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Önálló kerületi parkolási társaság és saját
közterület-felügyelet létrehozásáról határo-
zott az önkormányzat képviselõ-testülete. Az
augusztusi rendkívüli testületi ülésen a De-
zsõ utcai játszóház eszközvásárlását is támo-
gatták a képviselõk. 

Bevezetõjében dr. Nagy Gábor Tamás minde-
nekelõtt a júliusi testületi ülés óta eltelt idõszak
eseményeit foglalta össze, majd beszámolt a Bu-
dapesti Önkormányzatok Szövetségének megala-
kulásáról. Az érdekképviselet munkájában ere-
detileg 22 kerület vett részt, azonban késõbb a 13.
kerület is jelezte, hogy csatlakozik a kezdeménye-
zéshez. Dr. Nagy Gábor Tamás reményei szerint,
a BÖSZ hatékonyan fogja képviselni a kerületek
érdekeit a fõvárossal folytatott tárgyalásokon. 

Kerületi parkolási társaság alakul

A polgármesteri beszámolót követõen került sor
a napirendi pontok megvitatására. Mint kide-
rült, a rendkívüli testületi ülés összehívása a kerü-
leti önálló parkolási társaság felállításához kap-
csolódó költségvetési rendelet módosítása, vala-
mint az ezzel járó feladatok megtárgyalása miatt
vált szükségessé. Dr. Lukácsné Gulai Anna pénz-
ügyi igazgató arról tájékoztatta a képviselõket,

hogy a rendszer elindítása mintegy 120 millió fo-
rintba kerül, azonban az ÁFA visszaigénylés miatt
a valódi költség nem éri el a 100 millió forintot.
Elkészültek a megtérüléssel kapcsolatos számítá-
sok, ezek ismeretében elmondható, hogy a par-
kolási társaság már rövid idõn belül nyereségessé
tehetõ. További elõnyt jelent, hogy a szolgáltatás
átvételével a kerület teljes területének parkolását
az önkormányzat ellenõrizheti. Ehhez kapcsolód-
va átalakul a vári parkolás és áthajtás rendje is. Az
eddiginél lényegesen modernebb beléptetõ ka-
puk és informatikai rendszerek beszerzésére köz-
beszerzési eljárást írnak ki, melynek sikerességé-
hez a szakértõi vélemények szerint a már elfoga-
dott költségvetést meg kell emelni. Ennek kö-
szönhetõen többek között olyan jegykiadó auto-
maták megvásárlására is mód nyílik, amelyek eu-
rót és bankkártyát is elfogadnak. Szintén a költ-
ségvetési rendelet módosítása szükséges ahhoz,
hogy megvalósulhassanak a Dezsõ utcában kiala-
kított játszóház, illetve a Naphegyi Óvoda még hi-
ányzó eszközbeszerzései. Az elõterjesztést 10 igen
és 4 tartózkodás mellett elfogadták a képviselõk. 

A képviselõ-testület döntött a közterületi par-
kolási rendszer beindításáról és kerületi üzemel-
tetésérõl, valamint a Fõvárosi Önkormányzatok
Parkolási Társulásának felmondásáról. 

(Folytatás a  3. oldalon)

Önálló közterület-felügyelet 
alakul a kerületben

Augusztus 27-én sok család látogatott el a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontba, hogy együtt
búcsúztassák a nyarat. A Republic együttes hírére messzi földrõl is érkeztek rajongók. Cipõék
mindent beleadtak, koncertjük a jól bevált recept szerint indult: még a színpadra lépés elõtt leját-
szották az Illéstõl a Miért hagytuk, hogy így legyen címû dalt, majd a cirkuszi indulóra megjelen-
tek a tagok. Cipõ (Bódi László) így mutatta be társait: Patai Tamás – légtornász, Boros Csaba – ál-
latidomár, Nagy László Attila – mélyvízi búvár, Tóth Zoltán – költõ. Nyitódalukat, a „Neked köny-
nyû lehet”-et, majd a többi jól ismert számot, a közönség végig velük énekelte.

(Képriportunk a 6. oldalon)
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Budavári Zenei
Szalon 22001111  õõsszz
Szeptember 13-án, 17 órakor kezdõdik az õszi
szezon a Budavári Zenei Szalonban. A téma:
Átiratok. Szilasi Alex zongoramûvész vendége
Ittzés Gergely fuvolamûvész lesz. Az átiratok
olyan különleges kompozíciók, amelyek az
eredetitõl eltérõ hangszerre vagy együttesre
készült változatai egy zenemûnek. A hangsze-
res zene sajátossága, hogy egyes hangszercso-
portokkal mostohán bánt a zenetörténet. Ezt
a hiányt zseniális muzsikusok számos alka-
lommal átirataikkal pótolták. Egyik ilyen kor-
társ muzsikusunk Ittzés Gergely Liszt-díjas fu-
volamûvész, aki mindig irigyelte a hegedûsök
gazdag kamararepertoárját, és már fõiskolás-
ként kitûnt mesteri átirataival. Szilasi Alex és
Ittzés Gergely már több mint két évtizede ka-
marapartnerek, ritka közös fellépéseiket a ze-
nei szakma mindig nagy figyelemmel kíséri.

A Budavári Zenei Szalon további program-
jaira 2011. október 18-án, november 8-án, és
december 13-án 17 órakor kerül sor.

Szüreti felvonulás 
és ünnepi áldomás
Szeptember 10-én, a Borfesztivál keretében újra megrendezik a Szüreti felvonulást a Budai
Várban. A menet 13.00 órakor indul Szentháromság térrõl, majd 13.30 órakor érnek a Ka-
pisztrán térre, ahol dr. Nagy Gábor Tamás, a Budavári Önkormányzat polgármestere és Hans
Schaidinger, Regensburg fõpolgármestere köszönti a menetet. Ezt követõen Szarka Tamás mond
áldomást a tokaji borra, közremûködik Szarka Gyula és együttese, Szarka Tamás, Kertész Tánc-
egylet, Gázsa zenekar.

A szüreti menet további útja a Borfesztivál helyszínére vezet, amelynek bejárata elõtt, a Szent
György utcában a Boros kézmûvességek vására és bemutatója ígérnek újabb programlehetõséget.   

Kõvitézek avatása 
Szeptember 17-én (szombaton) 17.00 órakor
kerül sor a Halászbástyánál, a Szent Mihály ká-
polna mellett lévõ felújított kõvitéz-szobrok
ünnepélyes átadására. A rendezvényre szere-
tettel váruk mindenkit! Kerületi parkolási rendszer üzemeltetésérõl döntött az önkor-

mányzat képviselõ-testülete
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Általános tájékoztató

Tisztelt Kerületi Polgárok!
A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a
Magyar Köztársaság területén a természetes
személyekrõl és a lakásokról nép- és lakás-
számlálást (a továbbiakban: népszámlálás)
kell tartani. A népszámlálás adatfelvéte-
lének eszmei idõpontja 2011. október 1., 0 óra,
az adatszolgáltatónak erre az idõpontra jel-
lemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a
kérdõív kérdéseit.

A törvény szerint az adatszolgáltatás - a nemze-
tiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós be-
tegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kér-
dések kivételével – kötelezõ. Az adatszolgálta-
tók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó
adatokat a valóságnak megfelelõen megadni.

Ennek megfelelõen a Központi Statisztikai
Hivatal 2011. október 1. és 31. napja között nép-
számlálást tart a teljes magyarországi lakásállo-
mányra és a népesség egészére kiterjedõen. A
pótösszeírásra 2011. november 1. és 2011. no-
vember 8. között kerül sor. Kerületünkben az
adatszolgáltatás 154 körzetre terjed ki.

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott
pillanatra, az eszmei idõpontra vonatkozó sze-
mély- lakásösszeírás, amely alapvetõ jelentõsé-
gû adatokat biztosít az ország lakosságáról, a
népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsá-
gi, foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és
családok összetételérõl, valamint a lakások
fõbb jellemzõirõl. A teljes körû, minden sze-
mélyre és lakásra kiterjedõ információk orszá-
gos, regionális, megyei, kistérségi, települési
sõt településen belül meghatározott területi
egységekre vonatkozóan is csoportosíthatóak,
így hosszú idõre elengedhetetlenül fontosak a
központi és helyi közigazgatás, a gazdasági és a
társadalmi élet szereplõi számára a döntések
elõkészítéséhez, a társadalmi folyamatok átte-
kintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi magyar-
országi népszámlálás módszere és vizsgálati té-
makörei összhangban vannak a korábbi nép-
számlásainkkal, így megalapozzák a gazdasági
és társadalmi változások vizsgálatát, továbbá az
ENSZ és az Európai Unió ezen idõszakra vonat-
kozó népszámlálási ajánlásaival, ami lehetõsé-
get biztosít a más országokkal való összehason-
lításra is.

Magyarországon mai értelemben vett nép-
számlálást 1869 óta tartanak, általában tízéven-
ként, így a 2011. évi a 15. lesz a magyar népszám-
lálások sorában.

Elsõ ízben nyílik mód a kérdõívek elektroni-
kus kitöltésére 2011. október 1. és október 16.
napja között.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezett-
ségét három módon teljesítheti:
l A kérdéseket megválaszolók az interneten

keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu hon-
lapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetõvé válik a nép-
számlálási kérdõ ív csomag online felületen tör-
ténõ kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód
az adott címre szóló adatszolgáltatási csomag-
ban eljuttatott lakáskérdõív elsõ oldalán, az „
Azonosító” és az „Internetes belépési kód” me-
zõben található. Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési mó-
dot kell választania. A kérdések internetes
megválaszolására 2011. október 1-16. között van
lehetõség.
l Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-

szolhatja a borítékban lévõ kérdõívek kitölté-
sével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdõ-

íveket a kapott borítékba visszahelyezve a
számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor ismét
felkeresi az adott címet. Amennyiben az adat-
szolgáltató csomagban található egy darab sze-
mélyi kérdõív nem elegendõ az adatszolgálta-
tási kötelezettség teljesítéséhez, a számlálóbiz-
tos ellátja a válaszadót a megfelelõ mennyiségû
kérdõívvel. A papír alapú önkitöltésre a felvé-
tel elsõ két hetében, 2011. október 1-16. között
van lehetõség.

l Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-
szolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki
az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. ok-
tóber 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a bo-
rítékban található kérdõívek megõrzése.

A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához
számlálóbiztosokra van szükség. A számláló-
biztosok az adatgyûjtés fõszereplõi. Számlá-
lóbiztos csak nagykorú, cselekvõképes személy
lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörze-
tek száma és mérete határozza mag. Kerüle-
tünkben egy-egy számláló körzetbe átlagosan
130 cím tartozik. A számlálóbiztosokról a tele-
pülési népszámlálási felelõs gondoskodik, kivá-
lasztásukat a KSH által megadott szempontok
alapján végzi.

A számlálóbiztosok elõzetesen összeállított
adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely ösz-
szeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató
levelet, a kérdõívet (lakáskérdõív és személyi
kérdõív), valamint a kitöltést segítõ útmutatót.
A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos elsõ
feladata, hogy az eszmei idõpont elõtt bejárja a
számláló körzetét, ellenõrizze a számlálókörzet
címállományának teljességét, és a számlálókör-
zetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe
tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói cso-
magot, és pontosítsa a címeket.
Számlálóbiztosok feladatai:

1.) Jelentkezés a munkára
A munkára jelentkezõk kitöltik a „Számlá-

lóbiztosi jelentkezési lap”–ot (papíron vagy in-
ternetrõl kinyomtatva). Ez kérdéseket tartal-
maz a jelentkezõrõl (iskolai végzettség, élet-
kor), elérhetõségérõl (cím, telefon, e-mail), az
általa megjelölt összeírási területrõl (ahol dol-
gozni szeretne), továbbá egy nyilatkozat arról,
hogy a munka feltételeként vállalja az elõzetes
tananyag elsajátítását, a tantermi oktatáson va-
ló részvételt, és hogy a munkát a megismert el-
várások (ismeretek, készségek, tulajdonságok)
tudatában vállalja.

