


Beköszöntõ
Több mint tíz éve jelent meg elõször a Budavári Önkormányzat
éves munkáját bemutató Beszámoló. Azóta a kerületiek meg-
szokhatták, hogy év elején felidézzük a mögöttünk hagyott idõ-
szak jelentõsebb eseményeit, számvetést készítünk közösen
elért eredményeinkrõl. 

Amikor ezt a kiadványt terveztük kollégáimmal, visszanéztük
az elmúlt év eseményeirõl készült fotókat, tudósításokat, két
szó jutott eszembe, amelyekkel talán a legjobban jellemezhetõ
a kerületünk: hagyomány és megújulás.  

Tradíció és innováció. Látszólag ellentétes fogalmak. Míg a tradíció, a hagyomány a
múltra emlékeztet minket, addig az innováció a sikeres jövõ feltétele. De vajon létez-
het-e a jövõnk a múltunk nélkül? Ez a kérdés itt, az I. kerületben, történelmi emléke-
ink között élve különös jelentõséggel bír. Ha letekintünk a Várból az elõttünk elterü-
lõ fõvárosra, vagy a Viziváros utcáin sétálunk, vagy egyszerûen csak éljük mindennap-
jainkat a Krisztinavárosban, szinte megszólal történelmünk, látjuk az elõttünk élõ
nemzedékek alkotásait. S talán el tudjuk képzelni azokat az elõdeinket is, akik itt éltek,
dolgoztak és a legnehezebb idõkben is helyt álltak. Az õ példájuk az a tradíció, amely-
re jövõnket építhetjük. 

Önkormányzatunkat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és személy szerint engem
is e történelmi felelõsség és kötelezettség hajt a hétköznapi kihívások során. Arra ösz-
tönöznek, hogy szépítsük a kerületet, fejlõdjünk, keressük az új megoldásokat, legyen
szó akár utakról, megújult házfalakról, óvoda- és iskolafejlesztésekrõl, játszótér felújí-
tásokról, korszerû egészségügyi szolgáltatásokról vagy kulturális eseményekrõl. Hiszen
a ma elért eredmények a jövõ nemzedékek, gyermekeink tradíciója lesz.   

Terveink megvalósításához elszántságra, kitartásra, emberi példamutatásra és nem
utolsósorban jó kedélyre van szükség. Az elmúlt idõszak bebizonyította, hogy a kerü-
let, az itt élõ és dolgozó emberek rendelkeznek ezekkel az erényekkel, megértik törek-
véseinket. Nélkülük, szorgalmuk és közremûködésük nélkül az Önkormányzat talán
nem valósíthatta volna meg mindazt, amit így közösen elértünk. 

Ezért ez a kiadvány nem csupán beszámoló az Önkormányzat munkájáról, hanem egy-
ben köszönetnyilvánítás az itt élõ polgároknak támogatásukért, kerület-szépítõ mun-
kájukért. Remélem, a bemutatott eredmények hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy
erõt merítsünk 2008 kihívásaihoz. 

ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
polgármester
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Január
A sajtó az év elején röpítette világgá, hogy egy
gellérthegyi építkezés során új, eddig ismeret-
len, emberi kéz által érintetlen barlangot talál-
tak. A környékbeliek bejelentése alapján a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség az építke-
zést ideiglenesen felfüggesztette, és kötelezte
az építtetõt, hogy biztosítsa a barlang megkö-
zelíthetõségét. Leél-Õssy Szabolcs és Adamkó
Péter barlangász-kutatók a szenzációs felfede-
zést Citadella-Kristálybarlang névre keresztel-
ték el. Az építési feltételek rögzítése után foly-
tatódhatott a munka. 

Felújította az Önkormányzat a Maros utcai szakrendelõ fogadóját, január közepétõl már esztétikus kör-
nyezetben fogadják a betegeket. Az elvégzett munka egy folyamatos megújítás újabb lépése, összesen
hat millió forintba került. Megszépült a naphegyi játszótér is, az enyhe tél lehetõséget adott arra, hogy

fákat ültessenek a térre, és többek között
biztonságos gumitéglákkal szegélyezzék a
homokozót. 

A Budavári Önkormányzat által korábban
kiírt környezetvédelmi gyermekrajz pályá-
zatra érkezett alkotásokat állították ki janu-
ár 17-tõl a Várnegyed Galériában. A pályáza-
tot értékelõ grémium nevében a kiállítást
megnyitó Mózessy Egon, az I. kerületi Rajz-
munkaközösség vezetõje a környezettuda-
tos nevelés jelentõségét hangsúlyozta. 

Európai szakmai körutazás keretében a
tibeti Lhassa városából érkezett delegáció a
Polgármesteri Hivatalba. Tanulmányútjuk

célja a kulturális örökségvédelem, mûemlékvédelem megismerése volt.

Január 19-én írta alá a Budavári Önkormányzat és a Szent Benedek Általános Iskola és Gimnázium azt
a közoktatási megállapodást, amellyel az Önkormányzat az I. kerületi diákok oktatását támogatja. A
többi egyházi iskolafenntartóval már korábban megkötötték a támogatói szerzõdéseket. Egy kerületi
diákra vetítve az Önkormányzat ugyanannyi többlettámogatást biztosít az egyházi iskoláknak, mint
amennyivel maga is kiegészíti az állami támogatást. Ezzel a szülõk iskolaválasztási szabadságát és az
egyházi intézmények egyre nehezedõ gazdálkodását segíti. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 20-án zenés irodalmi estet rendeztek a Városháza aulájá-
ban. Az eseményen megemlékeztek a Kodály-emlékévrõl, és fellépett többek között a nevét viselõ isko-
la kórusa. Január 22-én, a Himnusz születésének napján az Önkormányzat megkoszorúzta Kölcsey
Ferenc szobrát a Batthyány téren.
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A Kristálybarlang felfedezése

Az elsõ helyezett, Buda Bianka 9 éves kislány rajza



A korábbi terveknek megfelelõen megkezdõdött az egyes
városrészekkel foglalkozó lakossági találkozók sora. A január
29-én megtartott elsõ városházi fórum témája a Budai Vár
volt. A kerület vezetõi vetítettképes beszámolóban ismertet-
ték a vári lakóházak, kapuk, lábazatok felújításával kapcsola-
tos eredményeket, és szóba kerültek a további tervek, felada-
tok is. 2007 elejére összesen 57 lakóépület homlokzata, kapu-
ja vagy kõdíszei újultak meg. Az eredeti formájukban helyre-
állított homlokzatok segítenek megõrizni a kerület történel-
mi jellegét és hangulatát. A felújítás 2008-ban folytatódik. 

Február
Év elején sok bosszúságot okozott a kerületben élõknek a
Posta intézkedése. A Vizivárosban meg akarták szüntetni a
postai tevékenységet, a Krisztinavárosban a nyitvatartási idõt rövidítették úgy, hogy reggel az
Okmányirodán ügyeiket intézõk nem tudták befizetni a csekkeket. A Budavári Önkormányzat felvette
a kapcsolatot a Posta vezetõivel, de elzárkóztak a lakossági panaszok orvoslásától. Végül a lakosság fel-
lépésére a Fõ utcai posta visszakapta tevékenységi körét. Az Okmányiroda esetében az Önkormányzat
azzal próbálta enyhíteni a kellemetlenségeket, hogy átmenetileg kihelyezett pénztárt hozott létre,
amelyben 10 óra elõtt átvették a csekkes befizetéseket, és postanyitás után feladták azokat. 

A kerület díszpolgárát, a 96 éves Püski Sándort köszöntötte születésnapja alkalmából Nagy Gábor
Tamás február 3-án. Püski Sándor hetven éve kötelezte el magát a könyvkiadással, egyik szervezõje volt
a híres 1943-as Szárszói találkozónak. Az emigrációból hazatérve az I. kerületben nyitotta meg könyves-
boltját. Életútja elismeréseként, 90. születésnapja alkalmából 2001-ben a köztársasági elnök a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki.  

Február elején készült el az az emelõszerkezet, amelyik a Mikó utcai gyermekorvosi rendelõben segíti a
fogyatékkal élõk közlekedését. 2007-ben az Önkormányzat
további 14 épületben végzett átalakítási munkálatokat, hogy elõ-
segítse az akadálymentes közlekedést. Ezzel tovább bõvült a
kerületben azon közintézmények száma, amelyek eleget tesznek
az akadálymentes megközelítés követelményeinek. 

Február 13-án, az 1945-ös budavári ostrom áldozataira emlékez-
tek. Délelõtt a Farkasréti temetõben tisztelegtek a civil áldozatok
síremlékénél, délután az Önkormányzat a Hadtörténeti Intézettel
közösen koszorúzta meg a Mária Magdolna torony falán elhelye-
zett emléktáblát. 

Egyeztetést tartottak a budapesti önkormányzati vezetõk a fõvá-
rosi forrásmegosztásról a Fõpolgármesteri Hivatalban. A megbe-

szélésen megállapították, hogy a decemberben elfogadott törvény számos ponton szakmailag hibás és
végrehajthatatlan, ezért a Fõvárosi Közgyûlés felterjesztési jogával élve kezdeményezte ennek megvál-
toztatását. Az Állami Számvevõszék szerint is számos kodifikációs hiba és ellentmondásos van a jog-
anyagban. A belügyminiszter válaszában megfelelõnek nevezte a szabályozást. 
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Az egyik megújult kapu

Kerekesszék emelõszerkezet



Február hagyományosan a báli szezon ideje. Az Önkormányzat támogatásával számos kerületi egyházi
és civil szervezet tartott farsangi rendezvényt a Városházán. Február 16-án a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal szervezett itt jótékonysági bált a balsorsú mûemlékek megmentéséért.

