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Tisztelt Budavári Polgárok!
Az Óév vége és az Újév kezdete mindig valamilyen fordulópontot jelez az
életünkben. 

A természet körforgásában a leghidegebb, legsötétebb idõszak mindig
a visszahúzódás, az áttelelés ideje, amelyet majd követ a tavaszi újjászüle-
tés. Az év ezen fordulópontjának ünneplése egyidõs az Idõvel, a hagyo-
mányos közösségekben ez a visszatekintés, a számvetés és a felkészülés
ideje. Ilyenkor egy kicsit meg kell álljunk, és az élet apróbb-nagyobb
gondjai, próbatételei ellenére ünnepelünk, örülünk sikereinknek, ered-
ményeinknek. Ilyenkor látszik, hogy mi történt velünk, mit valósítottunk
meg a kitûzött céljainkból. 

A Budavári Önkormányzat az elmúlt évben a kormányzati megszorí-
tások és a pénzügyi válság ellenére is megõrizte és gyarapította a kerület

vagyonát. Manapság, az általános eladósodás korában, ez egyre nagyobb érték. Jól tudjuk: hosszú távú
közös érdekeinket nem áldozhatjuk fel pillanatnyi elõnyökért. 

Folytatódtak az épület- és útfelújítások, figyelmet fordítottunk a kerület építészeti értékeinek védelmé-
re, graffiti-mentesítési akciónk eredményeként újabb és újabb területeket tisztítottunk meg. Szociális
védõhálónk segítséget nyújt mindazoknak, akik a kevés vagy a nincs szükségétõl szenvednek. Egyre
magasabb színvonalon biztosítjuk a nem kötelezõ egészségügyi szakellátást. Gyermekeink folyamatosan
megújuló oktatási intézményekben sajátítják el a tudást. S végül, de nem utolsó sorban nagy hangsúlyt
fektettünk hagyományaink ápolására, kulturális értékeink gyarapítására, mert tudjuk, balsorsban felerõ-
södik ezek közösségmegtartó ereje. 

Jó érzés, hogy a kerületi polgárok értékelik eredményeinket és mellettünk állnak. Ez a jól mûködõ
összefogás reményt adhat a folytatáshoz, példa lehet másoknak is, szerte az országban. 

A mára már megkopott népszokások talán még a pogány idõktõl élnek köztünk. A Szilveszterhez és
Újév napjához kapcsolódó szokások között sok volt a mágikus és elhárító praktika, szerencsekívánó és
bõségvarázsló eljárás. Újév reggelén mindenfelé jártak köszöntõket mondani és szerencsét kívánni egy-
másnak az emberek. Ez utóbbi szokás még mind a mai napig velünk él. Ennek jegyében, az egyik archa-
ikus újévköszöntõ néhány sorával kívánok mindannyiunknak sikeres, boldog 2009-et!

Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót. 

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet, 
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat. 

Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Január
Évnyitó sajtótájékoztatón ismertette 2008 fontosabb beruházásait a Fõvárosi Önkormányzat. Kiderült, a
budai kerületek régóta várt fejlesztései ismét elmaradnak, nem kerül sor sem a Moszkva tér, sem a Déli
pályaudvar rendezésére. 

A hagyományoknak megfelelõen január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Budavári Önkor-
mányzat koszorúzási ünnepséget tartott a Batthyány téren, Kölcsey Ferenc szobránál. A Városházán a
Kecskés Együttes adott ünnepi koncertet, az „Ómagyar Mária siralomtól a Himnuszig” címmel. 

2008-ban ünnepeltük Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulóját. A jubileum alkalmából a
Budavári Önkormányzat meghirdette a Mátyás Emlékévet, amelynek programjairól január 22-én tartot-
tak sajtótájékoztatót a Városházán. Az Emlékév lehetõséget kínált arra, hogy bemutassuk a reneszánsz
Magyarországot, amely a magyar történelem egyik legerõsebb, legvirágzóbb, és legeurópaibb korszaka
volt. Hunyadi Mátyás tudta, Magyarország nem szavakból, hanem az itt élõ emberek akaratából, szívé-
bõl épülhet csak fel. A Mátyás Emlékév megrendezésében a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, a Budavári
Lakosok Szövetsége, a Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány és a Visegrádi Szent György Lovagrend
mûködött közre.

A történelmi források szerint a prágai
fogságból kiszabadított Hunyadi Má-
tyás, mint megválasztott király 1458.
január 24-én vonult be Budára. Erre az
eseményre emlékezett az a hangulatos
fáklyás felvonulás, amely a Mátyás
Emlékév programsorozat hivatalos
nyitórendezvénye volt. Dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester a Mátyás-
kútnál elmondott beszédében felidéz-
te Mátyás megválasztásának történe-
tét, a reneszánsz uralkodó dicsõségét.
- Mátyás életútjának üzenete az, hogy
közéleti cselekvésünknek, politikusi
küzdelmeinknek akkor van értelme,

ha annak mozgatórugói mélyebben vannak, mint saját személyes ambícióink, s céljai magasabban talál-
hatók, mint egyszerûen az aktuális siker - mondta a polgármester. 

Az Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus elõadásában Michel Haydn mûvei csendültek fel január 27-
én a Városházán. A Budavári Önkormányzat által támogatott régizenei együttes az év során több alka-
lommal adott ingyenes hangversenyt. 

2008. januárjában volt Wass Albert születésének 100. évfordulója. Erre emlékeztek a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában tartott irodalmi esten, amelyen mások mellett fellépett Bánffy György, Szersén
Gyula és Soós Andrea. 

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium 2008-ban is megrendezte a hagyományos tanár-diák foci-maratont:
a gyerekek és a felnõttek 2008 percig rúgták a labdát. A rendezvényen az Önkormányzat csapata is
részt vett. 
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Visegrádi vitézek a Mátyás Emlékév megnyitóján



Januárban ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a Caritas Collectio Kamarazenekar. Budavár
közönsége elõször 1997 adventjén hallhatta õket, és azóta is rendszeres közremûködõi ünnepi rendez-
vényeinknek. 

Az év elsõ hónapjában hozta meg jogerõs ítéletét a Fõvárosi Bíróság, amely nagy nyilvánosság elõtt elkö-
vetett rágalmazás vétségében bûnösnek találta Vaskor Lászlót, a Budavári Önkormányzat korábbi alpol-
gármesterét, és megrovásban részesítette õt. A megrovás az elkövetõ erkölcsi elítélését jelenti. Lényege,
hogy a bíróság rosszallását fejezi ki, és az elkövetõt felhívja, hogy a jövõben tartózkodjék bûncselekmény
elkövetésétõl. Vaskor László 2006-ban, az MDF polgármester-jelöltjeként ,,panamagyanús ingatlanügy-
gyel” vádolta meg a polgármestert. A bíróság megállapította, a valótlan tényállítások a polgármester jó
hírének csorbítását és a választás eredményének befolyásolását célozták. 

Február
Február 4-én a Budavári Önkormányzat nevében Sediánszky János
alpolgármester köszöntötte a 97. esztendõs Püski Sándort, Budavár
díszpolgárát. Püski Sándor szervezõje volt az 1943-as szárszói talál-
kozónak, neve egybeforrt a minõségi könyvkiadással. Az ünnepelt
Könyves sors - magyar sors címû dokumentum-kötetével viszonoz-
ta a köszöntést.

Február 9-én tartotta a Budavári Lakosok Szövetsége, a Stróbl Alajos
Emlékhely Alapítvány és a Budavári Általános Iskola Fények a Várban
elnevezésû vidám télbúcsúztató felvonulását, amely már a farsangi
idõszakot jelezte. 

2008-ban ünnepelte önálló fennállásának 40. évfordulóját a kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola. A jubile-
um alkalmából, február 10-én a Zeneakadémia nagytermében rendeztek ünnepi hangversenyt a zeneis-

kola növendékei. A rendezvényt köszöntötte dr. Bat-
ta András, a Zeneakadémia rektora. Megnyitójában a
polgármester Kodály Zoltánt idézte: Legyen a zene
mindenkié! A zene mindannyiunk lelkét gazdagítja,
nem megtöri, hanem betölti a csendet, gyógyírt hoz
az ürességre. 

Közösen emlékezett a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézete és Múzeuma és a Budavári
Önkormányzat február 12-én a budai Vár II. világ-
háborús ostromára. A Magdolna-toronynál, a volt
helyõrségi templomnál megtartott ünnepségen a
Hadtörténeti Intézet nevében dr. Holló József
Ferenc altábornagy idézte fel az ostrom történelmi
adatait. A polgármester azt emelte ki, hogy ezen a
napon egyszerre emlékezünk Buda ostromában el-
esett katonákra és a civil áldozatokra. A háború tra-
gédiája ma is velünk van - tette hozzá - az egész
nemzetet sújtó vereség-érzésben, a demográfiai álla-
potokban. 
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Püski Sándor

Díszlövés a katonai és polgári áldozatok emlékére
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Februárban német testvérvárosunk, Regensburg mutatkozott be Budaváron. 15-én a Kosztolányi Gim-
názium meghívására érkeztek diákok a Goethe Gimnáziumból. A diákévek alatt létrejött barátságok,
ismeretségek, emlékek elõsegítik, hogy az Európai Unió polgárai egy valódi közösség tagjaivá váljanak.
A regensburgi fiatalok magyar családoknál laktak és megismerték Budapest nevezetességeit. Február 21-
én Zoller László Regensburgi impressziók címû kiállítása nyílt meg a Várnegyed Galériában. A tárlat
megnyitóját megtisztelte jelenlétével Rudolf Eberwein, a regensburgi városi tanács tagja, és Céray Péter,
a budapesti német nagykövetség képviselõje. 

Kiderült, hogy csúszik a Rác fürdõ felújítása, és a mellé tervezett szálloda felépítésének várható határ-
ideje. A gellérthegyi sikló is legkorábban, csak 2009. második felére készülhet el. A sikló - kiváltva a tu-
ristabusz forgalmat - a Rác fürdõtõl a Sánc utcáig a föld alatt haladna, innentõl pedig lábakra helyezett
pályán jutna el a Citadelláig. 

Februárban indult útjára az a szakmai továbbképzés, amelyet a Házgondnokság Kft. szervezett a társas-
házi közös képviselõknek. A rendszeresen megtartott fórumokon a közös képviselõknek lehetõségük
volt az õket érintõ mindennapi kérdések megvitatására, szakmai képzéseken vehettek részt és jogi
tanácsadást is igénybe vehettek. Megismerhették az Önkormányzatnál rendelkezésre álló pályázati támo-
gatásokat. 

Hónap végén ülésezett a Képviselõ-testület, amely elfogadta a kerület költségvetését. Az elégtelen állami
források, a folyamatosan romló, instabil gazdasági környezetben a kerület költségvetésének nincs hiánya.
Az Önkormányzat nem adósodott el, és nem kényszerült hitelfelvételre. A Budavári Önkormányzat gaz-
dálkodása stabil és kiegyensúlyozott. A testületi ülésen Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló külön kiemel-
te: elismerésre méltó a hiány nélküli költségvetés, ami ma már sajnos nem gyakori az önkormányzatoknál. 

Március
Az év elsõ felében hozta nyilvános-
ságra a BKV az úgynevezett paramé-
ter-könyvet, amely számos járat ritkí-
tását, illetve megszüntetését javasol-
ta. A kerületben egyebek között rit-
kábban közlekedett volna a várbusz,
a metró, valamint a 60-as, a 86-os au-
tóbusz, és a 19-es villamos. Az elkép-
zelések ellen több alkalommal is tilta-
koztak a fõvárosi kerületek vezetõi,
valamint civil szervezetek. Március 4-
én budai polgármesterek közösen
léptek fe a BKV tervei ellen. Nagy Gá-
bor Tamás, Láng Zsolt, Bús Balázs, Pokorni Zoltán és Szabolcs Attila nyílt levelet intéztek Demszky Gá-
bor fõpolgármesterhez, amelyben együttmûködést ajánlottak a tömegközlekedés fejlesztése ügyében. A
polgármesterek kezdeményezésére a fõvárostól nem érkezett érdemi válasz. A tiltakozások eredménye-
ként a BKV visszavonta járatritkítási javaslatait, a közlekedési vállalat vezetõje, Antal Attila pedig az év
folyamán lemodott tisztségérõl. 