2.) Elõzetes felkészülés, minõsítésben való
részvétel

Augusztus 15. után a számlálóbiztos a telepü-
lési felelõstõl (jegyzõ) elektronikus (CD-n/DVD-
n, illetve interneten is elérhetõ) és írott formá-
ban megkap egy tananyag csomagot, amelyet
még a tantermi képzés elõtt el kell sajátítania.
Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiz-
tosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi
kérdõívet, például saját magáról és otthonáról,
valamint megválaszolja a tanulást segítõ önel-
lenõrzõ kérdéseket, és kitölti a tudását ellenõr-
zõ feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próba-
ként kitöltött kérdõívvel együtt – a tantermi ok-
tatására magával hoz. A népszámlálás végrehaj-
tásáról szóló Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelõen szerzõdést csak a tantermi okta-
tást követõen azzal a számlálóbiztossal lehet
kötni, aki az elõzetes felkészülés során tanultak-
ról ellenõrzõ kérdések (teszt) formájában szá-
mot adott, és megfelelõ minõsítést kapott.

3.) Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban kerül sor a számláló-

biztosok fél napos tantermi képzésére, ame-
lyen a részvétel kötelezõ. Csak az a számláló-
biztos dolgozhat a terepen, aki az elõzetes fel-
készülés után részt vett a tantermi oktatáson
és az ellenõrzõ feladatok (teszt) alapján megfe-
lelõ minõsítést kapott. A tantermi oktatásra a
résztvevõknek egy-egy kitöltött lakás – és sze-
mélyi kérdõívvel (pl: saját magukról és ottho-
nukról) kell érkezniük. Az összeíráshoz szük-
séges anyagokat (kérdõívek, táska, igazolvány,
íróeszköz, címjegyzék, térkép… stb.) számlá-
lóbiztos a tantermi oktatás és a szerzõdéskö-
tést követõen (nem az oktatás helyszínén)
kapja meg.

4.) Címek ellenõrzése, kérdõívek kikézbe-
sítése az adatszolgáltatóknak

Szeptember 27. és 30. között a számlálóbiztos
a számlálókörzetet lakásról-lakásra végigjárja
és minden címre eljuttatja az adatszolgáltatók-
hoz az adatszolgáltatói csomagokat, amelyek
tájékoztató levelet, kérdõíveket (lakáskérdõív
és 1 db személyi kérdõívet), ill. kitöltési útmuta-
tót tartalmaznak. Ahol szükséges, javítja, illet-
ve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról
értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezd-
heti meg a kérdõívek kitöltését, csak tájékozód-
hat a válaszadás várható módjáról és az igényelt
papír kérdõívek számáról. 

5.) Az adatgyûjtés végrehajtása
Október 1-jétõl kezdõdõen a számlálóbiztos

újra végigjárja a számlálókörzetét és minden cí-
men felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatók-
kal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon
válaszolhatják meg a kérdõívet. Aki papíron
maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi
kérdõívet hagy, ahányan ott laknak és egyezte-
ti a kitöltött kérdõívek átadásának idõpontját.
Akik személyes interjút kérnek, azoknál kitölti
a lakás – és személyi kérdõíveket. Ebben a sza-
kaszban a számlálóbiztos folyamatosan kap-
csolatot tart felülvizsgálójával, hogy napraké-
szen tájékozódjon arról, mely lakásokban töl-
tötték már ki interneten a kérdõívet. Ezeket a
lakásokat már nem keresheti fel személyesen.

6.) Az elvégzett munka átadása
ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a
papír kérdõíveket, ott a számlálóbiztos össze-
gyûjti azokat és az általa lekérdezett kérdõívek-
kel együtt eljuttatja a felülvizsgálóhoz. A hibás
vagy hiányzó adatokat javítja, illetve pótolja a
hiba természetétõl függõen esetleg az adat-
szolgáltató ismételt megkérdezésével. A kérdõ-
íveket az instrukcióknak megfelelõen rendezi,
egyezteti a címjegyzéken szereplõ adatokat a
felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.

Fekete Sándorné, okmányiroda vezetõ

Népszámlálás 2011

Házszámok, ajtószámok, 
címek pontosítása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje felhívja Buda-
pest I. kerület lakosságának figyelmét, hogy a
2011. év októberében megtartásra kerülõ
népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében,
elengedhetetlen a címek egyediségének biz-
tosítása, illetve azok beazonosíthatósága.
Ezért valamennyi lakóépületen szükséges fel-
tüntetni annak pontos számát.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a ház-
számok, az ajtószámok a címek postaládán va-
ló kihelyezésérõl, elhelyezésérõl gondoskodni
szíveskedjenek, hiszen a számlálóbiztosok
csak így tudják minden adatszolgáltatóhoz el-
juttatni az adatszolgáltatói csomagot.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya, megbízott jegyzõ

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
lakások és helyiségek

eladására, valamint helyiségek
bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

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

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

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

menüpont alatt. 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a 

Budapest I. kerület, 
Iskola u. 28. alatti 

felépítményes ingatlan 
bérbeadására.

A pályázat beadási határideje:
2011. szeptember 27-én 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit 
tartalmazó kiírás megtekinthetõ 

a www.budavar.hu internet címen, a
Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda 

hivatkozása alatt, valamint a Budapest 
I. kerület Budavári Önkormányzat 

Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 17/2011. (VIII. 26.)
Önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2011. évi költségve-
tésrõl szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendelet módo-
sításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt
11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaall--
ttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaa--
ppeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001111..  éévvii
kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22001111..  ((IIIIII..  44..))  KKtt..  rreennddeellee--
ttéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz
aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-tes-
tület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi módosított összes bevételi elõirányzatát a
kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával
együtt 11. 014.485 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz.
és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-tes-
tület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebb-
ségi önkormányzatok kiadásaival együtt 11.
014.485 e Ft-ban állapítja meg. 
EEbbbbõõll::

- az intézmények módosított mûködési kiadását
a 3/a. sz. melléklet szerint

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe
tartozó szakfeladatok módosított mûködési kiadá-
sát a 3/c. sz. melléklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék mó-
dosítását a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz.
melléklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz.
melléklet szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala
dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fo-
gadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetés-
ének módosítását az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet
szerint tudomásul veszi.”

3. §
A Rend. 7.§-ának pénzintézeti felsorolása kiegészí-
tésre kerül az alábbiak szerint: - FHB Bank Zrt.

4. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2011. augusztus 26-án lép hatályba, az-
zal a kitétellel, hogy a 3. §-ban meghatározott ki-
egészítését 2011. augusztus 14-tõl kell alkalmazni.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya      dr. Nagy Gábor Tamás
mb. jegyzõ                                               polgármester

RReennddeelleett

Hajókirándulás az
Idõsek Világnapján
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat az Idõsek Világnapja alkalmából szervezen-
dõ hajókirándulásra szeretettel várja az I. kerü-
leti idõs polgárok jelentkezését. A hajókirán-
dulás idõpontja: 2011. október 1., szombat.
Program:
• 07.30 órakor gyülekezés az I. kerületi Batt-
hyány téren.
• Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl
8.00 órakor.
• Útvonal: Budapest – Visegrád – Budapest.
• Ebéd a hajón. 
• Érkezés Budapest Batthyány térre várható-
an 15.00 órakor.

Jelentkezési határidõ: 2011. szeptember 12-
15.között 9.00-12.00, és 13.00-15.00 órakö-
zött, valamint 2011. szeptember 16-án 9.00-
12.00 óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi
címeken: Budavári Önkormányzat I. számú
Idõsek Klubja, 1015 Budapest, Hattyú u. 16.,
telefon: 201-9735.

Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Gondozási Központ, 1013 Budapest, Atti-
la út 8., telefon: 225-3268.

A jelentkezés szükséges okmányok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény.

A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy rok-
kantsági nyugdíj havi összege ne haladja meg a
142.500,- Ft-ot.

Segítõket keresnek
Önkéntes segítõket keres az Otthon Segítünk
Alapítvány. A 2002. óta tevékenykedõ szolgá-
lat feladatának a kisgyerekeket nevelõ csalá-
dok segítését tûzte ki célul. 

A segítségre szoruló családok száma to-
vábbra is magas, ám a szolgálatot vállaló ön-
kéntesek megfogyatkoztak. Az alapítvány
ezért rövidesen ingyenes felkészítõ tanfolya-
mot indít, melyre várja azoknak a segítõ
szándékú embereknek a jelentkezését, akik
fontosnak tartják, hogy kerületünkben testi-
leg és lelkileg is egészséges gyerekek csepe-
redjenek. 

A szolgáltatás a családok számára ingyenes
és az önkéntesek ellenszolgáltatás nélkül,
szabadidejükben végzik a tevékenységüket.
Az alapítvány a 365 1436-os telefonszámon,
vagy a 06 30-311 7094-as mobilszámon  ér-
hetõ el munkaidõben. További információt a
www.otthonsegitunk.hu világhálós oldalon
találhatnak az érdeklõdõk, vagy írhatnak a
medveyj@freemail.hu címre.

Pontosan 
Augusztus 19-i lapszámunkban pontatlanul írtuk le
a születésnapját ünneplõ dr. Vígh Béláné, Nagy
Klára nevét. Az érintettektõl elnézést kérünk.  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról)

A törvényi szabályozás változásával ugyanis a par-
koltatás önkormányzati hatáskörbe került, a tevé-
kenységet a települések kizárólag saját intézmé-
nyükön, vagy száz százalékos önkormányzati tu-
lajdonú cégen keresztül végezhetik. Dr. Nagy
Gábor Tamás elmondta, hogy a szakértõi ajánlás,
illetve a szomszédos kerületek tapasztalatai alap-
ján a jövõben a Várkapu kft. látná el a feladatot.
Miseje Balázs képviselõ (Jobbik)hozzászólásában
kifejtette, örül annak, hogy az önkormányzat ve-
zetése végül az övével megegyezõ ajánlást tett.
Javasolta ugyanakkor, hogy a Parking és más cé-
gek ajánlatát is megismerhesse a testület, illetve
kétségeinek adott hangot amiatt, hogy a rendelet-
tervezetben szerepel külsõ cégek bevonásának le-
hetõsége is. A pénzügyi igazgató válaszában hang-
súlyozta, hogy nincsen szó kiszervezésrõl, azon-
ban néhány részfeladatot csak külsõ cég láthat el,
mint például a parkolási órák javítása. Hozzá-
tette: az üzemeltetés mindenképpen az önkor-
mányzat irányításával folyik majd, így a parkoló
õrök is saját alkalmazottak lesznek. Mindezt a
polgármester azzal egészítette ki, hogy szeretnék,
ha január elsejétõl már az önkormányzat szedné a
kerület útjain a parkolási díjat. Az elõterjesztést a
képviselõ-testület egyhangúan elfogadta.

Kerületi közterület-felügyelet alakul

Saját hatáskörébe  vonja a közterület-felügyeleti
tevékenységet az önkormányzat, ezzel a kerület
területén az eddigi fõvárosi helyett, várhatóan
már januártól saját közterület-felügyelet kezdi
meg mûködését. Dr. Nagy Gábor Tamás érvelé-
se szerint a változtatásnak két oka van: egyrészt a
tapasztalatok azt mutatják, hogy az önálló parko-
lási társaság akkor a leghatékonyabb, ha kiegé-
szül a saját közterület-felügylet üzemeltetésével.
A másik, talán ennél is fontosabb indok, hogy a
lakosság irányából kifejezett igény mutatkozik a
kerületi közterület-felügyelet létrehozására. A
készülõ Közterületi Viselkedési Kódex társadal-
mi vitája részeként megtartott fórumokon részt-
vevõ polgárok egyértelmûen kinyilvánították,
hogy elégedetlenek a fõvárosi felügyelet munká-
jával, szeretnék, ha az önkormányzat átvállalná a

feladatot. Dr. Lukácsné Gulai Anna arra hívta
fel a figyelmet, hogy a parkolóõrök és a hat fõs
közterület felügyelõk párban dolgoznának, ezzel
jelentõsen javítható a parkolási fegyelem és a
közrendet védõ rendeletek betartatása.