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján febru-
ár 15-tõl már csak vizitdíj fizetése mellett lehet igénybe venni a gyógy-
kezelés céljából végzett ellátásokat, vagyis a háziorvosi, a fogászati és
a járóbeteg-szakellátást. A vizitdíj és a kórházi ápolás napidíja alap-
esetben 300 forint. A kormány eredetileg január 1-tõl kívánta bevezet-
ni a vizitdíjat és kórházi napidíjat, de az informatikai szolgáltatás
kiépítésének csúszása miatt ennek még nem álltak fenn a feltételei. 

Az elsõ lakossági visszajelzések szerint a vizitdíj kellemetlen és
megterhelõ, nemcsak a szegényebbeknek, hanem a magasabb jövede-
lemmel rendelkezõk számára is. Kerületi tapasztalatok alapján egyre
emelkedik a húsz igénybevétel feletti visszaigényelések száma, annak
ellenére, hogy a jogszabály nem engedi a háziorvosi és szakellátás
összeszámolását. 

Mind több gondot okoz a kerületben a hajléktalanok
növekvõ száma, megoldatlan helyzete. Bár a probléma
kezelése fõvárosi feladat lenne, a helyi önkormányzat-
ok is kénytelenek foglalkozni vele. A Polgármesteri
Hivatal február óta rendszeres egyeztetést tart szak-
mai és rendbiztonsági szervekkel. Közbiztonsági akci-
ók keretében a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai
keresik fel a hajléktalanokat, és próbálnak számukra
segítséget nyújtani illetve figyelmeztetik õket arra,
hogy életvitelszerûen nem tartózkodhatnak közterüle-
ten. Rövid idõ után azonban visszaáll a korábbi hely-
zet, a hajléktalanok ismét megjelennek a köztereken,
lépcsõk alatt, illetve a parkokban.  

Március
Március elsõ napján fogadta el a Képviselõ-testület a kerület 2007. évi költségvetését. Az Önkormány-
zat 2000. óta nem vett fel hitelt, de ebben az évben nem is terveztek költségvetési hiányt. A szigorú,
de eredményes gazdálkodás alapján sikerült fenntartani a gazdasági egyensúlyt, megõrizni az oktatás
és a szociális gondoskodás színvonalát. A kerület pénzügyi helyzete - a kormányzat megszorításai elle-
nére is - stabil. 

Bár évrõl évre romlanak a gazdálkodás külsõ körülményei, egyre szûkösebb költségvetési források áll-
nak rendelkezésre, az elõrelátó és következetes intézkedéseknek köszönhetõen az Önkormányzat nem
pusztán kötelezõ, de önként vállalt feladatainak is eleget tud tenni. A jelenlegi gazdasági körülmények
között egyre kevesebb Önkormányzat tud hasonló eredményekrõl beszámolni. A kerület költségveté-
sének megalkotásánál fontos szempont volt, hogy az Önkormányzat – a központi intézkedésekkel
ellentétben – nem akar újabb terheket rakni a kerületben élõk vállára. 

Ugyanezen a testületi ülésen választották meg a kerület új jegyzõjét dr. Deák Ferenc személyében.
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Otthontalanok hajléka a Vérmezõnél

Február 15-tõl kötelezõ a vizitdíj



A Képviselõ-testület élve a felterjesztési jogával kér-
te az egészségügyi minisztert és a Fõvárosi Önkor-
mányzatot a Budai Gyermekkórház megmentésére.
Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselõként már-
cius 12-én az Országgyûlésben is szót emelt a budai
gyermekek egészségügyi ellátásáért, hiába. 

Március 2-án jelentette be a polgármester, hogy a
Citadella-Kristálybarlang ügyében Operatív Mun-
kabizottság felállítását kezdeményezi. Miközben
februártól ütemesen haladt az építkezés a Bérc utcá-
ban, a különbözõ hatóságok, hivatalok és szakmai

szervezetek között alig volt együttmûködés, és a Budavári Önkormányzatot teljes mértékben kizárták
az eljárásból. 

A Kodály-évforduló alkalmából március 3-án a budavári Farkas Ferenc Zeneiskola ünnepi hangversenyt
tartott a Zeneakadémián Kodály Zoltán mûveibõl. A fellépõ diákokat és tanáraikat, illetve a hozzátarto-
zókat Sediánszky János alpolgármester köszöntötte. 

A csehországi testvérvárosban, Prága elsõ kerületében tett látogatást az Önkormányzat delegációja már-
cius 13-án. A két város vezetésének találkozóján az általános kérdések mellett konkrét gazdasági együtt-
mûködésekrõl is megegyezés született. A delegáció találkozott a jellegzetes prágai kiskockakõ díszbur-
kolatot készítõ cég vezetõivel, mivel ezt a technikát a jövõben a kerületben is szeretnék alkalmazni.

Környezetünk rendezését, csinosítását nem csupán az
Önkormányzat, hanem az itt élõk is szívükön viselik. Jól
példázza ezt, hogy a Városháza által szervezett kerületszé-
pítõ akcióban számtalan, a környezetéért tenni akaró diák
és polgár vett részt. Az akció keretében március 13-án
elsõként a Tóth Árpád sétány északi szakaszát tisztították
meg a Baár-Madas Gimnázium diákjainak közremûködé-
sével. Március utolsó hétvégéjéig több helyszínen folytató-

dott a kerületszépítés:
a Vízivárosban a Cor-
vin tér környékén és a
Naphegyen.  

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én délelõtt pártok, és civilszerveze-
tek emlékeztek az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hõseire és
névtelen áldozataira a Honvéd emlékmûnél. Az ünnepnap záróesemé-
nyeként a budai polgárok fáklyás megemlékezést tartottak a Dísz
téren, ahol a budai polgári kerületek polgármesterei méltatták az
ünnep és az emlékezés jelentõségét. Nagy Gábor Tamás polgármester
Szemere Bertalan ma is aktuális szavait idézte az ál-reformok és az
igazi reform összefüggéseirõl. Martonyi János ünnepi beszédében arra
emlékeztetett, hogy március 15-e a nemzet felemelkedésének napja,
olyan kegyelmi pillanat, ami évszázadonként csak egyszer fordul elõ.
Dicsõsége nem múlhat el, mivel örök példát adott hazaszeretetbõl és
összetartozásból. 
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A gyermekkórház üres folyosója

Honvéd emlékmû a Dísz téren

Diákok takarítják a Czakó utcát



A tavaszi napfordulón újabb köztéri alkotással bõvült
kerület. Az 1956-os forradalom 50. évfordulóját követõen
a legfiatalabb mártírnak, Mansfeld Péternek állított
emlékmûvet a Budavári Önkormányzat a Magyar
Asszonyok Érdekszövetségének adománygyûjtõ segítsé-
gével. Március 21-én, az ifjú forradalmár kivégzésének
48. évfordulóján avatták fel Melocco Miklós szobrászmû-
vész alkotását a Szabó Ilonka utcában. Nagy Gábor Ta-
más avató beszéde után M. Kiss Sándor történész emlé-
kezett. Az emlékmû leleplezését követõen Jánosa Do-
mokos atya a Szent Mihály kápolnában mondott imát az
56-os áldozatok és Mansfeld Péter lelki üdvéért. 

A kerület lakossága ugyan a fõvárosi átlagot
meghaladó mértékû jövedelemmel rendelke-
zik, de az elmúlt évek kormányzati megszo-
rításai itt is érzékeltetik hatásukat. Elsõ-
sorban az idõs emberek válnak egyre inkább
rászorulóvá, de növekszik azon fiatalok, csa-
ládok aránya is, akik segítségre szorulnak.
Ezért az Önkormányzat Képviselõ-testülete március végén új rendeletet alkotott a lakossági eladósodás
elkerülése, a családi krízishelyzetek kezelése érdekében. Ezzel tovább bõvült a kerület széleskörû és
rugalmas szociális szolgáltatási hálózata. Ezen az ülésen fogadták el a képviselõk az Önkormányzat
2010-ig tartó Gazdasági programját is.  

Április
Április 2-án „Megoldásra vár a Várbazár”
címmel Nagy Gábor Tamás azonnali kér-
dést tett fel az Országgyûlésben. A képvi-
selõ azt sürgette, hogy a különösen veszé-
lyeztetett mûemlék rendbetételére a kor-
mány biztosítson állami és uniós forráso-
kat illetve az érdekeltek bevonásával ké-
szüljön konszenzusos helyreállítási prog-
ram. Az államtitkár válaszában a magán-
tõke bevonásának szükségességérõl be-
szélt és ígéretet tett az egyeztetésre. 

A Várbazár ügyében 2007-ben sem tör-
tént elõrelépés. 
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,,Világörökség 2007” – a kormányzati tétlenség jelképe

...és az emlékezõk

A mártír emlékmûve (Melocco Miklós alkotása)...



„Mi változik a budai gyermekek egészség-
ügyi ellátásában?” címmel április 10-én szak-
mai tanácskozást hívott össze az I. kerület
polgármestere. A megbeszélés célja az volt,
hogy az érintett kerületek elsõ kézbõl kapja-
nak korrekt tájékoztatást arról, mi változik,
illetve mi várható a budai régió gyermekei-
nek egészségügyi ellátásában. Az eseményen
a Budai Gyermekkórház és a Szent János kór-
ház vezetõi mellett a budai kerületek is kép-
viseltették magukat, de nem jöttek el sem a
fõváros, sem az Egészségügyi Minisztérium
vezetõi, képviselõi.