A hónap elején értékesítette a Magyar Posta a kerület határán lévõ Postapalotát. A Posta új irodaházba
költözött, a 23 ezer négyzetméteres területért havi 400 ezer eurós bérleti díjat fizet. Szakértõk szerint a

Sajtótájékoztató a Moszkva téren



Krisztina körúti ingatlant áron alul értékesítették, az eladás körülményeivel még az osztrák Die Presse
címû napilap is foglakozott. A Postapalota az eladása óta üresen áll, az aljában mûködött postahivatal a
Városmajor utcába költözött. 

2008-ban közel öt millió forint támogatást kaptak a kerületi társasházak az alap- és felszálló gázvezeté-
kek felújítására. A támogatás 25 százalékát a Fõvárosi Gázmûvek biztosította az együttmûködési megál-
lapodás alapján. Az Önkormányzat több olyan társasháznak biztosított gyorssegélyt, amelyeket a
Gázmûvek az elöregedett vezetékek miatt kizárt a gázszolgáltatásból. 

A Budavári Önkormányzat minden lehetõséget kihasznál a kerületi oktatási intézmények felújítására,
bõvítésére. 2008-ban a Batthyány Lajos Általános Iskola tornatermét sikerült felújítani pályázati támoga-
tással, amelyhez az önrészt a Budavári Önkormányzat biztosította. Az új tornatermet márciusban vehet-
ték birtokba a gyerekek. 

A Magyar Köztársaság elnöke március 9-re országos ügydön-
tõ népszavazást tûzött ki három kérdésben. A választóknak a
vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról kellett dönteni-
ük. A népszavazás valamennyi kérdés tekintetében érvényes
és eredményes volt. Több mint hárommillió egybehangzó sza-
vazat, a leadott voksok 80 százaléka elutasította a kormány
egészségügyi és felsõoktatási reformelképzeléseit. A részvételi
adatokat tekintve az I. kerületben a szavazók 58 százaléka élt
a voksolás lehetõségével, amely jóval magasabb, mint a buda-
pesti átlag. A szociális népszavazás eredményeként az
Országgyûlés megszüntette a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és
nem került bevezetésre a tandíj. 

Március 12-én, a közelgõ nemzeti ünnep alkalmából a kerü-
let polgármestere tíz tagú, nemzetközi szaktekintélyekbõl ál-

ló grémiumot kért fel, hogy a budai Várban található egykori Táncsics-börtön közérdekû hasznosításá-
val kapcsolatban tegyék meg javaslatukat. Az Önkormányzat vezetése ugyanis fontosnak tartja, hogy
az amerikai kézbõl hamarosan visszakerülõ történelmi helyszín közcélú hasznosításáról csak a lehetõ
legszélesebb körû egyeztetés után, az önkormányzat és a szakmailag illetékes szervezetek bevonásával
szülessen döntés. A tanácsadó testület tagjai: dr. Basics Beatrix, a Budapesti Történeti Múzeum fõigaz-
gató-helyettese, Bugár-Mészáros Károly, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatója, Fejérdi Tamás, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnök-helyettese, Glatz Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, Her-
mann Róbert történész, Katona Tamás történész, Marosi Ernõ akadémikus, Raczky Pál egyetemi do-
cens, az ELTE Középkori tanszékének vezetõje, Ráday Mihály, a Budapesti Városvédõ Egyesület elnö-
ke, és Varga Kálmán, a Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója. A szakértõ testület az év fo-
lyamán több alkalommal is ülésezett, hogy kidolgozza az egykori József kaszárnya funkciójára vonat-
kozó javaslatot. 

A Budavári Önkormányzat évek óta küzd a mindent elborító illegális reklámok, óriás- és gigaplakátok
ellen. Március 14-én a Fõ utca 2. szám alatti üres ingatlant határoló két tûzfalról távolította el az Önkor-
mányzat az engedély nélküli reklámhálókat. A kihelyezett hirdetések ellentétesek voltak a Kerületi Épí-
tési Szabályzat elõírásaival és méltatlanok a világörökségi látványhoz. A hatósági intézkedések hosszú
ideig nem vezettek eredményre az ügyben: mire a reklámcégek megkapták a kötelezést, újabb hirde-
tést helyeztek ki és így újabb eljárás indult. Végül az Önkormányzat, mint a társasház egyik tulajdono-
sa, saját költségén leszereltette a hálókat. 
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Szociális kérdésekben döntött a  népszavazás 



Nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából a Budavá-
ri Önkormányzat délelõtt a Dísz téri Honvéd emlékmûnél tartott koszorúzási ünnepséget. Délután a pol-
gármester és April Foley, az Egyesült Államok nagykövete közösen koszorúzta meg Táncsics Mihály
emléktábláját az egykori börtön falán. Innen az emlékezõk fáklyákkal vonultak a Dísz térre, ahol Pokorni
Zoltán, a XII. kerület és Nagy Gábor Tamás, a házigazda kerület polgármestere mondott ünnepi beszédet. 

Régóta adós volt a magyar nemzet azzal az
emléktáblával, amely Hunyadi Lászlónak
állít emléket. Hiszen nem pusztán Hu-
nyadi János nándorfehérvári gyõzelme, de
László áldozata is hozzájárult ahhoz, hogy
Mátyás a magyar történelem egyik legna-
gyobb uralkodójává vált - emlékeztetett
Nagy Gábor Tamás március 16-án, Hunya-
di László kivégzésének 551. évfordulóján,
amikor a Budavári Önkormányzat a buda-
vári Csikós-udvarban, az egykori vesztõ-
hely közelében avatott emléktáblát az idõ-
sebb Hunyadi-fiú tiszteletére. 

Három nappal késõbb Sólyom László köz-
társasági elnök nyitotta meg a „Hunyadi
Mátyás, a király” címû nagyszabású kiállí-
tást a Budapesti Történeti Múzeumban.

Negyven évnyi elzártság után március közepétõl újra látogatható a Vár oldalába vájt Sziklakórház. A
közel kétezer négyzetméternyi területû múzeumban nyolcvan élethû viaszfigura kelti életre a múltat, így
a Sziklakórházban Közép-Európa legnagyobb panoptikuma jött létre. 

Március 20-án megnyitott a Naphegy téren a CBA. Ezzel megoldódott a Naphegyen élõk élelmiszerellá-
tása, a korábbi bolt ugyanis majdnem egy éve zárt be. A magyar üzletlánc jelentõs beruházással korsze-
rû, az európai követelményeknek minden szempontból megfelelõ élelmiszerboltot alakított ki, és meg-
szépítette a bolt környezetét is. Az üzlethálózat jelentõs fejlesztéseket hajtott végre a Vizivárosban és a
Várban is, amelyek javítják az ellátást, rendezetté teszik a környezetet, továbbá új munkahelyeket terem-
tenek, munkát biztosítanak a magyar beszállítóknak - mondta az üzletlánc vezérigazgatója Baldauf
László. 

Egy héttel késõbb régi kívánsága teljesült a vári polgároknak. Március 27-tõl a Várban élõk is korsze-
rû boltban, a Tárnok utcai CBA-ban intézhetik a mindennapi bevásárlást. Az új boltban alapvetõ élelmi-
szerek tekintetében garantált az alacsony árszínvonal. Igényes kialakítása, gazdag árukínálata megnyer-
te mind az itt élõk, mind az ide látogatók tetszését. 

Március 20-án „Budai képeslapok” címmel Fehér Ferenc gyûjteményébõl nyílt kiállítás a Várnegyed
Galériában. A tárlat antik képeslapok segítségével mutatta meg Buda arcát a századfordulón. A megsár-
gult, százéves képeken hangulatos kávéházak, a Tabán tornyos-tornácos házikói, régi automobilok, rég
elfeledett épületek láthatók. 

Március 27-én elhunyt Werner Tibor kõfaragó mester, a Budavárért Emlékérem 2007. évi kitüntetettje.
Werner Tibor keze munkáját sok szép alkotás dicséri a Várnegyedben. Felújította a kõbõl készült utca-
név-táblákat a Várban, közremûködött a Jégverem lépcsõ díszkútjának helyreállításában, és az Anjou
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,,E hely közelében állt az a vérpad...” - Hunyadi László emléktáblája



bástyán helyreállította Budavár visszavételének emlékére, a
várfalra állított zászló talpazatát. Werner Tibor volt az, aki
1989-ben saját elhatározásából díjmentesen visszaállította a
Palota útra az elsõ obeliszket. Sajnos, õ már nem lehetett
jelen március 29-én azon az ünnepségen, amelyen a Bu-
davári Önkormányzat felavatta a Dózsa György téren visz-
szaállított három díszes lámpatartó obeliszket. Ezzel vált
teljessé a Palota utat kísérõ egykori díszkorlát és a hét obe-
liszk, amely a háborúban szinte teljesen elpusztult. Az ün-
nepség résztvevõi egyperces néma csenddel adóztak a kõfa-
ragómester emlékének. 

Márciusban új kiállítással, a Meghökkentõ mesék címû tár-
lattal jelentkezett a Galéria 19. A Várfok utca fáit körülölelõ
üveglapokra kortárs képzõmûvészek munkáiból válogatott
56 alkotás reprodukciója került fel, amely Roald Dahl külö-
nös, groteszk világát idézte. 

A hónap végén ülésezõ Képviselõ-testület Marsi László sze-
mélyében új igazgatót választott a Budavári Mûvelõdési Ház,
a BEM6 élére. Marsi László a kerületben él, 1997 és 2002 között mûvelõdésszervezõként és klubvezetõ-
ként már dolgozott az I. kerületi mûvelõdési házban. 2003-tól az Aranytíz Mûvelõdési Központ igazga-
tó-helyettese volt. 

Március 31-én Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. vezérigazgatója és munkatársai tettek látogatást
a Polgármesteri Hivatalban, és megtekintették a Várbar-
langot. Az elmúlt években már többször próbálták rendez-
ni az állami tulajdonban levõ Várbarlang kezelõi jogát. A
barlangrendszer helyenként kritikus állapotban van, az
ezért felelõs állami intézmények évek óta szinte semmit
nem költöttek állagmegóvásra, veszélyelhárításra. A nem-
régiben felállt vagyonkezelõ-szervezet vezetõjét a polgár-
mester arra kérte, tegyenek meg mindent a Várbarlang sor-
sának megnyugtató rendezése érdekében. 

Április
Április 5-én Tavaszköszöntõ Sport- és egészségnapot tartottak a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban, ahol versenyeken és az egészséges életmóddal
kapcsolatos tanácsadásokon vehettek részt az érdeklõdõk. A kicsiket kézmûves
foglalkozásokkal várták.

A Költészet Napján, április 11-én a Budavári Önkormányzat Márai Sándor Mikó
utcai szobránál tartotta megemlékezését, hiszen Márai Sándor - akárcsak József
Attila - április 11-én született. Az ünnepségen Szõnyi Zsuzsa személyes hangú
írásának felolvasásával emlékezett egykori barátjára, Márai Sándorra. 
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Sürgõs állami intézkedésre vár a Várbarlang

Visszanyert szépség

Szõnyi Zsuzsa



Délután az Úri utcai házasságkötõ teremben irodalmi összeállítással emlékeztek a száz esztendeje indult
Nyugat címû folyóiratra. Az irodalmi esten közremûködött Sudár Annamária elõadómûvész, Kuncz
László ,,dalnok” és Sztankovits Béla zenemûvész.