Vecsey András képviselõ (Fidesz-KDNP)remé-
li, hogy a büntetések körül kialakult áldatlan álla-

potok megszûnnek a saját közterület-felügyelet-
tel. A képviselõ javasolta, hogy a közterület-fel-
ügyelõk munkáját a közös járõrözés megszervezé-
sével polgárõrök is segítsék. Váradiné Naszályi
Márta képviselõ (LMP)szerint az a fontos, hogy a
felügyelet segítse a polgárokat és a kerületbe érke-
zõket a szabályok betartásában. 

Dr. Nagy Gábor Tamás mindenkit megnyugta-
tott, hogy a felügyeletnek nem a pénzszerzés, és a
büntetés lesz a célja. Ott viszont, ahol a kisebbség

sérti a többség érdekeit, elvárja, hogy a felügyelõk
igenis erélyesen lépjenek fel. Példaként felhozta,
hogy a szabálytalanul parkolókat a parkolóõr és a
polgárõr nem tudja szankcionálni, ehhez rendõr-
re, vagy közterület-felügyelõre van szükség, hi-
szen nekik van erre jogosultságuk. Ugyancsak
elõnyt jelent, hogy a közterület-felügyelõk hétvé-

genként is ott lehetnek a közterületeken, ami kü-
lönösen a nagyrendezvények esetében fontos.  A
jó szó ugyanis legtöbbször nem elég, a jogkövetõ
magatartás elõsegítése pedig hatósági feladat,
amit remélhetõen januártól a kerületi közterület-
felügyelõk látnak el. A testület a rendeletterveze-
tet egyhangúlag elfogadta. 

Szintén teljes egyetértéssel szavazták meg a kép-
viselõk az önkormányzat könyvvizsgálói feladatát
ellátó CC Audit megbízatásának újabb két évre
szóló meghosszabbítását, valamint a bajor hõsök
emléktáblájának felállítását a Lovas úti várfalsza-
kaszon.

Az Anjou-bástya alatti, jelenleg névtelen közte-
rület nevét a testület 1686-os emlékparkra változ-
tatta, továbbá helyt adott a budai borkultúra ápo-
lását felvállaló Szent György Borrend Egyesület
kérésének, így a civil szervezet a jövõben használ-
hatja a budavári jelzõt. 

Ingyenes használatbavételi szerzõdést kötött az
önkormányzat a Dezsõ utcában ideiglenesen ki-
alakított új játszóház üzemeltetésére, a Nyárs ut-
cai játszóházat már egy éve sikeresen mûködtetõ
Naphegyi Róbert Gida Alapítvánnyal. A játszó-
házak beindítását a pénzügyi igazgató azzal ma-
gyarázta, hogy az idei nevelési évben 40-50 gyerek
került óvodai várólistára. Õket - a piaci áraknál
ötven százalékkal olcsóbban - részben a tavaly
megnyitott Nyárs utcai játszóház, és a hamarosan
elkészülõ Dezsõ utcai intézmény fogadja. Képvi-
selõi kérdésre dr. Nagy Gábor Tamás elmondta,

hogy a Róbert Gida Alapítvány a Naphegyi óvoda
saját alapítványa, ami garanciát jelent a szakszerû
üzemeltetésre.

A kerület szociális életét érintõ változás, hogy
Madár Csaba kérte közszolgálati jogviszonyának
megszüntetését, amit az önkormányzat elfoga-
dott, mivel a szolgáltatási központ irányítója fon-
tos állami feladatot kapott. Dr. Nagy Gábor
Tamás azt is elmondta, hogy a kormányhivatal el-
lenõrzést folytatott az anyakönyvi hivatalban, a
feltárt hiányosságok miatt egy munkatárstól meg-
vált az önkormányzat. Jól halad a Kerület kártyá-
ról szóló rendelet elõkészítése, a programhoz már
most 104 vállalkozás jelentette be csatlakozási
szándékát, a rendszer a tervek szerint január else-
jétõl mûködne. A kártya nem csupán a vásárlás-
kor, illetve a szolgáltatások árából adna különbö-
zõ engedményeket, hanem az elképzelések sze-
rint a szociális ellátások igénybevételét és egysze-
rûbbé tenné.                                                                K. Á.

Elkészült az új pavilon a Savanyúleves rondellán
ÜÜnnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt,,  sszzeepptteemmbbeerr  1111--éénn  aaddjjaa  áátt  aa  mmeeggsszzééppüülltt  TTóótthh  ÁÁrrppáádd  ssééttáánnyytt  ééss  aa
SSaavvaannyyúúrroonnddeelllláánn  vviisssszzaaééppíítteetttt  kkoorrhhûû  ppaavviilloonntt  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt..  AA  ddéélluuttáánn  nnééggyy  óórraakkoorr  kkeezzddõõddõõ
eesseemméénnyyeenn  mmeegglleeppeettéésseekkkkeell,,  ttéérrzzeennéévveell,,  ccssaallááddii  pprrooggrraammookkkkaall  vváárrjjáákk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett..  

Megalakult a Budapesti 
Önkormányzatok Szövetsége 
A képviselõ-testületi ülésen dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester beszámolt a Budapesti
Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) megala-
kulásáról. A szervezet olyan közös kérdésekkel
foglalkozik majd, mint az közoktatást és egész-
ségügyet érintõ jogszabályok, az önkormányzati
törvény és Budapest tíz éves fejlesztési koncep-
ciója. A Szövetség megalakításában - a helyi ön-
kormányzati Képviselõ-testületek felhatalmazá-
sával - mind a 23 budapesti kerület részt vett. A
Fõvárosi vezetés kinyilvánította, hogy a Szövet-
ség megalakulásában nem kíván részt venni. 

A szövetség az alakuló ülésen elfogadta az
Alapszabályát, és megválasztotta az Elnökségét.
A BÖSZ elnöke dr. Nagy Gábor Tamás, az I. ke-
rület polgármestere, az Elnökség tagjai dr. Láng
Zsolt, a II. kerület polgármestere, Rogán Antal,
az V. kerület polgármestere, Riz Levente, a XVII.
kerület polgármestere.

Nagy Gábor Tamás elmondta, a BÖSZ célja
a fõváros egésze szempontjából fontos kérdé-
sekben a közös álláspont kialakítása, stabil ér-
dekképviselet megteremtése, amelyet partner-
ként kezelnek. A közgyûlési formában mûködõ
BÖSZ megalakításának szándékáról már júni-
usban határoztak kerületi polgármesterek. Az
önkormányzati összefogást a szövetség alapsza-
bályában azzal indokolták, hogy „az elmúlt húsz
évben nem jött létre szervezett együttmûködés
a budapesti önkormányzatok között, s a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy ennek kárát látta vala-
mennyi kerület és egész Budapest". A csatlako-
zásról szóló döntésekkel egy idõben a kerületek
sorra léptek ki a korábbi érdekvédelmi szerve-
zetbõl, a Budapesti Kerületek Országos Önkor-
mányzati Szövetségébõl, korábbi nevén a Buda-
pesti Külsõ Kerületek Önkormányzati Szö-
vetségébõl. A BÖSZ alapszabályban deklarált
célja az egymás közötti hatékony együttmûkö-
dés elõsegítése, a „közös gondolkodás” a vá-
rosszerte jellemzõ problémák megoldása érde-
kében, valamint a budapesti és kerületi érdekek
hatékony érvényesítése.

Minden évben jelentõs tételt jelent a gyerme-
kes családok költségvetésében az iskolakezdés.
A terhek csökkentését szem elõtt tartva, a rá-
szorulókat idén is többféle, önként vállalt tá-
mogatással segíti az önkormányzat. 

Egyszeri beiskolázási segélyt vehet igénybe az álta-
lános iskolás, vagy 19. életévét még be nem töl-
tött nappali tagozatos középiskolás gyermek szü-
lõje, amennyiben a gyermek nevelésérõl saját
háztartásában gondoskodik, valamint a család
egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg a nyug-
díjminimum összegének kétszeresét, jelenleg
57.000 forintot. A támogatás mértéke - iskolásko-
rú gyermekenként - a nyugdíjminimum 30%-a
(8.600,- Ft), amelyet az önkormányzat a tanévkez-
déskor folyósít. A kérelem szeptember 30-ig
nyújtható be. Fontos tudnivaló, hogy nem jogo-
sult beiskolázási segélyre, aki a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatás alapján járó évi egyszeri
támogatásban részesül.

A segély megállapításhoz szükség van a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatának másolatá-
ra, valamint 16 évnél idõsebb nappali tagozatos
középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás be-
mutatására. 

Szociális tanulmányi ösztöndíj adható az általá-
nos iskola negyedik osztályát már befejezõ, vala-
mint a középiskola nappali tagozatos tanulója ré-
szére, legfeljebb 22. életévének betöltéséig, ha az

elõzõ tanév záró tanulmányai átlaga 4,5 vagy a fö-
lött van (nem számítandó a magatartás és szorgal-
mi jegy), valamint családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
másfélszeresét (2011-ben 42.750 forint). A támo-
gatási igényt szeptember 30-ig fogadja az önkor-
mányzat. Havi összege 4.300 forint, a folyósítás

idõtartama szeptember 1-tõl augusztus 31-ig tart.
Ezt követõen az egyéb feltételek fennállása esetén a
tanuló ismét jogosulttá válik, ilyen esetben új eljá-
rás keretében kell vizsgálni a jogosultságot.

Az ösztöndíj megállapításához szükség van az
igénylõ és családtagjai jövedelemigazolására, a ta-
nuló születési anyakönyvi kivonatának másolatá-
ra, a 16. életévét betöltött középiskolás esetén is-
kolalátogatási igazolásra, valamint a megelõzõ
tanév bizonyítványáról készített, az iskola által
hitelesített másolatra.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kap-
hat 18. életévének betöltéséig az a gyermek, aki-
nek családja idõszakosan létfenntartási gondok-
kal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetõ rend-
kívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a
szülõ vagy más törvényes képviselõ igényelheti,
mértéke legfeljebb– gyermekenként és alkalman-
ként – a nyugdíjminimum összege (28.500 fo-
rint). A támogatás a gyermek részére évente legfel-
jebb két alkalommal állapítható meg. A jogosult-
ság igazolásához szükség van az igénylõ és család-
tagjai jövedelemigazolására a kérelem benyújtá-
sát megelõzõ 3 hónapról, az igénylõ és családtag-
jai vagyonnyilatkozatára, környezettanulmányra
és családgondozói véleményre. A kérelemhez csa-
tolni kell a létfenntartási gondokat, illetve a lét-
fenntartást veszélyetetõ élethelyzetet igazoló ok-
iratokat vagy egyéb dokumentumokat.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fo-
lyósításával a gyermek szociális helyzete alapján jo-
gosultságot szerez étkeztetési támogatásra, az au-
gusztus és november hónapokban fizetendõ eseti
támogatásra (gyermekenként 5.800 forint), illetve
a külön jogszabályban meghatározott egyéb ked-
vezményeknek az igénybevételére. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
got egy évre állapítják meg, az önkormányzat a ka-
rácsonyi rendezvények alkalmából a családokat
további pénzbeli támogatásban is részesítheti.

A támogatási kérelmek a Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáin nyújthatók be az erre a célra rendszeresí-
tett formanyomtatványokon. - pp

Emléktáblát kapnak a regensburgi bajor katonák
Buda visszafoglalásának 325. évfordulója alkalmából, szeptember 9-én 15.00 órakor az Anjou bástya
oldalában emléktáblát állít az ostrom alatt hõsi halált halt regensburgi bajor katonák tiszteletére a
Budavári Önkormányzat. Az errõl szóló határozatot a képviselõ-testület ellenszavazat nélkül fogadta el. 