Ismeretes, a kormány által meghirdetett egészségügyi reform keretében az I. kerületben, sõt Buda
egész területén egyetlen gyermekkórház sem került be az úgynevezett kiemelt kórházak közé, ezzel
lassú elhalásra ítélték a jól felszerelt, nagy hagyományokkal rendelkezõ Budai Gyermekkórházat. Ugyan-
így nem került be az országos feladatkörû speciális intézetek közé a Svábhegyi Állami Gyermek-
gyógyintézet sem. 

A Budavári Önkormányzat polgármestere próbapert indított a Budai Gyermekkórház aktív ágyainak
megmentéséért, az egészségügyi miniszteri határozat megváltoztatásáért. A per azóta is folyik, a bíróság
bekérte a döntés szakmai indokait. 

Április 11-én, a Költészet Napján, József Attila és Márai Sándor születésének évfordulóján a Budavári
Önkormányzat megkoszorúzta az író szobrát a Mikó utcában. Az ünnepségen Skultéty Csaba Buda-
várért Emlékéremmel kitüntetett publicista idézte fel Máraihoz fûzõdõ emlékeit. A nap végén ,,Az emig-
ráns” címû, Márai életérõl szóló filmet tekinthették meg az érdeklõdõk a T-Com székházban. A filmve-
títés után a rendezõvel, Dárdai Istvánnal beszélgetett Szakály Sándor történész, a Márai Közalapítvány
kuratóriumának elnöke.

Felelõsséget érezve a januárban fellelt Citadella-Kristálybarlangért Nagy Gábor Tamás polgármester április 25-
ére Operatív Munkabizottságot hívott össze. E testület segíthetné a barlanggal kapcsolatos tények feltárását
és a páratlan természeti képzõdmény védelmét. A munkabizottság ülésén a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a XI. kerület képviseltette magát,
ám az építkezést engedélyezõ illetékes hatóság, a VII. kerület a meghívás ellenére sem jött el.

Április 27-én ismeretlen tettesek elloptak három
szobrot Wagner Nándor Filozófiai kert címû kom-
pozíciójából, amely a Gellérthegyi víztároló fölött
található. Mahatma Gandhi, Bodhi Dharma, és
Assisi Szent Ferenc egész alakos, bronzból készült
szobrát speciális eszközök segítségével vágták le és
szállították el. Az ügyben a rendõrség ismeretlen
tettesek ellen nyomozást indított, a Budavári
Önkormányzat pedig 1 millió forint jutalmat aján-
lott fel a nyomravezetõnek. A további rongálás
megakadályozása érdekében megkezdõdtek az
egyeztetések új térfigyelõ kamerák üzembe helye-
zésérõl. 
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A színesfémgyûjtõk újabb áldozata

Bezárásra ítélve 



Május
Tizenöt éve vette fel a hivatalos kapcsolatokat Budavár és a svájci Carouge. Ennek emlékére május elsõ
napjaiban önkormányzati delegáció utazott a Genf melletti kisvárosba, ahol május 1-én tartották az
önkormányzati választásokat. Kerületünk ünnepi hangversennyel kedveskedett a carouge-i polgárok-
nak. A delegáció tagja volt az Önkormányzat elsõ polgármestere Ligeti Imre is. 

A testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetõen több mint egy évtizede szoros együttmûködés alakult
ki a kerületben mûködõ Petõfi Gimnázium és a carouge-i Collége de Staël között. A diákcsere program
segítségével eddig többszáz fiatal ismerhette meg egymás nemzeti kultúráját, illetve a magyarok gyako-
rolhatták a francia nyelvet is. 

A Budavári Önkormányzat meghívására négy
közép-európai fõváros elsõ kerületének polgármes-
tere találkozott a Városházán. Május 7-én Bécs,
Prága, Pozsony és Budapest történelmi városköz-
pontjai írtak alá hosszú távú együttmûködési meg-
állapodást az Önkormányzat tanácstermében a
kultúra, a sport, az oktatás, a turizmus, a városter-
vezés területén, valamint az Európai Uniós kapcso-
latok fejlesztése érdekében. 

A kétnapos találkozón a polgármesterek megis-
merték kerületünk adottságait, helyzetét, és maguk
is elmondták tapasztalataikat. Nagy Gábor Tamás,
Budavár polgármestere az együttmûködési megálla-
podást „úttörõ kezdeményezésként” jellemezte, amely a jövõben „a bilaterális kereteken túllépve közös
erõvel igyekszik majd válaszokat találni e történelmileg is hasonló gyökerû városok problémáira.” 

Május 7-én ünnepi esemény helyszíne volt a Vár-
színház. 1800-ban ezen a napon adott koncertet
Budán minden idõk egyik legnagyobb zeneszerzõ-
je, Ludwig van Beethoven. Az emlékhangversenyen
két kiemelkedõen tehetséges fiatal mûvész lépett
fel, Kelemen Barnabás, hegedûn, az orosz Jurij Mar-
tinov fortepianón játszott. A koncertet a Bartók
Rádió többször sugározta. 

Új sportpályával gazdagodott a kerület. A polgármes-
ter és a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont igaz-
gatója együtt adták át május 16-án az új, gumírozott
borítású atlétikai pályáját. Az ünnepélyes szalagátvá-
gást követõen elsõként a kerületi iskolák tartották
meg diákolimpiai többpróba-versenyüket. A futópá-
lya nagy népszerûségnek örvend a környékbeli spor-
tolni vágyók körében. A korszerû létesítményt az Oxygen Wellness Kft. finanszírozta.
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Peter Tatár (Pozsony), Nagy Gábor Tamás (Budavár),
Ursula Stenzel (Bécs) és Petr Hejma (Prága)

Beethoven: Kreutzer szonáta

Versenyfutás az új pályán



A Honvédelem Napja és Budavár 1849-es visszafoglalásának 158. évfordulója alkalmából ünnepi meg-
emlékezésre és koszorúzásra került sor május 18-án a Dísz téri Honvéd emlékmûnél, majd Görgey Artúr
szobránál. Ezt követõen díszsortûz mellett vonták fel az Esztergomi rondellán az Országzászlót. 

Május 21-én, a Kerület Napján, új díszpolgárt avatott a Budavári
Önkormányzat. 2007-ben e megtisztelõ címet Dr. Horler Miklós
építész-mûvészettörténész kapta. Köszöntõbeszédében a kerület
elsõ embere azt hangsúlyozta, hogy ez a nap azoké is, akik nem
vérrel és vassal, hanem tudásukkal, elkötelezettségükkel tettek
azért, hogy közösségünk gazdagodjon, szellemi értékekben, hit-
ben és összetartozásban erõsödjön. „Nagy öröm számomra –
folytatta a polgármester –, hogy Horler Miklós személyében ma
olyan ember válik Budavár díszpolgárává, akinek múltunk meg-
ismerésében és megõrzésében mi, magyarok – és mi, budaiak
különösen – sokat köszönhetünk. Nélküle Budavár aligha lenne
olyan, mint amilyennek ma ismerjük és szeretjük. Nélküle nem
állhatnának a falak, és múltunk ápolásában, megõrzésében elvég-
zett munkája nélkül közösségünk falai is gyengébbek lennének”.

Folytatva a januárban megkezdett, az egyes városrészekkel külön-külön foglalkozó lakossági fórum
sorozatot, május 24-én a Víziváros problémái és sikerei kerültek terítékre. A ,,Szépülõ Víziváros” cím-
mel a Bem rakparti Mûvelõdési Ház nagytermében megrendezett lakossági fórumon elõször az önkor-
mányzat vezetõje tartott bevezetõ elõadást, majd az itt élõk mondták el az õket érintõ gondokat. 

14 éve töretlen lendülettel vetélkednek a Czakó focipályáján a Kerületi Egyházi Labdarúgó bajnokság
résztvevõi. 2007-ben a Szilágyi Dezsõ téri református csapat vitte el a vándorkupát. 

Májusra egyértelmûvé vált, hogy a választási ígéretek ellenére a Moszkva tér felújítása nem szerepel a
II. Nemzeti Fejlesztési Tervben. A tarthatatlan helyzetre az érintett kerületek polgármesterei közösen

hívták fel a figyelmet, amikor május 30-án
lefestették a Moszkva téren álló Gomba
presszó falát, eltûntetve így az ott éktelen-
kedõ grafitit. A szimbolikus akcióval Nagy
Gábor Tamás, Láng Zsolt, a II. kerület és
Pokorni Zoltán a XII. kerület vezetõi azt
demonstrálták, hogy Buda, sõt Budapest
egyik legforgalmasabb terének felújítása,
korszerûsítése nem tûr halasztást.

Nagy Gábor Tamás az Országgyûlésben is
felvetette a témát. Elõször azzal utasították
vissza az interpellációját, hogy a választási
ígéreteket nem lehet számon kérni a kor-
mány tagjaitól. A késõbb elhangzó kérdés-
re Kóka János közlekedési és gazdasági

miniszter azt válaszolta, hogy a Moszkva tér felújítása nem tartozik a feladatkörébe. 
Sajnos, a Moszkva tér felújításának finanszírozására továbbra sincs fedezet. A Fõvárosi Közgyûlés

május 31-i ülésén uniós beruházásokról, közlekedési fejlesztésekrõl is döntött. Buda legnagyobb közle-
kedési csomópontjának átépítése nem került be a 2007-2008-as akciótervbe sem.
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Kampány után a  Moszkva tér  

Horler Miklós, Budavár új díszpolgára



A hónap utolsó napján döntött a Képviselõ-testület a kerületi és fõvárosi társasház felújítási pályázati
támogatásokról. A társasházak a már több mint tíz éve mûködõ kerületi felújítási pályázaton változat-

lanul jelentõs számban vettek részt, tavaly a lakóközösségek összesen
202 pályázatot nyújtottak be. Jellemzõ a felújítások volumenére, hogy
évrõl-évre egyre több olyan pályázat érkezik, amelynek kivitelezési költ-
sége 3-5 millió forint feletti értékû. 