Április 15-én felavatták gróf Batthyány Lajos, az elsõ ma-
gyar miniszterelnök eddigi egyetlen budapesti köztéri
szobrát a róla elnevezett téren. Stremeny Géza szobrász-
mûvész alkotását a Batthyány-kormány elsõ pest-budai
ülésének 160. évfordulóján leplezték le. A szobornál mások
mellett koszorút helyeztek el a kormány tagjai, a fõváros
vezetése, valamint a Budavári Önkormányzat és a Batthy-
ány Lajos Általános Iskola. A szobor azt a pillanatot áb-
rázolja, amikor az elsõ magyar miniszterelnök Bécsbe ér-
kezik a Dunán, hogy az uralkodóval szentesíttesse az 1848.
évi áprilisi törvényeket. Batthyány egyik kezében a törvé-
nyeket tartalmazó tekercset tartja, míg oldalán a kard jelzi,
hogy õ volt az magyar honvédség megalapítója is. 

Április 21-én konferenciát tartott az I. kerületi Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum. A prevenció kérdéskörét feldol-
gozó szakmai találkozón a kerületi drog-érintettségi vizsgá-
lat eredményeit is ismertették a szakemberek. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a tanulók 66,9 százaléka már
kipróbálta a cigarettát, a kipróbálás idõpontja felfelé moz-
dult el, jelenleg 12-15 éves kor közé tehetõ a kerületben.
Szinte valamennyi megkérdezett (96 százalék) ivott már
alkoholt, de többségük eddigi élete során három pohárnál
kevesebbet fogyasztott. Emelkedett a kábítószert kipróbálók aránya, a 2004-es 20 százalékról 37 száza-
lékra. Míg a tanulók 40 százaléka egyáltalán nem ismer olyan helyet ahol marihuánához lehet jutni, a
többieknek elég világos elképzelései vannak a beszerzési forrásokról - fõleg kerületen kívüli helyeket
jelöltek meg.

Április 25-én, Szent György napja alkalmából jutalmat adtak át a Közbiztonsági Közalapítvány támoga-
tásával az I. kerületi rendõrség dolgozóinak, munkatársainak.

Budavárra látogatott a svájci Carouge testvérvárosunk képviselõ-testülete. Az április végi látogatás apro-
pója a testvérvárosi szerzõdés aláírásának 15. évfordulója volt. A delegációt díszvacsorán fogadta az
Önkormányzat. A testvérváros képviselõi többek között látogatást tettek a Petõfi Gimnáziumban, amely-
nek több mint évtizedes kapcsolata van egy carouge-i iskolával. A testvériskolai program keretében eddig
már több száz diák vehetett részt csereprogramban.

Négy általános és öt középiskola hat-hat fõs csapatokkal vett részt az I. kerületi Katasztrófavédelmi
Versenyen a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban. A csapatok katasztrófavédelmi, polgári védel-
mi, tûzvédelmi, közlekedésbiztonsági, egészségügyi és tájékozódási feladatokban mérhették össze tudá-
sukat. 

Önkéntes munkát szervezett munkatársainak a Vérmezõn a Magyar Telekom: a cég dolgozói családjaik-
kal - a Fõkert. Zrt. szakembereinek irányításával - cserjéket, fákat, örökzöldeket ültettek, virágágyást ala-
kítottak ki, s mintegy 1300 virággal tették szebbé a Vérmezõnek a cég székházával szembeni részét. 
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Batthyány szobor a Szent Anna templom elõtt



Az áprilisi Képviselõ-testületi ülés napirendjén szerepelt a Palotanegyed kormányzati fejlesztésének
témája. A testület által elfogadott határozat indokoltnak és szükségesnek tartja, hogy a Budai Vár ren-
dezésére, fejlesztésére a kormány állami, valamint uniós pénzügyi forrásokat fordítson. A Budavári Ön-
kormányzat megerõsítette a kormányzat-
tal való együttmûködési szándékát, és tá-
mogatta, hogy a Dísz tér és Szent György
tér közötti területen közcélú szellemi-kul-
turális központ és közösségi tér alakuljon
ki, az ottani épületrom felhasználásával.
A Képviselõ-testület kinyilvánította: a
beruházás megvalósulását akár a Kerületi
Építési Szabályzat módosításával is elõse-
gíti amennyiben a majdani terv mind
nagyságában, mind látványában és megje-
lenésében méltó módon illeszkedik a
mûemléki környezethez. Ugyanakkor az
Önkormányzat tiltakozott a kormány
azon döntése ellen, amelyben a hónap ele-
jén „kiemelt nemzetgazdasági üggyé” nyilvánították a beruházást, és ezzel az I. kerületi építési hatóságot
kizárták az engedélyezési eljárásból. A testület a felkérte a kormányt, hogy az egész Palotanegyedre
vonatkozó fejlesztési koncepciót június 15-ig véleményezésre küldje meg a Budavári Önkormányzatnak.
Az Országgyûlés Új Magyarország Fejlesztési Tervvel foglalkozó eseti bizottsága két alkalommal is fog-
lalkozott a Budai Vár ügyével. 

Sokat cikkezett a sajtó tavasszal egy Szabó Ilonka utcai telek-elbirtoklásának ügyében. A Budavári Önkor-
mányzathoz is számos bejelentés érkezett a környéken élõktõl, akik megdöbbenve értesültek arról, hogy
a Szabó Ilonka utcai üres telek egyszer csak gazdára talált. Az új tulajdonos arra hivatkozott, hogy a tel-
ket édesapja és õ gondozta 15 évig, így a törvény értelmében az birtokukba került. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester, az 1. számú választókerület országgyûlési képviselõje a Fõvárosi Fõügyészhez fordult az ügy-
ben, és perújítási eljárást kezdeményezett. Arra hivatkozott,
hogy a bíróság eljárásában számos furcsaság történt. Például az
ügyben tanúskodók kizárólag a felperes ismeretségi körébõl
kerültek ki, a környéken lakókat nem kérdezték meg. 

Május
Május elsõ napjaiban rendezte meg a Budavári Önkormányzat
és a Reneszánsz Programiroda a Mátyás Emlékév egyik legna-
gyobb rendezvényét, a Budavári Reneszánsz Vigasságok elne-
vezésû kulturális fesztivált. A háromnapos rendezvény Hu-
nyadi Mátyás és Podjebrád Katalin esküvõjének évfordulóján,
május 1-én, a család és a házasság szentségére felajánlott misé-
vel kezdõdött a Mátyás-templomban. 

A mise elõtt a polgármester a Vároltalmazó Közalapítvány
által újraöntetett két reneszánszkori gyertyatartó hû másolatát
adta át a Mátyás-templomnak. Az eredeti gyertyatartókat 1541-
ben a törökök hadizsákmányként Isztambulba vitték, ahol a
mai napig a Hagia Sophia-ban õrzik. 
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Az újraöntött reneszánsz gyertyatartó a
Mátyás-templomban

A Honvéd Fõparancsnokság mai látványa a Szent György tér felõl



A szentmisét követõen a kirá-
lyi pár esküvõi menete elevene-
dett meg. Hatalmas tömeg kí-
sérte a korhû jelmezekben fel-
vonuló díszes nászmenetet a
Kapisztrán térre, a Budavári Re-
neszánsz Vigasságok megnyi-
tójára, ahol a polgármester Bu-
davár népének képviseletében
fejezte ki ,,hódolatát” a királyi
párnak, és a házasság, a házas-
társi szeretet fontosságáról, te-
remtõ, erõt adó képességérõl
beszélt. A ,,násznépet” köszön-
tötte Budavár testvérvárosának,
Prágának a képviselõje is. Ing
Pavol Škrak arról szólt, hogy a
cseh királylány és Mátyás kéz-
fogója történelmi pillanat volt a
két nép életében. 

A háromnapos programsoro-
zat keretében a Várba látogatók

Mátyás udvarában érezhették magukat. Reneszánsz ételeket kóstolhattak, volt középkori vásár és lovagi
bemutató is. Sõt, újra volt Budán kutyavásár. Fellépett mások mellett Berecz András mesemondó, az
Igriczek, a Tébláb, a Kaláka, a Zuboly és a Sebõ együttes is.

Emellett tavasszal számos esemény zajlott a Mátyás Emlékév és a Tehetség reneszánsza Budaváron
mottó jegyében: az iskolák rajz- és szavalóversenyeket rendeztek a diákoknak, hogy azok megmutathas-
sák tehetségüket. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Reneszánsz Kórus- és Hangszeres Találkozót szerve-
zett a a Hadtörténeti Múzeumban. A Várnegyed Galériában pedig Reneszánsz építészet Magyarországon
címmel nyílt kiállítás. A tárlaton a Budai Vár Mátyás korabeli rekonstrukciója is bemutatásra került, ame-
lyet Sebõ Ferenc legoból állított össze. A kiállítás megnyitóján mutatták be a Budavári Önkormányzat
közösségi-kulturális portálját, amely az Emlékév programjait, eseményeit ismerteti. 

Év eleje óta már nem társulásban, hanem önállóan intézi az Önkormányzat a szabálysértési ügyeket. Az
I. kerületi Szabálysértési Hatóság irodája május 5-én nyílt meg a Roham utca 1. szám alatt, közvetlenül az
Attila úti okmányiroda mellett. A hatóság határozottan fellép a látszólag kisebb jelentõségû ügyekben, az
illegális közterület-foglalás, a közterületi italfogyasztás és szerencsejáték, valamint a falfirkák ellen is. 

Májusban több vári helyszínen is zajlott gázvezeték-fektetés, illetve felújítás: a Palota út felsõ részén, a
Lovas út és a Dísz tér között vadonatúj, mintegy háromszázharminc méteres vezetékszakaszt építettek
ki. A fejlesztés eredményeként a vári gázellátás körkörös rendszerû lett, ami azt jelenti, hogy egy esetle-
ges jövõbeni üzemzavar, vagy részleges csõcsere esetén nem maradnak gáz nélkül a vári polgárok. 

A Budavári Önkormányzat minden év május 7-én komolyzenei koncerttel tiszteleg Ludwig van Beetho-
ven emléke elõtt. A bécsi klasszika egyik legnagyobb zeneszerzõje ugyanis 1800. május 7-én koncertet
adott a Budai Theatrumban, a mai Nemzeti Táncszínház épületében. 2008-ban a Hungária Trió - Zádory
Édua Amarilla, hegedû, Szokolay Balázs, zongora és Várdai István, cselló - lépett színpadra. A koncert
elõtt megkoszorúzták a Várszínház épületén lévõ Beethoven-emléktáblát. 
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Sok nézõt vonzott a látványos királyi kézfogó



Május 10-én Budapest egyik legszebb játszóterén, a Franklin utcai játszótéren a Budavári Mûvelõdési
Ház rendezésében ünnepelték meg a Madarak és Fák Napját. A gyermekek természetvédõ civil szerve-
zetek segítségével ismerkedhettek az élõvilág érdekességeivel. 

A Kerület Napján, május 21-én köszönti új
díszpolgárát a Budavári Önkormányzat.
2008-ban a Képviselõ-testület döntése alap-
ján Jánosa Domokos atya, a Felsõvizivárosi
Szent Anna templom plébánosa kapta e
megtisztelõ címet. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester köszöntõjében azt hangsúlyozta,
hogy ez az elsõ alkalom, amikor egyházi sze-
mélyiség kapja ezt a kitüntetést. Ezzel is sze-
retné kifejezni Önkormányzat, hogy itt,
Budán nem csupán várost, de közösséget is
építünk, hiszen lelki gazdagodásra, a közös-
ségépítõ lelkipásztori munkára éppolyan
szükség van, mint a mûemlékeink megõrzé-
sére vagy az anyagi gyarapodásra.

Május 22-én Sediánszky János alpolgármester és a Brunszvik Teréz óvoda gyermekei, pedagógusai emlé-
keztek az egykori Angyalkertre, azaz Közép-Európa elsõ óvodájára. A kisdedóvót 1828. június 1-jén a
krisztinavárosi Mikó utcában nyitotta meg Brunszvik Teréz grófnõ. Az évforduló alkalmából megkoszo-
rúzták a grófnõ krisztinavárosi szobrát. 