Buda visszafoglalásakor, 1686 nyarán az Anjou-bástya alatti várfalat törték át elõször a rohamot in-
dító soknemzetiségû csapatok. Elõször 1934-ben a várba benyomuló háromszáz spanyol katona hõ-
siességének tiszteletére helyeztek el márványtáblát a falszakaszon, 1940-ben majd két évvel késõbb
ide került az ostromot vezetõ és a bástyára a magyar lobogót elõször kitûzõ hajdúk dicsõségét meg-
örökítõ alkotás. Az 1940-es években Árkay Aladár tervei alapján emlékkövet és egy zászlórudat állí-
tottak fel, megjelölve azt a helyet, ahol a százötven éves török uralom után 1686. július 27-én elõször
lengett a magyar zászló. Az ezredfordulón a Budavári Önkormányzat a katalán katonáknak állított em-
léket a várat visszaszerzõ harcok egyik legfontosabb helyszínén. Mivel a felmentõ csapatokhoz szinte
Európa valamennyi országából érkeztek katonák, az önkormányzat úgy döntött, hogy a harcokban
legnagyobb részt vállaló nemzetek helytállását külön-külön is elismeri. 

A képviselõ-testület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakértõi véleményét figyelembe véve úgy
határozott, hogy a katalánok után, idén a regensburgi bajor katonák tiszteletére helyez el márványtáb-
lát a várfalon. Az emléktábla avatásra, amelyen jelen lesz Hans Schaidinger, Regensburg fõpolgármes-
tere, mindenkit szeretettel várunk!  

Önálló közterület-felügyelet alakul a kerületben

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény 
Jövedelem feltétel

11.. Egy fõre jutó jövedelem 2011. évben
39.900,-Ft/hót nem éri el.

22.. Egy fõre jutó jövedelem 2011. évben
37.050,-Ft/hót nem éri el.
Családi körülmények

ha gyermeket egyedül álló szülõ, ill. más törvé-
nyes képviselõ gondozza, vagy ha a gyermek tar-
tósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy ha
nagykorúvá vált gyermek nappali rendszerû ok-
tatásban vesz részt, 23. életévét még nem töltöt-
te be, vagy felsõfokú oktatásban nappali tagoza-
ton tanul és 25. életévét még nem töltötte be.

Támogatások az iskolakezdéshez 

Hivatalosan is befejezõdött a fõvárosi kezelésû
Tóth Árpád sétány 2005-ben megkezdett re-
konstrukciója, a munkálatok során a teljes útsza-
kaszt felújította a Budavári Önkormányzat. A fej-
lesztés elsõsorban a járdákat, illetve a növényze-
tet érintette, a munkálatok eredményeképpen
nem csupán szebb, hanem az eddigieknél lénye-
gesen használhatóbb is lett a közterület. Részben
megváltozott a gyalogos felületek vonalvezetése,
az aszfalt burkolatot pedig többszínû díszkõre
cserélték. Az elöregedett, beteg fákat a kertészeti
szakvélemények alapján biztonsági okokból ki-
vágták, helyükre a városi klímát jobban bíró rózsa-
szín virágú vadgesztenyét, díszcseresznyét és
díszkörtét ültettek. 

A sétány több pontján zöldfelületeket alakí-
tottak ki, a sárga, bordó, piros és narancsszínû
egynyári palántákkal díszített virágágyások és a
füves részek automata öntözõrendszert kaptak.
Egységesítették a kövezetet az utcabútorok
környezetében, illetve pótolták a hiányzó Buda-

vár típusú padokat. A sétány rehabilitációjának
kiemelt eleme volt a Savanyúleves (törökül Eksi
as Kuleszi, szó szerinti fordításban savanyú lé)
rondellán a korhû pavilon visszaépítése. A vár-
védõ ágyúkkal felszerelt bástyát a XVII. század-
ban alakították ki, majd az 1800-as évek elején a
sétányhoz csatolták. Itt kapott helyet a század-
forduló tájékán az a nyolcszögletû kioszk,
amelyben a polgári létforma részeként vasárna-
ponként térzene várta a sétány közönségét.  A
hatvanas években vendéglátó pavilonná alakult,
s bár az akkori tanács a nyolcvanas években
még a felújításáról gondolkodott, végül inkább
lebontották. Ezt a sokat látott, faszerkezetû
kioszkot építtette vissza az önkormányzat,
méghozzá a még fellelhetõ eredeti tervek, illet-
ve fényképfelvételek alapján. A kivitelezés tehát
a XIX. századot idézi, a funkció azonban telje-
sen új, a hasznosítási pályázat eredményekép-
pen ugyanis a jövõben egy jó nevû cukrászda
használja az építményt. 
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Az „eretnek”
templomépítõ

Az V. Szakrális Mûvészetek Hete keretében
szeptember 15-én 18 órakor Templomok címmel
az organikus építészet hazai mesterének, Ma-
kovecz Imrének nyílik kiállítása a Várnegyed
Galériában. Sajátos stílusjegyét felekezetektõl
függetlenül, tucatnyi egyházi épület õrzi Ma-
gyarországon, és a határon túl. 

s Emlékszik rá, hogy melyik volt az elsõ megbí-
zása?

Az 1960-as években egy nagyszerû barátomat,
a XI. kerületi Szent Imre plébánia plébánosát
Tatabányára „számûztek”. Ez az idõszak a li-
turgikus reform ideje volt, és õ segítséget kért
tõlem. Alapvetõen megváltoztatták ugyanis a
barokk szemléletet, amikor a pap a híveinek
háttal végezte az úrfelmutatást, és csak az átvál-
tozott ostyával, illetve borral fordult az embe-
rek felé. A reformgondolat úgy szólt, hogy a hí-
vek vegyék körül az oltárt, hiszen õk ebben a ti-
tokzatos eseménysorban Krisztus misztikus
testeként vannak jelen. Ez volt az elsõ megbí-
zásom, amely nyomán teljes belsõ átalakítást
hajtottunk végre a tatabányai templomban.

s Késõbb mely településeken dolgozott?
Majdnem egy évtizeddel késõbb Gyõrben,
egy egyházi intézmény padlásterét alakítot-
tuk át templommá. Fent a tetõn nyitottunk
egy felülvilágítót, ahonnan két angyal néz be-
felé. Ez a motívum késõbb Csíkszeredában
tért vissza, ahol négy angyal néz az oltárra, és
a szertartás idején odafönt megfogják a füs-
töt. Késõbb jöttek egymás után a katolikus,
református, lutheránus és görög-katolikus
templomok. Még a szombatosok is megkeres-
tek Csengerbõl. Nagy élményem volt, ami-
kor a Hargita keleti oldaláról, Vargyasból
megkeresett egy kedves lelkész, és azt mond-
ta, hogy: „Makovecz úr, van egy düledezõ, fá-
ból épült imaházunk, csináljon helyette egy
templomot!” Elmentem, megnéztem. Össze-
döntöttük és kiderült, hogy alatta egy korakö-
zépkori templom alapját rejti a föld, még a ré-
gi rózsaablak maradványai és a faragott kövek
egy része is megmaradt. 
s Egy-egy megrendelés kapcsán mennyire veszi
figyelembe az adott közösség és település speciá-
lis helyzetét?

Amennyire csak lehetséges alkalmazkodom.
A templomszerkezet faanyaga mindig attól
függ, hogy a helyiek mit tudnak beszerezni. A
megszentelt helyek esélyt kapnak, ha az embe-
rek összefognak. Megkerestek Pilisszántóról,
hogy az elhagyott bánya mellett találtak egy pá-
los kõkeresztet és tervezzek egy kis kápolnát ar-
ra a helyre, ahol megtalálták. Az irodámban
dolgozó fiatal építészek, azaz a vándoriskolá-
sok és a helyiek nekiálltak, és megépítették a
kápolnát. Péterffy László szobrászmûvész ba-
rátom egy keletre nézõ asszony-szobrot állított
a kápolnába, akinek ragyog a szeme, amikor
fölkel a Nap. Errõl a helyrõl már több asszony
gyalog elindult és eljutott Csíksomlyóra. 

Ezek a történetek fontosabbak, mint maga a
templom, de templom nélkül nem jönnek lét-
re. Ha létezik egy megszentelt hely, ahol a
Nagyboldogasszony kultusza feléled, és ugyan-
itt korábban a pálosok már letettek valamit,
akkor nem csupán egy új szellemi központ jön
létre, hanem folytatódik egy történet, aminek
az elejét nem ismerjük, csak érezzük. Ma nem
divatos a hit ezoterikus hátterével foglalkozni,
mert az eretnekség bélyegét nagyon hamar rá-
ütik az emberre. Mint ahogy rám is sikerült.
Ha valaki az egyház ellenségét nálam keresi,
akkor nincs mirõl beszélgetni.

R. A.

Idén rendhagyó módon, a budai oldalon már au-
gusztus 19-én elkezdõdött az ünnepi programok
sora, megnyílt a Duna-parton a Magyar Ízek Sé-
tánya, ahol az ínyencek legnagyobb örömére mi-
nõségi magyar termékeket, hagyományos nem-
zeti ételeket, italokat és a magyar uniós elnökség
válogatott borait is megkóstolhatták az érdeklõ-
dõk. Nagy sikert arattak a gyümölcsök, a bioter-
mékek – köztük hurka és kolbász – vagy a péksé-
gek finomságai, ahogyan az idei év Magyarország
Tortájának tízezer szeletét is pillanatok alatt elkap-
kodták. Különösen a gyerekeknek ízlett az édes-
ség, aki tehette legalább kétszer vett a kölesbõl és
kecskeméti barackból készült tortából. Legalább
ennyire népszerûek voltak a bográcsos lecsó költe-
mények, különösen a palóc laskagombás és a tö-
kös nyerte el az ínyencek elismerését.

Az este a szokásoknak megfelelõen ezúttal is a
zene jegyében telt, a Clark Ádám téri színpadon
egymást váltották a fellépõ mûvészek, míg a Fõ
utcában utcabál szórakoztatta az ünneplõket.
Augusztus 20-án a családok vették birtokba a bu-
dai korzót és a Clark Ádám teret, ahol a különbö-
zõ mûsorszámok között a gyerekek is megtalál-
hatták a nekik tetszõ produkciót. Az egész család-
nak szóló rendezvénynek adott otthont a Vár
elõtti Duna szakasz, ahol idén elõször történelmi
karnevált és vízi-légi parádét szerveztek. A nézõk
egyöntetû véleménye szerint a különleges kato-
nai és polgári repülõgépek látványa a korábbi
évek repülõversenyét is felülmúlta.

Szintén a Clark Ádám téren került sor az öku-
menikus kenyéráldásra, melyen dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte az egybegyûlte-
ket. Mint elmondta, immár negyed évszázada ad
otthont a Budai Vár augusztus 20-án a Mester-
ségek Ünnepe programjainak és az államalapítás,
valamint az új kenyér ünnepének, sajátos ízt,
hangulatot kölcsönözve ezzel az emlékezés méltó-
ságának. Ennyi idõ alatt eggyé vált a hagyomány-
õrzõ együttesek bemutatkozása a mesterségek
munka-zajával, az új kenyér illata a kovácsok vas-
szagú világával. Mi pedig büszkék lehetünk arra,
hogy itt Budán, az ország szívében, ilyenkor egy-
szerre van jelen a zene, a tánc és a hagyomány, az
õsi tudás és Szent István tisztelete, az életnek ér-
telmet adó munka és az étket adó kenyér ünnepe
- kezdte ünnepi beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.
Mindez azért is öröm, mert a huszonöt év elég
volt ahhoz, hogy felnõjön egy olyan új nemzedék,
amely számára természetes a tisztességgel végzett
munka, az alázattal megszerzett mesterségbeli tu-
dás elismerése. „A fiak kövessék az elõdöket.
Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolít-
sák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót
fogadjanak” – idézte Szent István intelmét a pol-
gármester, aki szerint valószínûleg már István
kortársai is felismerték a szent király szavainak lé-
nyegét, és megértették a magyarság megõrzése ér-
dekében tett intézkedéseinek jelentõségét. Ezért

is terjedhetett el halála után viszonylag gyorsan és
széles körben a Kegyes Király kultusza, emléké-
nek ápolása. 

