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MOTTÓ: „A MAGYAR SZÓ MÉG NEM MAGYAR ÉRZÉS, AZ EMBER, MERT MAGYAR, MÉG NEM
ERÉNYES EMBER, ÉS A HAZAFISÁG KÖNTÖSÉBEN JÁRÓ MÉG KORÁNTSEM HAZAFI.
S HÁNY ILYEN KÜLMÁZOS DOLGOZIK A HAZA MEGGYILKOLÁSÁN…”
(SZÉCHENYI ISTVÁN)

Forgatókönyv?!
Amit most leírok, az meglehet, féligmeddig fikció. De csak félig-meddig!
Nem tudok szabadulni tõle: egy jól és
gonoszul eltervezett koncepció - nevezhetnénk forgatókönyvnek - szeretne
megvalósulni…
Hol is kezdõdött? Hát már nagyon régen.
Hogy egy konkrét megfogható pontot találjunk, én azt a momentumot választom,
amikor a tavaszi választási kampány második fordulója elõtt, egy szigorúan a párt aktivistáihoz intézett választási eligazításban
(ami hogy, hogy nem a szigorú bizalmassága ellenére pillanatok alatt teljes terjedelmében közismertté vált) Orbán Viktor, Tatán többek közt azt mondta: kampánycsend ide, kampánycsend oda, õ és mindenki teljes erõvel kampányoljon. Õ is
egész hétvégén kampányolni fog és „a választási bizottság majd elmarasztal, a jogászok meg megvédenek, oszt jó napot”.
Igen, én ezt a megdöbbentõ szöveget tekintem a dolgok nyitányának. Azt, amikor egy
felelõs magyar parlamenti képviselõ, ex-miniszterelnök, a legnagyobb természetességgel nyílt törvénytelenségre szólít föl.
Innen kezdve, a vesztett választáson keresztül, számomra nyilvánvaló volt, hogy Orbán elõtt két út áll. Az egyik, hogy mint
olyan politikus, aki ha a 2002-es önkormányzati választásokat is beszámítjuk, harmadjára szenved súlyos vereséget, legalábbis ideiglenesen visszavonul a politika élvonalából. A
másik - és számomra, ismervén Orbán Viktort, ez volt a valószínûbb -, hogy ugrásra készen várja, hogy az országban vitathatatlan
feszültséget, sokakban csalódást, másokban

meghökkenést vált ki az, hogy a választások
után - ez legalábbis rendszeres újságolvasók
nagy átlaga elõtt sem volt titok - a kormány a
gazdasági egyensúly helyreállításáért komoly megszorításokra kényszerül, valamint
az egész ország modernizálása végett olyan
nagyszabású reformfolyamat fog megindulni, amely érdekek sokaságát sérti. Azt is tudni lehetett, hogy a forgatókönyv lapjaira akkor kerülnek pirossal aláhúzott sorok, amikor az önkormányzati választásokhoz közeledünk. Orbán az önkormányzati kampányt
megnyitó szolnoki beszédében ismét egy
demagóg jogi képtelenséget forgalomba hozva - kijelentette: most jön a választások harmadik fordulója. A polgármesterek és önkormányzati képviselõk megválasztásáról szóló
helyhatósági választások bár fontosak, de az
égvilágon semmilyen módon nem tekinthetõk nem létezõ választási harmadik fordulónak. Illetve Orbán Viktor számára ez csakugyan harmadik forduló, de a forgatókönyv
megfelelõ fejezetcíme szerint azt is mondhatnám, halálkanyar. Tudniillik, sajátos politikai logikáját követve számára és a Fidesz
számára most jóformán minden - értsük ezalatt a politikai életben maradást - azon múlik, hogy tudnak-e szépíteni valamit (néhány
megyei közgyûlés többségének, egy-két vidéki város polgármesteri helyének megszerzésével) korábbi siralmas eredményeiken.
Eddig még rendben is lenne a forgatókönyv,
Csakhogy! A nagy tét olyan forgatókönyv
folytatásra ragadtatta a gátlástalanságtól
nem idegenkedõ pártvezért, amely demokráciában járhatatlan út. A forgatókönyv újabb
lapja a jó két héttel ezelõtt elmondott esztergomi beszéd volt, ahol a hangját, de legalábbis a hangerejét visszanyerni látszó Or-