Májusi ülésén a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete két ügyben is felterjesztést fogalmazott
meg a kormány és a fõváros felé: kérték az önkormányzatok nemzetbiztonsági védelmére vonatkozó
kormányhatározat visszavonását, valamint annak az egészségügyi reformintézkedésnek a felülvizsgála-
tát, amellyel ellehetetlenítették a jól mûködõ Budai Gyermekkórházban az aktív gyermek fekvõbeteg
ellátást. Horváth Csaba fõpolgármester-helyettes válaszában aggályosnak ítélte az I. kerületi igényt,
mert szerinte a fõvárosnak nem kerületi szinten kell a szakellátási struktúrát figyelembe venni, hanem
regionális szinten kell megszerveznie azt. Székely Tamás egészségügyi miniszter mindössze annyit vála-
szolt, hogy a Regionális Egészségügyi Tanács dönthet az ágyszámok módosításáról. 

A testület döntött a 2008. évi kerületi és fõvárosi társasház-felújítási pályázati támogatások odaítélé-
sérõl: májusban 81 kerületi lakóközösség nyert vissza nem térítendõ támogatást, összesen 60 millió
forintot. A társasházfelújítási-program immár 14 éve mûködik a kerületben. Sikerét jól mutatja, hogy a
lakóközösségek évrõl évre jelentõs számban nyújtanak be pályázatot. A közel másfél évtized alatt a tár-
sasházakat az önkormányzat több mint egymilliárd forintnyi vissza nem térítendõ támogatással segítet-
te, és ezzel mintegy négymilliárd forintnyi beruházás valósult meg. 

Folytatva a több éves hagyományt, május 30-án a Budavári Lakosok Szövetsége ,,gulyáspartit” rendezett
a ,,Czakón”. Másnap az Egyházi Focibajnokságnak adott helyt a sportpálya. A jubileumi, 15. torna kez-
dõrúgását Sándor Károly, a népszerû ,,Csikar” végezte el, a bajnokságot a Szent Anna templom csapata
nyerte. 

Május utolsó vasárnapján a gyermekeké volt a Vár. A Baba Barát 2006 Közhasznú Alapítvány szervezé-
sében a Kapisztrán téren színvonalas mûsor várta a gyermekeket. A Franklin játszótéren a Budavári
Mûvelõdési Ház rendezett gyermeknapi programot.
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Jánosa Domokos bejegyzi gondolatait Budavár Aranykönyvébe



Június 
A Budavári Önkormányzat az el-
múlt években jelentõs összege-
ket fordított a kerületi mûemlék-
épületek felújítására. 2007-ben
összesen 57 vári lakóépület
külsõ felújítása készült el, 2008-
ban pedig 38 ház kapott új hom-
lokzatot, kaput vagy kõlábazatot
mintegy 50 millió forint érték-
ben. A restaurátorok közremû-
ködésével felújított épületek
adják meg a Várnegyed történel-
mi hangulatát. 

A régizene kedvelõi nagy öröm-
mel vettek részt a Hortus Musi-
cus 99 régizenei együttes három
koncertjén a Városházán. A júniusban, szeptemberben és októberben megrendezett hangversenyen az
együttes a korhû hangzás megteremtése érdekében korabeli hangszereken, illetve azok kópiáin XVII-
XVIII. századi zenemûveket játszott. 

Június 4-én ismeretlenek politikai feliratokat tartalmazó táblákat tettek a Dózsa György téren álló szo-
borkompozícióra. A köztéri szobrok felügyeletével megbízott Budapest Galéria még aznap eltávolította
a táblákat. Június 6-án a krisztinavárosi templomot gyalázták meg. A plébános feljelentést tett a kerüle-
ti rendõr-kapitányságon.

2008-ban is folytatódott a városrészi lakossági fórumok sorozata. Június 5-én a polgármester az önkor-
mányzati képviselõkkel közösen mutatta be a Tabánt, a Naphegyet és a Gellérthegyet érintõ kérdéseket,
fejlesztéseket, beruházásokat. Szó esett egyebek között a Czakó utcai sportközpont beruházásról és a
Döbrentei utca forgalomcsillapítási tervérõl. Ismertették azt is, hogy az Önkormányzat milyen hatósági
eszközökkel léphet fel a Tigris utca – Zsolt utca sarkán történõ szabálytalan építõanyag-tárolással szem-
ben. Többen fogalmaztak meg panaszt a hatalmas turistabusz-forgalom miatt, amely környezeti- és zaj-
terheléssel jár.  

A Budavári Önkormányzat 2008-ban
is biztosította a kedvezményes üdülési
lehetõséget a kerületben élõ rászorulók
számára. Június elején az idõsek és a
nyugdíjasok nyaraltak a zamárdi üdü-
lõben A hónap közepétõl egy hónapon
át - heti váltásban - a vakációzó gyere-
kek vették birtokba a balatonparti
üdülõt. Az Önkormányzat az olimpia
évében nagy képernyõs televíziót is
biztosított, hogy a nyaralók is élvez-
hessék a pekingi sportközvetítéseket. 
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Pedagógusnap alkalmából a Budavári Önkormányzat idén is köszöntötte a kerület oktatási szakembere-
it. Virág Benedek díjban részesült Kozma Ferencné, a Toldy Ferenc Gimnázium és Jezsovics Sarolta, a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola pedagógusa. Az ünnepségen Faragó Laura elõadómûvész, Trokán
Péter színmûvész, valamint a Farkas Ferenc Zeneiskola tanárainak mûsora köszöntötte az oktatásban
dolgozókat. 

Kitüntetésben részesült dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, az I. kerületi rendõrkapitányság vezetõje. A rendõr-
ség állományában végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként vehette át a Szent György érdemrendet
az igazságügyi és rendészeti minisztertõl. 

A tanév végéhez közeledve a Szilágyi Erzsébet Gimnázium lovagi tornát rendezett a ,,Czakón”, ahol az
iskola diákjai, valamint a Lisznyai utcai iskola és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium csapatai mérték össze
tudásukat. Sportnappal zárta a tanévet a Toldy Gimnázium, a Batthyány Lajos Általános Iskola, és a
Szent Benedek Általános Iskola is. A Budavári Általános Iskola a Mátyás Emlékév jegyében rendezte meg
június 5-én és 6-án a hagyományos budavári diáknapokat. 

A Budavári Önkormányzat évek óta követ-
kezetesen fellép a mindent elborító falfirkák
ellen. A kerület vezetése 2008-ban nagysza-
bású graffiti-mentesítési akciót indított,
amelynek júniusi, elsõ ütemében a kerület
legszennyezettebb részét, az Attila út vérme-
zõi szakaszát, a Vérmezõ környékét, és a
Csalogány utca I. kerületi részét tisztíttatta
meg az Önkormányzat a saját költségén. Az
épületek tulajdonosaitól azt kérte, hogy az
esetlegesen újból megjelenõ falfirkákról
haladéktalanul tájékoztassák az Önkor-

mányzatot és a rendõrségen te-
gyenek bejelentést. Az akció
nagy sikert aratott a lakók kö-
rében, a Budavári Önkormány-
zat számos köszönõlevelet ka-
pott. 

Nagy Gábor Tamás, mint a
kerület országgyûlési képvise-
lõje a Büntetõ Törvénykönyv
szigorítását is kezdeményezte,
új büntetõjogi tényállást fogal-
mazott meg a falfirkák elhelye-
zésére. A törvényjavaslat sze-
rint húsz ezer forintot megha-
ladó tétel esetén vétségnek
minõsülne a falfirkálás, amit
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közérdekû munkával, illetve pénzbüntetéssel szankcionálnának. A kezdeményezést az Országgyûlés
kijelölt bizottságának kormánypárti többsége leszavazta, így a tervezet nem kerülhetett az Országgyûlés
napirendjére. A Btk. módosításának elutasítását értetlenül fogadták mindazok, akiket zavarnak az össze-
firkált falak, az elhanyagoltságot tükrözõ városkép. A Szeretem Budapestet Mozgalom elnevezésû civil
szervezet levélben tiltakozott. Mint írták: ,,Érthetetlen a számunkra, mert mindenki tudja, hogy tenni
kell valamit a falfirkák ügyében is, erre leszavaznak mindent, ami értelmes kezdeményezés lenne!”.

Június 19-én a Magyar Telekom székházban tartotta a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi
rendes közmeghallgatást. A polgármester elõször a kerület gazdasági-vagyoni helyzetérõl adott számot.
Az Önkormányzat gazdálkodása stabil, az állami feladatok jelentõs alulfinanszírozása és a tervezettnél
lényegesen magasabb infláció ellenére kerületünk nem adósodott el, nem kényszerült hitelfelvételre, a
költségvetés folyamatosan egyensúlyban van. Az ÁSZ 2007. évi átfogó vizsgálata a gazdálkodást jónak,
több területen pedig kiválónak értékelte. A polgármester ismertette az elért eredményeket és a jövõbeni
terveket is. A közmeghallgatáson mutatta be a polgármester a megújult önkormányzati honlapot, amely
színvonalas és ötletes grafikai megoldásaival, áttekinthetõségével sokak tetszését elnyerte. 

Június 24-én tartotta szezonzáró estjét a
népszerû Márai Szalon, amelyen Krúdy vi-
lágát idézte meg Kovács Ákos elõadómû-
vész. Az elsõ félévben mások mellett a
Szalon vendége volt Kis Gergely Márton
református tiszteletes ének- és citeramû-
vész, Mécs Károly és Trokán Péter szín-
mûvészek, Jánoskúti Mária jelmeztervezõ,
Polgár Rózsa gobelin-mûvész, Winkler
Barnabás építészmérnök, és neves borá-
szok, például Dúzsi Tamás és Tiffán Zsolt.
A Szalon közönsége megemlékezett Petõfi
Sándor születésének 185. évfordulójáról és
a Biblia Évérõl is. 

Június 25-én a Várnegyed Galéria nyári kiállításán Vékás Magdolna fotómûvész, valamint Benkõ Cs.
Gyula, Csóka László és Dávid Attila, Akiram, Bánsághi Tibor Vince, Herczeg Ferenc, Petneki Jenõné Pet-
rich Kató és Vasné Katona Hajnalka festõmûvészek alkotásaiból nyílt tárlat. A megnyitón Szakolczay La-
jos mûvészeti író méltatta a kerületi kötõdésû alkotók munkáját. 

A nyári szünet elõtti utolsó ülésén a Képviselõ-testület helyi védelem alá helyezte a Krisztinaváros
több lakóépületét, valamint a Pauler utca mindkét oldalának Vérmezõ felõli látványát. E védelem cél-

ja, hogy megõrizze a terület építészeti értékeit, különleges
hangulatát. 

A testület döntött arról is, hogy 2010. december 31-ig nem
emeli a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. Az
üzletek, irodák bérleti díjának két évre történõ befagyasztását
az indokolja, hogy a magas állami elvonások mellett nem le-
het további terhekkel sújtani a vállalkozókat. A megemelt
költségeket az üzletek, vendéglõk egyre nehezebben tudnák
kigazdálkodni, és kénytelenek lennének bezárni. Egy város-
rész hangulatát jelentõsen lerontja, ha bezárt helyiségek és el-
hagyatott kirakatok csúfítják el arculatát. 
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Ákos és Tiffán Zsolt borász a Márai Szalonban



Bár az Önkormányzat nem kapott semmiféle tájékoztatást a Palotanegyedet érintõ kormányzati elkép-
zelésekrõl, júniusi ülésén ismét napirendjére vette a témát. Részlet az elõterjesztésbõl: „érzékelhetõ elõ-
relépés az ügyben nem történt. A kormányzat, illetve az illetékes fejlesztõ-beruházói oldal a jelzett szem-
pontok és aggályok ismeretében sem vizsgálta felül a már nyilvánossá tett elképzeléseket, és ezek elemei
sem változtak érdemben. 

A Dísz tér 17. szám alatti telekkel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatát a KÉSZ 2008. évi revíziójá-
hoz ugyan kérték, de a már elkészült tervek javasolt továbbfejlesztésére sajnos még nem került sor, azaz
a módosítást megalapozó mûszaki dokumentáció mostanáig sem jutott el a fõépítészhez. 

Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk eddigi álláspontjáról, az ismert szakmai problémákról a
Budavári Kht útján folyamatosan tájékoztattuk az illetékeseket, csak bizakodhatunk abban, hogy a jelen-
legi helyzet kimozdul a holtpontról és a közeli jövõben megindulhat a régen várt fejlesztés. 