László király 1083. augusztus 20-án a székesfe-
hérvári Bazilikában oltárra emelte István király
ezüstládába zárt ereklyéit, ami egyet jelentett a
szentté avatással. Ezt követõen 1092-ben kiadott

törvénykönyvében az ünnepek sorába illesztette
Szent István napját, amivel megteremtette a ma-
gyarság legrégibb ünnepének hagyományát – so-
rolta augusztus 20. hagyományait a polgármes-
ter. Hozzátette: László király a törvényeiben nem
csupán az ünnepen való részvétel kötelezettségét
írta elõ, arról is rendelkezett, hogy ha valamely fa-
lu népe a nagyobb alkalmakkor a távolság leküzd-
hetetlensége miatt nem mehet templomba, „egy
közülük mégis menjen el mindnyájuk képében,
kezében bottal, és vigyen az oltárra gyertyát meg
három kenyeret.”

A kenyér és a hármas szám hangsúlyozása ko-
rántsem véletlen: akkortájt még élõ hagyomány
volt, hogy az ilyenkor megsütött elsõ kenyérbõl
megvendégelték a szegényeket. Elképzelhetõ,
hogy a templomnak vitt adományok egy részét is
a rászorulóknak adták, míg a hármas szám önma-
gában is a közösséget, az egymásra figyelést jelké-
pezi. Elég a családi kötelékre az apa – anya – gyer-
mek háromszögére, vagy a keresztény hit alapját
adó Szentháromságra, az Atya, Fiú, Szentlélek
egységére gondolnunk.

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint minden ünnep
az emlékezésrõl és az összetartozásról szól, hiszen
egyedül nem igen lehet ünnepelni, de a minket
összefûzõ szálakat szorosabbra fonni, megerõsíte-
ni igen. Ez az oka annak, hogy államiságunk évez-

redes történelme során Szent István tisztelete az
atyák gyámolító szándéka szerint, a fiak engedel-
messége okán a Kárpát-medence legtávolabbi zu-
gaiba is eljutott, s vált a legnagyobb alázattal
ápolt, összetartozásunkra, sorsközösségünkre
emlékeztetõ és figyelmeztetõ ünnepi eseménnyé,
nemzeti önazonosságunk alapjává.  

A polgármester úgy látja, hogy hasonló szerepe
van életünkben a Mesterségek Ünnepének, hi-
szen az itt látható népviseletek bemutatják a világ-
nak azt, hogy honnan jöttünk, hová tartozunk.
Segít abban, hogy büszkén vállaljuk származásun-
kat: múltunkat, õseinket, hagyományainkat. Mu-
tasd meg ünnepeidet, és megmondom ki vagy! –
tartja a mondás, amely mindennél igazabb au-
gusztus 20-ra, hiszen ez a magyarság egyik legré-
gibb, legjobban meggyökeresedett ünnepe. Talán
ez jellemez bennünket, magyarokat legjobban. 

Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: elnézve
az ünneplõ sokadalmat, a viseletek, árusok tarka-
ságát, örömmel mondhatjuk el, hogy ha botot,
gyertyát nem is, de az ország kenyerét elhoztuk
magunkkal. Erre, és általa az összes termésre,
egész éves munkánk gyümölcseire kéri a nemzet
Isten áldását, miközben büszkén mondhatjuk el:
919 esztendõvel Szent László után is itt vagyunk,
- nem is kevesen -, akik tiszteljük az államalapítók
törvényeit, vannak fiak, akik követik az elõdeiket. 

A polgármester gondolatébresztõ szavai után
dr. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püs-
pök mondta el az ünnepi ökumenikus kenyérál-
dást, majd az aratómenet az új kenyérrel elindult
a Bazilikához, ahol Erdõ Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek tartotta meg a szent-
misét.                                                                               K. Á.

Színpompás programok augusztus 20-án

Együtt ünnepelt az ország

A szezonnyitó kora õszi tárlaton zászlók, plaket-
tek, címertervek töltik meg a Várnegyed Galéria
termeit, valamennyi mûtárgyat Pécsi L. Dániel
jelképmûvész készítette.

A Budavár visszavétele 325. évfordulója ün-
nepségsorozat keretében, augusztus 25-én meg-
nyílt kiállításon az önkormányzat, és dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester – a tárlat egyik fõvéd-
nöke – nevében Incze Ildikó köszöntötte a 60.

születésnapját ünneplõ alkotót, és az érdeklõdõ-
ket. A rendezvény veretes-magyaros hangulatáról
Sztankovics Béla gitármûvész, Kuncz László
énekmondó és Szabó András elõadómûvész gon-
doskodott. Mindhárman Pécsi L. Dániel barátai,
akikkel rendszeresen együtt járja a magyarok lak-
ta vidékeket. 

Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap
elnöke, megnyitóbeszédében arra emlékeztetett,
hogy Pécsi L. Dániel vetélytárs nélkül áll a címer-
alkotók mezõnyében. A mûvész jól tudja, hogy a
történelem során a címerek folyamatosan változ-
tak, így korunk mûvésze is rajtuk hagyhatja keze
nyomát. A heraldikai szabályok birtokában min-
den egyes színnek és eltérésnek jelentõsége van.
Nem véletlen, hogy az egymáshoz közeli települé-
seknek hasonló motívumokból épülnek fel a jel-
képei, és az sem, hogy királyi vagy hercegi korona
jelenik meg egy címeren.

A neves mûvelõdéstörténész ezt követõen a
mûvész által tervezett plaketteket méltatta, ame-
lyek készítése a címertervezésnél nagyobb szabad-
ságot kínál az alkotónak. Jankovics Marcell Pécsi
L. Dániel legnagyobb érdemeként a határon túl
élõ magyarok iránti elkötelezettségét említette.

Az erdélyi Kalotaszentkirály képviseletében
Okos Márton közíró és a helyi népviseletet magá-
ra öltõ Bagossy Hajnalka mondott köszönetet a
jelképtervezõnek. 

A kiállítás szeptember 10-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában (Budapest, I., Batthyány
u. 67.). A belépés díjtalan.                                       - kó

Az ökumenikus kenyéráldás után a Clark Ádám térrõl a Bazilikához indult az aratómenet 

Makovecz Imre építész

Címerek a Galériában 

Hetedik alkalommal rendezték meg a Vár-
ban a Buda Eliberata történelmi, hagyo-
mányõrzõ rendezvényt, amely Buda török
alóli felszabadításának állít emléket. Két
napra XVII. századi katonai táborrá alakult
át az Újvilág kert.  A program leglátványosabb
eleme az ostromjáték volt, de számos más ér-
dekes látnivaló - kézmûvesek, harci bemuta-
tók - is várták azokat, akik e forró hétvégén el-
látogattak a Budai Várba.

Buda 
Eliberata

Minden eddiginél színvonalasabb, a nemzeti érzést erõsítõ családi programok várták
a budapestieket az augusztus 20-i ünnepségeken. Az elsõ kerületben többek között sza-
badtéri koncerteken és utcabálon, történelmi karneválon, ökomenikus kenyéráldáson

vehettek részt az érdeklõdõk, akik a rakparti Magyar Ízek Sétányán a legfinomabb
hazai ételeket és italokat is megkóstolhatták. Az ünneplõket a Clark Ádám téren fel-
állított nagyszínpadon dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte.
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Szeptember 17-18. között idén is változatos
rendezvényekkel és különleges helyszínekkel
csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai or-
szágos programsorozathoz az elsõ kerület. A
Franciaországból induló kezdeményezés cél-
ja, hogy az egyébként zárva tartó, vagy csak
részben megtekinthetõ értékes, szép épületek,
gyûjtemények megnyitásával ráirányítsa a
nagyközönség figyelmét a kultúra ápolásá-
nak fontosságára. 

A Templomok éjszakája rendezvényei kere-
tében szeptember 17-én, 19 és 23.30 óra
között hangversennyel, orgona bemutató-
val, rendhagyó trombita koncerttel és isme-
retterjesztõ épületbejárással várja az érdek-
lõdõket a Batthyány téri Felsõvizivárosi
Szent Anna plébániatemplom. Ugyanezen
a napon 11-17.30-ig folyamatos vezetés lesz
a Hubay Jenõ Zeneteremben (Bem rakpart
11.), ahol Liszt és a Hubay család kapcsola-
táról Gombos László zenetörténész tart elõ-
adást. Gyermekprogramokkal és két kü-
lönleges idõszaki kiállítással kapcsolódik a
programsorozathoz a mindkét napon nyit-
va tartó Magyar Országos Levéltár, amely-
nek épületét vezetõvel barangolhatják be a
vendégek.

Szeptember 17-én és 18-án 10, 14, 17
órakor 45 perces séták indulnak a Budai
Vigadó épületében, ahol fotó, tánckép, jel-
mez és díszlet kiállítás, kézmûves foglalko-
zás, filmvetítés, valamint táncbemutató fo-
gadja a látogatókat. Mindkét nap 15.30
órai kezdettel mesterség bemutatókkal szí-
nesített tárlatvezetés és raktárbejárás is lesz
a Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-zeum-
ban. Kizárólag a Kulturális Örökség Nap-
jain látogatható a Budavári de la Motte –
Beer palota, melyben többek között egy
1760-1790-bõl származó barokk-rokokó és
kora klasszicista díszítõfestés is megtekint-
hetõ.

„Tabáni Regatta és Fesztivál” címmel
nemzetközi evezõsversenyt (Csepeli Duna-
ág) és kulturális fesztivált szervez a Tabán
Múzeum, míg a Fõ utcai Szent Ferenc
Sebei templomban 17-én hat órától külön-

bözõ koncerteket szerveznek. Megnyitja ka-
puit a Ripka ház, a Gellérthegy utca 13.
alatti kellemes hangulatú, nagypolgári stí-
lust képviselõ épület szombaton 11-15-ig és
vasárnap 11-15-ig várja az érdeklõdõket. A
Városházára látogatók megismerkedhet-
nek a Budavári Önkormányzat mûködésé-
vel, megnézhetik a tanácstermet, néhány
irodát és a polgármesteri tárgyalót is. Az
épületet bemutató vezetés 30 percenként
indul. Tárlatlátogatással egybekötött törté-
nelmi sétákat szerveznek a Hadtörténeti
Intézet és Múzeumban, illetve az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézetben,
míg a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony
Plébániatemplomban Rostetter Szilveszter
orgonakoncert sorozatának elsõ darabját,
valamint az épület bõvítésérõl szóló elõ-
adást is meghallgathatják az érdeklõdõk. 

A Sándor Palotában folyamatos idegenve-
zetést szerveznek, a Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában pedig különle-
ges „várnézés” ígér emlékezetes perceket. A
Magyar Kultúra Alapítvány székházában

két óránként archív fotókból összeállított,
az épület történetét bemutató filmet vetíte-
nek, míg a Nemzeti Táncszínházban a haj-
dani klastrom pincéitõl a zsinórpadlásig tar-
tó kulisszajárás keretében elevenedik meg
az intézmény kalandos története. Ugyanitt
rendezik meg Lennert Géza fotókiállítását,
valamint „Könyves mûvek - mûvész köny-
vek” címmel a Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének tárlatát. 

A Táncsics Mihály utcai Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal falai között mû-
ködõ Örökség Galériában „Történel-
münk leghitelesebb okmányai” – Váloga-
tás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
gyûjteményének kincseibõl, a Pincegalé-
riában a Szakrális Mûvészetek Hete kereté-
ben Árnyék és fény (Válogatás roma festõk
szakrális munkáiból) címmel nyílnak kiál-
lítások. Az intézmény várfal felõli udvará-
ról ráadásképpen Budapest panorámájá-
ban is gyönyörködhetnek a program részt-
vevõi. (További információ: www.orok-
segnapok.hu).   K. Á.