bán Viktor olyan kijelentésekre ragadtatta
magát, hogy most minden voks azért szükséges, hogy megindulhassanak a kormány ellen. Még ugyanazon a napon Orbán pártelnök a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában már úgy fogalmaz, hogy az embereknek elkeseredésük és becsapottságuk
miatt joguk van a tiltakozáshoz és mivel a lázadás nagyon súlyos szó a magyar nyelvben,
õ csak a népi ellenállás kifejezést használja.
Ezzel Orbán Viktor kiadta a jelszót hogy talpasai megkezdhetik a maguk népi ellenállását. Nem akarok kitérni arra, hogy ebben a
hangulatban milyen hatást váltott ki
Gyurcsány - ha a teljes szöveget figyelmesen
elolvassuk, egyértelmûen a másfél évtized
óta tartó társadalmi hipokrízisrõl, képmutatásról, hazugságról szóló - egy májusi zárt tanácskozáson elhangzott beszédének hirtelen
nyilvánosságra kerülése. Mindenesetre nem
kell összeesküvés-elmélet ahhoz, hogy az
ember forgatókönyvben gondolkozzék: szerdán Orbán Viktor nyíltan felszólít a népi ellenállásra, négy nap múlva pedig nyilvánosságra kerül a már ismert Gyurcsány-beszéd.
A dramaturgia innentõl kezdve felgyorsul,
vasárnap még jóformán forog a rádióban a
hangszalag, amikor a spontán népi tiltakozók - ugye milyen érdekes ez a „spontán
gyorsaság”? - már gyülekeznek a Kossuth téren.
(Folytatás a 3. oldalon)

A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati képviselõjelöltek 2006
Hegyi Gyula cikke
Környezetvédelem: Házak és graffitik
Nyugdíjas Ki Mit tud?
Hírek, rövid tudósítások
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Élhetõ várost, élhetõ környezetet!
Hegyi Gyula, az Európai Parlament képviselõje
Az Európai Unió idén tavasszal
több tematikus stratégiát dolgozott ki olyan környezetvédelmi
alapkérdésekben, mint a levegõ
és a talaj minõsége, a hulladékkezelés és a városi környezet.
Az Európai Parlament ez utóbbi
stratégia „rapportõrévé” (témafelelõsévé) engem választott
meg. Ez az elsõ eset, hogy egy
környezetvédelmi témában magyar képviselõ lett a rapportõr.
A megbízást szívesen vállaltam,
hiszen egész életemen városban éltem, mérnökhallgatóként
is érdekelt a városépítés, s nem
utolsósorban tíz évig képviseltem Budapestet és benne a szívemnek oly kedves I. kerületet
a Magyar Országgyûlésben.
Az unió polgárainak közel 80
százaléka (ötbõl négy ember) a
városokban él, de az õ érdekeik
sokkal kevésbé jelennek meg a
közösségi projektekben, mint a
falusi lakosságé. Az unós költségvetés negyven százaléka mezõgazdasági támogatásra megy
el, s a maradékból is sokkal több
jut vidékfejlesztésre, mint városi
projektekre. Az EU bõvítésével
olyan nagyvárosok is bekerültek
az unióba, ahol alapvetõ fejlesztésekre van szükség a közleke-

désben, a lakóházak felújításában, a szennytisztításban és hulladék-kezelésben. A stratégia
közvetlenül nem nyit meg újabb
pénzügyi fejezeteket, de ha elfogadásra kerül, akkor a következõ költségvetési ciklusban remélhetõleg lényegesen több
pénz jut a benne lefektetett, stratégiai jelentõségû célokra.
Budapesten is érzékelhetõ,
hogy a személyautó-forgalom
állandó növekedése súlyosan
szennyezi a levegõt és állandósult forgalmi dugókat okoz.
Ezért azt javaslom, hogy minden nagyobb (százezer lakos
fölötti) városban a következõ õt
esztendõben öt százalékkal
csökkentsék az autóforgalmat a
tömegközeledés egyidejû fejlesztése mellett. Az új tagállamokban - így Budapesten is - a tömegközlekedés aránya még
mindig magasabb, mint Nyugat-Európában, de a hálózat
eléggé elavult. Fontos, hogy az
EU az eddiginél jobban támogassa a tömegközlekedési hálózat fejlesztését. Természetesen
a maga hatáskörében egyetlen
kerület is tehet valamit a tisztább levegõért azzal, ha mérsékli és csillapítja az autóforgal-