Sajnálatos, hogy az illetékesek e nagy volumenû fejlesztési elképzelésekrõl, ezeknek a közösséget is
érintõ részleteirõl semmiféle intézményes tájékoztatást nem adnak. Ez annál is inkább fontos lenne,
mert hiszen a közvélemény tájékoztatása lendületet is adhatna az egyes tervek megvalósításához, talán
az illetékes szakemberek aktivitását és felelõsségtudattal végzett munkáját is pozitívan befolyásolná.” 

Több mint másfél millió forintot fordított a Budavári Önkormányzat a Budavári Mûvelõdési Ház infor-
matikai és mûszaki eszközeinek további fejlesztésére. A támogatás egy részét, közel 600 ezer forintot az
Önkormányzat pályázaton nyerte el, a másik részét pedig önerõként biztosította. A támogatásból a
BEM6 számítógépeket informatikai programokat vásárolt, és a tabáni helytörténeti múzeumhoz riasztó-
berendezést szereltek fel.

Július 
Július 1-jén a Köztisztviselõk Napján a Polgármesteri Hivatal munkatársai Szekszárdra, Babits Mihály
szülõvárosába látogattak, ahol Horváth István, a város polgármestere mutatta be Tolna megye székhely-
ét, és a tervezett fejlesztéseket. 

Több szülõ is jelezte, hogy a Franklin
játszótéren az egyik népszerû forgójá-
tékhoz jó lenne gumiborítást tenni,
mert a por és a sár összepiszkítja a gye-
rekek ruháját. Az Önkormányzat a nyár
folyamán teljesítette a kérést. Nyártól
esténként bezárják a vízivárosi játszóte-
reket, és a Franklin játszótérre kísérleti
jelleggel mobil toilette-t is elhelyeztek.
Az intézkedések a gyermekek és szüleik
biztonságát, kényelmét szolgálják.

A kerület egészségügyi és szociális dol-
gozóit köszöntötte a Budavári Önkor-
mányzat Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából, július 4-én. Az Önkormányzat által ala-
pított Semmelweis Díjat Ruzsák Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának munkatársa és
dr. Fontos Géza háziorvos vehette át. 

Július 11-én René Roudaut újonnan kinevezett francia nagykövet a Budapesti Francia Intézet eddigi igaz-
gatójának társaságában tisztelgõ látogatást tett a Városházán. A polgármesterrel és az alpolgármesterrel
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folytatott megbeszélésen a nagykövet a magyar-francia gazdasági és kulturális kapcsolatok további épí-
tésérõl és elmélyítésérõl beszélt, valamint tájékoztatást adott a július 14-i utcabálról és a követség hosz-
szabb távú terveirõl. 

Július 17-én az Országos Idõsügy Tanács mintájára megalakult a Budavári Idõsügyi Tanács, amely civil
és karitatív szervezetek, egyházak bevonásával a kerületben élõ idõsek érdekképviseletét, az önkormány-
zati politikában megjelenõ gondoskodást, az intézmények közötti párbeszédet erõsíti. A Tanács elnöke
- a Képviselõ-testület döntése alapján - a polgármester, aki az alakuló ülésen ismertette az Önkormány-
zat által az idõs embereknek nyújtott támogatási formákat. - Bár nem vagyunk gazdag Önkormányzat,
de az idõsgondozást, az idõsek ellátását, a segítségnyújtást eddig is és a jövõben is prioritásként kezel-
jük. Sajnos, a kormányzat bürokratikus szabályozással, az adóterhek növelésével ,,bünteti” azokat az
önkormányzatokat, amelyek az átlagosan jobban segítik a rászorulókat - mondta Nagy Gábor Tamás. 

Az Önkormányzat vezetése a magas színvonalú szociális rendszer mûködtetése mellett figyelmet fordít
a legidõsebbekkel való kapcsolattartásra: a polgármester vagy az alpolgármester személyesen köszönti a

100. életévüket betöltött kerületieket.
2008 elsõ félévében ünnepelte száza-
dik születésnapját Dr. Liska Béláné, Li-
li néni és Zrinszky Józsefné, Lenke né-
ni. Hiszternán Sándorné, Mara nénit
101., dr. Netkovszky Albertné, Karola
nénit pedig 103. születésnapja alkal-
mából köszöntötték. 

Jól halad a Halászbástya északi tor-
nyának a felújítása, amelyet a vállal-
kozói tõke bevonásával valósít meg az
Önkormányzat. A felújítás várható
összege 420 millió forint, amelyet vál-
lalkozó finanszíroz, de 2009-tõl már
bérleti díjat is fizet a Halászbástyán
mûködõ étterem után. A felújított lát-
ványosság tovább növeli a kerület va-
gyonát. 

Augusztus
Nyáron nagy erõvel zajlott a kerületi
mûemlékházak felújítása. Megkezdõ-
dött a Szalag utca 18. szám alatti és a
Szalag utca 20. szám alatti házak re-
konstrukciója, valamint a Toldy Ferenc
utca 4. szám alatti és a Batthyány tér 3.
szám alatti ház felújítása.

Több kerületi fenntartású oktatási in-
tézmény is megújult a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával. A Kosztolányi
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Nyáron még így nézett ki a Szalag utca 20.



Dezsõ Gimnáziumban folytatódott az ablak-csere program, az elektromos hálózat megújítása, és befeje-
zõdött az épület vizesblokkjainak korábban megkezdett rekonstrukciója. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium
diákjait új kézmûves helyiség várta õsztõl. A Lisznyai utcai iskolában sor került a mellékhelyiségek felújí-
tására és megerõsítették az iskola támfalát. A Batthyány Lajos Általános Iskolában az öltözõk és a mos-
dók, valamint az elektromos hálózat felújítását végezték el. A Budavári Általános Iskolában megújult a
tornatermi vizesblokk. 

A felújítási munkálatok az óvodákat is érintették: a gyermekek biztonsága érdekében valamennyi óvo-
dában és bölcsõdében felújították a játszószereket, több helyütt új ütéscsillapító gumialjzatot fektettek
le. A Nyárs utcai óvodában szinte teljes egészében felújították a vizesblokkokat, valamint a kert rende-
zése mellett az épület süllyedését is sikerült megállítani. A vizivárosi óvoda Iskola utcai épületében meg-
újultak az emeleti mosdók, és befejezõdött a lámpatestek cseréje. Szintén az emeleti mosdók szépültek
meg a Toldy Ferenc utcai óvodában, ahol a bejárati portál teljes cseréje is megtörtént. Korszerûsítették a
Tigris utcai bölcsõde világítását, valamint felújították az egyik gyermekfürdõszobát. Energiatakarékos
lámpákat és új tornyos csúszdát kapott az Iskola utcai bölcsõde, míg a Lovas utcában a padlóburkolat
egy részét cserélték ki. A 86 millió forintos karbantartások, felújítások eredményeként megszépült és
biztonságos oktatási intézmények várták szeptemberben a gyermekeket. 

Két évvel a tragikus augusztus 20-a után a Budavári Önkor-
mányzat Emlékfát állított a Bem rakparton annak a fának a
helyén, amely a 2006-os viharban kidõlt, és két ember életét kö-
vetelte. A tragédia helyszínét sokáig virágok borították és a gyá-
szolók gyertyákkal emlékeztek az áldozatokra. Az Emlékfán -
amely Kõ Boldizsár alkotása - látható a kettétört fa, a fészkét
sirató madárpár és a rájuk magasból tekintõ tündérarc egyszerre
jelképezi magát a tragédiát, a természet legyõzhetetlenségét,
valamint az emberi felelõsséget, hiszen az ember nem csak áldo-
zat volt, de felelõs is - mondta avatóbeszédében a polgármester.
Az Emlékfa állításán jelen voltak az áldozatok családjai, a bal-
esetben megsérültek is.

22. alkalommal tartották meg a Budai Várban a Mesterségek
Ünnepét augusztus 16-20. között. A programsorozat keretén
belül augusztus 20-án megtartották a Mesterségek Felvonulását
és a hagyományos Kenyérszentelést. A Kapisztrán téren, a
Magdolna torony tövében tartott hálaadáson Nagy Gábor Ta-
más, mint a házigazda kerület polgármestere mondott köszön-
tõt és Csernáth Zoltán, a Mátyás templom káplánja áldotta meg
a termést.

Életbe lépett a BKV új menetrendje, amely a kerület közlekedé-
sét is érintette. A 16-os busz a Deák tér - Dísz tér - Moszkva tér
útvonalon közlekedik. A korábbi 10-es és 110-es járatok számo-
zása 16A-ra és 116-ra változik, de útvonaluk nem módosult. A 2007-ben a Budavári Önkormányzat kez-
deményezésére és finanszírozásával megvalósult piaci buszjáratot nem érintették a változások. 

Augusztus 30-31. között ötödik alkalommal rendezték meg a Buda Eliberata elnevezésû hagyományõr-
zõ rendezvényt a Várban, amely Buda 1686-os visszavívásának állít emléket. Ostromjátékkal, kézmû-
ves foglalkozásokkal, fegyverbemutatókkal, csatajelenetekkel elevenítették fel a török - magyar hódolt-
ság korát, illetve Buda ostromát.
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Augusztus utolsó szombatján a ,,Czakón” tartotta a Budavári Önkormányzat a népszerû Nyárbú-
csúztató Bált. Nagy sikert aratott a tombola, a Hot Jazz Band koncertje, és a különleges effektusokkal
gazdagított tûzijáték. 

Szeptember
Az új tanévben a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákban 148 elsõ osztályos kisdiák ült
be a padba. Míg országos szinten csökkent az iskolások száma, az I. kerületben kis mértékben ugyan,
de emelkedett a gyermeklétszám. A kerületi gimnáziumokba 180 diák iratkozott be. Szeptembertõl elin-
dult az „Iskola rendõre” program is. A kezdeményezés keretében valamennyi kerületi általános iskolában
egy-egy rendõr részt vesz az intézmény életében, rendszeresen ellátogat az osztályfõnöki órákra, és bûn-
megelõzési tanácsokkal látja el a diákokat.

Szeptember 2-án, Buda töröktõl való visszavívásának 322. évfordulóján ünnepi szentmisét tartottak a
Mátyás-templomban, majd megkoszorúzták XI. Ince pápa szobrát a Hess András téren.

Korszerû eszközzel gyarapodott a Maros utcai
szakrendelõ: az új röntgen digitalizáló géppel a
betegeket kényelmesebben, gyorsabban és kisebb
sugárterheléssel tudják vizsgálni. A 16 millió fo-
rintba kerülõ gépet a Budavári Önkormányzat fi-
nanszírozta. - Egy-egy egészségügyi intézmény
fenntartás, finanszírozása nehéz feladat az önkor-
mányzat számára a jelenlegi forráskivonásokkal
terhelt, az egyoldalú pénzügyi szemlélettel jelle-
mezhetõ helyzetben. De a kerületben élõk, a bete-
gek érdekében megéri ez az áldozatvállalás -
mondta az átadóünnepségen a polgármester. 

Ezen a napon nyitott meg a rendelõ felújított
alagsorában a Várnegyed Patika. Így a betegeknek
nem kell gyógyszertárat keresniük, a szakrendelõ
épületében azonnal hozzájuthatnak a gyógyulá-
sukhoz szükséges készítményekhez. Emellett a
patika a szakrendelõ gazdasági helyzetét is javítja. 

Szeptember elején, a nyári szünet után rendkívüli
ülést tartott a Képviselõ-testület, amely döntött a társasház felújítási pályázat II. fordulójáról. A testület
egyhangú döntése értelmében további 14 társasház jutott összesen 8,9 millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatáshoz. Így 2008-ban 95 lakóközösség részesült 68,9 millió forintnyi önkormányzati támoga-
tásban.  