A Vár lakói közül sokan ma is emlékeznek
az elsõ Mesterségek ünnepére, amelyet éppen
25 esztendõvel ezelõtt rendeztek a Budavári
Palota területén. Az idei látogatók számára
„Újranézõ” címmel alkalmi fotókiállítás
idézte fel az elmúlt években kiállító kézmû-
vesek, népi mesterek és mûvészek alkotásait,
bemutatóit. 

A háromnapos ünnepen ezúttal a visele-
tek kerültek reflektorfénybe. A tradicio-
nális és nemzeti öltözetek és kiegészítõk
készítõi, az ország különbözõ részeibõl ér-
kezett mûhelyek és szalonok képviselõi-
nek többsége az Oroszlános udvarban vár-
ta az érdeklõdõket. Augusztus 19-én itt ke-
rült sor arra a divatbemutatóra is, amelyet
a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége és
a Hagyományok Háza közösen rendezett.
Az alkalmi „fashion shown” a modellek a
Tetõtõl talpig – Hagyomány a divatban, vi-
selet másként címû pályázatra érkezett
„pályamunkákban” haladtak végig a kifu-
tón. A pályázatot azzal a céllal hirdették

meg, hogy a tervezõk munkáikkal megõriz-
zék és népszerûsítsék a Kárpát-medence
hagyományos öltözet-kultúráját, a népi
kézmûves értékeket, és mindezt úgy alkal-
mazzák a mai öltözködéskultúrában, hogy
ünnepeink és hétköznapjaink részévé vál-
janak. Két kategóriában lehetett nevezni:
elsõsorban hagyományõrzõ csoportok és a
falusi vendéglátás számára tervezett vise-
letrekonstrukciókkal, illetve a tradicioná-
lis motívumokat modern keretbe foglaló
ruhákkal, kiegészítõkkel, amelyek akár a
mindennapokban is hordhatók.

A divatbemutatót a pályázat fõvédnöke,
Schmittné Makray Katalin nyitotta meg,
aki maga is az alkalomhoz illõ, kétrészes
összeállítást viselt. A köztársasági elnök fe-
lesége hangsúlyozta, a 19. században nem-
zeti hagyományaikhoz való erõs ragaszko-
dás élt a magyarokban, akiknek az öltöze-
tek terén könnyû dolguk volt, hiszen szép
és gazdag motívumkincsbõl válogathattak.
Más népekhez hasonlóan egykor a magya-
rok is kifejezték összetartozásukat nemzeti

viseletükön keresztül. A rövid divattörté-
neti visszatekintés után a fõvédnök a fiatal
divattervezõket és a közönséget is azzal biz-
tatta, hogy legyen új jelmondatuk: „Viseld
a magyart!”

Beszprémy Katalin, a Hagyományok
Háza Népmûvészeti Módszertani Mûhely
vezetõje arról tájékoztatta az érdeklõdõ-
ket, hogy a pályázatra összesen 139-en ne-
veztek, közülük 39 alkotó munkáit ismer-
hette meg a Mesterségek ünnepének kö-
zönsége. 

A jelenlévõk körében „Meyke” Molnár
Madarász Melinda (Budapest) ruhatervei
aratták a legnagyobb sikert. Az értékelés
után kiderült, hogy a tervezõ a torockói vi-
selet modern átiratáért elnyerte az egyik I.
díjat. (A további eredményekrõl a Hagyo-
mányok Háza honlapján tájékozódhatnak.)

A 25. Mesterségek Ünnepén három na-
pon keresztül zajlottak a programok. Jól
fogyott a kenyérlángos, a füstölt bivaly-go-
molya és a nyársonsült. Vásárfiában sem
volt hiány, hiszen a fazekasok, kosárfo-
nók, bõrösök, kovácsok, fafaragók és
egyéb mesterek az érdeklõdõk szeme láttá-
ra készítették termékeiket. Bemutatkoz-
tak a balti országok kézmûvesei, a gyereke-
ket pedig ügyességi feladatok várták.      r.a.

Születésnapi beszélgetés Buzinkay Gézával

„Mindig a hétköznapok
története érdekelt”

Igazi születésnapi meglepetést azzal okoznánk Buzinkay Gézának,
ha a vele készült interjú helyett egy tárcát olvashatna ezeken a ha-
sábokon. A 70 esztendõs sajtó- és mûvelõdéstörténésznek a tárca a
kedvenc mûfaja, de – mint lapunknak elárulta – ez a publiciszti-
kai mûfaj lassan teljesen feledésbe merül. 

s Miért éppen a tárca áll a legközelebb a szívéhez?
A politikai napilapban a tárca az egyetlen rovat, ami nem politi-
ka. A magyar sajtótörténetben legkiválóbb íróink, Jókai, Ke-
mény Zsigmond, Krúdy, Molnár Ferenc, Kosztolányi, Márai és
Móra Ferenc mûvelték ezt a mûfajt. A tárcának saját tördelési
formája volt, a Párizsban kitalált eredeti tipográfiában a lénia ar-
ra szolgált, hogy az alatta lévõ szöveget ki lehessen vágni. Ma-
gyarországon a rendszerváltás környékén tûnt el ez a mûfaj, ma
már másként írunk és olvasunk újságot. 
s Miért kezdte el kutatni a hazai sajtó történetét?

Egykori „toldys” osztályfõnökömnek, Antall Józsefnek köszön-
hetem, hogy belecsöppentem a sajtótörténetbe. Az egyetem
után õ hívott késõbbi munkahelyére, az Orvostörténeti
Múzeumba, ahol könyvtárosként,
kutatóként és szerkesztõként dol-
goztam. Amikor az MTA Iroda-
lomtudományi Intézete A magyar
sajtó története címû kézikönyv
szerkesztéséhez fiatal, kutatásban
jártas munkatársat keresett, An-
tall József engem ajánlott. Mun-
kám során akkoriban találkoztam
elõször azokkal a mûfajokkal, ki-
adványtípusokkal, pl. a vicclapok-
kal és karikatúrákkal, amelyek ké-
sõbb fontossá váltak a számomra.
s Mit jelent önnek a humor?

Az élclapokban nem a harsány
szórakoztató humort, sokkal in-
kább az ironikus távolságtartást kedvelem. Az élet dolgain való
kívül- és felülállást érzem magamhoz közelinek. 
s Életútja telis tele van fordulatokkal, mégis úgy tûnik, minden min-
dennel összefügg… 

Pályám különbözõ szakaszait a mûvelõdéstörténet fogja össze. A
kezdet kezdetén irodalomtörténettel foglalkoztam, majd az írott
sajtómûfajokkal bõvült a kör. Ezt követte a múzeumi munka és
az oktatás. Ha végigtekintek az elmúlt fél évszázadon, elmondha-
tom, hogy engem mindig a hétköznapok története, az élet törté-
nete érdekelt.
s A Corvina Kiadó hogyan illik ebbe a sorba?

Szerkesztõi gyakorlattal 1977-ben kerültem a Corvinához, ahol
az Irodalmi és Társadalomtudományi szerkesztõség vezetõje let-
tem. Azok a mûvelõdéstörténettel összefüggõ sorozatok és mo-
nográfiák tartoztak hozzánk, amelyek idegen nyelven is megje-
lentek. 1989 végéig maradtam a kiadónál, de közben elnyertem
egy bécsi és egy amerikai ösztöndíjat.
s Késõbb újabb kanyart vett a történettudomány felé, és visszatért a
Várba…

Valóban, az Úri utca 19-ben nõttem fel, ahonnan a legtöbb
munkahelyem pár percnyi sétára volt. Az MTA Történettudo-
mányi Intézete például – ahol 1990-tõl tudományos munkatárs-
ként dolgoztam – az Úri utca 53. szám alatt. De nem volt sokkal
távolabb a Budapesti Történeti Múzeum sem, amelynek négy
éven keresztül voltam az igazgatója.
s Az irodalomtudományok kandidátusa és a történelemtudomány
habilitált doktora, aki több mint másfél évtizede tanítja a média–
kommunikáció szakos hallgatókat. A pályán lévõ újságírók derékha-
da valahol, valamikor önnél, vagy az ön könyveibõl tanulta a sajtótör-
ténetet.

A nagy monográfia nyomán kerestek meg az 1990-es évek köze-
pén, hogy vegyek részt az akkor indított kommunikációs képzés
kidolgozásában. Oktatóként jó pár helyen megfordultam, majd
sok helyen nemet mondtam. Az ELTE kommunikáció szaká-
nak elindulása óta oktatok, és tíz esztendeje folyamatosan taní-
tok az egri Eszterházy Károly Fõiskolán. Elõbb meghívott elõ-
adóként, késõbb professzorként. A 70-dik évem betöltése után,
a következõ szemesztertõl professor emeritusként.
s Kollégái – a Corvina Kiadó és a fõiskola támogatásával – születés-
napján különleges kötettel lepték meg. A könyv alcíme: Tanulmányok
a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére …

Széchenyi Ágnes és Martin József irányításával legalább fél éven
keresztül titokban folyt a szervezõmunka és nekem senki nem
árult el semmit. Harminc egykori és mai kollégám írt tanul-
mányt a Klió és a médiagalaxis címû kötetbe, amelyet nagy örö-
mömre Kaján Tibor illusztrált. 
s Tudományos és oktató munkája mellett folyamatosan részt vesz a
Nagy Budapest Törzsasztal tevékenységében, a Budapest címû folyó-
irat állandó szerzõje és a Várbarátok körének elnöke…

Budapest és a Vár a szívügyem, mindkét dolgot nagy örömmel
folytatom. Néhány napja összeállítottuk a Várbarátok körének
õszi programját; szeptemberben Tamási Juditot, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnök asszonyát látjuk vendégül.
s Milyen tervek foglalkoztatják mostanában?

A legfontosabb számomra anyám családja, az 1829-tõl kezdve a
Várban élõ Ney-család történetének megírása. Mindannyian
maguk után nyomot hagyó emberek voltak; ükapám Ney
Ferenc a pesti fõreál (a mai Eötvös Gimnázium) magyarrá tevõ-
je, igazgatója, író, akadémikus. Fia építész, a parlament építke-
zésének miniszteri biztosa. A nagyapám Ney Ákos, a Duna-Szá-
va-Adria Vasúttársaság, majd a MÁV igazgatója, és a Várbará-
tok Köre megalapítója.A családtörténet után, a második 70
évemben megírásra vár az összefüggõ magyar sajtótörténet, a
kezdetektõl a rendszerváltásig, valamint a magyar karikatúra
története.                                                                                         Rojkó A.

Megnyílnak az intézmények kapui

Kulturális Örökség Napjai 
a kerületben 

A Budai Vigadóban kiállításokkal, filmvetítéssel és táncbemutatóval várják a látogatókat

Hagyomány a divatban
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Profi partyzenekar az Ungár Band, amely a mûsorai-
ban sohasem egy elõre megírt forgatókönyv szerint, ha-
nem a pillanatnyi közönséghangulathoz illõen játssza a
legismertebb hazai és nemzetközi slágereket.
Repertoárjuk nem csak a számok mennyisége, hanem a
mûfajok sokszínûsége tekintetében is rendkívül széles –
mondja a kerületünkben élõ Ungár István szaxofonos,
aki húsz éve vezeti az általa alapított együttest.

s Milyen jellegû számokat játszik a zenekaruk?
Mivel itthon és külföldön is sokat dolgoztunk, ma-
gyar és nemzetközi slágereket egyaránt nagy számban
játszunk – több száz dalból tudunk válogatni egy-egy
koncerten. Itthon inkább magyar számokat adunk
elõ, az Illéstõl a Hungárián és a Neotonon át a
Magna Cum Laudéig nagyon sok együttes dala szere-
pel mûsorainkban. Ennélfogva a mûfajok vonatko-
zásában is sokszínûek vagyunk, ha kell, rockkal, dis-
coval, funkyval vagy épp latin zenével szórakoztatjuk
a közönséget.

s Mivel készültek a Nyárbúcsúztató bálra?
Sohasem egy elõre megírt forgatókönyv sze-
rint, hanem a pillanatnyi helyzethez igazod-
va döntjük el, hogy éppen mit játsszunk.
Természetesen nem állunk le a számok kö-
zött, hogy kitaláljuk, mivel folytassuk a mû-
sort – ezt muzsikálás közben apró kis jelzé-
sekkel, kézmozdulatokkal tudjuk „megbe-
szélni” egymással. Igyekszünk azokat a nótá-
kat kiválasztani, amelyekkel jó táncos han-
gulatot tudunk teremteni. Akár kérni is le-
het számot, amit eljátszunk, ha illik az adott
hangulathoz.
s Mióta mûködik az Ungár Band?

