15.30-16.00  Színházi elõadás
16.00-17.15  Ostromjáték

A kiegészítõ programok vasárnap is egész nap tartanak.
A programok változtatásának a jogát a Rendezõség fenntartja. 

A fõprogram az Ostromjáték idõben fog kezdõdni! 

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75
nm-es (2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal,
mely állandó lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron
értékesítjük, ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas.
Irányár: 16 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

GGyyöönnyyöörrûû, összkomfortos, központifûtéses balatonaka-
rattyai villámat vári 70 négyzetméteres, nívós lakásra cse-
rélném. Telefon: 061-319-8279.

II..  CCssaapp utcában újépítésû ház rámpás lejáratú teremga-
rázsában kocsibeállók olcsó havi díjjal tulajdonostól ki-
adók. Motorosoknak is. Telefon: 0630-645-0452.

II..  BBaatttthhyyáánnyy utcában, jó állapotú házban, eladó egy 87
négyzetméteres, két és fél szoba, hallos földszinti lakás. Az
ablakok többsége egy csendes, ápolt, borostyános kertre
nyílik. A szobák mind külön bejáratúak, de egybe is nyitha-
tóak. Irányár: 23,8M Ft. Telefon: 201-1152.

IInnggaattllaannüüggyyeekk!!    Adás-vétel, csere, ajándékozás, örök-
lés, haszonélvezet, szerzõdéskötés. Dr. Papp György
ügyvéd. 1013 Attila út 16. Telefon: 0630-949-1618.

AAttttiillaa úton, Vérmezõre nézõ, jó közlekedésû, szoba-
hall (56 négyzetméter) napfényes, étkezõkonyhás lakás
eladó tulajdonostól. 2. emelet, lift van, szabályozható
távfûtés. Ár: 16.800.000 Ft. Telefon: 0630-427-9578,
3356-7080.

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

GGeelllléérrtthheeggyy utcai 79 négyzetméteres tehermentes
felújított 2 szoba gardróbos polgári öröklakásomat el-
adom (24,5 millióért) vagy V-XIII. kerületi öröklakásra
cserélem. Telefon: 06-30-211-3051.

BBéérrbbeeaaddóó vagy eladó lakást keresek. Készpénzzel
rendelkezem. Telefon: 06-30-729-7546.

II..  LLooggooddii u.-ban 80 nm-es saját tulajdonú magasföld-
szinti lakás bútorozottan vagy anékül hosszútávra kiadó.
Ár: 100ezer+ÁFA+rezsi. Telefon:06-30-234-9572.

BBuuddaappeesstt I. kerület Logodi u. 44-ben 16 nm-es te-
remgarázsbeálló eladó vagy kiadó. Telefon: 06-30-223-
5574.

LLooggooddii utca III. em. 48 négyzetméteres + 2 négyzet-
méteres erkély 1,5 szobás felújított lakás kulturált ház-
ban 19,9 M Ft-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030. 

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, 59
m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó állapotú, összkomfor-
tos, dongaboltozatos I. emeleti lakás örökbérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban Tóth Árpád sétány felé nyíló, felújított,
42 m2-es, 1,5 szobás, cirkófûtéses, napfényes, csendes
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy 60-80
m2-es, emeleti lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján kertes társasházban lévõ 45
m2-es, 1 nappali + 1 hálószobás, igényesen, teljeskörûen
felújított, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában - 2 szintes,
103 m2-es, 2 fürdõszobás, felújított, csendes önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy nagyobb
alapterületû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 39 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Hattyú-ház közelében jó állapotú Bauhaus-
épületben lévõ 87 m2-es 2,5 szoba hallos, remek alapraj-
zi elosztású összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 23,8
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203. 

XXIIII..  BBuuddáánn a Csorna utcában szuperpanorámás 51 m2-
es öröklakás + 18 m2 terasszal, zöldövezeti részén, de tö-
megközlekedés közelében eladó. A teraszról káprázatos
kilátás nyílik a városra. Irányár: 22,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Naphegyen - a Gellérthegy utcában, mo-
dern építésû, hívóliftes társasház I. emeletén lévõ 63 m2-
es, 1 + 2 félszoba + hallos, összkomfortos, világos, csen-
des, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 22,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203. 

II..  BBuuddáánn a Batthyány utcában felújított, hívóliftes, tár-
sasház III. emeletén lévõ 122 m2-es 3,5 szobás felújítan-
dó, polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár:
30 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-
7065.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban, egy
teljes lakószinten lévõ 191 m2-es, reprezentatív belterû
5,5 szobás, 2 bejáratos, 2 fürdõszobás, 3 WC.-s, stukkók-
kal díszített klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár:
49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-
1933. 