(Folytatás a 1. oldalról)
Az, hogy a helyzet innentõl kezdve kockázatos, ezt minden embernek látnia kellett. Ha Orbán Viktor valóban demokrata és
valóban csak a politikai harc minden eszközének használatára gondol, akkor már ebben a pillanatban nyomatékosan a nagy
nyilvánosság elõtt a legszigorúbban inti valamennyi párthívét a törvényesség betartására, az utcai megmozdulásoktól való tartózkodásra. Orbán semmi ilyet nem tett, ellenkezõleg, jóformán az említett rádiós
hangszalag lejátszásával egy idõben a Fidesz és egyházi tagozata, a KDNP már ki is
adta a jelszót, hogy Gyurcsánynak azonnal
le kell mondania, vagyis a forgatókönyv szerint elérkezett a makkal álmodó éhes disznónak a makk felfalására irányuló kísérlete.

mat, s a BKV-vel egyetértésben
utasbarát módon formálja és
fejleszti a tömegközlekedést.
Ezzel párhuzamosan több védett kerékpárútra is szükség
van . olyanra, amelyeket felnõttek és gyermekek egyaránt biztonsággal használhatnak.
Nincs városi élet zöldterületek nélkül: a kertek, parkok, városi erdõk nemcsak a fizikai túlélésünkhöz szükséges oxigént
termelik meg, de a városi életet
is kényelmesebbé teszik. Ezért
minden városban - így kerületünkben is - szükséges a zöldterületek arányának növelése.
Ugyancsak fontos, hogy a városokon belül az új beruházásokra (lakópark, bevásárlóközpont, gyár) lehetõség szerint ne
zöld területet, hanem az úgynevezett „rozsdaövezetet”, tehát
bezárt régi ipari létesítményeket használjanak fel. Ez is olyan
cél, amelyre uniós forrásokat
kell biztosítani.
Az idei nyár ismét bebizonyította, hogy a klímaváltozás következtében a kánikula egyre
elviselhetetlenebb lesz. A hõhullámok ellen nemcsak légkondicionálással lehet védekezni. A városok átszellõzését új

Aki az elmúlt napokban a Kossuth téri
úgynevezett békés tüntetõk között az Árpád-sávos zászlók rengetegében járt, az
úgynevezett békés tüntetõktõl olyan szélsõjobboldali „a vörösöket” Dunába vetéssel,
akasztással fenyegetõ szövegeket hallhatott
- és hallhat e sorok megjelenésekor is - amelyek egy normális parlamenti demokráciában megengedhetetlenek és amelyek magukban hordozták a további s következményeket. Következtek a nyílt bûncselekmények, az erõszak, a Magyar Televízió megostromlása, gyújtogatás, fosztogatás, olyan
gyalázatos események, amikért minden
tisztességes magyar állampolgárnak szégyenkeznie és pirulnia kell. Ám van egy néhány ezres csoport, amelyik azokat a fogalmakat, hogy szégyenkezés, hogy önmér-

beruházásokkal nem szabad
veszélyeztetni. Az úgynevezett
zöld tetõk és a kisebb-nagyobb
vízterületek is mérséklik a forróságot. Emellett természetesen
arra is szükség van, hogy a városi és kerületi hatóságok a
nyári forróság idején segítséget
nyújtsanak az embereknek - elsõsorban a kiszáradásra leginkább hajlamos idõs embereknek. Nem csak azt kell segíteni,
aki azt érzi, hanem azt is meg
kell találni, aki magányosan
szenved az otthonában.
A jelentés arról is szól, hogy
milyen fontos jó szociális és
kulturális intézményekkel, szórakozási lehetõségekkel a városban tartani a fiatalokat. Ez
különösen igaz az I. kerületre,
ahol a jelenleg regnáló vezetés
nagyon keveset tett a fiatalok
megtartása érdekében.
Ha egy mondatban össze
akarnám foglalni a sok oldalas
stratégiai elõterjesztést, akkor a
következõt mondanám: az élhetõ város kevesebb autót, több
zöldterületet és tisztább levegõt
jelent. Legalábbis környezetvédelmi szempontból, hiszen a
szociális szféra és a közbiztonság legalább ilyen fontos.