A hónap elsõ hétvégéjén a könyveké volt a fõszerep a Szentháromság téren. A Budavári Önkormányzat
és a Litea Könyvszalon immár hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Könyv és a Magyar Nyelv
Ünnepe a Budai Várban címû kulturális programot, amely 2008-ban három tematikus témát dolgozott
fel. Elsõ nap témája a Biblia Éve volt, a második nap Mátyás és a reneszánsz, a harmadik nap pedig a
Nyugat centenáriumáról szólt. A rendezvénysorozaton közel 30 kiadó mutatta be munkáit, az érdeklõ-
dõk koncerteken, Biblia-kiállításon, filmvetítéseken, író-olvasó találkozókon vehettek részt. A megnyi-
tón Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója mondott köszöntõt. A fellépõk között
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volt mások mellett Mécs Károly és a Gryllus-testvérek, Bánffy György színmûvész, a Credo verséneklõ
együttes, a Tabulatúra Régizene Együttes, Carmina Danubiana Együttes, Szabó Csilla elõadómûvész. A
gyermekeket délelõttönként színház és bábmûvész szórakoztatta. 

2008-ban a Máltai Szeretetszolgálat,
vezetõje Kozma Imre atya, a Márai
Szalon, házigazdája Szigethy Gábor
és dr. Buzinkay Géza helytörténész,
sajtótörténész vehette át a Budavár-
ért Emlékérmet. - Minden esztendõ-
ben olyan embereket ismerünk meg
és ismerünk el, akik személyes pél-
dájukkal tesznek tanúbizonyságot
arról, hogy hisznek az életben. Hinni
az életben ugyanis azt jelenti - foly-
tatta a polgármester - hinni abban,
hogy az élet több mint a létfenntar-
tásért folytatott puszta küzdelem. És
éppen amitõl több, az teszi igazán széppé: a kiszolgáltatottakért, az egyéni létérdekeken túlmutató,
közösségért végzett önzetlen munka, amely nem kér jutalmat, nem szab feltételt, nem vár nyereséget. 

A Könyvünnep keretében, teltház elõtt került bemutatásra Szigethy Gábor „Mátyás király a Budai
Várban” címû filmje is, amelyet a neves irodalomtörténész és rendezõ a Mátyás Emlékév tiszteletére
forgatott. 

Szeptember 10-14 között sok látogatót vonzott a Budai Várba a Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál, ame-
lyen 15 ország 200 borászata és mintegy 3000 bor mutatkozott be. A XVII. Borfesztivál keretében ismét
megrendezték a látványos Szüreti felvonulást.

Szeptember 13-án tartották a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban a hagyományos Rendvédelmi
Labdarúgó Tornát. A Budavári Önkormányzat támogatásával megvalósult sporteseményre rekordszámú
nevezés érkezett, a tornát az I. kerületi Rendõrkapitányság csapata nyerte. Másnap a Lecsófesztivál hely-
színe volt a ,, Czakó”. A hagyományos magyar ételt a Marlowból érkezett testvérvárosi delegáció is meg-
kóstolta. Az angol vendégek a Tabán Társaság és Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület meghívásá-
ra érkeztek Budapestre. 

A tabáni lakók kezdeményezésére szep-
tember 16-án tartották meg azt a lakossági
fórumot, amelynek során a Budai Duna-
parti Fõgyûjtõcsatorna építésének I. kerü-
leti munkálatairól kaptak a tájékoztatást a
beruházótól a lakók. A fórumot a Tabán-
ban élõk azért kezdeményezték, mert a be-
ruházás kárt tehet a lakóházaikban. A Bu-
davári Önkormányzat felajánlotta, hogy a
GAMESZ közremûködésével, kedvezmé-
nyesen áron elkészíti a lakások állapotfel-
mérését, statikai vizsgálatát, hogy az esetle-
gesen keletkezõ károk késõbb bizonyítha-
tók legyenek. 
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2008-ban ünnepeltük Babits Mihály születésé-
nek 125. évfordulóját. A XX. századi magyar iro-
dalom egyik legnagyobb alakja elõtt Esztergom,
Budavár és Szekszárd ,,Visszafelé az életúton”
címû irodalmi hajókirándulással tisztelgett. Az
emlékhajón Babits István, a költõ unokaöccse
társaságában irodalmi mûsorokkal, pódiumbe-
szélgetésekkel elevenítették fel Babits életmûvét.
A program fõvédnöke dr. Sólyom László, a Ma-
gyar Köztársaság elnöke, védnökei dr. Erdõ Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és
Mayer Mihály pécsi megyéspüspök voltak. 

Szeptember 19-én a regensburgi Telepes Egye-
sület képviselõi voltak vendégeink a Városhá-
zán. Josef Mös, az egyesület vezetõje Hans Schai-
dinger, Regensburg fõpolgármesterének üdvöz-
letét és jókívánságait tolmácsolta a budaváriak-
nak. 

Szeptember 23-án a Budai Várgondnokság Kht. taggyûlést tartott. A többségi tulajdonos - a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ - elõterjesztésére a korábbi ügyvezetõ igazgató azonnali felmentésérõl döntöttek,
helyére Szõke Balázst választották meg. Szeptember 24-én a Budai Palota Kiemelt Projekt Intézõ
Bizottságának alakuló ülésére került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen. A 2007 júliusában a kor-
mányfõ által bejelentett kiemelt vári fejlesztési projekt hat hónapos határidejét az elmúlt idõszakban
többször meghosszabbították. 

Megszépült a Szalag utca. A felújí-
tás elsõ ütemében az utca kocka-
kõ burkolatát cserélték ki, 2007-
ben a Szalag utca 12. szám alatti
mûemlékházat újította fel az Ön-
kormányzat. 2008-ban a Szalag
utca 18. számú ház rekonstrukci-
ójára 170 millió forintot fordított
a kerület, a szomszédos ház felújí-
tása pedig 55 millió fortintba ke-
rült. 

Szeptember 28-án a Hunyadi
János utca lakói és a Levegõ Mun-
kacsoport tagjai ülõdemonstráci-
óval tiltakoztak az egyre elviselhe-
tetlenebb turistabusz-forgalom el-
len. A lakók már többször is fel-
hívták a Fõvárosi Önkormányzat
figyelmét a környezeti- és zajter-
helésre, a körzet önkormányzati képviselõje pedig konkrét javaslatokat is megfogalmazott a fõváros
felé. Érdemi válasz egyelõre nem érkezett. 
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Vizivárosi hangulat - a Szalag utca helyreállított mûemlékházai

Babits István köszöntõje a költõ szülõházánál 



Szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján, a Magyar Népmese
Napján a Budavári Önkormányzat
és az Országos Széchényi Könyvtár
közös megemlékezést tartott Elek
apó kútjánál az I. kerületi Fátyol
parkban. Sediánszky János alpol-
gármester megemlékezésében Be-
nedek Elek szellemi hagyatékát
idézte fel, Dippold Péter, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fõigaz-
gató-helyettese pedig a mesék fon-
tosságáról beszélt. Az eseményen
jelen volt Kányádi Sándor, a Be-
nedek Eleknek emléket állító kút
életrehívója is. 

A szeptember végi Képviselõ-testületi ülésen - a szülõk kezdeményezésére - megalkották azt a rendele-
tet, amely november 1-tõl megtiltja a dohányzást a kerületi játszótereken. A Budavári Önkormányzat
kezdeményezése azóta több követõre talált, számos kerületben hasonló rendelet megalkotását tervezik
a tisztaság és a gyermekek egészségének védelme érdekében. Arról is döntött a testület, hogy a kerület
nem vezeti be az érték alapú ingatlanadót, mert azzal tovább emelkedne a vállalkozók és a lakosság adó-
terhelése. Érzékelve, hogy a gyermeket nevelõ családok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, a Budavári
Önkormányzat emelte a beiskolázási segély összegét és bõvítette a jogosultak körét is.

Október
Október 1-jén, az Idõsek Világnapján a Budavári Önkormányzat ismét megszervezte idõs polgárainak a
hajókirándulást. Bár eredetileg Szentendre volt az útirány, a Duna alacsony vízállása miatt végül Vácra
ment a hajó. A séta és a városnézés után a kerületi nyugdíjasokat a hajón látta vendégül ebédre az Önkor-
mányzat. 

Az Idõsek Napjára és hónapjára készülve a Népjóléti Iroda szeptemberben kérdõíves felmérést végzett
a Budavári Önkormányzat Idõsek Klubjaiban. A felmérés értékelése során kiderült, hogy az idõs embe-
rek elégedettek a Idõsek Klubjaival, azok szolgáltatásaival, a programokkal, a klubvezetõk és a gondo-
zók munkájával. Az étkezés minõségével a többség elégedett volt mindhárom klubban. Arra a kérdésre,
hogy megfelelõen vannak-e tájékoztatva a Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatásokról és segé-
lyekrõl, a többség igennel válaszolt.

Október 2-án írta alá az Önkormányzat és a B&L Estates Kft. képviselõje a Pálya u. 2/b. alatti ingatlan
értékesítésérõl szóló szerzõdést. A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. áprilisában pályá-
zatot írt ki az ingatlan értékesítésére és fejlesztésére. A pályázat nyertese 450 millió forintért vásárolta
meg az ingatlant. A tervek szerint a Pálya utca 2/b. szám alá elegáns, modern épület kerül 2 garázsszint-
tel, a földszinten vendéglátó helyiségekkel, üzletekkel, a felsõ három szinten és a tetõtérben pedig iro-
dákkal.

A MÁV Zrt. évek óta építési engedéllyel rendelkezett a pályaudvar fõépület homlokzat-felújítására, hom-
lokzati burkolólap-cserére vonatkozóan. Októberben bejelentették a munka megkezdését. Ezzel megújul
a korábban lehangoló képet nyújtó várócsarnok külseje.
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Megkezdõdött a Magdolna torony veszélytelenítése. A munkálatokra, amelynek során a meggyengült
épületrészeket és az erkélyeket hozták rendbe, az Önkormányzat 7 millió forintot biztosított a vis maior
keretbõl. 

Október 4-én tizedik alkalommal rendezték meg a budavári lengyel-magyar családi napot a Czakó utcai
Sportközpontban. Az évforduló tiszteletére minden eddiginél gazdagabb program és számos meglepetés,

köztük egy születésnapi torta várta az
érdeklõdõket.

Október elsõ vasárnapján adta át a Bécsi
kapu téri evangélikus templom elõtti
terület új díszburkolatát az Önkormány-
zat vezetése. A díszburkolat Budavár és
Prága I. kerülete testvérvárosi együttmû-
ködésének eredménye, a munkálatokat a
prágai DAP cég szakemberei végezték el.
A burkolat mintáját Kovács Miklós épí-
tészmérnök tervezte. A díszburkolat
mellett megújult a buszmegálló és kör-
nyéke, a térre padokat is kihelyezett a
Budavári Önkormányzat. 

Újra teljes lehet Wágner Nándor Filo-
zófiai Kert címû szoborkompozíciója, ha
a fõváros és a kormány is hozzájárul a
helyreállítás költségeihez. A polgármes-
ter megbeszélést folytatott a Budapestre
látogató Akiyama Chiyo asszonnyal, a
mûvész özvegyével, aki készséggel ren-

delkezésre bocsátja az öntõformákat. A Budavári Önkormányzat a szoborkompozíció helyreállítására tíz-
millió forintot irányzott elõ, amely a munkaköltségek fele. Ismeretes, hogy 2007. áprilisában ismeretlen
tettesek elloptak három szobrot a kompozícióból. Akkor a rendõrség nyomozást indított, a Budavári
Önkormányzat pedig 1 millió forintos nyomravezetõi díjat ajánlott fel. A szobrok nem kerültek meg, és
a tetteseket nem sikerült elfogni. 

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a Budavári Önkormányzat és a Batthyány Lajos Általános Iskola
gróf Batthyány Lajos szobránál tartott megemlékezést. Sediánszky János alpolgármester beszédében fel-
idézte az elsõ független magyar miniszterelnök személyét és vértanú halálát. A megemlékezés után a
Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai elhelyezték a szobornál a kegyelet virágait. 

