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TiszTelT KerüleTi PolgároK!
A mögöttünk hagyott évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a 2006-os 
év több tekintetben is fordulópont volt. Egyrészt lezárását jelentette a négy éve 
megkezdett parlamenti és önkormányzati ciklusoknak, másrészt megkezdődött a 
2010-ig tartó időszakra való felkészülés, és a választásokat követően a következő 
évek teendőinek felmérése, megtervezése.

2006-os beszámolónkat 
azzal a szándékkal állítot-
tuk össze, hogy felidézhessük 
az elmúlt év legfontosabb 
eseményeit, eredményeit. 

A helyhatósági válasz-
tást követően újjáalakult a 
képviselő-testület. Az itt élők 
bizalmából a Fidesz–KDNP 
jelöltjei minden választó-
körzetben megnyerték az 
egyéni mandátumot, így az 

MSZP–SZDSZ koalíció képviselői és az MDF jelöltje a kompenzációs listáról 
jutottak a testületbe. Ez a helyzet stabil többséget biztosít a polgári koalíciónak, 
ami a működőképesség és a döntéshozás szempontjából fontos feltétel.

Közmeghallgatásokon, éves beszámolóinkban már többször elmondtuk, hogy 
az önkormányzati működés feltételei folyamatosan romlanak. Sajnos, ez a meg-
állapítás az előttünk álló évekre még inkább igaz, mivel az elmúlt évek kormány-
zati politikája nem javított a helyzeten. A rekord mértékű államháztartási hi-
ány lefaragása érdekében a kormány jelenlegi megszorításai jelentősen csökkentik 
az önkormányzatoknak juttatott forrásokat, növelik a lakosság terheit.

Tudjuk, hogy az életszínvonal várható, sőt máris érezhető visszaesésének kö-
vetkezményeként többen fordulnak majd az önkormányzatokhoz, olyanok is, akik 
eddig büszkék voltak arra, hogy nyugdíjukból, jövedelmükből vagy félretett pén-
zükből ki tudtak jönni. A gázár, az energia, a közlekedés tarifájának emelése, 
az ingyenes gyógyszerek megszűnése, a vizitdíj és a kórházi ápolási díj bevezetése 
mindenkit sújt, de következményeit talán legjobban az idősek, a nagycsaládosok 
érzik majd.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadványa

Szerkesztette: dr. Koncz Mária
Felelôs kiadó: a Budavári Önkormányzat jegyzôje

A címlapon Avianói Márk Fő utcai szobra látható (Győrfi Sándor alkotása, 2006)
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A Budavári Önkormányzat szolidáris polgáraival, és azon lesz, hogy jö-
vőre is legalább annyi segítséget biztosítson mindenkinek, mint eddig. Fele-
lős stratégiai tervezéssel elértük, hogy intézményeink hatékonyan működjenek.  
Kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás mellett szép eredményeink vannak a 
városszépítés, a kulturális élet területén. Az elmúlt években képzett tartalékaink 
esélyt adnak arra, hogy a következő évben is a megszokott magas színvonalon 
működtessük szolgáltatásainkat. Továbbra is arra törekszünk, hogy a szociális 
ellátások széles körét biztosíthassuk a kerületi rászorulóknak. 

Amennyire lehetőségeink engedik, folytatni szeretnénk a városrehabilitáci-
ós munkát. A kerület intézményeinek, köztereinek, parkjainak, játszótereinek 
többségét már rendbe hoztuk. Szeretnénk elérni, hogy a fővárosi kezelésben lévő 
zöldterületek „felzárkózhassanak” a kerületiekhez. A közös, fővárosi-kerületi fel-
újításra jó példa a Tóth Árpád sétány, amelynek többi részét is szeretnénk hely-
reállítani. 

Amint a Beszámolóból kitűnik, a mögöttünk hagyott év bővelkedett törté-
nelmi évfordulókban, kulturális eseményekben. Budára mindig is jellemző volt 
a történelmi hagyományok ápolása, a polgári életformával járó kulturális igé-
nyesség. Itt minden nap érezhető a történelem megtartó ereje. Tanulnunk kell a 
múltunkból, ne feledjük, hogy eleink milyen áldozatokkal védték meg városukat, 
otthonukat. Az ő példájuk adhat erőt, hogy lélekben és összetartozásban meg-
erősödve éljük meg a XXI. századot. 

Bízzunk benne, hogy az idei év sem lesz rosszabb, mint a tavalyi, hogy terve-
inket valóra tudjuk váltani, mind magánéletünkben, mind a helyi közösségben! 
Egy archaikus felvidéki, medveshidegkuti évköszöntővel kívánok jó egészséget, bol-
dogságot, sikeres 2007-es évet a kerület minden polgárának!

„Jön az új év, 
Új jót hozzon, 
Vagy ha új jót nem is hozhat, 
Vigye el a régi rosszat!”

2007 januárjában

 Dr. Nagy Gábor Tamás
 polgármester
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Január

Január 19-én a Corvin téren megnyílt a Hagyományok Háza Mester-
portája, ahol a magyar népművészet autentikus tárgyai kerülnek be-

mutatásra és a kézműves porté-
kák meg is vásárolhatók. Ezen 
felül a Mesterporta ellátja egy 
népművészeti információköz-
pont szerepét, és feladatai közé 
tartozik a népművészeti moz-
galom ápolása, rendezvények 
szervezése is. 

A Tabán lebontásának 70. évfordulóján közös kamarakiállítást rende-
zett a bécsi Collegium Hungaricum és a Tabán Helytörténeti Gyűj-

temény egy hagyaték eddig ismeretlen fotóiból. A kiállítást dr. Nagy 
Gábor Tamás polgármester nyitotta meg. Az eseményen részt vett Ur-
sula Stenzer, Bécs első kerületének polgármestere. 

 Január 20-án este zsúfolásig megtelt a Városháza aulája, amikor  
a Magyar Kultúra Napja alkalmából Eperjes Károly 20. századi ma-

gyar költők istenes verseiből készült összeállítását adta elő. Az irodalmi 
estnek nagy sikere volt.
Január 22-én, a Himnusz szü-
letésének napján a kerületi 
rendezvények Kölcsey Ferenc 
szobrának megkoszorúzásával 
kezdődtek. A Magyar Kultú-
ra Alapítvány Szentháromság 
téri székházában tartották a 
Mensáros László Szavalóver-
senyt, amelyet Bánffy György 
színművész, a nyelvművelés és 
a szép magyar beszéd fáradha-
tatlan szolgálója szervezett. 

A Corvin téri bejárat

Eperjes Károly
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Elhunyt Jancsó Adrienne előadóművész, a versmondás 
ünnepelt nagyasszonya, aki egy évvel korábban még a 

Magyar Kultúra Napján a Városháza aulájában tartott ren-
dezvény díszvendége volt. 1985-től másfél évtizeden ke-
resztül tartotta nagysikerű irodalmi estjeit a Zenetudomá-
nyi Intézet Kodály termében „Vers és dal a Várban” címmel. 
Munkásságát számos állami díjjal, kitüntetéssel, köztük 
Kossuth-díjjal és Magyar Örökség-díjjal ismerték el. 

1� éve annak, hogy a hajdani Attila utcai Általános Iskola gimná-
zium lett, és Kosztolányi Dezső nevét vette fel. Az évforduló 

alkalmából teljesen felújították az iskolaudvart. Az iskolát 1895-ben 
állami elemi iskolaként alapították, 1920-tól polgári iskolaként műkö-
dött, 1991-ben bővítették 12 osztályossá. A jubileumot óriás falikép 
avatásával, divatbemutatóval, nyelvi versennyel és sporteseményekkel 
ünnepelték meg. Ebből az alkalomból rendezték meg január 27-én a 
2006 perces tanár-diák futballmérkőzést is, amely ismét a tanárcsapat 
győzelmével végződött. Március 31-én a „Kosztolányi gála" zárta az 
ünnepségsorozatot. 

Kimondták a Kézfogás Testvérvárosi Egyesület megalakulását. Cél-
ja, hogy a hivatalos önkormányzati kapcsolatok mellett megje-

lenítsék a testvérvárosi együttműködések civil oldalát, és személyes 
emberi kapcsolatokkal erősítsék meg azokat. 2006-ban számos alka-
lommal vettek részt testvérvárosi programokon. Az egyesület képvi-
selte a kerületet a regensburgi nemzetközi vásár magyar pavilonjában. 
A standot körülbelül ötvenezren tekintették meg, köztük Regensburg 
polgármestere, Hans Schaidinger.

Az önkormányzat Márai Sándor Kulturális Közalapítványa 2006-
tól havonta jelentkező irodalmi, művészeti szalonnal színesíti a 

kerület kulturális életét. A Márai Szalonra minden hónap utolsó kedd-
jén kerül sor az Úri utcai házasságkötő terem szép termeiben. Az iro-
dalmi, zenei bemutatkozások alkalmával a művészetszerető közönség 
igazi polgári szalonban érezheti magát. Az érdekes előadásokat, neves 
vendégeket kiváló magyar borászok és boraik bemutatása kíséri. 

Jancsó Adrienne
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A januári Szalon témája Márai Sándor és Mezei Mária titkos szerelme 
volt. Az eddig ismeretlen dokumentumokat a klub házigazdája, Sziget-
hy Gábor színház- és irodalomtörténész dolgozta fel és hozta nyilvá-
nosságra. 
Február 28-án Kaszás Attila színművész közreműködésével Márai Sán-
dor kedvelt borával, a csopaki rizlinggel, és az író borral kapcsolatos 
gondolataival ismerkedhettek meg. Márciusban Vincze Béla, „2005. 
év borásza” volt a vendég Sára Bernadette és Cseke Péter Márai mű-
veiből összeállított irodalmi estjén. 