séklet, hogy normális viselkedés, nem ismeri. Berendezkedhetünk arra, hogy amíg az
egész botrány ki nem fullad - mert a józan
többség, a kampánycsend (és az állam büntetõ szigora)- meg fogja állítani ezeket az
„akciókat”, addig estérõl estére a világ az
egész Magyarországot megalázó utcai botrányok képeit fogja látni. Én abban bízom,
hogy éppen az elmúlt napok felháborító történései hatására, addig is, amíg a forgatókönyv befejezõdik, az október 1-jei önkormányzati választásokon Budapest és az ország népe csattanós választ fog adni az Árpád-sávos zászlót lengetõ hitvány szövegeket skandáló bajkeverõknek. És még inkább
e hitványságukban is sajnálatos figurák mögött álló forgatókönyvíróknak.
Szász István
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Elõdök nyomdokain
Maróczy, Szabó, Barcza, Lilienthal nevét emlegették 6-8 éves fiúk és lányok.
Mozgalmas esemény zajlott le
szeptember 16-án, a Budai Polgárok Társasága támogatásával
megrendezett sakkversenyen, a
Krisztina tér 1 sz. alatt. A hagyományteremtõ céllal meghirdetett
I. Petre Pál Sakk Emlékversenyre
7-12 éves korú fiúk és lányok neveztek be és szép számban vettek részt, felnõttekkel együtt. A
legfiatalabb résztvevõ is magabiztosan vezette a bábúkat és fölényesen kezelték a sakkórákat.
A verseny 7 fordulós svájci
rendszerben a FIDE rapid versenyszabályai szerint 2x10 perces játékidõvel zajlott le. Imponáló volt a gyerekek ismerete a
megnyitáselméletbõl.
Az Emlékverseny névadója,
Petre Pál, mesterfokú minõsítés-

AZ EGYES KATEGÓRIÁK
GYÕZTESEI
ÉS HELYEZETTJEI:
Felnõtt kategória
1. Engel Ferenc 5,5
2. dr. Ifjú János 4,5
3. Petre Ferenc 3,5
4. Sandner Zoltán 3,0
5. Mervó Tamás 2,0
Középiskolás kategória
1. Tompos Márton 5,0
2. Laki Péter 1,0
A sakkverseny ifjú, ifjabb és legifjabb résztvevõi
sel rendelkezõ sakkozóként elõsegítõje volt a magyar levelezési
sakkozás elterjesztésének. Sokoldalú, kulturált és sportszeretõ
egyéniségként tisztelték, szerették és barátságukkal tüntették ki
a magyar nagymesterek. A sakk-

tudomány terjesztésében végzett
tevékenységét a barátok nagyra
értékelték, közöttük Maróczy
Géza kedves jellemzése nagyon
találó,- a tisztek között õ volt a
bakancsos (gyalog) - amely, mint
tudjuk vezérré változhat.

F e l h í v á s

Felsõ tagozatos kategória
1. Farkas Szabolcs 5,5
2. Kocsis Dániel 5,0
3. Soós Anna Lújza 3,5
Alsó tagozatos kategória
1. Péli Noémi 4,0
2. Farkas Ákos 3,5
3. Rózsa Sándor 3,0