TTeettõõtteerraasszz kedvelõk figyelmébe! Vérmezõvel szem-
ben, körpanorámás, legfelsõ emeleti, összkomfortos 63
m2-es társasházi öröklakás + 70 m2 tetõterasszal, gép-
kocsibeállóval eladó. (A lakótér igény szerint bõvíthetõ)
Irányár: 42 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
488-1933.

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javí-
tása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés;
gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét min-
den napján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsá-
gi rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése.
Nyílászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csem-
pézés, padlóburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, fû-
tésszerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával!
www.mindenegykezben.hu. Telefon: 0620-961-6153.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gya-
korlattal, teljes mûszaki-jogi- és gazdasági háttérrel.
Díjjazás épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki
János, telefon: 213-6613, 0620-931-1832.

KKaappuu--aauuttoommaattaa, kerítés, korlát, lépcsõ, elõtetõ, rács,
redõny, reluxa, roletta, rovarháló, napellenzõ, esõ-, fény-,
szélérzékelõvel. Egyéb javítások. Telefon: 0670-278-
1818. 

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

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk teljes körû kezelését, közös képviseletét
vállalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referen-
ciával, nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes
konzultációt, árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-206-6990. 

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

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

FFaakkiivváággáásstt, viharkárelhárítást, mûtárgyvédelmi faki-
termelést, esztétikai koronaalakítást, bozótírtást, fûnyí-
rást, alpin munkát vállalunk 10 éves tapasztalatt. Telefon:
0630-221-0121, 0620-386-9337.

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

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..  

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fû-
tési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden
nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800,
321-8082, 0630-269-0001.oo

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-ré-
giségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfize-
tés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-
18 óráig, szombaton 10-13 óráig.oo

EEggéésszzsséégg

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

vveeggyyeess

HHáázzffeellüüggyyeellõõii és gondnoki munkát ajánlunk I. kerületi
társasházban, 60 négyzetméteres önkormányzati csere-
lakás szükséges csak budapest területén. Telefon: 0630-
905-3445.

TTáárrsskkeerreessõõ

CCSSAAKK  HHAA  KKOOMMOOLLYYAANN  GGOONNDDOOLLJJAA!! Budai társkeresõ a
Böszörményin, országos adatbázissal. Telefon: 0630-
555-8444. 

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika felkészítést vállalok nagy gyakorlat-
tal, pótvizsgára is. telefon: 0670-366-6445, 250-2003.

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanárnál a Krisztina térnél. Telefon:
0620-808-6411. 

EEllffooggllaalltt szülõk alsó tagozatos gyermekével iskola
után együtt tanulna szeptembertõl, ötvenes pedagógus-
nõ. Zongora- és szolfézskorrepetálás is lehetséges. Tele-
fon: 0620-391-3601.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..                TT..::  220011--33992288
XXII..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..            TT..::  446666--55665544

HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144
wwwwww..zzaarrkkiirraallyy..hhuu

l KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó,
immobilizeres, speciális, mágnes

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁR SZERELÉS: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Egészség

Társkeresõ

Vegyes

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  
II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

BROADWAY HANGJAI A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(Margit híd budai hídfõ, klimatizált étterem)

JJúúlliiuuss  11--ttõõll  mmiinnddeenn  eessttee  ééllõõbbeenn  aa  lleeggjjoobbbb  bbáárrzzoonnggoorriissttáákk  eellõõaaddáássáábbaann..

ÁLLANDÓ AKCIÓINK:
Nagy családi akció! (Hétvégén és ünnepnapokon a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes)

Ajándék TORTA! (Ünnepi alkalmakra)
Esti kedvezmény! (Hétfõtõl szombatig 21.00 órától, illetve vasárnap 17.30-tól - 11..000000  FFtt//ffõõ  kkeeddvveezzmméénnyy)

1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)
Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

s

s

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!
Telefon: 06-20-467-9352



Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rakpart 6.)

MMaaggyyaarr  ddaall  nnaappjjaa,,  sszzeepptteemmbbeerr  1122..,,  vvaassáárrnnaapp  1177..0000  óórraa..
Idén, intézményünk is helyszíne a Magyar dal napja prog-
ramsorozatnak!

A kerület és a ,,Bem Rockpart” hagyományainak meg-
felelõen, Rocktörténeti múltidézés lesz Török Ádámmal
és a MINI együttessel. Meghívott vendégünk: Frenreisz
Károly (Metró, LGT, Skorpió).