Emellett a társasházak számos esetben éltek azzal a lehetõséggel is,
hogy az Önkormányzat rendkívüli, azaz vis maior esetben visszatéríten-
dõ kamatmentes hitelt biztosít a pályázó társasházaknak. Tavaly hat tár-
sasház kapott visszatérítendõ kamatmentes támogatást. 

A pályázatok sikere, a mind mûszaki, mind városképi szempontból
megújuló társasházak arra ösztönzik az Önkormányzatot, hogy ezt a
támogatási konstrukciót – a szûkös anyagi lehetõségek mellett is –
megõrizze. Hiszen a felújított, tiszta épületek egyrészt tovább növelik a
kerület presztízsét, jó hatással vannak az itt élõk életminõségére, s nem
utolsó sorban a korszerûsítéseknek köszönhetõen nõ az ingatlanok
értéke.

Június
Gyermeknapra megújult a Franklin utcai játszótér. Az Önkor-
mányzat színes programokkal készült a június 2-ai ünnepélyes
átadásra. Gryllus Vilmos zenész és Habók János bûvész szóra-
koztatta a gyermekeket és szüleiket, a programot rajzverseny
zárta, amelyen minden résztvevõ nyereményben részesült. A
korszerû, minden európai szabványnak megfelelõ játszóteret az
Önkormányzat nyolc millió forint ráfordítással újította fel. Kü-
lönleges hangulatot, értéket ad a játszótérnek, hogy az itt álló
tûzfalra Sajdik Ferenc megtervezte a Magyar Rajzfilmhõsök
Emlékfalát, amelyre Csóka László kivitelezésében több mint
harminc híres magyar rajzfilmfigura került. Látható többet közt
Pom-Pom, János vitéz, Ludas Matyi, Vuk, a magyar népmesék
alakjai, valamint a Mézga család és Dr. Bubó. 

Néhány nappal késõbb a sajtó nagy érdek-
lõdése mellett Sajdik Ferenc karikaturista és
Csóka László festõmûvész ellátta kézjegyé-
vel a Magyar Rajzfilmhõsök Emlékfalát. Az
eseményen jelen volt Ternovszky Béla, Gé-
mes József és Szórády Csaba rajzfilmkészí-
tõk is, akik méltatták az emlékfal ötletét,
hiszen éppen azokban a napokban zárta be
kapuit a Pannónia Filmstúdió. A magyar
rajzfilmmûvészet tett annyit a kultúra asz-
talára, hogy érdemes megõrizni, egy tablón
bemutatni és gyermekeinknek továbbadni
ezeket a figurákat – mondta az ötletadó
Nagy Gábor Tamás. 
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A Kuny Domokos utca sarka

A Franklin játszótér mesefala

A népszerû figurák alkotói



Színes, gyermeknapi forgatag várt mindenkit június 3-án a Kapisztrán téren és a Városháza aulájában.
A rendezvényt a Baba Barát 2006 Közhasznú Alapítvány szervezte a kicsik és nagyok örömére. Fellépett
többek között a Kolompos együttes, a Csillagszemû  Táncegyüttes és a Madách Musical tánciskola, volt
gyermekszínház, arcfestés és pónifogat.  

Ugyanezen a napon délután Horváth Anikó csembalókoncertjét élvezhették az érdeklõdõk a Város-
háza aulájában. 

Pedagógus napon, június 8-án köszöntötte az Önkormányzat az oktatási területen dolgozókat, elismer-
ve ezzel azt a felelõsségteljes munkát, amelyet a jövõ generációjának nevelése érdekében végeznek. A
kerületi pedagógusok elismerésére alapított Virág Benedek díjban az idén két kiváló szakember része-
sült a Képviselõ-testület döntése alapján: Galántai Katalin a Brunszwik Teréz Napköziotthonos Óvoda
vezetõje és Körmendy Károly, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium igazgatóhelyettese. A polgár-
mester külön köszöntötte azokat az idõs pedagógusokat, akik több évtizeden keresztül szolgálták a
magyar oktatás ügyét.

Június 12-én Francoise Gillot, francia festõnõ
Picasso hajdani mûvésztársa avatta fel a Galéria
19-et, amely a Várfok utcában található 19 fa
köré épített kiállító-felületekbõl áll. A fõvárost
elborító reklámtengerrel szembeszállva a favé-
dõkre nem hirdetéseket, hanem kortárs mûvé-
szek alkotásait helyezik el, amelyeket negyed-
évente cserélnek. 

A Budavári Önkormányzat Kulturális Bizott-
sága tíz évvel ezelõtt fogadta el azt a koncepci-
ót, hogy a környéket a kortárs képzõmûvészet
kiállító-negyedévé kellene alakítani. Azóta már
a Galéria 19-el nyolcra emelkedett a környékbeli kiállítóhelyek száma. Az „õs” Várfok Galéria és testvé-
re a Várfok XO mellett itt található az Oktogon Galéria, a Ponton Galéria, a Színhely Galéria, a Mono
Galéria és az Önkormányzat Várnegyed Galériája.

Sándorfy Éva „Cserépálmok” címû tárlatát június
19-én nyitotta meg Sándor Miklós festõmûvész.
Az esemény házigazdája Sediánszky János alpol-
gármester volt. 
A mûvésznõ bontott cserepeknek teremtett idõt-

len funkciót azzal, hogy felületükre házakat, utcá-
kat, álomszerû tájakat festett.

A több éves gyakorlatnak megfelelõen a T-Com
székházban, a nyári szünet elõtt, június 21-én ke-
rült sor a Közmeghallgatásra. 
A polgármester bevezetõjében arról szólt, hogy a

Budavári Önkormányzat mûködésében a pénz-
ügyi-gazdasági egyensúlyt, a gondoskodás és az

értékõrzés szempontjait tartotta szem elõtt. A megjelent polgárok közérdekû javaslatokat fogalmaztak
meg, a legtöbb hozzászólás a Tigris utca – Aladár utca sarkán lévõ telek tervezett beépítési szabályait
érintette.
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Utcagaléria a kiállító-negyedben

Budavári hangulatok



Súlyosan hátrányos helyzetbe hozta a budai gyermekeket és szüleiket a budai régióban lévõ gyermek-
kórházak bezárása, mûködésük korlátozása – ezt hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás polgármester, ami-
kor június 22-én panasszal fordult az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosához. 

Hatalmas érdeklõdés kísérte a Múzeumok
éjszakáját, különleges programok és látni-
valók csábították a közönséget. Kerüle-
tünkben a legnagyobb szenzáció az évtize-
dekig nem látogatható Sziklakórház volt.
Több százan órákon keresztül álltak sorba,
hogy megnézhessék a budai Vár történeté-
nek ezt az ismeretlen fejezetét. A kiállítá-
son korhû berendezési eszközök és viasz-
babák tették életszerûvé a háborúk föld
alatti világát. 

Június utolsó keddjén tartotta évadzáró ren-
dezvényét a Márai Szalon. Szigethy Gábor

színház- és irodalomtörténész minden hónapban érdekes beszélgetésekkel és borkóstolókkal várja az
érdeklõdõket a zsúfolásig megtelt Úri utcai házasságkötõ teremben. A félév során mások mellett ven-
dége volt Kondor Katalin és Borbás Mária újságírók, Márton András és Mécs Károly színmûvészek,
Sebestyén Márta és Maczkó Mária énekesek, valamint Garamvári Vencel, Nagypál Gábor, Bussay László,
Tiffán Ede és Gál Lajos borászok. 

A nyári szünet elõtti utolsó képviselõ-testületi ülésen döntöttek az Országház utca-Petermann bíró utca
sarkán álló mûemléki lakóépület felújítási pályázatáról. A tervezési feladatot a Budapesti Mûszaki
Egyetem Lakóépület-tervezési Tanszéke kapta meg. 

Július
Évek óta július 1-én köszöntik a közszolgálatban dolgozó tisztviselõket. A Polgármesteri Hivatal 2007-
ben a festõi szépségû muravidéki testvérvárosunkba, Lendvára látogatott, ahol megismerhették ennek a
dinamikusan fejlõdõ határszéli kisvárosnak a történetét, illetve mai mûködését. 

Július 1-tõl átalakult a korábbi Ház-
gondnokság Kft. és a Gazdasági Mû-
szaki Ellátó Szolgálat. Az önkormány-
zati kft. tevékenységi körébõl csak a
piaci alapon mûködõ társasházi közös
képviselet maradt meg. A GAMESZ pe-
dig már nem csak az óvodák és iskolák
gondnokságát látja el, hanem az ön-
kormányzati bérlemények üzemelteté-
sét is. A feladatok átszervezésével taka-
rékosabb, racionálisabb és átláthatóbb
lett a mûködés. A megnövekedett fel-
adatokkal együtt új székházat is kapott
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Sokakat érdekelt a Sziklakórház

Iskola utca 14-16., a GAMESZ és a vizivárosi ÜSZI épülete



a GAMESZ a vizivárosi Iskola utca 14-16-ban. A felújított irodaépületben új Ügyfélszolgálati iroda is
található, így már a Várhegy dunai oldalán élõknek sem kell minden esetben felkeresni a számukra
nehezebben megközelíthetõ krisztinavárosi vagy vári ÜSZI-t. 