Javaslat plakátkódex kidolgozására

A Magyar Szocialista Párt Budapest I. kerületi szervezete az
I. kerületben mûködõ politikai
pártok, szervezetek részvételével plakátkódex kidolgozását
és aláírását valamint haladéktalan életbe léptetését kezdeményezi.
A plakátkódex célja, hogy a
kerület épületein, közterein és
egyéb objektumain csak ott és
annyi ideig legyenek választási plakátok elhelyezve, ahol és
amennyi ideig a jogszabályok
azt kifejezetten megengedik.
Ennek érdekében a jogszabályokkal ellentétesen elhelyezett és el nem távolított plakátokat az a politikai szervezet,
amelynek, vagy amely jelöltje
érdekében a plakátot elhelyezték a tudomására hozataltól
számított 24 órán belül a plakátot eltávolítja. Több jelölõ
szervezet esetén a jelelõ szer-

vezetek egyetemleges kötelezettsége a plakát eltávolítása.
Az aláíró szervezetek a bejelentések fogadására telefonszámot és e-mail címet adnak
meg. Az aláíró szervezetek a
vitás esetek eldöntése érdekében a kerület köztiszteletben
álló, nem politikus személyekbõl álló testületet hoznak létre, amelynek véleményét vita
esetén elfogadják.

A Magyar Szocialista Párt
Budapest I. kerületi szervezete
a kerület épületei, közterei
megóvása érdekében tette meg
kezdeményezését, remélve,
hogy ahhoz a többi politikai
párt, és szervezet is csatlakozik és a kódex elfogadásával,
betartásával hozzájárul ahhoz,
hogy közösen elkerüljük kerület épületei, köztereinek indokolatlan elcsúfítását.
A Magyar Szocialista Párt Budapest I. kerületi szervezete tudatában van annak, hogy minden szervezettõl erõfeszítéseket igényel a kódex megalkotása, majd betartása, de hisszük
azt, hogy a politikai célok nem
szoríthatják háttérbe a közösség tisztaság és rend iránti igényét.
HORVÁTH ESZTER
az I. ker. MSZP szervezet
elnöksége tagja
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Környezetvédelmi oldal
Taszító bevonatokkal a taszító képek ellen
Elképesztõ, hogy ilyen helyekre képes volt
valaki falfirkát elhelyezni! De hát a graffitinek
éppen ez a lényege. Nem az alkotás mûvészi
értéke adja a rangját, hanem az, hogy hová teszik föl. Az, hogy valaki a testi épségét kockáztatta azért, hogy ilyen lehetetlen helyre
juttassa kézjegyét. Hogy ki volt az? A graffitizõk szubkultúrájában ezt pontosan tudni lehet, hiszen minden ábra valakinek a márkajegye, õk ha ránéznek, azonnal tudják, hogy
ezt Géza, vagy Misi vagy Pisti követte el.
A nehezen elérhetõ helyen virító ocsmány rajzolat tehát tízpontos produkció
ezekben a körökben. Szorosan utána következik az a teljesítmény, amelynek során
az „alkotó” a lehetõ legnagyobb rombolást
végzi, például õrzött épületen, mûemléken,
vagy frissen festett, frissen felújított falon
helyezi el ottjárta nyomát. Graffitivel rondították el például az újonnan vásárolt több
százmilliós combino villamosokat is. Hogy
honnan ez a dühödt agresszió? Ez a destruktív indulat, rombolási vágy? A pszichológusok egy része úgy véli, a frusztrációból
ered. Mások az állatvilágra vezeti vissza.
Az állati (csakúgy mint az emberi) egyedet az különbözteti meg a többiektõl, az tulajdonít számára hatalmi pozíciót a csoportban, ha minél nagyobb terület felett diszponálhat. A nagytestû, gyors mozgású ragadozók (például az afrikai oroszlán) személyes
területe akár több kilométeres is lehet,
amelynek határait vizeletével jelöli meg, és
minden erejével védelmezi a betolakodók
ellen. Területi és hatalmi törekvések az embernél is megfigyelhetõk. Az agresszív jellem szeret közel menni, belépni mások személyes terébe, közel hajolni beszélgetõpartnere arcához. Autóban ülve a nagy sebességet preferálja, és úgy érzi, elõtte és mögötte
jár neki még jó pár méter az útból. Ezért gu-