A magyar dal napját idén harmadszor rendezték meg;
az elsõ alkalom a tavalyi Sziget fesztivál ,,mínusz egyedik”
napján volt. Az idei eseményt már országos szintre ter-
jesztették ki, 22 helyszínen mintegy 35 ezren követték a
koncerteket, kétharmaduk a fõvárosban. A szervezõk
szándéka szerint a magyar dal napját ezentúl, minden év
szeptemberének második vasárnapján tartják meg.
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes! In-
formáció: www.magyardalnapja.hu
GGYYEERREEKKEEKKNNEEKK

KKeerreekkííttõõ  ééss  TTiippeeggõõ  ööllbbeellii  jjááttéékk  kklluubb. Szeptember 15.,
szerda 10.00 óra. 0-3 éves korig ölbeli játékok, mondó-
kák, közös éneklés, beszélgetés kisgyermekes családo-
kat érintõ témákról. Vezeti: Cseke-Marosi Eszter. Belépõ:
650 Ft.

NNééppttáánncc––ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk:kezdés:szeptember 6.
Óvodás csoport: hétfõ, csütörtök 16.00-16.45. Gyermek
csoport: hétfõ, csütörtök 16.45-18.30. Vezetik: Acsai
Katka, Marosi Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a
Bartók Táncegyüttes táncosai. Információ: http:// bar-
toktancegyuttes.hu. Tanfolyami díj: 4000 Ft/hó.

BBaabbaammuuzzssiikkaa..  Kezdés: szeptember 9. Minden csütör-
tökön 10.00 órakor. Énekes, zenés foglalkozás 6 hóna-
postól 3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek folyama-
tos csatlakozási lehetõséggel. Vezeti: Szalai Hilda. Belépõ:
650 Ft / alkalom, bérlet: 5000 Ft/ 10 alkalom.

BBuuzzaasszzeemmeekk  DDrráámmaajjááttéékkooss  SSzzíínnjjááttsszzóó  MMûûhheellyy..  Jelent-
kezés és beiratkozás a 2010/2011 -es tanévre: szeptem-
ber 2., csütörtök és 10., péntek 15.00-16.00. Kezdés:
szeptember 10. Minden pénteken 16.00-17.30 Vezeti:
Buza Tímea Noémi színmûvész. Információ: Buza Tímea:
06-30-9289-473. Tagdíj: 10.000 Ft/hó. E-mail: buza-
szemek@gmail.com, www.atw.buzaszemek.hu. 

BBaabbaa--  MMaammaa  TToorrnnaa..  Kezdés: szeptember 6. Minden
hétfõn 9.30-10.30 óráig. Vezeti: Szányelné Makai Emma.
Jelentkezés: 06-20/502-0984. Belépõ: 1.000.- Ft/fõ.

BBaallaannsszz  --  NNõõii  ééss  GGyyeerrmmeekk  FFeejjlleesszzttõõ  TTáánnccookkttaattááss.. Kez-

dés: szeptember 6. Hétfõn és szerdán 16.30-17.30 óráig.
Anya és gyermek: 1 500 Ft/alkalom, felnõtt: 1.000 Ft/al-
kalom. Gyermek:700 Ft/alkalom. Jelentkezés és további
információ: Csüllög Mónika, 06-30-599-6598 moni-
ka.csullog@balansz.net; www.balansz.net.

BBaallaannsszz  NNõõii  KKlluubb  ––  EEggyyeennssúúllyybbaann  aa  NNõõ
Szeptember 17., péntek 17.30. A Balansz Nõi Klub az
egészen fiatal és az érettebb nõk és édesanyák életében
felett kérdésekre igyekszik megoldási javaslatokat adni
interaktív elõadások, workshopok, és tanácsadás formá-
jában. Jelentkezés és információ: augusztus 23-tól,
www.balansz.net,  info@balansz.net 
KKIISSKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGEEKK

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr.. Klubvezetõ: Kormos Vera. Szeptem-
ber 2., csütörtök 14.00 óra: Túratervek és élménybeszá-
molók.

Szeptember 16., csütörtök 17.00 óra: Erdély 1970.
Glogovácz Magda felvételei. Vetítéssel egybekötött elõ-
adás. Elõadó: Balla Zsuzsa.

BBuuddaappeessttii  VVáárroossvvééddõõ  EEggyyeessüülleett  II..  kkeerrüülleettii  ccssooppoorrttjjaa..
Szeptember 15., szerda 15.00 óra: Klubnap. Klubvezetõ:
Dávid Klára.

TTáájjaakk,,  KKoorrookk,,  MMúúzzeeuummookk  EEggyyeessüülleett  CChheemmoolliimmppeexx
NNyyuuggddííjjaass  CCssooppoorrttjjaa.. Szeptember 30., csütörtök 14.00
óra: Klubnap. Klubvezetõ: Cser Jánosné.