Régi helyére került, a Palota útra, a Kemál Attatürk sétány elágazá-
sához az az obeliszk, amely még a II. világháború pusztításának 

esett áldozatul. A díszes lámpatartót az önkormányzat rekonstruál-
tatta. A hajdani korlát helyreállítását követően ezzel folytatódott a 
királyi palota környezetének visszaállítása. Az önkormányzat a többi 
hiányzó obeliszk felállítását is tervezi.

A felújított obeliszk a Palota úton
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Február

Február 9-én tartotta az év első ülését a képviselő-testület. A képvi-
selő-testület meghallgatta a pénzügyi igazgató tájékoztatóját a költ-

ségvetési helyzetről. Elfogadták az intézményi térítési díjakat és azt, 
hogy a Szirtes utcában kialakított buszparkolóban csak kiemelt díj elle-
nében lehessen várakozni. 

Folytatta falfirka-mentesítési programját az önkormányzat. Az in-
tézmények és a műemlékek megtisztítása mellett társasházak is 

jelentkezhettek a februárban meghirdetett, új pályázatra. Tavaly 14 
lakóház kapott ilyen támogatást; az önkormányzat több mint 550 
négyzetméternyi felületről tüntette el a falfirkát, és 1200 négyzetmé-
teren helyezte el az antigraffiti-bevonatot. Újratisztították az ismétel-
ten befújt falakat is. 

Február 10-én, a budavári csata áldozataira emlékezve a Városháza 
aulájában mutatták be a Budavári Önkormányzat és a Litea kiadá-

sában megjelent „Emberi történetek” című kötetet, amely a 60. évfor-
dulón tartott konferencia anyagát tartalmazza. A Vár 1945-ös ostro-
mának helyi eseményeit a háború idején a kerületben élők idézték fel.  
A kötet a történelem egy darabkáját őrzi meg az utódok számára 
– mondta dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. Február 13-án a Bu-

Az Aranyszarvas ház megtisztítása
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davári Önkormányzat és a 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum közösen emlékezett a 
Mária Magdolna-torony fa-
lán elhelyezett emléktáblá-
nál a vári ostrom áldozataira.  
A koszorúzáson dr. Holló Jó-
zsef Ferenc, a Hadtörténeti 
Intézet főigazgatója mondott 
beszédet. 

A kerületben is örvendetesen gazdagodnak a farsangi polgári hagyo-
mányok. Az ilyenkor megrendezendő iskolai, egyházi, egyesületi 

bálok mellett a Tabán Társaság Csokonai Dorottyáját is előadta Sudár 
Annamária és a Fodor Kamaraegyüttes közreműködésével. Február vé-
gén a Budavári Lakosok Szövetsége, a Stróbl Alajos Emlékhely Alapít-
vány és a Budavári Általános Iskola az idén harmadszor próbálta meg 
közös erővel messzire űzni a telet. A Várban álarcos maskarákban, 
színes lampionokkal vonultak végig a télbúcsúztató felvonulás részt-
vevői.

Február 25-én a Kommunizmus Ál-
dozatainak Emléknapján megem-

lékezést tartottak a politikai okokból 
bebörtönzöttek tabáni emlékművénél. 
A böntöncellában ülő alakot évekkel 
ezelőtt magánkezdeményezésre állí-
tották fel Makovecz Imre tervei alap-
ján. A megermlékezésen részt vettek a 
recski kényszermunka-táborok foglya-
inak képviselôi és a politikai okokból 
bebörtönzöttek, kitelepítettek szerve-
zetei is. 

Az emlékmû a Tabánban

A Szentháromság tér az ostrom után
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Március 

Március 2-án fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2006-
os költségvetését. A költségvetésből kiderül, hogy a Budavári Ön-

kormányzat szociális célokra minden kerületi lakosra mintegy ezer fo-
rinttal többet költ a fővárosi átlaghoz képest. 

Óvodáinkban és iskoláinkban �40 gyermek számára biztosítunk kedvezményes 
étkezést öt és félmillió forint értékben. Rendszeres és átmeneti szociális segélyre, 
időskorúak járadékára, létfenntartási segélyre, mozgáskorlátozottak támoga-
tására, természetben nyújtott ellátásokra (étkezési utalvány, üdülési hozzájá-
rulás) százhuszonnégymillió forintot fordít az önkormányzat. Csaknem har-
mincmillió forint az 1�1� kerületi idős ember közgyógyellátásának költsége.  
Az önkormányzat a nyolcvan év felettiek körében a közgyógyellátásra való 
jogosultságot rendkívül széles körben határozta meg, ezért a 2�0 alanyi 
jogosultsággal rendelkező mellett 1200-an méltányossági jogon kapták meg 
az igazolványt. A kormány megszorító intézkedései, az ingyenes gyógyszer 
megszűnése miatt az önkormányzat arra kényszerül, hogy változtasson az 
ellátás eddigi formáján. 

Tavasszal a kerületben több helyen kezdődtek útfelújítási munkák. A 
fôútvonalak felújítását a Fővárosi Önkormányzat végezte. Március-

ban kezdtek hozzá a Bem rakpart Jégverem utca – Margit híd közötti 
szakaszához, áprilisban a Csalogány utcához és a Krisztina körúthoz. 
A Lánchíd utcában az útfelújításhoz kapcsolódva különféle közműbe-
kötéseket (víz, csatorna, gáz) és cseréket is végeztek. Ősszel következett 
a Fő utca félsávos lezárása, felújítása.

Tovább növekedett a társasház-felújítások vissza nem térítendő tá-
mogatására fordítható összeg: a költségvetés idén százmillió forin-

tot irányzott elő erre a célra.  

Ebből az összegből 160 társasház jutott vissza nem térítendő támogatáshoz. 
Az utóbbi években egyre nő az épületgépészeti felújítási pályázatok száma, 
ami annak köszönhető, hogy a homlokzati felújítás a legtöbb társasház eseté-
ben már megvalósult. A gépészeti felújítások főleg az életveszélyessé váló gáz- 
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és elektromos vezetékek cseréjét 
és a kémények bélelését jelentik. 
A Budavári Önkormányzat a 
társasházak felújítását többféle 
módon támogatja. A rendkívüli 
támogatás vis major, előre nem 
látható rendkívüli esetben igé-
nyelhető az azonnal szükséges 
intézkedések okozta többletkiadá-
sok mérséklésére. A nagyobb vo-
lumenű, tervezett felújításokhoz 
pályázat alapján lehet vissza 

nem térítendő támogatást elnyerni. Az önkormányzat megkönnyíti a társas-
házak hitelfelvételét is a hitelösszeg 20%-áig terjedő óvadék biztosításával. 
200�-ben öt, 2006-ban már tizenhárom társasház kapott kamatmentes 
támogatást gázvezeték felújításához. A következő években ez a tendencia vár-
hatóan folytatódni fog.

Döntött a testület a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont hasz-
nosításáról. Az elfogadott pályázat szerint új sportközpont és tan-

medence épülhet itt, amelyet a kerület lakói kedvezményes bérlettel 
látogathatnak majd. A beruházás becsült összege csaknem egymilliárd 
forint, amely fedezi a szint alatti parkoló építését is. Az uszoda, a szau-
na, a masszázshelyiségek, a fittness-blokk a rézsűben emelt szintelto-
lásos épületben, nagyobb részt a föld alatt kapnak helyet. A csarnok 
tetején télen jégpályát alakítanak ki. A beruházás nem érinti a mostani 
sportpályák területét; azok továbbra is ingyen állnak a sportolni vágyók 
és a gyerekek rendelkezésére.

Március 6-án a Budavári Városházán találkoztak a fővárosi polgár-
mesterek, hogy megvitassák Budapest közbiztonsági helyzetét, 

a turisztikai szezonra való felkészülést és az anyagi lehetőségek jobb 
összehangolásának lehetőségét a szociális ellátások terén. A kerekasztal-
megbeszélésen megállapodtak abban, hogy az elhangzott javaslatokat 
részletesebben is kidolgozzák. 

A felújított Donáti utca 32.
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Március 11-én a 
Barabás villában 

ünnepelte fennállásá-
nak 125. évfordulóját a 
Szilágyi Erzsébet Gim-
názium. Az évfordu-
lós ünnepségek június 
10-én koncerttel, majd 
szeptember 9-én fák-
lyás felvonulással foly-
tatódtak, amely a gim-
názium egykori helyé-
től, a Hilton Szállótól indult Szőnyi Erzsébet, a Szilágyi egykori diákja 
fővédnökletével. Erzsébet-napon ismét megrendezték a hagyományos 
gálát a Thália Színházban, ahol az iskola hajdani diákja, Halász Judit 
köszöntötte és régi és mostani szilágyisokat.

A március 15-i megemlékezések keretében Bökönyi Laura és Cso-
bolya József verssel és dallal idézte fel a tavaszi forradalom em-

lékét a Hattyú utcai és a Roham 
utcai idősek klubjában. A Buda-
vári Önkormányzat ünnepségén 
a polgármester méltatta az évfor-
duló jelentőségét, majd a kerületi 
intézmények és civil szervezetek 
helyezték el koszorúikat a Dísz 
téri Honvéd emlékműnél.