Húsz éve alapítottam a zenekart, melyben
sok tag megfordult már; többek között Ke-
resztes Ildikó, Szulák Andrea és Makrai Pál
is itt kezdett zenélni. A jelenlegi, héttagú fel-
állással tíz éve mûködik az együttesünk.

- d -

Hangulatfüggõ repertoár

Amatõrök és profik 

A gyerekek mellett a felnõttek is megmutat-
ták, hogy nincs nyárbúcsúztatás tánc nélkül. A
mezõnyben olyan géppuskalábú táncosok is
indultak, mint Fehér Ferenc, a sportközpont
igazgatója, valamint a virtuóz Incze Ildikó, a
polgármesteri hivatal rendezvényeinek szer-
vezõje, aki egy pár nélkül jelentkezõ idõs urat
segített egészen a képzeletbeli dobogó har-
madik fokáig. A legnagyobb meglepetést
azonban Gulai Anna, a polgármesteri hivatal
pénzügyi igazgatója okozta, aki tánctanárával,
Kovács Ottóval – nem mellékesen világbaj-
noki 5. helyezettel – megnyerte a versenyt.

Nem szamba, 
nem rumba: zumba!

Látványosan indult a Nyárbúcsúztató bál a
Czakón, mert Kovács Anita fitneszoktató és csa-
pata zenés bemutatót tartott a közönségnek. A

latin zenére koreografált mozgást a 3 és a 70
éves korosztálynak egyaránt ajánlja a szakember.
Néhány fiatal nem is kérette magát, hamar beállt
a tornászok közé. Napjaink egyik legdivatosabb

fitneszmozgását, a Kolumbiából származó zenés
tornát októbertõl a Budavári Mûvelõdési Házban

is kipróbálhatják az érdeklõdõk.

Tombola és nyereményesõ

Az utóbbi években nem volt rá példa, hogy minden tombola-
jegy elfogyott volna, ezúttal azonban így történt. Az értékes nye-
remények (mûszaki cikkek, fitness-wellness belépõk) és a játék-
szenvedély egyaránt lázba hozta a közönséget, ezért a számok
kihúzásakor Kalocsai Andrea az est háziasszonya alig gyõzte a
nyertesek felsorolását. A népszerû televíziós szerkesztõ-mûsor-
vezetõ kedvesen, derûsen és magabiztosan konferálta-kom-
mentálta a bál valamennyi programját.

Gyerekek 
a táncparketten

Az Ungár Band kíséretével
a koraesti órákban másfél-
tucat résztvevõvel rajtolt a
gyerektáncverseny. Nem
volt sem alsó, sem felsõ
korhatár. A legifjabb ver-
senyzõ – a mindössze 18
hónapos Sánta Georgina
Erzsébet – remekül ropta a
Hopp Juliskára. A zenekar
három különbözõ ritmusú
számot játszott, így a párok
és az egyéni indulók is
megmutathatták az erõssé-
güket. A zsûri nem tudott
dönteni a jobbnál jobb ko-
reográfiák között, ezért
minden induló ajándékban
részesült.

Színes szik-
rák az égen

A Nyárbúcsúztató bál
elmaradhatatlan ha-
gyománya a tûzijáték,
amely nemcsak a bál,
hanem a pihenést kíná-
ló nyári hónapok végét
is jelezte. A közönség
apraja-nagyja leste a
sötét égboltról aláhulló
fénynyalábokat.

A közösség a legfontosabb

Az est sztárvendégeinek fellépése elõtt dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester házigazdaként köszöntötte a közönséget. Rövid beszé-
dében a hagyományok és a közösség fontos szerepérõl beszélt. A
több mint tíz esztendõvel ezelõtt megrendezett elsõ Nyárbúcsúz-

tató bál célja az volt, hogy az iskolakezdés elõtti utolsó hétvégén szín-
vonalas családi szórakoztató programok várják a kerületben élõket.

A cél most is ez, az idei vendég, a Republic együttes minden korosz-
tályhoz szól. A polgármester szólt a közelmúlt sikeresen megoldott
feladatairól, az elkészült Tóth Árpád sétányról, a felújított Lisznyai és

Tárnok utcai iskolákról – ez utóbbi egyben a Zeneiskola új otthona is,
valamint a befejezéséhez közeledõ Horváth-kerti beruházásról. Az
eredmények felsorolását követõen dr. Nagy Gábor Tamás szép él-

ményeket és kellemes szórakozást kívánt a jelenlévõknek.
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

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

GGaarrzzoonnllaakkááss eladó a Ponty utcában! Belsõudvari csen-
des, galériázható 21 nm-es kellemes otthon egyedülállók-
nak, közös életet kezdõ pároknak. Irányár: 7,5 MFt.
Telefon: 06-70-678-0276.

JJóóll felszerelt, csendes lakás egy vagy két személynek a
Széll Kálmán tér közelében kiadó. Érdeklõdni lehet az esti
órákban a 06-30-550-3930-as telefonszámon.

NNaapphheeggyyii, 72 m2-es, kétszoba hallos, IV. emeleti, csen-
des, napfényes, cirkófûtéses, berendezett lakás hosszú
távra kiadó. Telefon: 06-20-565-1646.

KKiiaaddóó 23 m2+galéria udvari helyiség raktározás céljából
a Szilágyi Dezsõ téren. Éreklõdni: 06-20-404-8411.

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.

SSaasshheeggyyeenn zöldövezetben hatlakásos társasházban 60
nm-es, cirkós, kítûnõ beosztású, alacsony rezsijû örökla-
kás eladó vagy cserélhetõ I. illetve XII. kerületire. Zárt,
csendes udvar, gépkocsi beállás. Irányár: 24 M. Érd.: 06-
30-461-2140.

VVáárrbbaann utcai I. em. 48 m2, kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 29,8
M Ft. Telefon: 201-94-75, 06-70-237-9030.

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában reprezentatív adott-
ságú 66 m2-es, 2 szoba hallos, klasszikus dongaboltozatos,
belsõ lépcsõs kialakítású, 2 bejáratos, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  MMéésszzáárrooss utcában (Zsolt udvar közelében) III. legfelsõ
emeleti, 40 m2-es, napfényes, gázkonvektor fûtéses, víz-
órás, 1 szobás, galériázott öröklakás eladó. A konyha nagy-
méretû, így a lakás 1,5 szobássá is átalakítható. Irányár:
9,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában alkalmi áron el-
adó. Irányár: 14.9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó:  Babits sétány felé nyíló pa-
norámás 72 m2-es 3 szobás (elvi tetõtér beépítési lehetõ-
séggel) (26,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás
(36 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban 2 hangulatos, földszinti, kertkapcsolatos
30 m2-es önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó: Országház utcában 30 m2-es (7,5 M Ft) és Úri utcában
(7,9 M Ft). Wágner iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-
1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, 3 lakásos reprezentatív
épületben, I. emeleti, 105 m2-es, nagypolgári jellegû, össz-
komfortos, cirkófûtéses  önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegyen a Gellérthegy utcában
egymás közelében eladó 2 öröklakás: 120 m2-es 3,5 szoba
hallos, erkélyes, felújított öröklakás (43,5 M Ft) és 30 m2-
es 1 szoba összkomfortos öröklakás (9 M Ft) Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban többgenerációs önkormányzati lakások
örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ: Tóth Á. sétányon 138
m2-es (39,5 M Ft) és 97 m2-es (34 M Ft), Országház utcá-
ban 164 m2 (59 M Ft), Úri utcában 100 m2-es (20 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban 2 szintes eladó öröklakások : Tárnok ut-
cában 92 m2-es + 16 m2 terasszal, 2 fürdõszobával: (69 M
Ft), Szentháromság utcában  78 m2-es, felújított 2 fürdõ-
szobával: (39,9 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 21,9 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

LLaakkáássccsseerree!!  Tóth Árpád sétányra nézõ, 3 szoba hallos,
földszinti, önkormányzati lakást cserélnék vári kisebbre.
Csereirányár: 35 MFt. Telefon: 37-55-633.

TTööbbbb generáció ill. irodák, rendelõk számára kiváló le-
hetõség! Eladó Naphegy alján kertes társasházban, teljes
lakószinten lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2

+ 65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás. Irányár: 44,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAddááss--vvéétteell

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

LLeeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  vváássáárroollookk  mmiinnddeennnneemmûû  rrééggiisséé--
ggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall,,  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
kkéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell..  AArraaddii  LLáásszzllóó,,  tteelleeffoonn::  00663300--332288--
66118800,,  228855--44880088..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaa--
zzáánn  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kköölltt--
ssééggggeell  eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizz--
ttoonnssáággoossaann  üüzzeemmeell..oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel, garanciával. Telefon:
06-20-961-6153.

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzee--
mmûû  ffûûttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkii--
sszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..
TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt
mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  ––  IIRROODDÁÁKK  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA..  Megbízható,
precíz munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek
szakszerû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformál-
ható, referencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-484-2009, 0620-327-9049.oo

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

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

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL helyszínen garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.oo

OOkkttaattááss

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanároknál a Krisztina térnél. Tel.:
06-20-80-86-411.

AAnnaallíízziiss, differenciál-, integrálszámítás, mátrixalgebra,
valószínûségszámítás tanítása fõiskolásoknak, egyete-
mistáknak több, mint húszéves gyakorlat. Telefon: 213-
7747, 06-20-518-2808.

FFeellddeennkkrraaiiss  mmoozzggáássmmóóddsszzeerrRR ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  1188  óórraa--
kkoorr  aa  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuummbbaann  ((II..  kkeerr..,,  TToollddyy  FF..  uu..
99..))  IInnffóó::  wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu,,  ++3366--2200--
552222--22772211..

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, korrepetálás, középszintû és
emeltszintû érettségire felkészítés. Több, mint húszéves
gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

EEnngglliisshh lessons with native speaker. Conversation prac-
tice, help with grammal. englishbuda@gmail.com. Tel.: 06-
30-732-9938.

AAllaakkffoorrmmáállóó  torna hölgyeknek, és moderntánc okta-
tás kislányoknak az I. kerületben. Információ: 0620-
495-2819.

EEggéésszzsséégg

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

JJóóggaa  a mindennapi életben. Az egészség megõrzésében
segít a rendszeres mozgás, szabályos nyugodt légzés és a
stressz oldásában a lazítás. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és
szerdán 18.oo-19.30-ig. Budavári Ált Isk., Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.oo

SSvvééddmmaasssszzááss,,  teljes testmasszás, frissítõ köpöly, moxa,
fül- és testgyertya, reiki kezelések igényesen kialakított
környezetben az I. kerületben (Pálya utca). Idõpont-
egyeztetés telefonon: 06-30-815-3465, 06-30-815-
34315, www.gyogyrelax.hu, info@gyogyrelax.hu.

varnegyed@budavar.hu
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Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Várnegyed

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

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

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

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

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

s

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! 

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta

Szeptember 7.
Szeptember 21.

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

Megjelenés
Szeptember 16.
Szeptember 30.