rul dühbe, ha más autók túlságosan megközelítik, vagy elévágnak. Számos pszichológiában illetve kriminológiában járatos szakértõ a graffiti készítést, illetve a közterületek, elsõsorban az aluljárók szennyezését
az ember esetében is a személyes terület kijelölésének, kiterjesztésének tekinti.
A graffitik, mint minden rongálás, horribilis veszteségeket okoznak a városoknak.
Nemcsak a városlakók közérzetét rombolják, de forintban kifejezhetõ károkat is elõidéznek, hiszen eltávolításuk igen drága
technológiát követel. A világban sok helyen
próbáltak úgy védekezni ellene, hogy szabad
felületet biztosítottak a graffitizõk számára:
falat, betont, vagy pl. Budapesten használaton kívüli vonatszerelvényeket. Jó megoldásnak tûnt, a szervezõk ugyanis azt gondolták,
hogy a graffitizõk itt majd kiélhetik szenvedélyüket. Ez a logika azonban nem vált be,
hiszen mint bevezetõnkben már említettük,
a graffiti nem mûvészet. Nem lehet engedélyezett helyen, legálisan kiélni az alkotási vágyat, hiszen lényege nem a kreatív alkotómunka, hanem a kaland. Nem az ábrázolás
mûvészi vagy minõségi értéke a cél, hanem a
veszély legyõzése, a veszélyes helyen, lopva,
titokban való firkálás. Illetve, hogy olyan helyen jelenjen meg az alkotás, ahol bravúr elhelyezni (mert nehezen hozzáférhetõ, vagy
szigorúan ellenõrzött). Az ilyen felületen virító kézjegy tekintélyt biztosít az elkövetõnek a graffitis társadalom szemében. A másik ismert jelenség az, hogy ha egy adott helyen megjelenik egy mázolmány, akkor
ugyanott gomba módra elszaporodik a többi
is. A graffitizõk valószínûleg vonzzák egymást, különösen akkor, ha azt látják, hogy a
kérdéses felületrõl nem, vagy csak nagy sokára takarítják le az alkotást.

Ennél valamivel jobb megoldásnak tûnik
az a próbálkozás, amikor a tetten ért graffitizõt közmunkára ítélik, és a közmunka
tárgya a graffitik (köztük a sajátja) letakarítása. Feltétele azonban a tetten érés, amire
kicsi az esély, hiszen az akció lényege pontosan az õrzött, védett épületek megrongálása, az õrzõk figyelmének kijátszásával.
Másrészt a tettenéréshez valakinek folyamatosan ott kellene állnia a veszélyeztetett
területeken.
Az utóbbi idõkben a fõvárosiak egyre
összehangoltabban lépnek fel a graffitik ellen. A BRFK bûnmegelõzési osztálya a fõvárosi közgyûlés városrendészeti bizottságával összefogva október elejétõl átfogó akciót indít a falakat rondító csúfságok ellen.
Mások, fõként helyi önkormányzatok a védelemre helyezik a hangsúlyt. A Fõvárosi
Közterület-fenntartó kezelésében álló aluljárókat például olyan festékkel vonják be,
amelyrõl vegyszeres kezeléssel, és magasnyomású vízzel eltávolíthatók lesznek a