A Budavári Önkormányzat és a szlovéniai Lendva erősödő kapcsola-
tait mutatta, hogy az „Utazás 2006” turisztikai szakvásáron közös 

pavilonban mutatkoztak be. A turisztikai kiállítás és vásáron borkósto-
lót és könyvbemutatót is tartottak. 

Pillanatkép a jubileumi mûsorból

Táncsics Mihály kiszabadítása 
budavári börtönéből
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áPrilis

Budapesten április ele-
jén tetőzött a tava-

szi árhullám. A tartósan  
magas vízállás miatt a ta-
lajvíz pincéket, mélyeb-
ben fekvő területeket ön-
tött el. 

Új Idősek Klubja nyílt a Vízivárosban, a Fő utca és a Szilágyi Dezső 
tér sarkán, amelyet az önkormányzat mintegy húszmillió forintos 

költséggel alakított 
ki. Az új klubhelyi-
ség nappali ellátást, 
étkezési lehetősé-
get nyújt a környék 
idős polgárainak, és 
egészségügyi szolgál-
tatásokat is igénybe 
lehet venni. Tagjai 
számára aktív hét-
köznapokat, kirán-
dulásokat, színházi 
programokat, teadél-

utánokat szervez. Az új klubhelyiségre nagy igény volt, mivel a kerület 
lakóinak csaknem egyharmada hatvan éven felüli. 

Április 9-én, az országgyűlési választás első fordulóján Budapest 
01. számú választókerületében a választásra jogosult állampolgá-

rok 81%-a jelent meg. A pártlistákra leadott szavazatok 47,28%-át a  
Fidesz–KDNP, 26,39%-át az  MSZP, 17,31%-át SZDSZ  és 5,31%-át az 
MDF kapta. Az egyéni mandátum sorsa a második fordulóban dőlt el.  

Árhullám után

Az Idôsek Klubjának megnyitója
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A szavazatok több, mint 51%-át a választókerület korábbi képviselője, 
dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz–KDNP) kapta meg. Az SZDSZ jelöltje, 
dr. Kóka János 46,6%-ot, az MDF-es Vaskor László 2,3%-ot szerzett. 

Április 11-én, József Attila és Márai Sándor születésnapján a szoká-
sosnál is többen gyűltek össze Márai Sándor Mikó utcai szobránál, 

hogy részt vegyenek a koszorú-
zási ünnepségen, és meghallgas-
sák Szakonyi Károly, Kossuth-
díjas író ünnepi megemléke-
zését. Bács Ferenc színművész 
Márai Sándor verses naplójából 
idézett részleteket. A Költészet 
Napján tartott megemlékezés 
este a Városházán folytatódott, 
ahol „Szindbád hazamegy” cím-
mel irodalmi összeállítás hang-
zott el Márai műveiből. 

Másnap nyílt meg a Strobl-emlékév keretében Stróbl Alajos és 
Stróbl Zsófia emlékkiállítása a Várnegyed Galériában. A meg-

nyitó ünnepségen a művészdinasztia megannyi leszármazottja, uno-
kák, dédunokák is megjelentek. A kiállítást dr. Nagy Gábor Tamás 
polgármester nyitotta meg, majd Szatmári Gizella művészettörténész 
beszélt a testvérpár pályájáról. 

Április 22-én, a Föld Napján ingyenes Egészségnapot tartottak  
a Czakón. A kerület orvosai szűrővizsgálatokat végeztek, vércu-

kor- és koleszterinszintet határoztak meg, a sportpályán csontsűrű-
ség-mérésre lehetett jelentkezni; a gyógytornászok pedig különféle 
egészségmegőrző mozgássorokat mutattak be és gyakoroltattak a lá-
togatókkal.

Szakonyi Károly
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MáJus

Beethoven 1800-as Várszínházi koncertjének évfordulóján, május  
7-én az önkormányzat ismét megrendezte a már hagyományosnak 

tekinthető emlékhangversenyt. Jandó Jenő, a világszerte elismerést ara-
tó zongorista partnere Falvay Attila hegedűművész, a Nemzeti Filhar-
monikusok koncertmestere volt. Műsorukon Beethoven C-moll (Pat-
hétique), Esz-dúr és F-dúr (Tavaszi) szonátája szerepelt. A nagy sikerű 
koncertet a Bartók Rádió későbbi időpontban, felvételről sugározta. 

Májusban megkezdődtek a 
Tóth Árpád-sétány felújí-

tásának munkálatai. A Budavári 
Önkormányzat, évek óta szorgal-
mazta a főváros talán legszebb, de 
egyben legelhanyagoltabb sétányá-
nak felújítását, tavaly saját erejé-
ből kezdte meg az előkészítést. A 
Fővárosi Önkormányzat pályázati 
támogatással járult hozzá a mun-
ka első szakaszának elvégzéséhez.  
A felújítás során kiépítették a víz-
elvezető rendszer hiányzó részeit 
és a korszerű öntözőrendszert.  
A várfal melletti sétány díszburko-
latot kapott. A kertészeti szakértők 
által elvégzett vizsgálatok alapján 
jelölték ki a kicserélendő, illetve át-
telepítendő fákat. A műszeres üreg-
vizsgálatok azt mutatták ugyanis, hogy a látszólag ép fák között sok olyan 
van, amely nem bírna ki egy erősebb vihart. Több kerületi polgár kifogásol-
ta, hogy a lombos gesztenyefák helyett kisebb díszcseresznyéket ültettek,  
de a szakértők szerint néhány év múlva ezek is árnyékba borítják majd a 
sétányt. A beruházásról külön füzet készült a lakosság tájékoztatására. 

A sétány felújítás elôtt és után
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A sétány mellett a burkolat-felújítással egy időben helyreállították a várfal 
mellvédjét. Továbbra is gondot jelentenek a Várhegy lejtőcsúszásos területei. 
Az önkormányzat programot készített a veszélyes területek geológiai, hidrogeo-
lógiai helyzetének megfigyelésére, elemzésére. Ennek megvalósítása során már 
több helyszínen történt beavatkozás, és folyamatosan mozgásmérő műszerek-
kel figyelik a Tábor utcai támfal északi oldalát és a Fehérvári Rondellát. Az 
Esztergomi Rondella helyreállításának tervei már elkészültek. A munkálatok 
szeptemberig másfélmillió forintba kerültek. A Tigris utca 62. szám alatti 
támfal ugyancsak rossz állapotban van. Az önkormányzati tulajdonban lévő 
rész helyreállítása megtörtént, a további szakaszok megerősítése a tulajdono-
sok feladata lesz.

Buda 1849-es visszavételének évfordulójára emlékezve a Honvéde-
lem Napjának eseményei a Dísz téri Honvéd-emlékműnél és a Gör-

gey szobornál tartott katonai tiszteletadással kezdődtek. Május 21-én 
az önkormányzat esti ünnepségén állították ki Czillich Ede, önkéntes 
budai honvédezredes díszkardját, amelyet eddig nem ismerhetett a kö-
zönség. Az ostromló seregben harcoló budai polgárt később 16 év fog-
ságra ítélték. Hat év után azonban kiszabadult; később, az új hadsereg-
ben a budai kerület parancsnoka lett. 
Minden évben ezen a napon történik a budavári díszpolgári cím át-
adása. Idén Sediánszky János író, újságíró, rádiós szerkesztő kapta meg 
a kerület legrangosabb kitüntetését. Az új díszpolgárt a régiek nevében 
Bakó Annamária, a Litea vezetője köszöntötte, majd Juhász Judit, a Ka-
tolikus Rádió elnökhelyettese és Benyhe János irodalomtörténész mél-
tatta a magyar kultúra terjesztésében szerzett érdemeit. A díszpolgári 
oklevelet dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át. Az ünnepség vé-
gén Marlow polgármestere, Richard Scott és Capestrano polgármestere, 
Antonio d’ Alfonso adták át városaik üdvözletét.

Ugyanezen a napon, déli 12 órakor látványos ünnepség színhelye 
volt a Halászbástya környéke. A Stróbl Alajos Emlékhely Alapít-

vány szervezésében – felállításának centenáriumán – újraszentelték 
Strobl Alajos szobrász és Schulek Frigyes építész munkáját, Szent István  
lovasszobrát. Az Operaház kórusa Erkel Ferenc István király című ope-
rájának részletét adta elő. A Budavári Lakosok Szövetségének tagjai kor-
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hű ruhákban idézték 
fel a 100 évvel ezelőtti 
nap emlékét. Ünnepi 
beszédet mondott dr. 
Nagy Gábor Tamás 
polgármester, a szob-
rot dr. Varjú Imre, a 
Mátyás-templom plé-
bánosa szentelte újra. 
Az ünnepségen megje-
lent Habsburg Ottó és 
fia, György is. A részt-
vevők sok érdekes 
kultúrtörténeti részle-

tet ismerhettek meg a leszármazottak beszédeiből. Ilyen volt például 
a szobor talapzatán kifaragott történeti figurák egykori modelljeinek 
kiléte. Az önkormányzat később kiadványban adta közre a ceremónia 
szövegét.

A Várnegyed Galériában mutatkozott be Simon András grafikus, aki-
nek munkái nagy népszerűségre tettek szert az elmúlt években.  

A művész grafikai stúdiója az I. kerületben, a Várfok utcában található. 