Tovább folytatódott az ügyfélbarát önkormányzat kialakítása. Egyre több ügyet lehet már elektronikusan
intézni. Ilyenkor nem kell bejönni a Városházára, az informatikai rendszer képes fogadni az elektronikus
aláírással ellátott beadványokat. Ehhez mindössze az kell, hogy az ügyfél regisztrálja magát az önkormány-
zati honlapon (www.budavar.hu). Ez alól természetesen kivételek a panaszok, illetve a közérdekû bejelen-
tések. Az eddigi zöldszámos ügyintézést már mobil-telefonról is igénybe lehet venni, és várjuk a kerület-
ben élõk MMS bejelentéseit is a 06-20-489-6647-es telefonszámon. A beküldõket a beérkezés napján SMS
üzenetben értesítik arról, ha a képüzenet értelmezhetõ, és az ügyintézés megkezdõdött. 

A kerület folyamatos útfelújítási munká-
inak részeként négy újabb útszakasz
készült el nyárra. A Kosciuszkó Tádé
utca út- és járdafelújítása húsz millió
forintba került, a Logodi utca (a Jávorka
Sándor utca és a Vérmezõ út között)
közel ugyanannyiba. A Kapucinus utcai
és a Szõnyeg utcai felújításra további tíz
millió forintot költött az Önkormányzat.
Az útburkolatok cseréjével és kiszélesí-
tésével kényelmesebbé és biztonságo-
sabbá vált a közlekedés mind az autó-
sok, mind a gyalogosok számára.

Júliusban Európa 2007. évi kulturális fõvárosa, a dél-erdélyi Nagyszeben mutatkozott be a Várnegyed
Galériában. A kiállítás-megnyitón az érdeklõdõk kisfilmen ismerhették meg ezt a különleges atmoszfé-
rájú várost. A nagyszebeni kortárs magyar mûvészeti életet Orth István grafikusmûvész „Nagyszeben
Art” címû kiállítása képviselte. 

A hagyományos Semmelweis-napi ünnepségen, július 6-án, az egészségügyi dolgozók áldozatos tevé-
kenységérõl emlékezett meg az Önkormányzat, és a legkiemelkedõbbek színvonalas munkáját Sem-
melweis-díjjal köszönte meg. 2007-ben az egyik díjazott Simon Anna Gabriella nõvér lett, aki a Szociális
Missziótársulat tartományfõnökeként vezeti a Farkas Edith Szeretetotthont, az idõsgondozás kiemelke-
dõ kerületi intézményét. A másik Semmelweis-díjat Dr. Körmendy-Ékes György háziorvos vehette át,
aki 35 évig dolgozott háziorvosként a kerületben. 

Az Önkormányzat ezen a nyáron is biztosította a kedvezményes üdülést Zamárdiban.  Június elején és
augusztus végén a nyugdíjasok pihenését szolgálta az üdülõ, júliusban az iskolák és a hivatal dolgozói,
augusztusban a kerületi családok élvezhették a Balaton parti nyaralást. 

Július 25-én kihelyezett kormányülést tartottak a Budai Várban. Ekkor jelentették be a hétéves Nemzeti
Fejlesztési Terv elsõ két évének programjait. A projektek közül a miniszterelnök a Budavári Palota fej-
lesztését nevezte a leginkább szimbolikusnak. Bajnai Gordon, az uniós fejlesztésekért felelõs miniszter
ezzel kapcsolatban elmondta, a teljes projekt körülbelül 22-23 milliárd forintba kerül, ebbõl az állam
mintegy 10 milliárd forintot ad, 85%-ban uniós és 15%-ban költségvetési forrásból. Ebbõl az összegbõl
tervezik a Palota egyes részeinek helyreállítását, a Szent György tér és a Honvéd Fõparancsnokság hat-
van éve romos épületének felújítását. 
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Az Önkormányzat már korábban
üdvözölte azt a kormányzati szán-
dékot, hogy uniós források fel-
használásával rendezzék a Palo-
tanegyed sorsát, ugyanakkor fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a Szent György téren létesí-
tendõ épületek közfunkciót kap-
janak. A Képviselõ-testület arra is
felhívta a döntéshozók figyelmet,
hogy a Budai Vár rekonstrukciójá-
hoz magántõkét csak úgy vonja-
nak be, hogy a Magyar Állam fo-
lyamatosan megõrizhesse döntõ
befolyását. 

A kormányülést követõen Nagy Gábor Tamás polgármester levélben kérte fel a kormány illetékes tagja-
it, hogy a Vár rekonstrukciójával kapcsolatos elképzelésekrõl egyeztessenek a Budavári Önkormányzat-
tal. „Valóban itt az idõ, hogy több, mint 60 évvel a háború után végre eltûnjön az egyik legszembetû-
nõbb háborús sebhely a fõváros szívébõl. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a Dunapart világörökségi látvá-
nyát elcsúfító Várbazárt továbbra sem kívánja a kormány felújítani. Csak remélhetõ, hogy a Vár harma-
dik kiemelt nemzeti mûemléke, a Mátyás templom nem fog egy évtizedig állványerdõbe burkolózni a
lassan csordogáló költségvetési pénzek miatt. Az elõterjesztést készítõk figyelme nem terjedt ki a
Várhegy gyomrában található Várbarlang sorsának rendezésére, a feltérképezésre, a veszélyelhárításra,
és a turisztikai hasznosításra sem” – írta a polgármester.  

Augusztus
A felújítási projekt keretében befejezõdött a Szalag utca 12. számú mûemlék lakóépület felújítása. A
rekonstrukció – amelynek keretében új külsõt kapott a homlokzat, a lépcsõház, a kapualj, valamint

megújult a teljes gáz és elektromos vezeték-hálózat, továbbá kicserélték a
külsõ nyílászárókat – közel 140 millió forintba került. Ennek 60%-át a fõvá-
rosi felújítási pályázaton nyerte el a Budavári Önkormányzat. 

A szûkös anyagi források ellenére az Önkormányzat keresi annak a lehetõ-
ségét, hogy korszerûsítse a kerület óvodáit, iskoláit, középiskoláit. Nyáron
elkészült a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium Attila úti oldalán az úgynevezett
„új épület” ablakainak cseréje és a veszélyes homlokzati rész felújítása. Szin-
tén a kerület támogatásával alakíthattak ki az iskolában új számítástechni-
ka-termet. A fejlesztés lehetõséget nyújt a diákoknak a versenyképes infor-
matikai ismeretek elsajátítására. 

Rendezõdni látszik a Halászbástya északi szakaszának sorsa is, miután az
Önkormányzat megállapodást kötött a hasznosítására kiírt nyilvános pályázat nyertesével, a Liget-
Terasz Kft-vel. A szerzõdés értelmében a bérlõ felújítja a Halászbástya legnagyobb és egyben legbonyo-
lultabb részét az úgynevezett Híradás-tornyot, majd abban, az alatta lévõ pincében és az északi Ko-
lonádon igényes vendéglátó egységet alakít ki. Ezzel befejezõdik a Halászbástya felújítása, továbbá a
folyamatos üzemeltetéssel az állagmegóvás is megoldottá válik. 
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Tovább folytatódott a kerületi közvilágítási hálózat kiépítése. A Budavári Önkormányzat évek óta támo-
gatja az ELMÛ-t, hogy korszerû, de a kerület történelmi hangulatához illõ kandeláberekkel cseréljék le
az elavult világítást. 2007-ben az Alsóhegy utca, Galeotti utca, a Székely utca, a Donáti köz, a Batthyány
utca egy része, a Pálya utca és az Öntõház utca kapott új közvilágítási rendszert. A munkához az Önkor-
mányzat 8 millió forintot biztosított. 

Augusztus 19-tõl magyar hetet tartottak Nagyszebenben, az Európa
Kulturális Fõvárosa megtisztelõ címet elnyert erdélyi városban. A Bu-
davári Önkormányzat számos kulturális programmal mutatkozott be.
Az elsõ napot a város szülöttének, Borsos Miklósnak szentelték, aki
életének utolsó szakaszát kerületünk polgáraként élte. Támogatá-
sunkkal emléktábla került a Borsos-család hajdani lakóházának falára,
délután pedig koncerttel adóztunk a nagy mester emlékének.
Augusztus 20-án lépett fel Sebestyén Márta, kerületünk díszpolgára.
Hatalmas sikert aratott az „István, a király” rockopera a városi sportsta-
dionban. A közönség vastapssal köszönte meg a csodálatos elõadást. 

Évrõl évre több látogatót vonz a
Várba a Mesterségek Ünnepe. Így
volt ez 2007-ben is. A népszerû és nagy hagyományokkal bíró rendez-
vény augusztus 17-tõl 20-ig várta az érdeklõdõket. 

Hetedik alkalommal búcsúztatták a nyarat augusztus utolsó szombat-
ján a kerületiek. Ezen a napon vehette át jelképesen a kerületi rend-
õrkapitány az Önkormányzat ajándékát, egy Smart gépkocsit. A vi-
dám és népszerû Nyárbúcsúztató bálon rangos mûvészek – mások
mellett Balázs Péter, Keresztes Ildikó, valamint a Broadway Band –
biztosítottak jó hangulatot a több mint ezer bálozónak. Nem maradt
el a gyermektáncverseny és a látványos tûzijáték sem.

