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A címlapon a Halászbástya 2008-2009-ben felújított Híradás-tornya,
a hátsó borítón a tornyot õrzõ egyik kõvitéz szobra látható.
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Köszöntõ
Tisztelt Olvasók, kedves Budaváriak!

Ahogyan azt már megszokhatták, Önkormányzatunk minden év elején
összeállítja a kerület elmúlt évérõl szóló Beszámolót. Számot adunk
eredményeinkrõl, közös sikereinkrõl, veszteségeinkrõl és természetesen
az elõttünk álló feladatokról.   

Sok minden megváltozott körülöttünk az elmúlt évben. A válság szin-
te valamennyiünk életében kézzelfogható közelségbe került, a megszorí-
tások minden család életében nehézségeket okoznak. A munkanélküli-

ség, az elszegényedés miatt sokan a legszükségesebb javakhoz sem jutnak hozzá. Szá-
mukra mindennapos a betevõért, a megélhetésért, a gyermekeik jövõjéért való aggoda-
lom. Segítséget pedig egyre kevesebbet remélhetnek. 

Éppen ezért Önkormányzatunk a mögöttünk hagyott évben azt tartotta szem elõtt,
hogy segítõ kezet nyújtson a hiányt szenvedõknek, a bajba jutottaknak. Nem hagyhat-
juk, hogy a válság a kerület lakóinak leszakadását, teljes elszegényedését okozza. Gaz-
dálkodásunknak köszönhetõen olyan programokat indíthattunk az elmúlt évben, amely
valódi segítséget jelentett a rászoruló családoknak és vállalkozónak. Bevételekrõl mond-
tunk le, hogy a helyiségeinkben mûködõ üzletek ne zárjanak be, az itt dolgozók megtart-
hassák állásukat. Pályázatokat hirdettünk a karitatív és civil szervezetek támogatásá-
ra. Segítettük a díjhátralékosokat, pótoltuk az elvont 13. havi nyugdíjat, a családoknak
kedvezményes üdülést biztosítottunk. Ezeknek a programoknak nincs gazdasági érte-
lemben vett hasznuk. Mégis, erkölcsi kötelességünk, hogy gondoskodjunk, hogy megpró-
báljunk támasz lenni a bajban.  

Ma sokszor azt érezhetjük, hogy szinte kizárólag az anyagi javak kerülnek elõtérbe.
Én mégis azt vallom, hogy a világ összetartó ereje a szolidaritás. Az erõsek kötelessége
a gyengék gyámolítása, a közösségek életben tartása. Megkezdett karitatív programja-
inkat ezért 2010-ben is folytatjuk a kerületben lakók érdekében. 

Bizonytalan, válságos és változásokkal teli év elõtt állunk. Remélem azonban, hogy
az összetartozás érzése átsegít mindannyiunkat az akadályokon és közösen örülhetünk
majd sikereinknek. 

,,Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bõséggel” – írja Kölcsey Ferenc. Január 22-éhez,
a Himnusz megszületésének napjához közeledve kívánom, hogy meghallgatásra találjon
nemzeti fohászunk.  

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Január
Annak érdekében, hogy az ügyfelek minél kényelmesebben tudják ügyeiket intézni, év elejétõl újabb
szolgáltatásokkal bõvültek az Ügyfélszolgálati Irodák. A Vizivárosban, az Iskola utcai ügyfélszolgálaton
lehetõség van az Okmányirodán igényelt kész iratok átvételére, a Kapisztrán téri ügyfélszolgálaton pedig
elõzetesen idõpontot foglalhatnak az ügyfelek az Okmányirodába. Így jóval kevesebbet kell utazgatni
egy-egy okmány átvételéért. 

Tabáni régészeti leletek 2008 címmel az év elején új kiállítás nyílt a Tabán Múzeumban. A tárlat a budai
fõgyûjtõcsatorna építését megelõzõ régészeti feltárás során elõkerült tárgyi emlékeket mutatta be.
Sajnos, a rosszul elõkészített és elhúzódó fõgyûjtõcsatorna építés egész évben sok bosszúságot okozott
a kerület lakóinak, elsõsorban a rakparton élõknek. Hónapokra lezárták az utat, többen panaszkodtak,
hogy éjszaka is zajlik munkavégzés a Várkert rakparton, ami zavarja az itt élõket. A Budavári Önkor-
mányzat zajszint mérést rendelt meg, illetve saját eszközeivel kontrollméréseket végzett, amelyek alap-
ján egyértelmûvé vált, hogy jogos volt a panasz. Az Önkormányzat a továbbiakban nem engedélyezte az
éjszakai munkavégzést. 

Reneszánsz palotává változott a Magyar Kultúra
Alapítvány székháza január 17-én. A Budavári
Önkormányzat ugyanis Reneszánsz Bállal búcsú-
zott a Mátyás Emlékévtõl. A rendezvény fõvéd-
nöke Mádl Dalma asszony volt, a Mátyás Emlék-
év Védnöki Testületének elnöke. 
A farsangi mulatságon a korhû jelmezekbe öltö-
zött vendégek Hunyadi Mátyás, Magyarország
királya és aragóniai Beatrix királyleány egybeke-
lését ünnepelték. A ceremóniamester segítségé-
vel az udvar és a Budavár Szabad Királyi Város
polgárai, vendégei felidézték Mátyás és Beatrix
eljegyzését, a királyleány utazását Nápolyból Bu-
dára. A budai bíró – dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester – a bálhoz illõ reneszánsz jelmezben,
hódolattal köszöntötte a királyt és jegyesét, majd
a jó uralkodó erényeire és a budai polgárok elvárásaira hívta fel a figyelmüket. A játékban Mátyás királyt
természetesen Helyei László játszotta. A jó hangulatról az udvari bolond, a visegrádi bajvívó vitézek, a
fanfárosok, a Stella Kamarakórus, a Musica Historica, a Musica Profana és a Tabulatúra együttesek gon-
doskodtak. A mûsorban elhangzott az emlékévre íródott Újjászületés címû dal, amelyet a négyszeres
platinalemezzel büszkélkedhetõ Szabó Csilla énekelt. 