Fent: ünnepi mûsor a Szent István szobornál
Lent: részlet a szobor talapzatán található dombormûbôl
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Május 25-i ülésén a testület foglalkozott az elektronikus ügyintézés 
helyzetével. 

A Polgármesteri Hivatalban 200� év vége óta működik az e-önkormányzati 
ügyintézés. Az ügyfelek öt ügykörben választhatják az elektronikus ügyintézési 
utat hivatalunkban: közérdekű bejelentések és kérelmek, panaszügyek, épít-
ményadó ügyek, telekadó ügyek és üzletek működési engedély ügyei. Az év 
során indult az ingyenes parkolási engedély elektronikus úton történő intézésé-
nek kidolgozása is. Az informatikai rendszerek közötti kapcsolat megteremtése, 
belső szervezési intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a közel nyolcezer ügy-
ben ne keletkezzen papír alapú irat, az ügyintézés hivatalon belül elektroni-
kus úton, gyorsabban történjen. A parkolási engedély kiadását az ügyfelek is 
kezdeményezhetik elektronikus úton. Az ingyenes telefon-bejelentések alapján 
történő ügyintézést, ismertebb nevén a „zöld-telefonszámos” ügyeket hivata-
lon belül papírmentesen intézzük. A jövőben az ügyfelek is választhatják a 
– hangrögzítésen kívül – az önkormányzat honlapján keresztül, akár otthon-
ról is – a számítógépes elektronikus utat.

Testvérvárosi szerzôdést kötött május 26-án a Budavári Önkormány-
zat és a muravidéki Lendva önkormányzata. Az eseményre a Kéz-

fogás Egyesület és a Budavári Lakosok Szövetségének tagjai is elutaz-
tak. Jelenlétükben zajlott az ünnepélyes aláírási ceremónia a lendvai vár 
dísztermében. Az aláírást követően a Tabulatura Együttes adott koncer-

tet, majd a helyi Borfesztivál 
záró, díjátadó ünnepségére 
került sor.
A kulturális kapcsolatok évek-
re nyúlnak vissza a többségé-
ben magyarok lakta, határ 
menti várossal. 
Lendva Szlovénia megala-
kulása óta erőteljes fejlődés-

nek indult. A korábban elzárt település regionális és határon túl nyúló 
kapcsolatai megerősödtek. A magyar állam segítségével épült színháza 
a Mura vidéki kulturális élet egyik központja. Híres gyógyfürdője sok 
turistát vonz. Egyre több elismerést szerez  borászata is.

A lendvai vár
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Grosics Gyula, a legendás Aranycsapat kapusa nyitotta meg a  
XIII. Egyházi Labdarúgó-bajnokságot. A tizenegy induló közül a 

Szent Anna-templom Sördögök csapata lett a bajnok; a közönségdíjat 
pedig a Szent Flórián görög katolikus-templom csapata nyerte el.

Május 28-án rögtönzött kútavatásra került sor a tabáni Fátyol köz-
ben. Kányádi Sándor erdélyi költő kezdeményezésére az ön-

kormányzat segítségével állították fel a nagy mesemondóról, Benedek 
Elekről elnevezett kutat, „Elek apó kútját”. A víz egy nyolc tonnás szik-
latömbből csörgedezik, amelyet a Hargitáról hoztak. Az avatáson részt 
vettek a Kaláka Együttes tagjai és Huzella Péter énekes, akik megzené-
sített Kányádi-versekkel szórakoztatták a gyerekeket. 

Ugyanezen a napon tartotta hagyományos gyermeknapi programját 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az önkormányzat „Miénk a 
Vár!” címmel. Az esős idő miatt a programok egy része és a gyerekek a 
Városházát is elfoglalhatták. A rendezvény fővédnöke Sólyom László 
köztársasági elnök volt, aki unokáit is elhozta a mulatságra. 

A kútavatás



22

Június

Megkezdődött a 2–es Metró Déli pályaudvari, Moszkva téri és  
Batthyány téri megállóinak rekonstrukciója. Az utasokat őszig 

autóbuszok szállították. A Batthyány téri metróállomást két éve már 
felújították, ezért bezárása meglepte a budapestieket. A 2-es metró au-
gusztus 20-án indult újra. 

A pedagógusok munkájának megbecsülését mutatja, hogy minden 
évben Virág Benedek-díjjal jutalmazzák a kimagasló munkát vég-

zőket. Ebben az évben, június 9-én Bajkó Judit, a Szilágyi Gimnázium 
igazgatója és Huszár Mária a Naphegyi óvoda vezetője vehette át a ki-
tüntetést. Emlékplakettet kaptak azok a nyugdíjas pedagógusok, akik 
diplomájukat ötven, hatvan vagy hatvanöt évvel ezelőtt szerezték. Az 
ünnepség második felében a kerületi környezetvédelmi pályázat nyerte-
sei vehették át a pályadíjat. „Az életet adó víz” és a „Hogyan látom a Földet 
tíz év múlva?” című pályázatokon a Budavári Általános Iskola illetve a 
Kosztolányisok szerepeltek a legjobban. 

A kerületben sok neves, jó hírű iskola működik. Az önkormányzat – lehetősé-
geihez mérten – 2006-ban is igyekezett az oktató és nevelő munka számára 
színvonalas körülményeket teremteni. A kerületi iskolák és óvodák valamint a 
zamárdi üdülő felújítására közel �0 millió forintot szánt az önkormányzat. 
Ebből az összegből újították fel a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont fa-
házát, az Iskola utcai bölcsőde kerti játszóterét és sóterápiás szobáját, a Lovas 
utcai bölcsőde fürdőszobáját és Tigris utcai bejáratát. Elektromos felújítás 
volt a Budavári, Lisznyai és Batthyány iskolákban; a Tigris utcai Óvodá-
ban kiépítették az új fűtési hálózatot is. A Szilágyi Gimnázium a korszerű, 
energiatakarékos világítás kialakítása után most kazáncserére szorult, amire 
csaknem tízmilló forintot fordítottak. A műszaki átadásra szeptember végén 
került sor.

Közoktatási megállapodással támogatja az önkormányzat az egyházi 
iskolák fenntartását. A katolikus egyház után idén a Dunamelléki 

Református Egyházkerülettel valamint az Északi Evangélikus Egyház-
kerülettel is aláírták a támogatási szerződést. A Budavári Önkormány-
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zat már korábban megállapodást kötött a kerületi egyházi intézmények-
kel. Ennek alapján a kerületi gyerekek oktatásához ugyanannyival járul 
hozzá, mint az önkormányzati iskolába járókéhoz. Az önkormányzat az 
első kerületben ezzel szeretné elősegíteni, hogy a családok valóban sza-
badon választhassanak a különböző fenntartású iskolák között. 

20 éve, 1986-ban avatták 
fel ismét az 1870-ben 

épített Budavári Siklót. Az 
eredeti, 1944-ig közlekedő 
siklót ugyanis csak negyven év 
szünet után indították újra. Az 
évforduló alkalmából egy kis 
kiállításon mutatták be a tör-
ténelmi előzményeket. Meg-
lepő, de a statisztikák szerint 
évente egymillió utasa van.

N égy egymást követő hétvégén élvezhettek különleges látványossá-
got a várba látogatók a Szent György téren. Híres sakkozók törté-

nelmi játszmáit jelmezes előadásban elevenítették meg. Az óriási sakk-
táblán Mátyás király fekete serege harcolt a törökökkel. 

Június 21–22 között hazákba látogatott az Amerikai Egyesült Álla-
mok elnöke, George W. Bush. Amerikai elnöki látogatásra legutóbb 

1989-ben került sor, amikor a most hivatalban lévő elnök édesapja kö-
szöntötte a szabadságot választó közép-európai országokat. Az ame-
rikai elnök hivatalos programjában a miniszterelnökkel és más állami 
méltóságokkal találkozott. Sólyom László köztársasági elnök a Sándor 
Palotában fogadta az illusztris vendéget, 
aki bejegyezte nevét az önkormányzat által 
adományozott díszes könyvbe. Bush elnök 
Citadellánál elmondott beszédét a világ 
számos tévécsatornája közvetítette, háttér-
ben a Budai Vár látképével. 

A Budavári Sikló

George W. Bush látogatása a köztársasági elnöknél
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A Márai Szalon tavaszi „étlapján” maga a gasztronómia szerepelt.  
A polgári étkezés kultúrájáról, az étkezési szokásokról, a terített 

asztal örömeiről beszélgettek a meghívott előadók; természetesen Má-
rai-idézetek és hozzáillő borok kíséretében. Június végén a Misztrál 
Együttes fellépésével ért véget az első félév. Ez alkalommal Takler Fe-
renc gondoskodott a jó borról. 

Június 28-án a Várnegyed Galéria Sajdik Ferenc munkáiból rendezett 
kiállítást. Sajdik karikatúráit, Csukás István meséihez készített raj-

zait, Pom-Pom meséit kicsik és nagyok egyaránt ismerik; a gyermek-
irodalom és a gyermekfilm-
kultúra klasszikus részeivé 
váltak. Kevesen tudják 
azonban, hogy a művész 
számos, a kerület valamely 
részét és jellegzetes alakja-
it is megörökítette rajzain, 
festményein. A kiállításon 
a magyar történelem nagy-
jait felsorakoztató „Magyar 
Nemzeti Múzeum” című kép 
mellett ezek is szerepeltek.