Szeptember
Szeptember 2-án Buda 1686-os török ura-
lom alóli felszabadítására emlékezünk a
Várnegyedben. A „Buda Eliberata” rendez-
vénysorozatához kapcsolódik évek óta a
„Magyar Könyv ünnepe a Budai Várban”
címû kulturális rendezvény. A programso-
rozat megnyitóján, augusztus 31-én tartott
ünnepi beszédében Nagy Gábor Tamás
polgármester a hagyomány megtartó erejét
hangsúlyozta. A könyv a szellem szabadsá-
gának hirdetõje – folytatta –, a magyar
könyv mindenkié, aki magyarul ír és olvas, vagy magyarul álmodik. A nemzetet csak a mûveltség szel-
leme tarthatja össze.  

Ezt követõen „Európa ünnepel” címmel Sediánszky János irodalmi-zenei összeállítását láthatták az
érdeklõdök. Az író-olvasó találkozók, dedikálások során a könyvszeretõ közönség mások mellett talál-
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kozhatott Jókai Annával, Csoóri Sándorral, Sutarski
Konráddal vagy Czakó Gáborral. A háromnapos
könyvvásár mellett pódiumbeszélgetések, könyvbe-
mutatók, filmvetítés valamint zenei és színházi elõadá-
sok várták a könyv és olvasás szerelmeseit a Szenthá-
romság téren, illetve a Litea könyvszalonban. Az im-
már ötödik alkalommal megrendezett könyvünnepen
fellépett a Misztrál együttes, a Dúdos Mûhely népi
zenekar, a Kecskés együttes és a Csillagszemû Gyer-
mektánc Együttes is. 

Ennek a történelmi évfordulónak a napján adják át a Városházán a Budavárért Emlékérmet azoknak a
hétköznapi „hõsöknek”, akik pályájukkal, személyes sorsukkal különleges módon kötõdnek az I. kerü-
lethez. 2007-ben Dávid Klára kertészmérnök, volt önkormányzati képviselõ, Szepesfalvyné Bodócsi
Eszter, a Budavári Lakosok Szövetségének elnöke és Werner Tibor, I. kerületi kõfaragó mester kapta
meg ezt az elismerést. 

A „Buda Eliberata” ünnepségsorozatot Ko-
dály Zoltán Budavár felszabadításának
250. évfordulóra írt remekmûve, a
Budavári Te Deum zárta a Mátyás temp-
lom Ének-és zenekara elõadásában. Az
emlékezõ és hálaadó szentmise keretében
Udvardy György katolikus püspök áldotta
meg a gyönyörûen felújított és nemrégiben
visszaállított Szentháromság oszlopot. A
Budapest Galéria által finanszírozott felújí-

tás két évig tartott, az eredmény a Reneszánsz Kõfaragó
Zrt. mestereit dicséri. 

Évrõl-évre több látogatót csalogat a Várba a Borfesztivál. A
szeptember 6-án kezdõdött XVI. Nemzetközi Bor- és
Pezsgõfesztiválra Budavár három testvérvárosából is ér-
keztek vendégek. Képviseltette magát Prága és vendégünk
volt Anton Balazek polgármester úr Lendváról, valamint
Richard Scott, az angliai Marlow polgármestere, aki dísz-
vendégként köszöntötte a Szentháromság térrõl induló
színpompás Szüreti felvonulást. 

Lassan haladnak a Mátyás-templom felújítási munkálatai,
a csúszásnak mûszaki és pénzügyi okai egyaránt vannak.
Bizonyossá vált, hogy az eredetileg tervezett 2010-es
határidõre nem lesznek készen, így három év helyett leg-
alább hat évig fog tartani a munka. Ez is csak akkor tart-
ható, ha nem lesz további gond a finanszírozással. Az ed-
digi években ugyanis az állam mindig kevesebb pénzt
adott, mint amennyire szükség lett volna. 
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A kerület szépségét, turisztikai vonzerejét növeli a megújult Corvin tér. A hajdani Budai Vigadó felújí-
tása nyárra készült el teljes pompájában, homlokzatát eredeti szépségében állították helyre a szobrok-
kal és portikusszal. Az épületet 107 éve a budai polgárok adományaiból építették, polgári összejövete-

lek, bálok helyszíne volt. Ma itt mûködik a
Hagyományok Háza, az Állami Népi Együttes
és a Magyar Mûvelõdési Intézet. A felújítás
alkalmából szeptember 14-én konferencián
idézték fel az épület és intézményei történetét.
Az épület falán elhelyezett emléktáblát Schnei-
der Márta, a kulturális minisztérium államtit-
kára leplezte le.

Az Önkormányzat támogatásával a kapuci-
nus rend is felújította a szemközti oldalon álló

templomát. A parkon átvezetõ út attraktív
kõburkolatot kap, és hamarosan látható lesz
annak a paleolit kori nõi és gyermek láb-
nyomnak a másolata, amit három és fél
méteres mélységben találtak meg itt a régé-
szek. 

Gyermekeink fejlõdését szolgálja a kerületi
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet,
amely szeptembertõl új székhelyén, a Logodi
utca 80. szám alatt kezdte meg mûködését.
Jelentõs anyagi ráfordítással az Önkormányzat korszerû épületté alakította át az egykori óvodát. A több
mint ötvenmillió forintba kerülõ felújítás nyomán csoporthelyiségeket, új konyhát, étkezõt, öltözõket és
mosdókat alakítottak ki, melyek a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetõek. A házat informa-

tikai, tûz- és vagyonvédelmi rend-
szerrel is ellátták. 

Az intézményben pszichológusok,
fejlesztõ pedagógusok, logopédu-
sok, mentálhigiénés szakember és
gyermekpszichiáter konzulens dol-
gozik együtt. Céljuk, hogy segítsé-
get nyújtsanak a 3 és 18 év közötti
gyermekeknek, szüleiknek és peda-
gógusaiknak a felmerülõ fejlõdési,
nevelési, teljesítménybeli, viselke-
désbeli, együttmûködésbeli, vala-
mint a beszéd és kommunikációs
problémák szakszerû megoldásá-
ban. 
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Szeptemberben kezdõdött, és egy hónapig tartott a gellérthegyi Mihály utca, Sánc utca és a Szirtes út
fõvárosi felújítása. Az útszakasz 1,2 km hosszú, felújítása 51 millió forintba került.  

Ismét pályázhattak a kerületben élõ egyetemi hallgatók a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A pályázat révén
2007-ben 55 felsõoktatási hallgató részesül 10 hónapon keresztül az Önkormányzattól havi hatezer
forintos ösztöndíjban. 

Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa közzétette a Budai Gyermekkórház bezárásával kapcsola-
tos állásfoglalását, amelyben a polgármester által beadott panaszt jogosnak ítélte meg. A jelentés szerint
az intézkedést szakmai okok nem támasztják alá. Ajánlásában arra kérte az egészségügyi minisztert,
hogy a kifogásolt betegellátási helyzettel érintett intézmények, valamint a gyermekgyógyász-szakma
képviselõinek bevonásával ismét kezdeményezzen egyeztetést, és fontolja meg a korszerûen felújított és
kifogástalanul mûködõ, minden követelményt és igényt kielégítõ Budai Gyermekkórház további aktív
ellátó szerepének helyreállítását. 

A szaktárca az alkotmányossági aggályokra válaszul leszögezte: nem értenek egyet az ombudsman
állásfoglalásával és továbbra is támogatják a Fõvárosi Önkormányzat kórház-összevonási terveit. Így
2007-ben a fekvõbeteg-ellátást már átvették a fõváros más intézményei, a Budai Gyermekkórházban
járóbeteg-szakellátás folyik. 

A szeptember 22-én négy budai polgármester tartott sajtótájékoztatót a Budai Gyermekkórháznál és
kérte a döntéshozókat, hogy ne hagyják elveszni a páratlan értékû intézményt. 

Ünnepélyes keretek között, a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében kapta meg a Magyar Örök-
ség-díjat a Toldy Ferenc Gimnázium. Buzinkay Géza
történész laudációját követõen Poprády Géza, az
OSZK egykori fõigazgatója nyújtotta át a díszes okle-
velet és aranyjelvényt Porogi András igazgatónak. A
150 éves egykori Budai Fõreál számos kiváló tudóst,
mûvészt, közéleti személyiséget adott az országnak. A
Toldy ma is az ország egyik legsikeresebb középisko-
lája: a felvételi arány 85%-os és kiemelkedõen magas a
diákok nyelvvizsgáinak aránya. 

A hónap utolsó csütörtökén, szeptember 27-én a Képviselõ-testület elfogadta a Kerületi Építési
Szabályzat (KÉSZ) módosítását és meghatározta az iskolai étkeztetés térítési díjait. A GAMESZ által
lefolytatott pályázatoknak köszönhetõen a szülõk által fizetendõ összegek nem emelkedtek, sõt, egyes
intézményekben még csökkentek is. 

Október
1991-ben nyilvánította az ENSZ október 1-jét
az Idõsek Világnapjává. Ezen a napon az Ön-
kormányzat egy váci hajókirándulással kedves-
kedett a kerületben élõ idõs embereknek. A
városnézés után finom ebéddel vendégelték
meg a háromszáz résztvevõt. A Budavári Ön-
kormányzat a hétköznapokban is fontos fel-

20

Elismerés a Toldy Ferenc Gimnáziumnak

Hajókirándulás Vácra



adatának tartja az idõsekrõl, rászoruló nyugdíjasokról való gondoskodást. Az elért eredményekrõl
beszélt a polgármester: tavalyi év során kedvezményes étkeztetéssel, segélyezéssel, üdüléssel, házi jelzõ-
rendszerrel és gondozással segítették a rászorulókat, továbbá különbözõ kulturális programokat szer-
veztek az idõsebbeknek. 

Október 2-án tartották meg a közös képviselõk fórumát a Városházán. A résztvevõk megismerhették
az Önkormányzat támogatási rendszerét, és elõadást hallgattak meg az adójogszabályok változásairól.
Alkalom nyílt a társasházakat érintõ kérdések kötetlen megbeszélésére is. 