BBuuddaavváárrii  MMoozzggáásssséérrüülltt  SSzzeerrvveezzeett..  Szeptember 7.,
kedd 14.00 óra: Klubnap. Klubvezetõ: Osztraticzky Er-
zsébet. Akadálymentesített környezet!

BBaarroossss  GGáábboorr  TTuurriissttaa  KKlluubb..  Szeptember 3., péntek és
30., csütörtök 14.00 óra: Klubnap. Klubvezetõ: Malom-
hegyi Imre.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb.. Kezdés: szeptem-
ber 6. Minden hétfõn 10.00-13.00 óráig. A Klub minden
évben ingyenes elõadássorozatot tart az idõseket érintõ
kérdésekrõl. Az akadémia célkitûzései nyomán jött létre
az elsõ kerület idõs lakosaiból álló klub. Tagjai diavetítéses
elõadásokat, zenés táncos programokat és kiránduláso-
kat szerveznek.

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb. Kezdés:
szeptember 7. Minden kedden 18.00-22.00 óráig.
Klubvezetõ: Halász Pál. A Mahjong és a társasjáték klub
tagjainak lehetõségük van több szórakozási formát, tár-
sasjátékot is kipróbálni: így bárkit, aki társasjátékot sze-
retne játszani szívesen látunk! A csatlakozási lehetõség
folyamatos, várjuk családok, baráti társaságok jelentke-
zését is. Információ: www.zoldsarkany.hu; info@zoldsar-
kany.hu. Tagsági díj: 1.000 Ft/félév.

IIrrkkaa  KKöörr . Kezdés: szeptember 2. Minden csütörtökön
10.00 óra:Irodalomkedvelõk klubja. Klubvezetõ: dr. Nyit-
rai Xavér Pálné. A Boldog Batthyány-Strattmann László
Idõsek Akadémiájának Irka Köre nagy szeretettel vár köl-
tészet és zeneszeretõ barátokat.

ZZEENNEE
ZZoonnggoorraaookkttaattááss. Minden hétfõn és csütörtökön (elõze-

tes egyeztetés alapján). Tanít: Plutzer Gábor. Egyéni kép-
zés gyerekeknek, felnõtteknek, kezdõknek, haladóknak
egyaránt. Tandíj: 2.200 Ft/óra.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess..  Kezdés: szeptember 3.
Jelentkezés és meghallgatás: minden pénteken 16.00.
Zenei vezetõ: Kovács Ágnes. Egyéni korrepetáció, sze-
reptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõ-
ségek. Az együttes olyan résztvevõket vár, akik komo-
lyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, daliroda-
lom).

VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett..  Kezdés: szeptem-
ber 6. Hétfõ, szerda 18.00-20.00 óráig. Karnagy: Döb-
rössy János.
VVIIZZUUÁÁLLIISS  MMÛÛVVÉÉSSZZEETTEEKK  

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy.. Kezdés: szeptember
6. Hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óráig. Tanárok: Elakes
Károly Munkácsy-díjas képzõmûvész és Wechter Ákos
Barcsay-díjas festõmûvész. Helyszín: Fõ utca 3. Infor-
máció: Tulok Péter, 212-9239. Tandíj: napijegy 2.500 Ft,
két hét 12.000 Ft, egy hónap 16.000 Ft. Portré, aktmo-
dell utáni rajz, mintázás, festés, kroki, anatómiai ismere-
tek, felkészítés mûvészeti egyetemekre a négy évtizede
mûködõ rajziskolában.

BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb  aa  TTaabbáánn  MMoozziibbaann.. Szeptember 10.,
péntek 14.00 óra: Az ifjú Viktória királynõ - színes, felira-
tos, angol-amerikai történelmi dráma.

KKiiáállllííttááss  aa  mmaaggyyaarr  kkaattoonnaazzeennee  ttöörrttéénneettéérrõõll..  Szeptem-
ber 2-17. között „A katonakultúra szolgálatának évszá-
zadai” címmel. A magyar katonazene történetét bemuta-
tó kiállítást a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyomány-
õrzõ Egyesület hozta létre azzal a céllal, hogy teljességre
törekedve mutassa be a magyar hadikultúra szolgálatá-
nak évszázadait, ezzel tisztelettel adózva a katonazenei
szakma legendás elõdeinek. A kiállítás megtekinthetõ
elõzetes bejelentkezés alapján, kizárólag hétköznapokon!
Bejelentkezés és információ: 201-0324.