A június 29-i képviselő-testületi ülésen a helyi ellenzék nem szavazta 
meg a napirendet, ezért nem választhatták meg a helyi választá-

si bizottság tagjait, nem döntöttek az intézményvezetői pályázatokról, 
valamint a Semmelweis-díj odaítéléséről sem. Az elmaradt döntéseket 
július 12-én hozták meg, de a helyi választási bizottság tagjait ekkor 
sem választották meg.

A Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az Önkormányzat a népjólét 
területén kiemelkedő munkát végző intézményvezetőket, munkatár-

sakat. A gondozás és a gyógyítás ma is áldozatot kíván a hivatás gyakorlói-
tól – emelte ki a polgármester. A vendégek tiszteletére tartott ünnepségen  
Négyesi Katalin gordonkaművész, Bökönyi Laura és Lukács Sándor lép-
tek fel.

Sajdik Ferenc Vasalóház című képe
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Július

Már tizenegyedik alkalommal tartották meg a Budavári Nyár ren-
dezvényeit. A Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Mú-

zeum összefogásával a Honvéd Együttes és a Vitézi Ének Alapítvány 
valósította meg a programot. A sokszínű kulturális ajánlat minden kor-
osztályhoz szólt. Szombat esténként koncertek és táncjátékok várták a 
Hadtörténeti Múzeum udvarán a közönséget. A komolyzenei program 
olyan különlegességeket kínált, mint Sugár Rezső oratóriuma vagy az 
operagála. Vasárnaponként gyermekfoglalkozások és vásári sokadalom, 
vásár, gasztronómiai bemutató, táncház volt műsoron.

ABudavári Önkormányzat beruházásában megkezdődött a Lovas út 
felújítása. Csaknem 60 millió forintba került a hiányzó csatornasza-

kasz és a vízelvezetők megépítése, valamint a teljes útpálya felújítása. 
2006-ban tízmillió forintért építették újjá a Derék utca egy szakaszát és 
húszmillió forint ráfordítással készült el az Úri utca átépítése.

Július 6-án került sor az éves közmeghallgatásra. A polgármester ve-
tített képes beszámolójában összegezte az elmúlt év történéseit.  

A közmeghallgatáson a hivatali és a hatósági munkáról a jegyző, a köz-
biztonság helyzetéről a kerületi rendőrkapitány tartott beszámolót.  
A jelenlévők a legtöbb kérdést a műemlék épületekkel kapcsolatban tet-
ték fel, de többen foglalkoztak a közlekedés, a Moszkva tér problémái-
val is. A polgármester válaszában kitért a Várbazár rekonstrukciójára 
is, és elmondta, hogy véleménye szerint állami szerepvállalással kellene 
azt megvalósítani, mert csak ez garantálná a környezetbe illő és a hely 
történelméhez méltó funkciókat, valamint a közösségi szempontok fi-
gyelembe vételét. A Polgármesteri Hivatal az írásban feltett kérdésekre 
írásban is megküldte a választ. 

T izenkettedik alkalommal került sor a Lánchíd Kör határon túli ma-
gyar fiatalokat fogadó, tíz napos programjára. Az idén is tucatnyi 

középiskolás érkezett a Magyar Kultúra Alapítvány székházába, hogy 
megismerkedjenek a magyar történelem kiemelkedő eseményeinek 
helyszínével; ellátogassanak a főváros történelmi emlékhelyeire. 
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Idén ünnepeltük a nándorfehérvári diadal 550. évfordulóját. A meg-
emlékezéseken részt vettek olaszországi testvérvárosunk, Capestrano 

város képviselői is. Június közepén „Európa védelmében” címmel nyílt ki-
állítás a Hadtörténeti Múzeumban, amelyhez emlékülés és történelmi 
konferencia kapcsolódott. 
Július 22-én a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum és a Budavári Önkormányzat 
közös megemlékezésén először dr. Holló 
József Ferenc altábornagy emlékezett az 
államférfi és hadvezér Hunyadi Jánosra 
a Halászbástya tövében található szobrá-
nál. A déli harangszót követően dr. Nagy 
Gábor Tamás polgármester méltatta Nán-
dorfehérvár jelentőségét a magyar nemzet 
történetében. Kapisztrán Szent János lel-
kiségét dr. Szabó Tamás katolikus tábori 
püspök idézte fel. A megemlékezés után a 
Hadtörténeti Múzeumban megnyitották 
az 1456-hoz kapcsolódó dokumentumok, 
emléktárgyak kiállítását. A jeles évforduló 
megemlékezéseinek anyagát az önkormányzat kiadványban jelentet-
te meg. Ettől a naptól kezdődően mindkét szobrot esti díszkivilágítás 
ékesíti. 

auguszTus

Augusztus 9-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, amelyen 
dr. Vaskor László MDF-es alpolgármester indítványára a 24 tagú 

testületbôl jelen lévő 13 képviselő közül 11 szavazattal fegyelmi eljárást 
indítottak a polgármester ellen azzal az indokkal, hogy hozzájárult a 
Várbazár kiárusításához. A döntéssel egyidejűleg a polgármestert felfüg-
gesztették, és helyettesítésével Görög Tibort, a Fideszből korábban kilé-
pett alpolgármestert bízták meg. A Közigazgatási Hivatal több pontban 
is jogsértőnek találta a testület eljárását, a polgármester felfüggesztését 
augusztus 30-án a Fővárosi Bíróság jogellenesnek minősítette és meg-

Díszôrség Hunyadi János szobránál
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szüntette. Szeptemberben a helyi választási bizottság tagjainak megvá-
lasztására összehívott ülésről a szocialista, szabaddemokrata és demok-
rata fórumos képviselők, valamint két alpolgármester távozott, így ér-
demi munkát a testület nem végezhetett. A polgármester ellen indított 
eljárást a választás után felálló, új képviselő-testület megszüntette.

Ismét a Budai Vár adott otthont a 
Mesterségek Ünnepének. Szent 

István napján a hagyományőrzők, 
kézművesek és mesterek népviseletbe 
öltözve, aratókoszorúkkal vonultak 
államalapító királyunk szobrához, és 
ott tartották meg a kenyérszentelés 
ünnepét. 

Augusztus 20-án ete százezrek gyűltek össze a Duna-parton a tű-
zijáték megtekintésére. A rendezők azonban nem készültek fel a 

rendkívüli eseményre, a várha-
tó viharra, és – az előrejelzések 
ellenére – semmit sem tettek 
az összegyűlt tömeg biztonsá-
ga, tájékoztatása érdekében. Az 
orkánerejű szél fákat döntött ki, 
tetőket szakított le, pavilonokat 
sodort el. Az emberek pániksze-
rűen menekültek kapualjakba; 
fedezékbe. A természeti csapás-
nak halálos áldozatai is voltak. 

Augusztus 26-án ismét a Czakón búcsúztatták a nyarat a kerületiek.  
Az est háziasszonya Détár Enikő volt. Fellépett a Nevada Band, 

Szandi, Papadimitriu Athina és Bardóczy Attila énekesek. A bál ven-
dégei megcsodálhatták a korábbiaknál is színesebb, izgalmasabb tűzi-
játékot.

Aratók felvonulása

A Bem rakparti tragédia emlékhelye



2�

A nyár végén jelentős egészségügyi átalakításokról döntött a kormány.  
A változások a kórházak mellett a járóbeteg-ellátást, valamint a 

gyógyszertámogatás rendjét is érintik. Az első ke-
rületben az önkormányzat finanszírozza az egész-
ségügyi szolgálatot, amely a kerület felnőtt és 
gyermek lakosságának alapellátását végzi. A Ma-
ros utcai rendelő új műszereinek – például rönt-
gengép – beszerzésére évente erőn felül áldoz az 
önkormányzat. A rendelőben bevezették a köz-
ponti betegirányítást, amely az orvos és a beteg 
számára is könnyebbséget jelent, hiszen lerövidíti 
a várakozási időt, és a számítógépes hálózaton ke-
resztül láthatóvá teszi a betegforgalmat.

A statisztika szerint 2006. első félévében 64 �7� esetben 426 ��� beavatko-
zást végeztek itt el. A társadalombiztosítás a beavatkozások után járó pont-
szám alapján finanszírozza az egészségügyi ellátást. A rendelő járóbetegek 
utáni teljesítménye, ezzel pontszáma 2006-ban jelentősen megnőtt, ami azért 
okoz gondot, mert a kormány az előző évi teljesítmény ��%-ában maximál-
ta a finanszírozást. Ez azt jelenti, hogy a felső határ elérése után, további 
betegek ellátását a társadalombiztosítás már csak csökkenő mértékben fedezi. 
Az idén a társadalombiztosítás a laborfinanszírozásban is bevezette a teljesít-
ménykorlátot, ezért a más kerületből érkező betegeket nem tudják fogadni. 

Az egészségügyi szolgálat része a házi- és a gyermekorvosi hálózat.  
A kerületben 16 háziorvos praktizál négy rendelőben (Attila utca, 

Csalogány utca, Zsolt utca, Tárnok utca), amelyek közül az utóbbi 
kettőt az önkormányzat az elmúlt években alakította ki. A két gyer-
mekorvosi rendelőben (Markovits utca, Mikó utca) öt gyermekorvos 
dolgozik. Az ügyeleti ellátást a XII. kerülettel közösen szervezték meg. 
A közel ötezer tanuló ellátásáról három orvos és öt iskolavédőnő gon-
doskodik. Az ifjúsági fogászatot 2005-ben vette át a az önkormányzat.  
Az új, korszerű, gyermekfogászati rendelőt 2005-ben nyitották meg a 
Kosztolányi Gimnáziumban. A felnőtt fogorvosi rendelő a Mészáros ut-
cában van, ahol hat fogorvos biztosítja az alapellátást. 