mázolmányok. A hetedik kerület egy német
szabadalom átvételét fontolgatja, ez szintén egy környezetbarát festék, melyrõl gõzmosóval és szivaccsal eltávolítható a szenynyezõdés. Tervek szerint szorgalmaznák,
hogy az ingatlantulajdonosok ezzel az
anyaggal két méteres magasságig vonják be
az épületek falait. A firkálók ugyanis, ha azt
tapasztalják, hogy „nagy mûgonddal” elkészített munkájukat hamar, akár már másnapra eltávolítják, egy idõ után elszoknak a
kérdéses helyrõl.
(Sz.K.)
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Látogatást tett a Várban az Európai Parlament Regionális
Fejlesztési Bizottságának több tagja
Rotyis József bemuA Bizottság tagjait Rotyis
tatta a bizottság tagjaiJózsef a az I. kerület
nak a Budai Polgárok
MSZP és SZDSZ polgárTársasága által kezdemesterjelöltje fogadta,
ményezett a Fõváros
aki a Budai Polgárok Tárkultúrája a kultúra fõsaságának elnökeként is
városában programot
tájékoztatást adott a keis, amelynek keretében
rület helyzetérõl. Az esza Budai Polgárok Társamecsere során a polgársága szervezésében a
mesterjelölt felhívta a bibudai mûvészek, kultuzottság tagjainak figyelrális szakemberek valamét a Várbazár évtizedek
mint a kulturális fõváóta megoldatlan helyzetére jelezve azt, hogy a Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának néhány tagja ros programjait elõkéVárbazár rendbetételé- (Constance Krehl, Milos Kotenec, Berman Thijs, Emanuel Jardim Fernandez, a tes- szítõ pécsi kollégák köhez Európai Uniós forrá- tület politikai tanácsadója: Petros Szkou Peckis) és asszisztenseik Rotyis József és zötti rendszeres találkosokra is szükség van, an- Harangozó Gábor (a Bizottság egyik magyar tagja) társaságában a Halászbástyán zókra kerül sor. A program célja, hogy elõsenak érdekében, hogy a
helyreállítás és a fejlesztés a történelmi és a Világörökség részét gítse a fõváros kultúrájának méltó megjelenését a Kulturális Fõváros
2010-ben megrendezendõ eseményeiben.
képezõ környezethez illeszkedõ módon valósuljon meg.
Rotyis József kifejtette. hogy megítélése szerint a kerületi önkormányzat tevékenységében az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet
BUDAI POLGÁROK TÁRSASÁGA FELHÍVÁSA
kell adni a civil kezdeményezéseknek és a civil szervezetek, a helyi vállalkozók és az önkormányzat közötti együttmûködésnek a
fejlesztési programok kialakításában és megvalósításában. Erre
KI MIT TUD? vetélkedõ nyugdíjasoknak
példát mutat az Európai Unió által már Magyarországon is finanÖrömmel tájékoztatom Önöket, hogy kerületünkben 2006-ban
szírozott mintegy hetven mûködõ program. A bizottság tagjai üdelsõ alkalommal, meghirdetjük és elindítjuk a
vözölték a kezdeményezéseket és felhívták a figyelmet arra, hogy
„MI ITT VAGYUNK”
az Európai Unióban városrész rehabilitáció, a környezetvédelem
nyugdíjas KI MIT TUD vetélkedõt.
és a mûemlékvédelem szempontjait integráló városfejlesztési progUgyanezen a néven a versengést, több kerületben már sokadik
ramok kidolgozása folyik és felajánlották segítségüket a prograalkalommal rendezik meg, és méltán nevezhetõ rangos,
mokkal kapcsolatos információk biztosításában. A delegáció tagjai
népszerû viadalnak. Több kategóriában nevezhetnek a tisztelt
a tanácskozás után rövid látogatást tettek a Várban megismerkedjelentkezõk, nevezetesen - vers és próza, magyar nóta - ének,
ve annak történelmével és nevezetességeivel.
képzõmûvészet, énekkórus, hangszer,

„MI ITT VAGYUNK!”

és egyéb szórakoztató mûfaj.
Az eseményekrõl beszámolnak a helyi médiumok is.
Nagy örömünkre szolgálna ha, Önt illetve Önöket is
a résztvevõk nagy táborában köszönthetnénk.

Jelentkezési határidõ: 2006.október 30-ig,
nevezési díj nincs.
Jelentkezési lapok személyesen Krisztina tér 1. szám alatti
irodaház portáján,
hétfõtõl - péntekig: 9:00-17:00 óra között igényelhetõk,
vagy telefonon a

225-00-36-os számon.
Jelentkezésüket várva, jó egészséget
és felkészülést kívánunk!

ROTYIS JÓZSEF
Budai Polgárok Társasága elnök
E L S Õ
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(Tudósítónktól)

Tájékoztató
Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Budavári
Önkormányzat képviselõ-testülete fegyelmi eljárást indított
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ellen. A Fegyelmi Bizottság a vizsgálatot befejezte, jelentését elkészítette.
A jelentés csak azután válhat nyilvánossá, ha azt a képviselõtestület megtárgyalta. A Fegyelmi Bizottság úgy határozott,
hogy elkerülendõ a választási kampány befolyásolásának még a
szándékát is, a képviselõ-testület ülését 2006. szeptember 30-ra,
a kampánycsend napjára, hívja össze. A Fegyelmi Bizottság jelentését a testület zárt ülésen fogja tárgyalni.
A jelentés ismertetésére következõ számunkban visszatérünk.
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