2003 és 2005 után tavaly októberben immár harmadik alkalommal jelent meg a Budavári Önkormány-
zat Szociális és Egészségügyi tájékoztató kiadványa. Mivel az elmúlt években számos alkalommal módo-
sultak a különbözõ szociális és egészségügyi területet érintõ jogszabályok, ezért a tájékoztató abban
igyekszik segíteni, hogy az érdeklõdõk megismerhessék a Budavári Önkormányzat által nyújtott szoci-
ális ellátások rendszerét, az ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, tájékozódhassanak az Önkormány-
zati fenntartású intézmények elérhetõségérõl, orvosi ügyeletekrõl, gyermekjóléti intézmények fellelhetõ-
ségérõl, valamint e területen tevékenykedõ civil szervezetekrõl.

A Kodály-emlékév keretében Budavár és Bécs elsõ kerülete közösen emlékezett Kodály Zoltánra a bécsi
Óvárosháza barokk termében. A október 3-án megtartott hangversenyen egy budapesti kórus lépett fel

Sebestyénné Farkas Ilona vezényletével, aki maga is
Kodály-tanítvány volt. A bécsi osztrák és magyar
közönség hálás tapssal köszönte meg a nagyszerû
élményt. 

Október 5-én a Batthyány Utcai Általános Iskolában
emlékezett meg az Önkormányzat vezetése Magyar-
ország elsõ miniszterelnökérõl, a 200. esztendeje
született Batthyány Lajosról. A nemzeti gyásznap
elõtt a polgármester a diákokkal együtt helyezte el az
emlékezés virágait, a délutáni iskolai ünnepségen az
alpolgármester mondott méltató beszédet.

Sikeres véradást szervezett október 11-én a Budavári Önkormányzat és az egyik ismert kereskedelmi
rádió. Nagy Gábor Tamás polgármester, valamint a résztvevõ népszerû televíziós és rádiós személyisé-
gek is vért adtak, ezzel hívták fel a figyelmet a véradás életmentõ szerepére, valamint a társadalmi össze-
fogás és szolidaritás fontosságára. 

Életének 77. évében tragikus körülmények között elhunyt Pálmai Imre,
nyugalmazott tabáni plébános. 1954-ben szentelték pappá, élete szoro-
san összeforrott a tabáni Alexandriai Szent Katalin templommal, ahol 42
évet szolgált. Az Önkormányzat életútja, elhivatottsága elismerésekép-
pen 2005-ben Budavárért Emlékéremmel tüntette ki. 

Igazi kulturális „csemege” volt a Borsos Miklós alkotásaiból összeállított
„Numen Adest” címû kiállítás a Várnegyed Galériában. A latin szavak
elsõdleges értelme: „magasabb hatalom”. Borsos ezt a szólást egyik köny-
vében így fordította: „szellem van jelen”. A tárlatot megnyitó polgármes-
ter arról beszélt, hogy Borsos hite szerint ennél nagyobb elismerést egy
mûvész sem kaphat, mint ha munkái láttán azt érzik az emberek: jelen
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van a transzcendens szellem. A tárlat különlegességét az adta, hogy két magángyûjteménybõl szárma-
zó, eddig a nagyközönség számára be nem mutatott grafikák, kisplasztikák, érmek, szobrok és dombo-
rítások voltak láthatók. 

Október 23-án a tabáni ’56-os emlékmûnél
emlékeztek a kerületi polgárok, társadalmi
szervezetek és a Budavári Önkormányzat.
Nagy Gábor Tamás ünnepi beszédében az
1956-os forradalom megvilágítására felidézte
Alexis de Toqueville gondolatát: „Egy rossz
kormány számára a legveszélyesebb pillanat
akkor következik be, amikor megpróbálja
magát megreformálni. A szenvedés, amelyet a
nép türelemmel viselt, amíg az elkerülhetet-
lennek látszott, abban a pillanatban, amikor
felcsillan a szabadulás reménye, elviselhetet-
lenné válik”. Az ünnepi mûsor után az Önkor-

mányzat, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a kerületi pártok, egyházak, civil szervezetek helyezték el
a kegyelet virágait a szobornál.

Októberi ülésén a Képviselõ-testület megalkotta a Helyi Tervtanács létrehozásáról és mûködési rendjé-
rõl szóló rendeletét. A Tervtanács elsõdleges feladata az I. kerületbe tervezett épületek véleményezése,
a településkép harmonikus alakításának elõsegítése. Ugyanekkor fogadta el a Képviselõ-testület az épí-
tett és természeti környezet helyi védelmérõl szóló rendeletet. Ezt követõen az Önkormányzatnak
módja van helyi védettség alá helyezni olyan épületeket, amelyek nem mûemlékek ugyan, de értékesek
és megõrzésük a kerület településképe és történelme szempontjából lényeges. 

A Képviselõ-testület felterjesztéssel élt a Fõvárosi Közgyûlés felé a fõvárosi parkolási rendelet kapcsán.
Ebben azt kérte, hogy a Budai Vár védett övezet üzemeltetésével és mûködtetésével kapcsolatos dönté-
si jogosítványokat a Fõváros adja át a kerületi
önkormányzatnak. A felterjesztésre a törvé-
nyes határidõn belül nem érkezett válasz, de a
Fõvárosi Közgyûlés decemberben – elõzetes
bejelentés és egyeztetés nélkül – megszigorí-
totta a szabályokat.  

A hónap utolsó napján ismét ülésezett a Bérc
utcai Kristálybarlang megóvása érdekében lét-
rehozott Operatív Bizottság. Az ügyben eljáró
VII. kerületi építéshatóság most sem képvisel-
tette magát. Nagy Gábor Tamás azért hívta
össze a munkabizottságot, mert kiderült: a Bérc
utcai építkezés beruházója elfödte a barlang lejáratát, nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy
az egyedülálló természeti képzõdményt a barlangászok számára megközelíthetõvé tegye. A polgármes-
ter a környezetvédelmi minisztertõl kérte a kristálybarlang felszínének védetté nyilvánítását. Fodor
Gábor válaszában szükségtelennek ítélte az egyedi védelmet. A bejárat körüli engedélyezési eljárás még
mindig nem zárult le. 

A nagy sajtóérdeklõdést kiváltott ügyet saját hatáskörben vizsgálta meg az Állampolgári Jogok Or-
szággyûlési Biztosa. Jelentésében megállapította, hogy a természet védelmérõl szóló törvény értelmében
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a barlang védettsége ki kell terjedjen a mesterségesen létrehozott bejárati szakaszra is. Az ombudsman
felkérte a környezetvédelmi minisztert, hogy mielõbb folytassák le a táróra vonatkozó engedélyezési eljá-
rást. A jelentés hangsúlyozta az érintett hatóságok együttmûködésének fontosságát. 

Folytatódott a városrészi lakossági fórumok sorozata. Október 31-én a krisztinavárosiakkal találkoztak
a kerület vezetõi, képviselõi a Szilágyi Gimnáziumban. A fórumon sok szó esett a közlekedési gondok-
ról, a hajléktalanokról, a megújuló Déryné cukrászdáról és a Nevelési Tanácsadó helyén kibõvülõ Idõsek
Napközi Otthonáról.

November
November 5-én sok vá-
ri lakos örömére elin-
dult az új buszjárat,
amely óránként egy-
szer hosszabb útvona-
lon, a Fény utcai piacig
közlekedik. A 110-es
jelzésû BKV buszjárat
üzemeltetésének több-
letköltségét a Budavári
Önkormányzat bizto-
sítja.

Megkezdõdött a Szalag utca 18. és 20. szám alatti mûemlék lakóházak rekonstrukciója. A felújítás költ-
sége több százmillió forint, amelynek finanszírozásához az Önkormányzat pályázati támogatást nyert el
a fõvárosi városrehabilitációs pályázaton. 

Novemberben Budavár is jelen volt Marlow testvérvárosunkban az elsõ világháború végének emléket
állító Remembrance Day megemlékezésen. Sediánszky János alpolgármester és a Szilágyi Gimnázium
képviseletében utazó tanár úr találkoztak egy marlow-i gimnázium vezetésével is. A kapcsolatfelvétel
során angol nyelvi képzésrõl és diákcsere programokról tárgyaltak. 

November 19-én egyhangúan hagyta jóvá az Ország-
gyûlés azt a magyar-amerikai nemzetközi szerzõdést,
amelynek alapján a hajdani Táncsics-börtön visszake-
rül a Magyar Állam tulajdonába. Emlékezetes, hogy
Bush elnök 2006. júniusi látogatásakor jött létre az
elvi megállapodás a két ország között. Nagy Gábor
Tamás, a kerület polgármestereként üdvözölte a parla-
menti pártok teljes konszenzusát, és kérte, hogy mie-
lõbb kezdõdjék meg a lehetõ legszélesebb körû egyez-
tetés – a Budavári Önkormányzat bevonásával – az
ingatlan jövõbeni funkciójáról. 

2007-ben rendezték meg az Országos Diákparla-
mentet, amelynek elõkészítésében több kerületi iskola
is részt vett. A diákokat Nagy Gábor Tamás ország-
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gyûlési képviselõként a Parlament épületébe hívta meg. A rendhagyó tanórán szó esett a magyar Szent
Koronáról, a történelem ismeretének fontosságáról és a törvényhozás mûködésérõl. 