Csontsûrûségmérés
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szePTeMber

A török megszállás alóli felszabadulás 320. évfordulóját ünnepeltük a 
„Buda Eliberata 16�6–2006” című rendezvénysorozaton. Szeptem-

ber 1-től három napon át ostromjáték, koncertek, borkóstoló, tábori 
konyha, török sátor várták a vendégeket és a turistákat. Szeptember 
2-án, az évforduló napján a Savoyai-szobornál tartotta megemlékezését 
a Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, majd 
a korhű ruhába öltözött fegyveresek győzelmi menete vonult XI. Ince 
pápa szobrához. Ezt követően megkoszorúzták a tisztelt ellenség, Ab-
durrahman pasa sírját is. Az önkormányzat az évfordulóra felújította 
azt a zászlótartót, amely a vár fokára kitűzött, első magyar zászló helyét 
jelöli meg. 

A „Buda Eliberata” részeként került sor a „Magyar Könyv Ünnepe a Budai 
Várban” című hagyományos programra. Ezúttal új helyen, a Szent 

István szobor előtt állították fel a pavilonokat. 
A megnyitón Nemeskürty István történész, 
író mondott beszédet. A téren három napig a 
magyar irodalom és a kultúra volt a főszerep-
lő: a könyvújdonságokból kedvükre válogat-
hattak az olvasók, a színpadon pedig egymást 
követték a koncertek, táncelőadások. Kobzos 
Kis Tamás és Róka Szabolcs regôsök mellett 
Berecz András mondott mesét, de látható volt 
egy igazi misztériumjáték is. Lendva városa 
borkóstolóval, pereccel és citerajátékkal kö-
szöntötte a budai testvérváros polgárait.

A Vár visszafoglalására emlékeztet mostantól az a szobor is, ame-
lyet az önkormányzat boldog Avianói Márk tiszteletére állított 

az alsóvizivárosi kapucinus templom mellett, a Fő utcában. A szobor 
Győrfi Sándor Munkácsy-díjas karcagi szobrászművész alkotása. Dr. 
Nagy Gábor Tamás polgármester avatóbeszédében méltatta Márk atya 
szerepét, akinek hathatós közbenjárása nélkül a magyar főváros csak 
évekkel később szabadulhatott volna fel. II. János Pál pápa Európa lel-

Nemeskürty István
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ki gyógyítójának nevezte Avianói 
Márkot, akinek rövid időre sikerült 
megteremtenie az európai nagyha-
talmak együttműködését hazánk 
felszabadítása érdekében. A szobor-
avatóra elfogadta meghívásunkat 
Aviano polgármestere, Dott. Berto 
Riccardo és Paolo Guido Spinelli, 
az Olasz Köztársaság nagykövete is. 
A szobrot Ingegneri Leopoldo atya, 
a magyar kapucinus delegáció veze-
tője szentelte meg. 

A Városházán átadták a Budavárért Emlékérmeket. Dr. Holló József 
Ferenc altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgató-

ja a kerület történelmi hagyományainak ápolásáért, a vári megemléke-
zések megszervezéséért vehette át a kitüntetést. Sok évtizedes művészi, 
egyházzenei működése elismeréseként emlékérmet kapott a Mátyás-
templom ének- és zenekara, amelynek előadásában másnap Liszt Ferenc 
Esztergomi miséje hangzott fel. A harmadik emlékérmet a polgármester 
Skultéty Csabának, a Szabad Európa Rádió hajdani szerkesztőjének 
adta át, aki az emigráció évtizedei alatt is elkötelezett megmentője volt 
a magyarsággal kapcsolatos történelmi emlékeknek. 

Az ünnepségek harmadik napján – éppen úgy, aho-
gyan 320 évvel korábban – hálaadó Te Deum-ot 

tartottak a Mátyás templomban. Ekkor került itt el-
helyezésre annak a reneszánsz gyertyatartónak két 
másolata, amelyet a törökök Isztambulba szállítot-
tak és ami ma is látható az Aya Sofia templomban.  
A másolat elkészítése hosszú szakmai együttműkö-
dés eredményeként és a Márai Sándor Kulturális 
Közhasznú Közalapítvány anyagi támogatásával va-
lósulhatott meg. 

Aviano polgármestere és az olasz nagykövet

A rekonstruált gyertyatartó
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Szeptember 6–10 között tartották a XV. Nemzetközi Bor- és Pezs-
gőfesztivált a Budai Várban. A pincészetek saját pavilonjaikban 

nemcsak a már jól ismert, híres boraikat, hanem újdonságaikat is be-
mutatták. A bor mellé kultúra is társult: a színpadokon koncertek, tánc-
bemutatók követték egymást. A fesztivál látványossága volt a Budavári 
Polgárnegyedben tartott szüreti felvonulás, ahol a gazdák mellett az 
egyes borrégiók és borrendek is képviseltették magukat. 

Szeptember 9-én újabb határon túli magyar település, Zenta vált 
Budavár testvérvárosává. A Tisza parti település a középkorban a 

budai káptalan birtoka volt, és éppen 500 éve, 1506-ban nyerte el a 
városi kiváltságokat. Szeptember 10-én a Városházán rendezett ünne-
pi ülést megtisztelte jelenlétével Sólyom László magyar és Boris Tadic 
szerb köztársasági elnök. A bánáti település a trianoni szerződés alapján 
került a szerb államhoz, lakóinak 85%-a ma is magyar. 

Szeptember 11-én látogatott 
XVI. Benedek pápa Regens-

burgba. Erre az alkalomra kapott 
többek között meghívást a budai 
testvérváros is, amelyet dr. Nagy 
Gábor Tamás polgármester és 
Varga János, a Mátyás templom 
káplánja képviselt. A budai hívek 
nevében egy latin nyelvű emlék-
lap kíséretében Aviánói Márk 
szobrának kisplasztikai változa-
tát ajándékozták Őszentségének.

Szeptember végén ismét jelentkezett a Márai Szalon: Ruttkai Évára 
emlékeztek halálának 20. évfordulóján. A művésznő alakját Szege-

di Erika idézte fel, aki több előadásban is Ruttkai Éva partnere volt. A 
házigazda Szigethy Gábor volt, aki feleségével, Gábor Júliával (Ruttkai 
Éva lánya) együtt mesélt a varázslatos színésznőről. Az esten Bock Jó-
zsef borait kóstolhatták meg a szalon vendégei.

Varga János atya és dr. Nagy Gábor Tamás
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Szeptember 26-án új testvérvárosainkba látogathattak a kerületi 
nyugdíjasok. Az önkormányzat által szervezett buszkirándulások 

az Idősek Világnapjának programjához kapcsolódtak. Zentán az ön-
kormányzat és a városi múzeum munkatársai fogadták a vendégeket.  
Az ebédet a város szecessziós szállodájában fogyasztották el. Lendván a 
Vár és a környék megtekintése után egy helyi étteremben folytatódott 
a program, majd meglátogatták a gyógyfürdőt is. Szeptember 29-én a 
szokásos hajókirándulás nyugdíjas résztvevői Visegrádra utaztak, ahol 
megnézték a helyreállított Királyi Várat. 

Az önkormányzat az őszi iskolakezdésre felújította a Váralja út és a 
Palota út kereszteződésében található népszerű sportpályát. A ke-

rítést és a pályát rendbe hozták, új ivókutat és padokat helyeztek el.  
A sportpályát a Petőfi Gimnázium diákjai is rendszeresen használják.

Negyven éve működik a kerületi Művelődési Ház, a legendás „Bem 
rkp. 6.” Az évfordulóra felújították a kapualjat és az udvart, új 

burkolatot kaptak a közösségi terek. Az elmúlt évtizedek alatt olyan 
híres együttesek fémjelezték 
tevékenységét, mint Török 
Ádám és Mini vagy a Kex. 
A legjobb zenekarok, többek 
között a Kaláka, a Dresch 
Quartett és a Muzsikás is 
gyakran felléptek itt. De a 
zene mellett otthonra talált 
az irodalom, a képzőművé-
szet és a tánc is: itt műkö-
dik a Fereczy István Vizuális 
Műhely, a Budai Gitáriskola, 

és számos civil egyesület. A többnapos rendezvényt a Téka-táncház és a 
Misztrál Együttes koncertje zárta. 

Szeptember 26-án adta át a polgármester az önkormányzat nevében 
a Mészáros utca sarkán kialakított az új polgárőr-irodát. 