NNééppzzeennee  --  NNééppttáánncc..  Szeptember 4., szombat 19.00
óra: Sebõ Klub. Meghívott vendégek: Csatai László „Csi-
du”, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
népzene szakos hallgatói. Információ: www.rejtelmek.hu.
Belépõ: 1.000 Ft.

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb. Szeptember 26.,
vasárnap 19.00 órakor. A Misztrál zenei együttes orszá-
gos, kulturális klubhálózat megteremtésén dolgozik,
amelynek célja, elismert mûvészek segítségével a ma-
gyar irodalom és a zene népszerûsítése. Információ:
www.misztral.hu. Belépõ: 600 Ft.

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  iiffjjúússáággii  ccssooppoorrtt. Kezdés: szep-
tember 6. Minden hétfõn és csütörtökön 18.30-20.00.
Oktató: Szente János és párja. Tagdíj: 4.000 Ft/hó.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa.. Kezdés: szeptember 15-tõl. Hét-
fõtõl péntekig órarend szerint. Tanárok: Svajcsik Kristóf,
Kristó Zsófia, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária, Cseh István.
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei elõ-
képzettségtõl függetlenül folyik. Megfelelõ számú je-
lentkezõ esetén új szakok indulnak az iskolában: basz-
szusgitár, ének, jazz/klasszikus fuvola és szaxofon.
Információ: 06/30-4976-776, info@budaigitarisko-
la.hu, www.budaigitariskola.hu. Tandíj: 12.000 Ft/hó,
50.000 Ft/félév.
MMOOZZGGÁÁSS

Kezdõ társastánc tanfolyam. Kezdés: szeptember 7.
Minden kedden 19.30-21.00 óráig. Korhatár nincs, és le-
het pár nélkül is jelentkezni! Információ: Romvári Anna
06/30 5210-270, info@antretanciskola.hu, www.antre-
tanciskola.hu. Tandíj: 4.500 Ft/hó.

AArrggeennttiinn  TTaannggóó  --  pprraaccttiiccaa  ééss  mmiilloonnggaa..  Kezdés:szep-
tember 8. Minden szerdán 18.00 órakor. Vezeti: Götz
Andrea és Szõllõsi András. Információ: www.milonga.hu.
Belépõ: 1.000 Ft.

AAllaakkffoorrmmáállóó  kkoonnddiittoorrnnaa..  Kezdés: szeptember 7. Kedd,
csütörtök 15.30-16.30 és 16.30-17.30, szerda, péntek
7.30-8.30 és 8.30-9.30. Vezeti: Tóth Ildikó táncos. Rész-
vételi díj: 700 Ft, nyugdíjasoknak 600 Ft.

Hatha Jóga Tanfolyam. Kezdés: szeptember 6. Minden
hétfõn 18.00. Vezeti: Bakos Tímea. Részvételi díj: 5 000
Ft / hó (Az elsõ alkalom ingyenes).

„Fiatalító jóga” 50 éven felülieknek. Kezdés: szeptem-
ber 8. Szerda 10.00-11.30, csütörtök 17.30-19.00.
Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom,
bérlet: 3.200 Ft/4 alkalom
TTAABBÁÁNN  MMÚÚZZEEUUMM

ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttáássookk::  A Tabán története, A „Magyar
Horác” – Virág Benedek és kortársai.

Idõszaki kiállítások: A tabáni kiskocsmák, Kazinczy
Ferenc kapcsolata a Tabánnal és Virág Benedekkel. 

AA  TTaabbáánnii  TTûûzzvvéésszz  220000  éévvee - a Budavári Önkormányzat,
a Tabán Múzeum és a Tabán Társaság megemlékezése
sszzeepptteemmbbeerr  55--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1111..0000  óórraakkoorr  aa  ggeelllléérrtthheeggyyii
eemmlléékkttáábblláánnááll. 

Beszédet mond dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.
Utána emlékmise a Tabáni Szent Katalin templomban,
majd kiállítás megnyitó a Tabán Múzeumban. Közremû-
ködik a Tûzoltózenekar.

Szeptember 12., vasárnap 17.00 óra: Konferencia a
tabáni tûzvész emlékére a Tabán múzeumban. Elõadá-
sok: dr. Verdes Miklós: Szent Flórián, a tûzoltók védõ-
szentje, Prof. Rókay Zoltán: Schöfft József és Szent
Flórián, dr. Völgyesi Levente: Városi tûzrendészet a tabá-
ni tûzvész idõszakában, Oravecz Éva: 200 éves a tabáni
tûzvész, dr. Saly Noémi: A Tabán újjáépítése. Vezeti:
Jankóné Pajor Ildikó.

PPrrooggrraammookk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu
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