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

Lapszám
16
17
18
19
20
21
22

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!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Magyar Dal Napja a Bem Rockparton
A hatos villamoson is zenélnek
A tavalyi nagy siker után ismét megrendezik a Magyar
Dal Napját. Az egynapos programsorozat keretében a
Budavári Mûvelõdési Házban a 70-80-90-es évek zenéi
és emlékezetes eseményei elevenednek meg Török
Ádám és vendégei tolmácsolásában. A szeptember 11-
én 17 órai kezdettel induló rocktörténeti múltidézésen
koncertfilmeket vetítenek, majd akusztikus zenei alá-
festés mellett a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek rock-életé-
nek kulisszatitkairól beszélget vendégeivel, Pribojszki
Mátyással, Horváth Misivel és Németh Károllyal az est
házigazdája Török Ádám. Idén is lesz dalos villamos,
szeptember 4-én és 11-én négy forduló erejéig tehetsé-
ges zenekarok szórakoztatják a 4-es és a 2-es vonalán
az alkalom tiszteletére üzembe állított ikerkocsis UV sze-
relvényeken utazókat.

Hangverseny Liszt emlékére
A Farkas Ferenc Zeneiskola a Liszt-év alkalmából meg-
emlékezést tart a Krisztinavárosi Havasboldogasszony
Plébániatemplomban (1016 Budapest, Mészáros u. 1.)
2011. szeptember 9-én, pénteken este 8 órakor. A hang-
versenyen közremûködnek: Kaisinger Rita zenetörté-
nész, Pétery Dóra orgonamûvész, Zrínyi Gál Vince szín-
mûvész és a Zeneiskola Anima vegyeskara. Liszt Ferenc
fellépését emléktábla õrzi, melynek tanúsága szerint
1865. szeptember 9-én a Krisztinavárosi templomban
vezényelte a Budai Dalárdát. Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Deák terem)
Szeptember 21. (szerda) 18.00 óra: Széchenyi egyik leg-
hívebb munkatársa: Clark Ádám. Clark-emlékhelyek
Edinburghtól Pest-Budáig. 220 éve született a Lánchíd
megálmodója, 200 éve a híd építésvezetõje. A Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület, a Lánchíd kör és a
Széchenyi Társaság közös estje, vetített elõadással. Meg-
hívott vendégeink a Clark- és a Teasedale (Teasdale)-
család leszármazottai. (I., Szentháromság tér, 6.).

Szeptemberben újra indul a régizene klub 
Szeptember 19-én hétfõ este hétkor újra indul a kerület-
ben a Tabulatúra régizene klub. A havi rendszerességgel
megrendezésre kerülõ estek általában a hónap harmadik
hétfõjén lesznek a Szilágyi Dezsõ tér 3. szám alatt, ahol a
Budai Református Egyházközség biztosít helyszínt a ke-
rület lakóinak a színvonalas zenei találkozások számára.
Egy-egy korszak szöveges bemutatása után a kor hang-

szerein megszólaltatott mûveken keresztül sok érdekes
dolgot tudhatunk meg. 

Szeptemberi kezdõ alkalmunkra középkori táncbemu-
tatót is tervezünk. A bemutató után kötetlen beszélgetés-
re, a hangszerek kipróbálására is lehetõség lesz, tea és
sütemény mellett ismerkedhetünk meg egymással, a
hangszerekkel, a muzsikusokkal, egy-egy kor zenei kü-
lönlegességeivel. 

Hapimag Galéria
(I., Fortuna u. 18.)
Sergio absztrahált álmai, érzései- Sergio Valmir Bosa fes-
tõmûvész kiállítása szeptember 8-án 17 órakor nyílik a
Hapimag Galériában. A kiállítást megnyitja Sergio Edu-
ardo Moreira Lima, Brazília magyarországi nagykövete. A
tárlat október 15-ig 10-18 óra között tekinthetõ meg.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(I., Attila út 93.)
Szeptember 1-jén 17.00 órakor nyílik Hunyadi László
szobrász és Novák József címerfestõ közös kiállítása. A
kiállítást megnyitja: Aniszi Kálmán egyetemi adjunktus. A
kiállítás szervezõje a Székely Ház Közhasznú Alapítvány.
A tárlat megtekinthetõ: 2011. szeptember 30-ig hétköz-
nap 9.00-18.00 óráig, hétvégén 10.00-16.00 óráig. A ki-
állítás látogatása ingyenes.

Kiállítások a Táncszínházban
(I., Színház u. 1-3.)
A láttatás mûvészete – Lennert Géza fotográfiái. Lennert
Géza képei láttatni akarják velünk azt a másmilyen, csak
általa észlelt világot, amely felett szemünk rendszerint
átsiklik. Helyszín: Nemzeti Táncszínház – Kerengõ Ga-
léria. Megnyitó: 2011. szeptember 5., 18 óra.

KKöönnyyvveess  mmûûvveekk  ––  MMûûvvéésszz  kköönnyyvveekk
Kivételes kiállítás helyszíne lesz szeptemberben a Nem-
zeti Táncszínház Galériája. Nem festményeket mutatunk
be, hanem különleges, mûvészi könyveket. E kötetek cél-
ja nem az információnyújtás, a történetek elmesélése, ha-
nem a mûvészi láttatás. Az alkotók sokszor meglepõ esz-
közöket használtak a könyvek készítésekor. Hímzés, fes-
tés, rajzolás – csak néhány az elõbb említett megoldások
közül. Helyszín: Nemzeti Táncszínház Galéria. Megnyitó:
2011. szeptember 6., 17.30 óra.

Magyar Földrajzi Társaság
(II., Millenáris)
Miért éppen Kambodzsa? Az Expedíciós Szakosztály 2011.
évi IV. képes elõadása. Elõadó: Martoni András környezet-

gazdálkodási agrármérnök, aki mintegy másfél évet
Kambodzsában töltött, elõbb önkéntesként, majd a koh
keri khmer - magyar mûemlékvédelmi projekt munkatár-
saként. Idõpont: 2011. szeptember 21. (szerda) 18.00 óra.
Helyszín: Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest,
Lövõház u. 37.(Millenáris) A rendezvény ingyenes. 

Vízivárosi Galéria
(II., Kapás u. 55.)
Szeptember 7-én, szerdán 18 órakor Esse Bánki Ákos,
Kõrösy Attila és Végi Péter festõmûvészek alkotásaiból
nyílik kiállítás a Vízivárosi Galériában. A kiállítást Konok
Tamás festõmûvész nyitja meg. A tárlat szeptember 28-
ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl péntekig 13-18
óráig, szombaton 10-14 óráig. 

Egyházkóstoló
Egyházkóstoló címmel beszélgetés-sorozat kezdõdik tá-
volabb álló érdeklõdõk számára. Kérdezni, vitatkozni, ta-
nulni, nevelõdni lehet a szerda esti találkozókon, melyek
19 órakor kezdõdnek (elsõ alkalommal szeptember 28-
án) a városmajori torony földszinti szobájában (1122
Csaba u. 5.). 

A részvételi szándék bejelentése történhet a plébánia
hivatalban (212-4656), vagy legkésõbb a helyszínen.
Különösen ajánljuk azoknak, akik templomi esküvõt sze-
retnének, de nem gyakorló keresztények. 

Ciszterci Szt. Imre templom
(XI., Villányi u. 25.)
Október 2-án vasárnap 19 órakor jótékony célú hangver-
seny a délvidéki oktatás támogatására. Liszt: Esztergomi
mise (vatikáni változat)

Közremûködnek: Matkócsik Éva szoprán, Bakos Kor-
nélia alt, Molnár András tenor, Tóth János basszus,
Budapesti Kórus, Belvárosi Fõplébánia templom kórusa,
Belvárosi Vonósok, Virágh András Gábor orgona.
Vezényel Virágh András (Liszt-díjas), szerkesztõ Csányi
Tamás karnagy.

Szakrális Mûvészetek Hete 2011 
Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Szakrális Mû-
vészetek Hetét. A rendezvény több kerületi helyszínt is
érint. A programokról bõvebben: www.szmh.hu. 

,,Evezz a mélyre” - kortárs képzõmûvészeti kiállítás a
Szent Mihály kápolnában (Halászbástya alatt). Megnyitó
ünnepség: 09. 16. 19.00 óra. Megnyitja: Blanckenstein
György, a szentendrei Péter Pál templom plébánosa. A ki-
állítás válogatást nyújt kortárs mûvészek szakrális alko-
tásaiból. Kiállító mûvészek: Bohus Áron, Bohus Zoltán,

Boldi, Boros István, Háger Ritta, Lugossy Mária, Mátrai
Erik, Mester István, Olescher Tamás, Osgyányi Sára,
Szablyár Zsuzsanna, Szûcs László, Várnai Péter.
,,,,VViiggiilliiaa””  KKáárrppááttii  TTaammááss  MMuunnkkááccssyy  ddííjjaass  ffeessttõõmmûûvvéésszz  
kkiiáállllííttáássaa  aa  VVáárroosshháázzáánn
(Kapisztrán tér 1.) 
Megnyitó ünnepség: 2011. 09. 17. 16.00 óra. Kárpáti
Tamás festõmûvész kiállításán Pilinszky János verseit
Kárpáti Sándor lelkész szavalja. A szakmai bemutatást
Wehner Tibor mûvészettörténész mondja, közremûkö-
dik: Könczei Áron kürtön. A mûvész sejtelmes hangulatú,
meleg tónusokkal, idõtlenséget, erkölcsi értékeket fejez
ki. Képein az emberek, angyalok, mitológiai és bibliai sze-
replõk, feloldódnak, lebegnek az õket körülvevõ tértõl
független, belsõ fényben. A képeken sokszor jelenik meg
Krisztus alakja. 

A kiállítás szeptember 25-ig, naponta 10-17 óráig te-
kinthetõ meg.
VVáállooggaattááss  sszzaakkrráálliiss  mmûûvveekkbbõõll  
A szentendrei Ikon Csoport kiállítása a Mária - Magdolna
toronyban (Kapisztrán tér 3.). Megnyitó ünnepség: 2011.
09. 17. 17.00 óra. Szakmai méltatást dr. Török Katalin
mûvészeti író mond. Bach zenéjét Könczei Áron játssza
kürtön Kiállító mûvészek: Bozsó Zsuzsa, Lehoczky Krisz-
tina, Lukács János, Lukács Tibor, Mátai Attila, Mezei Sán-
dor, Paulusz Györgyi, Pirk László, Rácz Zita, Ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika, Végvári Tamás, Vizúr Já-
nos. A kiállítás szept. 17- 25-ig, naponta 10-18 óráig te-
kinthetõ meg.
IIllllúúzziióókk  bbiirrooddaallmmaa  --  JJeezzssuuiittaa  iisskkoollaaddrráámmáákk  sszziinnppaaddkkééppeeii  
aa  BBuuddaappeessttii  TTöörrttéénneettii  MMúúzzeeuummbbaann  
(Szent György tér 2. , Budavári Palota E épület )
Az 1700-as évekbõl származó jezsuita iskoladrámák elõ-
adásainak kézzel festett, díszlettervei, kelléktervei, szín-
padi tereinek metszetei, kerti architektúra képeinek szí-
nes ceruzarajzai, tusrajzai. Kiállítás az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum gyûjteményének anyagából.
SSzzaakkrráálliiss  mmûûvveekk  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa  
ggyyûûjjtteemméénnyyéébbeenn
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria (Szent György tér 2.). A
tárlatvezetések idõpontja: 09. 20. 16.00 óra. Szent
Katalin legendája. 09. 21. 16.00 óra, Szent Cecília ábrá-
zolása egykor és ma, 09. 22. 16.00 óra. Szent Miklós le-
genda ciklus. 09. 23. 16.00 óra, Golgota ábrázolások.
SSeemmmmeellwweeiiss  KKóórruuss  hhaannggvveerrsseennyyee  
aa  BBuuddaappeessttii  TTöörrttéénneettii  MMúúzzeeuummbbaann
(Szent György tér 2. Budavári Palota E épület) 
Idõpont: 09. 24. 16.00 óra: Paloták, kolostorok, falvak -
kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Tárlatve-
zetés: 09. 24. 15.00 órakor.

PPrrooggrraammookk

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

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