A mûvelôdési ház felújított kapualja
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A Budavári Önkormányzat Közbiztonsági Közhasznú Közalapítványa je-
lentős összegeket fordít a bűnüldözés és a bűnmegelőzés segítésére. Az elmúlt 
években térfigyelő rendszereket telepítettek a kerület több pontjára, amelyet 
a rendőrség üzemeltet. Másfél éve alakult újjá a polgárőrség, amely aktív 
szerepet vállal a kerület életében. Mára �0 fő fölött van azoknak az ön-
kénteseknek a létszáma, akik segítik a közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést 
és a rendőrséggel együttműködve hozzájárulnak a közbiztonság javulásához.  
A működésükhöz szükséges irodát, költségtérítést, illetve egy gépkocsi haszná-
latát az önkormányzat biztosítja. Az iroda a 202-1412-es telefonszámon 
várja a lakossági bejelentéseket, megkereséseket. 

oKTóber

Október 1-én a helyhatósági választáson csaknem 23 ezren adták 
le szavazatukat, ami a választásra jogosult polgárok 67%-a. A ke-

rületben három polgármesterjelölt indult. A szavazók közel 60%-a az 
eddigi polgármesternek dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz-KDNP) sza-
vazott bizalmat. Rotyis József (MSZP-SZDSZ) a szavazatok 35%-át 
kapta, dr. Vaskor László (MDF) 5%-ot ért el. A kerület mind a 14 vá-
lasztókörzetében a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek; az MSZP-SZDSZ és 
az MDF a kompenzációs listáról szerzett mandátumot. 
Október 9-én megalakultak a kisebbségi önkormányzatok. Az első kerü-
letben – a leadott szavazatok alapján – görög, lengyel, német, örmény, 
szerb és szlovák testületek alakultak. 

Október 7-én tartotta alakuló ülését az új képviselő-testület a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány Székházában. Az ülést a korelnök, Sedi-

ánszky János nyitotta meg, majd a helyi választási bizottság elnöke adta 
át a polgármester és a képviselők mandátumát. A képviselők a nagyszá-
mú közönség előtt tették le az esküt. Az ünnepélyes aktust követően az 
ülés munkával folytatódott a Városházán.

Október 23-án, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján az önkor-
mányzat nyugodt, méltóságteljes megemlékezést tartott. Délelőtt 

a tabáni emlékműnél koszorúztak a kerületi pártok, iskolák, intézmé-
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nyek és a civilek. A polgármester ünnepi beszé-
dében Arany János balladájának segítségével ál-
lította követendő példaként a hallgatóság elé az 
igazságért és az erkölcsi értékekért kiálló, meg 
nem alkuvó walesi bárdokat. ’56-ban is az igaz-
ság kimondása, a megtisztulás volt a társada-
lom legnagyobb közös élménye – hangsúlyozta 
a polgármester. Délután a Városháza aulájában 
mutatták be Borza Teréz keramikusművész for-
radalmat jelképező alkotását. 

Október 23-án volt Kapisztrán János halálának 550. évfordulója, 
erre emlékezve Frajka Félix atya a Kapisztrán templom plébánosa 

mondott imát a szent szobránál. Innen a 
megemlékezők fáklyákkal vonultak a Szé-
na téri kopjafákhoz, ahol az első és a má-
sodik kerület civil szervezetekkel együtt 
emlékezett a forradalomra. Az emlék-
műnél Jókai Anna írónő mondott ünnepi 
beszédet. Az évforduló jegyében a Vár-
negyed Galériában Máté Károly jórészt 
ismeretlen ’56-os fényképeit állították ki, 
amelyeket Szigethy Gábor irodalomtör-
ténész hírlapgyűjteményének ritkaságai 
egészítettek ki.

Október végén virágba borult a Kapisztrán tér és a Naphegy tér. 
Fehér, sárga, lila krizantémot, őszirózsát, árvácskát lehetett ked-

vezményesen vásárolni.

Ôsszel is szerveztek veszélyeshulladék-gyűjtést a kerületben. Az idén 
ez már a második ilyen akció volt; először májusban helyeztek ki 

három helyen, a Dózsa téren, a Lánchíd budai hídfőjénél és a Várfok 

Borza Teréz alkotása

A kiállítás darabja
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utcában konténert, és vették át az akkumulátorokat, oldószereket, ele-
meket, elektronikai hulladékokat. A szelektív papírgyűjtést már évekkel 
ezelőtt megoldották a kerületben.

A zöldterületek rendben tartása, a levegőtisztaság védelme, a zaj- és porár-
talom csökkentése mellett a szelektív és a veszélyeshulladék-gyűjtés is része az 
önkormányzat új környezetvédelmi koncepciójának. A régi programot az idén 
vizsgálták felül; az aktualizálást szakértők végezték, úgy, hogy kérdőíveken 
megkérdezték a helyi lakosok véleményét is. Megvalósult a Víziváros egy ré-
szén a forgalomcsillapítási terv: egyirányú lett több útszakasz (Batthyány 
utca, Szalag utca, Szőnyeg utca). Hat helyszínen épült sebességcsökkentő kü-
szöb, és harminc kilométeres övezetet alakítottak ki. 

A Kulturális és Oktatási Minisztérium beruházásában elkészült a haj-
dani Budai Vigadó épületének külső felújítása. A homlokzatra visz-

szaállították a korábbi díszeket, 
szobrokat. Ma itt működik a 
Hagyományok Háza, az Állami 
Népi Együttes, a Népművelési 
Intézet és számos civil egyesü-
let. Ezzel folytatódott a Corvin 
tér környékének évek óta tartó 
rendezése. Tavasz óta kávézó 
várja az erre sétálókat. Hama-
rosan véget ér a Szalag utcai la-
kóház építése és remélhetőleg 
sor kerül a Kapucinus templom 
tatarozására is. A Corvin téren 
áll a Nimród-szoborral díszített 
Lajos kút. A tér 2003-as helyre-
állítását régészeti feltárás előz-
te meg. A park kialakításánál 
felhasználták az eredeti, XIX. 
századi terveket.

A Budai Vigadó felújítás előtt és után
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 noveMber

November 4-én „Emlékezés és tiszteletadás” címmel hangversenyt 
tartottak a Városháza aulájában az ’56-os forradalom leverésére, a 

szovjet megszállásra emlékezve. Az Orfeo Zenekart és a Purcell Kórust 
Vashegyi György vezényelte. 

A kerületbe látogatott dr. Demszky Gábor főpolgármester. A városve-
zetők a Korona Cukrászdában cseréltek eszmét a két önkormány-

zat közös feladatairól. A beszélgetésen a polgármesterek áttekintették 
a kerületi beruházások helyzetét, a Rác fürdő és a Gellérthegyi Sikló 
megépítését. Dr. Nagy Gábor Tamás a vári gyalogos séta során megmu-
tatta dr. Demszky Gábornak a Tóth Árpád sétány felújított szakaszát. 
A főpolgármester a séta alkalmával személyesen is tapasztalhatta a vári 
utak állapotát. A látogatást követően a Várban több helyen is hozzá-
kezdtek az útburkolat kijavításához. Megoldódni látszik a sokáig hiába 
kért várbuszok ügye is: az önkormányzat decemberben értesítést kapott 
a fővárostól, hogy az új, korszerűbb várbuszok beszerzésére pályázatot 
adnak be.

November 13-án dr. Nagy Gábor Tamás és Richard Scott polgármes-
terek írták alá Marlow-ban a testvérvárosi kapcsolatokról szóló ok-

levelet. A marlow-i polgármester 2006-ban már járt az első kerületben, 
a két település közötti kapcsolatok azonban régebbre nyúlnak vissza. 

Marlow-ból már koráb-
ban is érkeztek angol 
vendégek, tavaly a Ta-
báni Regatta Fesztivál-
ra vagy az idei könyv-
ünnepre. Marlow tör-
ténelmi angol kisváros; 
függőhídja a mi Lánc-
hídunk megépítéséhez 
szolgált mintául. 

A függôhíd Marlowban
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Ôsszel látványos eredményeket hozott a vári önkormányzati épüle-
tek felújításának első szakasza. Az önkormányzat mintegy 80 mil-

lió forintból 55 vári ingatlanon végzett 
homlokzati javítást, állagmegóvást; 
több helyen a régi kapukat is felújí-
tották. Számos házon új lábazatokat 
helyeztek el, és pótolták a hiányzó 
rácsokat is. A munkák elvégzését mű-
emlékvédő-restaurátor szakemberek 
felügyelték. A mostani felújításokat 
az tette lehetővé, hogy a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal – megértve az 
igényeket – újraértékelte korábbi állás-
pontját és hozzájárult az egyes épüle-
tek részleges felújításához. 

Más önkormányzati tulajdonú lakóházak is felújításra kerültek. Elkészült a 
Logodi utca �7. szám alatti lakóház helyreállításának terve. Az előzetes ter-
veket azért kellett átdolgozni, mert felvonót is építenek. A teljes költség közel 
�00 millió forintot tesz majd ki. A Szalag utca 12. szám alatti műemlék-
épület felújítása során kiépítik a szivárgókat és nyílászárókat cserélnek. A ter-
vek szerint 2007-ben kezdődik a Szalag utca egy másik műemlék épületének 
(Szalag utca 1�.) és a Batthyány tér �. számú ház felújítása. 

November 26-án megkezdődött az önkormányzat szokásos ünnep-
váró koncertsorozata. A karácsonyt megelôzô négy vasárnapon, 

délután négy órakor kezdődő koncertek az évek során egyre népszerűb-
bek lettek. Idén már olyan nagy volt az érdeklődés, hogy – például az 
Orfeo Zenekar december 10-i koncertjén – az állóhelyek is elfogytak, és 
sokan a galériáról hallgatták a Bach kantátákat. Az első, november 26-i 
koncerten a Musica Profana Együttes lépett fel. December 3-án a gyere-
kek kedvére, Kiskarácsony-nagykarácsony címmel a Kolompos Együttes 
muzsikált. December 17-én a Szent Imre Kórus előadásában szólaltak 
meg a történelmi Magyarország középkori dallamai.