Októberben további szolgáltatásokkal bõvült az Iskola utca 16. szám alatti ügyfélszolgálat. Már a
Vizivárosban is intézhetõ a parkolással kapcsolatos hozzájárulás, a lakásvásárlási hitelhez a jegyzõi iga-
zolás és a közüzemi díjkompenzáció kiadása, valamint a konténer elhelyezéssel kapcsolatos közterü-
let-használat. Az ÜSZI munkatársai felvilágosítást adnak szociális és adóügyekkel összefüggõ kérdések-
ben, átveszik az önkormányzat által kiírt pályázatokra a pályázati anyagokat, regisztrálják a beérkezõ
panaszokat. Lehetõség van az Iskola utcai ÜSZI-n okmánybélyeg megvásárlására, tulajdoni lap másola-
tának beszerzésére is, valamint az okmányirodán elkészült iratok - elõzetes egyeztetés alapján - az
Iskola utcában is átvehetõk. Ezzel a Várhegy dunai oldalán élõknek még egyszerûbbé, kényelmesebbé
vált az ügyintézés. 
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Életének 83. évében, október 5-én hosszú szenvedés
után elhunyt Marton László háromszoros Munkácsy-
és Kossuth-díjas, Budavárért Emlékéremmel kitünte-
tett szobrászmûvész. Országszerte mintegy 150, Bu-
dapesten pedig több mint 40 köztéri kompozíciója lát-
ható. Az I. kerületi köztéri szobrok közül Marton
László alkotása a Fehérvári rondellán álló Görgey lovas
szobor. Ugyancsak Marton László alkotása a novem-
berben a Vérmezõn felállított Babits Mihály szobor. 

A 100 éves Nyugat tiszteletére rendhagyó irodalomórát
rendezett október 9-én a Márai Sándor Kulturális
Közhasznú Közalapítvány, a Hagyományok Háza és a
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Ladik
szakcsoportja. A ,,tanórán” a Misztrál együttes és
Agócs Gergely népzenész ismertette meg a diákokkal
a Nyugat szellemiségét.

Több újság is beszámolt róla, hogy nagy jelentõségû régészeti leletanyag került elõ a Mátyás templom
felújítási munkálatai közben: rátaláltak Magyarország talán legnagyobb középkori temetõjére.
Szakemberek szerint ez lehetett budai elsõ polgárainak temetkezõhelye.

„Századunk - a Budai Vár XX. századi története” címmel
nyílt nagysikerû kiállítás a Várnegyed Galériában. A tárlat
korabeli fotók, rajzok segítségével a Vár közelmúltbeli törté-
netét mutatta be. A kiállítás különlegességét az az archív
filmösszeállítás adta, amelyet Hanák Gábor a fellelhetõ leg-
teljesebb mozgókép-anyagból gyûjtött össze. A kiállításhoz
kapcsolódva dr. Farbaky Péter mûvészettörténész, a BTM
Kiscelli Múzeum igazgatója és Rostás Péter mûvészettörté-
nész, a BTM Kiscelli Múzeum igazgató-helyettese a két világ-
háború közötti idõszakról, Szabó Csaba, a Magyar Országos
Levéltár Újkori részlegének fõigazgató-helyettese 1956-ról,
Számvéber Norbert hadtörténész és Dragonics Tamás építész
a II. világháborús pusztításokról és újjáépítésekrõl és Potzner
Ferenc építész-mûvészettörténész a Sándor Palota újjáépíté-
sérõl tartott informatív és érdekes elõadást. 

Októberben emlékeztünk a 150 éve született világhírû hegedûmûvészre és zeneszerzõre, Hubay Jenõre.
A Budavári Önkormányzat koszorút helyezett el Hubay Jenõ Fõ utcai emléktábláján, a Hubay Koncert-
együttes és Szecsõdy Ferenc Liszt-díjas hegedûmûvész a Budai Vigadóban adott koncertet. Az évfordu-
lóra nyitotta meg kapuit a közönség számára az egykori Hubay-palotában található, és nevét viselõ
Hubay Zeneterem. Az ünnepélyes átadáson részt vettek Hubay Jenõ unokái és dédunokái, valamint a
Zeneakadémia hegedû tanszékének oktatói is. 

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tanári delegációja az õszi szünetben látogatáson járt Regensburgban.
Az utazásra a rengensburgi Goethe Gymnasium meghívására került sor. A programban óralátogatás,
városnézés, és szakmai tanácskozás szerepelt. A Városházán Wohlberg alpolgármester fogadta az I. kerü-
leti pedagógusokat. 
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Marton László az öntõmûhelyben Babits szobrával

100 év 80 percben - Hanák Gábor, a filmössze-
állítás szerkesztõje a kiállítás megnyítóján



Október 15-én kezdõdött meg a graffiti-
mentesítés II. üteme, amelynek keretében
többek között a Szarvas teret, a Krisztina
körutat, a Krisztina teret, a Mészáros utcát,
az Alagút utcát és a Mikó utcát, összesen
több, mint tízezer négyzetméternyi területet
tisztított meg a falfirkától az Önkormányzat
saját költségén. A tisztítást az Ifotech Kft.
végezte, az akcióhoz a Fõvárosi Vízmûvek
térítésmentesen biztosította a vizet. A graffi-
ti-mentesítési akció része a Budavári Önkor-
mányzat komplex stratégiájának, amely egy-
szerre összpontosít a rehabilitációra, azaz a
fertõzött területek megtisztítására, a szank-
cióra és a prevencióra is. A következetes fel-
lépés eredményeként a kerület egyes részei-
rõl, így többek között a budai Vár területé-
rõl és a Vérmezõ környékérõl jórészt már
sikerült kiszorítani a falfirkákat. 

Október 22-én felavatták a Lisznyai utcai Általános Iskola új címerét, amelyet az iskola igazgatója,
Mózessy Egon készített el. Az új címerrel a Lisznyai utcai Általános Iskola nem csupán az október 23-i
nemzeti ünnepet köszöntötte, hanem az iskola 50. születésnapját is. A polgármester köszöntõjében arról
beszélt a gyerekeknek, hogy a címer az összetartozást jelképezi: összetartozunk múltunkkal, nyelvünk-
kel, közös kultúránkkal.

Nemzeti ünnepünkön, az 1956-os for-
radalom évfordulóján a Budavári Ön-
kormányzat a Tabáni ’56-os Emlékmû-
nél tartott megemlékezést. Azokban az
52 évvel ezelõtti októberi napokban a
Jelent hirtelen maga alá temette a Jövõ,
a Mánál fontosabb lett a Holnap. A
diktatúrával együtt megdõlt az az
érzés az emberekben, hogy ez a rend-
szer örök, megváltoztathatatlan, kö-
vetkezmények nélküli - fogalmazott a
polgármester. Az ünnepségen Dózsa
László színmûvész, ,,egy igazi pesti
srác” versben beszélte el a forradalom
és saját történetét. Délután budai pol-
gármesterek közös megemlékezést
tartottak a Várban. Együtt megkoszorúzták Mansfeld Péter emlékmûvét a Szabó Ilonka utcában, majd
közösen vonultak a Dísz térre, ahol kulturális programokkal idézték fel 1956 szellemiségét és hõseit. A
rendezvény ünnepi szónoka Orbán Viktor volt. 

Másfél millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a kerület a Budavári Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum fejlesztésére és a helyi stratégia megvalósítására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázatán.
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Megtisztul a kerület 

Az ünneplõket Nagy Gábor Tamás köszöntötte a Dísz téren



Sebestyén Márta, kerületünk díszpolgára nyerte
el 2008-ban a Duna-díjat, amelyet Cselényi
László, a Duna TV elnöke nyújtott át a mûvész-
nõnek október 15-én. - A Duna folyó kultúrákat,
országokat köt össze, a Duna TV ugyanezt felvál-
lalva hirdeti a magyarság kultúráját határon
innen és túl. Én szintén ezt szeretném tenni a
zenén keresztül - nyilatkozta Sebestyén Márta.

Az októberi Képviselõ-testületi ülés döntött a
Kerületi Építési Szabályzatról és az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiáról, amelyet az önkor-
mányzat társadalmi vitára bocsátott. Elfogadták
a bûnmegelõzési cselekvési programot, amely-
ben a testület - a rendõrség javaslatai alapján - a
kerületben élõk biztonságának növelése érdeké-
ben újabb térfigyelõ kamerák felszerelését enge-
délyezte. 

November
November 7-én, halálának 80. évfordulóján a Budavári Önkormányzat, a Toldy Ferenc Gimnázium és a
Budavári Általános Iskola közösen emlékezett Tóth Árpádra. A Nyugat költõje életének utolsó évtized-
ében a Várnegyedben élt és alkotott. A megemlékezésen versekkel idézték fel Tóth Árpád líráját, majd
az Önkormányzat és a diákok helyeztek el koszorút a Táncsics Mihály utcai házon lévõ emléktáblánál. 

Sediánszky János, Budavár díszpolgára és alpolgármestere kapta a Magyar PEN Club által alapított Illyés
Gyula díjat. Az elismerést a francia nyelvû mûvelõdés hazai, és a magyar mûvelõdés franciaországi ter-
jesztésében kifejtett munkásságáért vehette át a népszerû író, újságíró. 

A Remembrence Day - az Emlékezés Napja - az elsõ világháborút befejezõ fegyverszünet évfordulója,
november 11-ét megelõzõ vasárnap. Ezen a napon a Brit Nemzetközösség országai az elsõ és a második
világháborúban meghalt hõsök emléke elõtt tisztelegnek. Az idei megemlékezésen a Budavári Önkor-
mányzat is részt vett Marlowban. Az ezzel egyidõben, a solymári katonai temetõben megtartott koszo-
rúzási ünnepségen is képviseltettük magunkat. 

2010 elõtt nincs esély arra, hogy a
fõváros felújítsa a kezelésében
lévõ vári utakat - derült ki azon az
egyeztetésen, amelyet a Fõvárosi
Önkormányzatnál tartottak a
fõvárosi útfelújítási programról. A
tájékoztató után a polgármester
elmondta, hogy a fõváros kezelé-
sében lévõ vári utak, vagyis ahol a
busz jár, katasztrofális állapotban
vannak, pedig a fõváros vezetése
tíz éve ígéri a rendbetételt.
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Cselényi László és Sebestyén Márta a díjátadáson

Szentháromság tér 2008’ - balesetveszélyes fõvárosi útszakasz



November 10-én, rendkívüli Képviselõ-testületi ülésén a Budavári Önkormányzat határozatban tiltako-
zott a kiemelt vári fejlesztés tervezési és engedélyezési folyamata ellen, és azonnali változtatási tilalmat
rendelt el a Dísz tér – Szent György tér közötti épülettömbre. A törvényben biztosított lehetõséggel azért
élt a testület, mert a hajdani Honvéd Fõparancsnokság épületére vonatkozó tervezési folyamat az utolsó
hónapokban kapkodva, ötletelve zajlott, és így nem látta biztosítottnak azt, hogy a beruházás mind lát-
ványában, mind megjelenésében méltó módon illeszkedik a történelmi környezethez. November végi tes-
tületi ülésén az Önkormányzat megerõsítette, hogy a 11 milliárd összköltségre tervezett beruházás a
többi, mintegy 6 milliárd forint értékû projektelemét fontosnak és megvalósíthatónak tartja. 

90. születésnapja alkalmából a polgármester köszöntötte Budavár díszpolgárát, dr. Vigh Bélát. 2008.
második felében ünnepelte 100. születésnapját Beöreöndy János és Bitskey Béláné, Nelli néni, valamint
Ghéczy László. 

Puskás Ferenc halálának második évfordulóján írta alá dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Gundel Ta-
kács Gábor, a Tabáni Spartacus SKE Labdarúgó Utánpótlás Szakosztályának elnöke és Mészáros Lõrinc,
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke azt a partnerségi szándéknyilatkozatot, amelynek célja,
hogy a labdarúgást kedvelõ gyermekek, fiatalok megfelelõ színvonalú felkészülésben részesülhessenek és
játéklehetõséget kapjanak. 