November 20-án leplezték le Ferencsik János Kossuth-díjas karmester, a Magyar Állami Operaház és az
Állami Hangversenyzenekar egykori fõzeneigazgatójának emléktábláját az Attila úton álló hajdani lakó-
háza falán. A száz évvel ezelõtt született zseniális karmester alakját Meixner Mihály szerkesztõ idézte
fel, emlékezõ beszédet mondott Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikusok fõzeneigazgatója.

Különbözõ mûvészeti ágak fonódtak egybe
azon rendhagyó vers-kép kiállításon, ame-
lyet november 22-én mutatott be a Várne-
gyed Galéria „Gyurkovics Tibor képtára”
címmel. A kiállítást a Kossuth- és József At-
tila díjas író, költõ felesége, Gyurkovics
Györgyi rendezte és Nagy Gábor Tamás nyi-
totta meg. A versek mellett láthatóak voltak
az ihletet adó képek, mûalkotások is.
Gyõrffy Gergely saját, Gyurkovics által ins-
pirált hegedûmûveit játszotta. A költõ mû-
veit Reviczky Gábor adta elõ. 

Gyurkovics Tibor, aki 2005 óta Budavár
díszpolgára, immár fél évszázada írja sajátos
képverseit. A közelmúltban Extázis, majd

Magyar Extázis címû kötetében gyûjtötte össze a festmények által inspirált verseit. 
A nagysikerû tárlat rendhagyó színházi esteknek és vetítéseknek is otthont adott. Öt alkalommal

adta elõ Incze Ildikó azt a monodrámát, amelyet Szakonyi Károly állított össze Gyurkovics Tibor verse-
ibõl, novelláiból „Szeretõk” címmel. Napközben a látogatók megnézhették az „Irodalmi séták Gyur-
kovics Tiborral” címû négyrészes helytörténeti filmet. 

Az UNESCO 2006-ban a világörökség részévé minõsítette bajorországi testvérvárosunkat, Regensbur-
got. Az errõl szóló diplomát 2007. november 24-én adták át az egykori Birodalmi Tanács dísztermében.
Az ünnepségen felidézték a város ezer éves történelmét. Budavár ajándékát Nagy Gábor Tamás polgár-
mester adta át. 

Tíz esztendeje, hogy a Caritas Collectio kamarazenekar együttmûködik a Budavári Önkormányzattal. A
jubileum alkalmából november 24-én a zenekar koncertet adott a Városháza aulájában.

Novemberben Szõnyi Zsuzsa, Kobzos
Kis Tamás, a Gyõri Mûhely, és egy ba-
latonlellei borász, Konyári János voltak
a Márai-szalon vendégei. A Rómából
nemrég hazatelepült Szõnyi Zsuzsa
Máraihoz fûzõdõ barátságáról mesélt,
a Gyõri Mûhely szerkesztõi ritka Má-
rai-dokumentumokat megjelentetõ
kiadványukat mutatták be. Az elõzõ
hónapban a Pannonhalmi Apátság éle-
tével és boraival ismerkedhettek meg a
Szalon tagjai. 
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November 25-én kezdõdött a Budavári Önkormányzat karácsonyi koncertsorozata a Városháza aulájá-
ban. A minden évben nagy sikerrel megrendezett sorozat elsõ elõadásaként a Hunyadi Véndiák Kórus
koncertjét hallgathatták meg az érdeklõdõk. A mûsort elsõsorban Kodály Zoltán mûveibõl állította
össze Sebestyénné Farkas Ilona. Az est meglepetés-vendégeként Sebestyén Márta adott elõ népdalokat. 

Jankovich Ferenc író, költõ születésének 100. évfordulója alkalmából az Önkormányzat irodalmi estet
rendezett november 28-án a Városháza aulájában. A bensõséges hangulatú rendezvényen Gyõry Fran-
ciska és Csernák János színmûvészek versekkel, irodalmi részletekkel emlékeztek kerületünk egykori
neves lakójára. A Kodály Zoltán Kórusiskola növendékeinek dalbetétei tették színesebbé a programot.
Az est mûsorvezetõje Sediánszky János volt, akit személyes ismeretség fûzött az íróhoz.

Novemberben másfél milliárd forint értékû fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról döntött a Képviselõ-
testület. Ebbõl olyan beruházások valósíthatók meg, amelyek kitermelik a törlesztõ részleteket, a kama-
tokat, és folyamatos bevételeket biztosítanak a kerület számára.

Elkezdõdött az új térfigyelõ kamerák felszerelése. A Krisztinaváros szívében, a Clark Ádám téren és a
Tabánban lesznek az új megfigyelõpontok. Külön kamerát kap a Gellért-hegyi víztározó, ahol eddig két-
szer csonkították meg a Filozófiai kert szoborkompozíciót. 

December
Elbírálták azt a tervpályázatot, amit a Clark Ádám téri foghíjtelek tulajdonosa írt ki. A szakmai zsûri
által legjobbnak ítélt ultramodern szálloda tervét bemutatta a Várnegyed címû önkormányzati lap. Az
elképzelés óriási felháborodást és elutasítást váltott ki, a hozzászólok kivétel nélkül a történelmi, mûem-
léki környezetbe való illeszkedést hiányolták. A tulajdonos képviselõje azóta jelezte, hogy elvetették az
„Arany-ház” terveinek megvalósítását. 

A karácsonyi, év végi ünnepekhez közeledve az Önkormány-
zat pénzutalvánnyal segítette a rászoruló családokat és az
idõs embereket. Mintegy hatvan család és közel 2500 idõs, 80.
életévét betöltött lakos részesült 6000 forintos támogatásban.  

December 2-án a Purcell kórus és az Orfeo kamarazenekar
hagyományos adventi Bach-koncertjét hallgathatták meg az
ünnepre készülõ kerületi polgárok. Egy héttel késõbb, advent
második vasárnapján a Dúdos Mûhely és Pál István, az utol-
só dudás pásztor alföldi, gyímesi, moldvai és nógrádi népdal-
okból és dallamokból összeállított karácsonyi mûsora hang-
zott el. A harmadik adventi koncertet Hegedûs Endre zongo-
ramûvész adta „Fény a sötétben” címmel. 

December 7-én hozták nyilvánosságra, hogy kik a 2007-es év
Prima Primissima díjazottjai. Több évtizedes rádiós és televí-
ziós pályafutása elismeréseként sajtó kategóriában Prima díjat
kapott kerületünk alpolgármestere, Sediánszky János. A ma-
gyar sport kategóriában Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok
úszónõ, Budavár díszpolgára kapta a megtisztelõ címet. A
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közönségdíjat a Corvin téren mûködõ Magyar Állami Népi Együttes nyerte el, az elismerést Mihályi
Gábor, az együttes vezetõje vette át.

Novemberre elkészült a Szilágyi Dezsõ téri park locsolóhálózatának felújítása. Megújult a Toldy-Donáti
játszótér, az elkorhadt hasábfa lépcsõ helyett korszerû mûgumi borítású felületet alakítottak ki.
Elkezdõdött a Lovas út felújításának II. üteme. A munkát a közelben folyó építkezés miatt átmenetileg
le kellett állítani, de a mûszaki akadályok elhárulta után azonnal befejezik. 

December 13-án ülésezett utolsó alkalommal a Képviselõ-testület. A legnagyobb érdeklõdést a Tigris és
Aladár utca sarkán álló telek építési szabályainak meghatározása váltotta ki. A téma már szerepelt a köz-
meghallgatáson, ahol többen a Naphegy kertvárosias jellegének megtartása mellett érveltek egy nagy,
tömbszerû beépítési lehetõséggel szemben. A szeptemberi ülés napirendjérõl az elõterjesztõ további
egyeztetések lefolytatása céljából visszavonta a témát. Neves építészektõl kértek újabb koncepcionális
javaslatokat, és ez alapján elvetették a tömbszerû beépítést. Egy naphegyi civil szervezet határozott til-
takozást fogalmazott meg minden építési lehetõséggel szemben. A Képviselõ-testület az érvek és ellen-
érvek mérlegelése után a telek beépíthetõségét az övezeti keretszabályok adta lehetõségeknél és a kör-
nyékbeli társasházas beépítési arányoknál lényegesen szigorúbban szabályozta, és több mint 50 fa ülte-
tésére kötelezte az építtetõt.  

Decemberben tárgyalták a képviselõk az Állami Számvevõszék
átfogó vizsgálatáról készült jelentést. Az ÁSZ megállapította, hogy
a 2004 és 2007 között vizsgált idõszakban a Budavári Önkormány-
zat költségvetése egyensúlyban volt. Az Önkormányzat mûködését
jónak és törvényesnek minõsítették, több szakterületet kiválóra
értékeltek. Összességében: a Budavári Önkormányzat gazdálkodá-
sa példa lehet más kerületek számára is. 

December 16-án virággal díszítették a 125 évvel ezelõtt ezen a
napon született Kodály Zoltán vári szobrát. Kodály életmûve, mun-
kássága és alkotásai 2007-ben mindvégig jelen voltak a budavári
kulturális életben. „A zene mindenkié!” – tanította Kodály és egész
életét e jelmondat valóra váltásának szentelte. Mûvei mellett zene-
pedagógiai módszere révén vált világhírûvé és halhatatlanná. 

December 21-én a Városháza karácsonyfá-
ja alatt ünnepi mûsor szórakoztatta a gye-
rekeket, majd több mint hatvan támoga-
tásban részesülõ család vehette át a
Budavári Önkormányzat karácsonyi aján-
dékát. Másnap a T-Com székházba várta
az Önkormányzat az idõseket és az egye-
dülállókat karácsonyi ünnepségre, amely-
nek háziasszonya Császár Angéla volt. Az
est végén apró karácsonyi ajándékkal ked-
veskedtek a közel négyszáz megjelentnek.
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