Az Úri utca 50. számú ház felújított bejárata
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November 30-án ülést tartott a képviselő-testület. Felállították a bi-
zottságokat és döntöttek arról, hogy a jövőben a Házgondoksági 

Kft. feladatait a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) látja 
majd el. 2007 júliusától az Egyesített Gondozási Központ összeolvad a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Ezeknek az integrációknak 
az a célja, hogy az intézmények működése költségtakarékos és haté-
kony legyen.

DeceMber

December 6-án a Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvány és az önkor-
mányzat közösen rendezte meg Borsos Miklós születésének szá-

zadik évében az ünnepségsorozatot befejező Miklós-napi ünnepségét.  
A rendezvényre százötven érdeklődő jött el, akik meghallgatták Czi-
gány György beszédét és Németh Ágnes visszaemlékezését. Az esten 
a Budapesti Madrigál Együttes és Győrffy Gergely hegedűművész 
közreműködött, és részt vett a szülőváros, Nagyszeben küldöttsége is.  
A megemlékezésen levetítették a Borsos Miklósról készült portréfilmet, 
majd bor és pogácsa mellett beszélgettek a vendégek.

December 7-én a kerületi egyházi vezetőkkel találkozott a polgár-
mester a Városházán. Az év egyházi közösségeit érintő, fontosabb 

eseményeinek áttekintése után a lelkészek megkapták az önkormány-
zat karácsonyi adományát, amellyel a szegények és rászorultak meg-
ajándékozását segíti. 

November 17-én 
elhunyt Puskás 

Ferenc, labdarúgó, az 
első kerület díszpolgá-
ra. A kerületi búcsúz-
tatásra a temetés előt-

A kerület díszpolgárai 
Puskás Ferenctől búcsúznak
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ti napon, december 8-án került sor a Városházán. A zseniális labdarú-
góra az első kerület díszpolgárai közösen emlékeztek. Bakó Annamária, 
Gyurkovics Tibor, majd Vígh Béla idézte fel Puskáshoz fűződő emlé-
keit. Sebestyén Márta a Hazatérés című dalt énekelte el. A búcsúztatás 
végén filmfelvételek idézték fel Puskás Öcsi legendás meccseit. 

„Mono” néven új kortárs képzőművészeti galéria nyílt az Ostrom 
utcában. Tíz éve annak, hogy az önkormányzat Kulturális, Ok-

tatási és Sport bizottsága – Szalóky Károly javaslatára – elfogadta azt a 
koncepciót, mely szerint kívánatos lenne a Várfok utca környékét ga-
léria-negyeddé tenni. Azóta itt működnek a Várfok, az XO és az Okto-
gon galériák, a Iparművészeti Egyetem Pon-Ton galériája és a Budavári 
Önkormányzat Várnegyed galériája. 

December 11-én a Városháza aulájában Szász Jenő, Székelyudvar-
hely polgármestere adta át a „Tiszteletbeli székely” okleveleket 

mindazoknak, akik ilyen módon is ki akarták fejezni együttérzésüket a 
székelyekkel, akik a magyarság összetartozását, a határon túli magya-
rok helyzetét szívügyüknek tekintik. Az oklevelek átadása után az egy-
begyűltek megkoszorúzták a II. Székely Huszárezred emlékére állított 
lovasszobrot a Tóth Árpád sétányon. 

December 14-én tartotta a képviselő-testület az év utolsó ülé-
sét, amelyen alpolgármesterré választották Sediánszky Jánost.  

A testület felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Kormányához, 
amelyben azt kéri, hogy a kormányzati döntésekből fakadó anyagi 
terheket – ellenételezés nélkül – ne hárítsák az önkormányzatokra.  
A képviselők elfogadták a pénzügyi igazgató háromnegyedévi pénz-
ügyi beszámolóját. 

A dokumentum megállapítja, hogy „a Polgármesteri Hivatal és valamennyi 
intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A tárgyévi bevételek és ki-
adások teljesítése egyensúlyban van. A betervezett feladatok végrehajtásához, 
a biztonságos működéshez elegendő fedezet áll rendelkezésre”. 
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Ugyanezen az ülésen a képviselők megtárgyalták a 2007-es költségvetés kon-
cepcióját. A koncepció megállapítja, hogy 2007-ben az önkormányzat forrásai 
(állami támogatás, személyi jövedelemadó) csökkennek; a tárgyévi kiadások 
meg fogják haladni a bevételeket. Ezért szükséges az intézmények és felada-
tok racionalizálására, valamint a közalkalmazottak számának csökkentése.  
Az elképzelések szerint a Budavári Önkormányzat ennek ellenére képes lesz 
a 2007-es év nehézségeit áthidalni, mert már korábban tartalékokat képzett. 

Régi szokás, hogy karácsony előtt az önkormányzat vendégségbe hív-
ja a nagycsaládosokat és az egyedül állókat. December 22-én a Ma-

gyar Telekom Székházban tartották meg az idős, egyedül élő kerületi 
lakók karácsonyi ünnepségét, amelynek házigazdája Hűvösvölgyi Ildikó 
volt, és igazi sztárok, Gulyás Dénes és Csavlek Etelka operaénekesek 
adtak műsort. A lelki táplálék mellett nem maradhatott el a karácsonyi 
beigli sem: mindenki egy rúd diós és mákos beiglit kapott ajándékba.  
A nagycsaládosok karácsonyára egy nappal később, a Városháza aulájá-
ban került sor. Az idén Móra Ferenc „Didergő király” című meséjét állí-
tották színpadra, és az ünnepség végén a gyerekek ajándékot kaptak.

Karácsonyra a nyolcvan év feletti kerületiek és mintegy 50 rászoruló 
család hatezer forintos vásárlási utalványt is kapott. A Szenthá-

romság tér mellett az önkormányzat kivilágított karácsonyfákat állított 
a kerületi játszótereken. Idén megújult a Városháza ünnepi díszkivilá-
gítása is.
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KözérDeKû inForMációK

PoLGÁrMESTErI HIVATAL
Budapest I., Kapisztrán tér 1., Postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.
Telefon: 458-3000, Fax: 458-3081, Zöldszám: 06-80-20-42-75
Ügyfélfogadás ideje: H: 14.00–1�.00, Sz: �.00–16.�0, P: �.00–12.00

ÜGyFéLSZoLGÁLATI IroDÁK
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Telefon: 4��-�02�, 4��-�0�0

101� Budapest, Attila út 12., Telefon: 201-��6�, ��6-���4
Ügyfélfogadás ideje: H: �.00–1�.�0 K: �.00–16.00 Sz: �.00–16.�0  

Cs: �–16.00 P: �.00–1�.00

oKMÁNyIroDA 
Budapest I., Attila út 12., Postacím: 12�� Budapest, Pf. 4�., Telefon: 4��-4440

Ügyfélfogadás ideje: H: 14.00–1�.00, K: 0�.00–16.00, Sz: 0�.00–16.00,  
Cs: 0�.00–16.00, P: 0�.00–12.00

Jegyzői titkárság  458-3015

Anyakönyvi hivatal Úri utca 58. 214-3122

Házasságkötő Terem Úri utca 58. 356-1139

Népjóléti iroda  458-3028

Adóügyi csoport  458-3031

Főépítész  458-3017

Szervezési Igazgatóság  458-3068

építési iroda  458-3027

Beruházási és Városüzemeltetési iroda  458-3046

Pénzügyi Igazgatóság  458-3023

Gazdasági iroda  458-3045

Gyámhivatal  458-3083

Vagyoni iroda  458-3029

Igazgatási iroda  458-3026

Polgármesteri kabinet  458-3012 

Polgári védelem Pauler utca 19. 201-6764, 201-8534

Állatorvos Batthyány utca 50. 213-6874
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INTéZMéNyEK 

 

Egészségügyi Szolgálat XII. kerület, Maros utca 16/b. 356-5044

Házgondnoksági Kft. Pauler utca 18. 225-2440

Egyesített Bölcsőde Iskola utca 22–24. 201-1618

Családsegítő és   356-8363 
Gyermekjóléti Szolgálat Attila út 89. 356-9599

Egyesített  
Gondozási Központ Attila út 8. 356-6584

Toldy Ferenc Gimnázium Toldy Ferenc utca 9. 201-0736

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Mészáros utca 5–7. 225-7055

Kosztolányi Dezső Általános Iskola  
és Gimnázium Attila út 135–137. 375-2282

Batthyány Lajos Általános Iskola  Batthyány Lajos utca 8. 201-6282

Budavári Általános Iskola Tárnok utca 9–11. 202-0403

Lisznyai utcai Általános Iskola  Lisznyai utca 40–42. 375-4284

Naphegyi Napköziotthonos Óvoda Nyárs utca 2–4. 225-1443

Vízivárosi  
Napköziotthonos Óvoda Iskola utca 44. 225-0410

Brunszvik Teréz   489-3490 
Napköziotthonos Óvoda Lovas utca 3. Fax: 489-3491

Farkas Ferenc Zeneiskola Dezső utca 8. 375-0372

Budavári   201-0324 
Művelődési Ház  Bem rakpart 6. Fax: 201-1780

Nevelési Tanácsadó Roham utca 7. 375-3130

Czakó utcai Sport-  
és Szabadidőközpont Czakó utca 2–4. 375-0336

GAMESZ Pálya utca 7.  225-7274

 

I. kerületi   457-5600 
rendőrkapitányság Pauler utca 13. 457-5612

ÁNTSZ  Roham utca 8. 212-0062 
kerületi intézete 1251 Budapest, Pf. 87. 375-2658





Budavári Önkormányzat