A Mátyás Emlékév és az Európa a Polgárokért Testvérvárosi találkozók program keretében a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium és a Budavári Önkormányzat Mátyás kupa címmel rendezett sportvetélkedõt, ame-
lyen részt vett a kolozsvári Báthory Líceum, a prágai J. Guth Jarkovsý Alapiskola és Gimnázium, az I.
kerületi Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Az iskolák csapatai kosárlabdában
és labdarúgásban mérték össze erejüket. Õsszel tudományos konferenciát is rendezett a Szilágyi
Gimnázium a középiskolás diákoknak ,,Mátyás és a reneszánsz” címmel. 
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Ilyen volt... és ilyen lett volna a hajdani Honvéd Fõparancsnokság a Dísz térrõl nézve



November 16-án hajnalban, egy hónappal
hetvenhetedik születésnapja elõtt elhunyt
Gyurkovics Tibor, számos rangos irodalmi
díj kitüntetettje. Egyebek mellett 1982-ben
József Attila-díjat kapott, 1994-ben Kossuth-
díjjal tüntették ki. 1997-ben elnyerte a Ma-
gyar Örökség-díjat, 2001-ben a Magyar Mû-
vészetért Díjat. A Budavári Önkormányzat
díszpolgári címet adományozott az írónak.
Elnöke volt az alternatív Kossuth-díjat létre-
hozó Alternatív Magyar Mûvészeti Díj Ala-
pítvány kuratóriumának. Halálával pótol-
hatatlan veszteség érte a magyar irodalmat.
December 4-én, temetésének elõestéjén a
Budavári Önkormányzat búcsúztatást szer-
vezett a Városházán, ahol barátok, pálya-
társak emlékeztek Gyurkovics Tiborra. 

November 20-a a Gyermeki Jogok Nemzetközi Napja. Ebbõl az alkalomból a Budavári Önkormányzat
civil szervezetek kezdeményezésére gyermekjogi konferenciát rendezett a Városházán. A megnyitón a

polgármester azt hangsúlyozta, hogy a gyermekek
védelme közös ügyünk, hiszen a jövõnkrõl van szó. 

A Casanova ház után elkészült a Batthyány tér
másik mûemlék házának felújítása is. Novemberben
tartották a „Négy Évszak” ház mûszaki átadását. A
felújítás során megszépült a ház homlokzata, reno-
válták a tetõszerkezetet, és megújult a lépcsõház is.

A mûemlék felújítására az Önkormányzat a fõváro-
si városrehabilitációs pályázaton nyert támogatást.
A beruházás értéke meghaladta a 60 millió forintot. 

Az év végére elkészültek azok a tervek, amelyek
alapján, - ha a pénzügyi források lehetõvé teszik -
a következõ években megvalósulhat a Batthyány
tér felújítása és a Kölcsey szobor környezetének
rendezése. Ennek érdekében az Önkormányzat
egyeztetést kezdeményezett a BKV-val és a Máltai
Szeretetszolgálattal.
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Munka közben - a Batthyány téri Négy Évszak ház 

Év végére már megmutatkozott a mûemlék teljes szépsége

Gyurkovics Tibor (1931-2008)



November 26-án, Babits Mihály szü-
letésének 125. évfordulóján a Bu-
davári Önkormányzat szobrot állí-
tott a Krisztinavárosban, a Vérme-
zõn. Babits elsõ fõvárosi köztéri
szobra az októberben elhunyt Mar-
ton László szobrászmûvész alkotása.
- A mély klasszikus mûveltséggel
rendelkezõ Babitsot kortársai, a
nyugatosok ,,homo moralis”-ként,
azaz erkölcsi emberként, az erkölcs
embereként tartották számon. Eb-
bõl az erkölcsi nagyságból fakad Ba-
bits saját korát és kortársait is felül-
múló ereje, ebbõl fakad megalku-
vást nem tûrõ hûsége. Hûsége Is-
tenéhez, hûsége magyarságához, és
hûsége az írástudó ember behódo-

lást nem tûrõ szent hivatásához - mondta avatóbeszédében Nagy Gábor Tamás. A szobor felavatása után
Oberfrank Pál színmûvész szavalta el az ,,Esti kérdés” címû verset, amely vers ihlette Marton Lászlót a
szobor megformálására. Babits Mihálynak állít emléket a szobor mellett található idézet-fal is, amelyre
Budavár díszpolgárai és a Budavárért Emlékéremmel kitüntetettek ál-
tal választott Babits-idézetek kerültek fel. 

Az évfordulóhoz kapcsolódva, a szoboravatást megelõzõ napon
mutatták be a Márai Szalonban „A sziget nem elég magas” címû Babits
verseket tartalmazó CD-t. Az összeállítást Szigethy Gábor szerkesztette,
és kiváló színészek közremûködésével készült 2008. novemberében.

November 28-án, 29-én és 30-án ,,Babits zarándoklat - Három ház, tíz
év” címmel hirdetett kulturális programsorozatot a Budavári Önkor-
mányzat. Ennek keretében emléktáblákat avattak a költõ egykori krisz-
tinavárosi lakóházain: az Attila út 133. szám, az Attila 103. szám és a
Logodi utca 31. szám alatti házakon. Az egyes táblák felavatása után a
program a Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériájában folytatódott, ahol az emlékkiállítás korabeli
bútorokkal és berendezési tárgyakkal, fotókkal idézte fel Babits Mihály és Török Sophie budai otthonait.

631 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Fõvárosi Városrehabilitációs pályázaton a
kerület, amelyet a következõ két évben használhat fel. Az Önkormányzat összesen kilenc épület felújí-
tására nyújtott be dokumentációt, és mind a kilenc épület felújítására kapott támogatást. Várhatóan a
jövõ évben megkezdõdik az Iskola utca 12. szám és az Iskola utca 14. szám alatti mûemlék lakóépüle-
tek teljes felújítása, a Pala utca 8. szám alatti elbontott lakóépület szárny visszaépítése, a Petermann
bíró utca 9. szám alatti mûemlék lakóépület teljes felújítása és bõvítése, a Döbrentei utca 15. szám alat-
ti mûemlék lakóépület teljes felújítása, a Bécsi kapu tér 8. szám alatti lakóépület, a Fõ utca 20. szám
alatti lakóépület, a Hunyadi János utca 18. szám és az Országház utca 22. szám alatti lakóépület tetõ
és homlokzat felújítása.

A 2006-2010-es ciklus félidejében, a novemberi Képviselõ-testületi ülésen az Önkormányzat módosítot-
ta a ciklusprogramot, amely meghatározza a következõ évek fejlesztési irányvonalait. A ciklusprogram-
ból kiderül, hogy az Önkormányzat gazdálkodása stabil, az elmúlt két évben végrehajtott szerkezeti
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Oberfrank Pál színmûvész a szoboravatáson



átalakítások eredményeként takarékosabbá vált az Önkormányzat mûködése. A következõ két év fejlesz-
téseit tekintve a ciklusprogram elsõsorban a városüzemeltetési feladatokra összpontosít. Az Önkormány-
zatnak a kormányzati megszorítások és a gazdasági válság miatt nincs lehetõsége nagy beruházások indí-
tására, de az apróbb, az emberek életminõségét javító beruházásokra nagy figyelmet fordít. 

December
A Budavári Önkormányzat 2008-ban is
megrendezte a hagyományos adventi
koncertsorozatot. November 30-án, ad-
vent elsõ vasárnapján Berecz András és
Juhász Zoltán karácsonyi mûsorát hall-
gathatták meg az érdeklõdõk. Decem-
ber 7-én a Purcell Kórus és az Orfeo Ze-
nekar adott Bach koncertet. Advent
harmadik vasárnapján a Kaláka Együt-
tes lépett fel. A hangversenysorozatot
az Angelika Leánykar fellépése zárta
advent utolsó vasárnapján. 

Decemberben megkezdõdött a Czakó utcai beruházás, amelynek keretében egy 4300 négyzetméteres fit-
ness és wellness központ épül szaunával, gõzfürdõvel, melegvizes medencével, ahol majd a környékbe-
li óvodások és iskolások is megtanulhatnak úszni. A rézsûs feltöltés helyére épülõ sportközpont tetejé-
re is sportpályák kerülnek, télen mûkorcsolyapálya várja a mozogni vágyókat. A beruházás a vállalkozói
tõke ésszerû bevonásával valósul meg, és közel 1 milliárd forinttal növeli a kerület vagyonát. A beruhá-
záshoz kapcsolódóan az Önkormányzat 2009-ben korszerûsíti a nyári diáktábor étkezõjét. 
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,,Szabad-e ide bejönni Betlehemmel?” - a Kaláka együttes mûsora

A tervezett létesítmény látványterve



December 3-án osztották ki az Év Honlapja 2008 díjakat. A Budavári Önkormányzat Mátyás Emlékévet
népszerûsítõ weboldala, a www.matyaseve.hu lett az év legjobb kulturális honlapja. Az Önkormányzat
nyáron megújult hivatalos oldala, a www.budavar.hu az Év Honlapja 2008 különdíjat nyerte el kormány-
zat-önkormányzat kategóriában. 

A Budavári Önkormányzat az év vége alkalmából díjazta az I. kerületi oktatási intézményekben tanuló,
kiemelkedõ sporteredményt elért diákokat. Az Városházán tartott ünnepségen 18 ifjú bajnok vehette át
az emlékplakettet. 

December 10-én a polgármester fogadta a kerületi egyházi közösségek vezetõit. Hagyomány, hogy az
adventi idõszakban az egyházak képviselõi beszámolnak az év számukra fontos eseményeirõl és a jövõ-
beni terveikrõl. Az Önkormányzat másfél millió forintos támogatást adott az egyházaknak, amelyet azok
a rászorulók megsegítésére, karácsonyi programok szervezésére fordítanak. 

Karácsony közeledtével 6000 Ft értékû utalvánnyal segítette az idõs embereket és a rászoruló családo-
kat az Önkormányzat. A támogatásból a nagycsaládosok és a 80 éven felüli polgárok részesültek. 

December 12-én, halálának 15. évfordulóján megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartott Antall
József miniszterelnök I. kerületi szobránál az Önkormányzat. Az eseményen részt vett a néhai minisz-
terelnök özvegye is, aki a kerület polgármesterével közösen koszorúzta meg a kormányfõ szobrát. 

Az adventi idõszakban Betlehembõl, a Születés Temp-
lomából indult útjára és magyar cserkészek segítségével
érkezett Budapestre, a Duna Televízió épületébe a Sze-
retet Lángja, amelyet a fõvárosi kerületek nevében Nagy
Gábor Tamás vett át. Az I. kerület vezetõje felkérte a ke-
rületi polgármestereket, csatlakozzanak a kezdeménye-
zéshez, és vigyék tovább Budavárából a Szeretet Lángját.

Idén is ünnepi díszkivilágítás került a Hunyadi útra és a
Tóth Árpád sétányra. A kerületi játszótereken az Önkor-
mányzat - a gyerekek és a szülõk örömére - feldíszítette
a fenyõfákat. A kerület karácsonyfáját ismét a Város-
házán állították fel. 

Évadzáró estjén a karácsonyra készült Kállay Katalin és
Kállay Gábor zenemûvészek és Lukács Sándor színmû-
vész részvételével a Márai Szalon. Az év második felében
a Szalon vendége volt mások mellett dr. Dankó Katalin
régész, a Sárospataki Rákóczi Vár igazgatója, dr. Hörcsik

Richárd, Sárospatak polgármestere, ifj. Hörcsik Richárd borász és dr. Perényi János nagykövet, a hajdani
sárospataki várurak leszármazottja. Októberben az 1956-os forradalomra emlékezett a Szalon Mészáros
Tibor irodalomtörténész, Szarvas József színmûvész és Tóth Ferenc borász segítségével. 

December 20-án a Városházán tartották a nagycsaládosok karácsonyát. Az Önkormányzat 10 ezer
forint értékû ajándékcsomagot adott át a három vagy több gyermeket nevelõ családoknak, illetve a
gyermekeiket egyedül nevelõ szülõknek. Az idõsek és egyedülállók karácsonyát december 23-án tartot-
ták a Magyar Telekom székházban. A résztvevõk az ünnepi mûsor után apró ajándékokat kaptak az
Önkormányzat jóvoltából. 
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