A reneszánsz évhez kapcsolódva, január 21-én avatták fel a Budai Várban Antonio Bonfini itáliai huma-
nista, Mátyás király történetírójának szobrát. Az eredeti alkotás a II. világháborúban megsemmisült, a
most felállított szobrot Bonfini szülõvárosában, az olaszországi Ascoli Picenóban található kópia alapján
öntötték újra. Az avatáson Hiller István oktatási miniszter mondott beszédet. 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Budavári Önkormányzat Kölcsey Ferenc szobránál tartotta
megemlékezését. Elõször verssel idézték meg a Himnusz költõjének alakját, majd a polgármester hívta
fel a figyelmet Kölcsey örökérvényû szavaira: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” Eleink fel-
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ismerték, hogy a kultúra, az oktatás, a mûvelõdés jelenti a kivezetõ utat a válságos idõkbõl. Jól példázza
ezt az, hogy Buda 1686-os ostroma után az itt élõk elsõ dolga volt, hogy iskolát alapítottak Budán. Ma,
a válsággal terhelt idõkben az oktatásra, a mûvelõdésre kellene áldozni, ám az állam már szinte teljesen
kivonult errõl a területrõl, alig áldoz kulturális célokra. Ilyen helyzetben fontos tudni és látni, hogy a szí-
vünkben ott él a hagyomány, magyarként ünnepeljük a kultúra napját – mondta a polgármester. Este a
Budavári Mûvelõdési Házban Kodály Zoltán dalaiból hangzott el összeállítás. 

2009-ben is folytatódott a népszerû Márai Szalon. Minden hó-
nap utolsó keddjén Szigethy Gábor és meghívott vendégei várták
a közönséget az Úri utcába. A félév során mások mellett a Szalon
vendégei voltak Andrejszki Judit énekes, csembalómûvész, Tro-
kán Péter színmûvész, Nagy Viktor, a Gyõri Nemzeti Színház
igazgatója, Orosz István grafikus, Berecz András mesemondó.

A Budavári Önkormányzat az elsõ félévben városrészi lakossá-
gi fórum-sorozatot tartott. Ennek keretében elsõként a Várban,
majd a Vizivárosban, a Krisztinavárosban, végül pedig a Tabán-
ban, a Naphegyen és a Gellérthegyen élõkkel ismertette az Ön-
kormányzat az eddigi eredményeket és a jövõbeni terveket, va-
lamint a Képviselõ-testület által megalkotott Integrált Városfej-
lesztési Stratégiát. Az Önkormányzat tervei között szerepel a
Szentháromság tér és a Hess András tér környékének rendezé-
se, megújítása, a mûemlékházak felújításának folytatása. A fó-
rumon a legtöbben a vári utakra és a környezetszennyezõ vár-
buszokra panaszkodtak. Mindkét feladat a fõváros hatásköré-
be tartozik, a Budavári Önkormányzat eddig hiába kérte a fel-
újításokat.

Február
Február 4-én, 98. születésnapján az Önkormányzat vezetése köszöntötte Püski Sándort, a kerület dísz-
polgárát. Püski Sándor a magyar irodalom és kultúra, különösen a népi irodalom és a népi mozgalom
emblematikus alakja. 70 éve kötelezte el magát a könyvkiadás mellett, az I. kerületben, a Krisztina kör-
úton nyitotta meg híres könyvesboltját. 

Február 6-án ülésezett az Operatív Barlangbizottság, amelynek összehívását azért kezdeményezte a pol-
gármester, hogy az Önkormányzat a szakhatóságoktól kapjon tájékoztatást a Citadella Kristálybarlang-
gal kapcsolatban. A Bérc utca 4/a szám alatti ingatlanon lévõ barlangot egy építkezés során 2006. decem-
berében fedezték fel. Az építkezés folytatását a hatóságok úgy engedélyezték, hogy az építtetõ lehetõvé
teszi a barlang közterületrõl való megközelítését. Helyszíni szemlék tapasztalatai és a barlangászok
elmondása alapján ez nem történt meg. Az Operatív Bizottság ülésén a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szakállamtitkára erõteljesebb hatósági fellépést helyezett kilátásba. 
A Bizottság áttekintette a Várbarlang helyzetét is, miután egy 2008. év végi jogszabály-módosítás ren-
dezte a barlang kezelõi jogának kérdését. A polgármester fotókkal illusztrálva mutatta be, hogy a bar-
langrendszerben repedések és vizesedések keletkeztek, az aládúcolások több helyen elkorhadtak. Ha-
raszthy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium természet- és környezetmegõrzési szakál-
lamtitkára arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy lehetõség van a legszükségesebb munkálatok
elvégzésének pályázatok útján történõ finanszírozására. 
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2009-ben emlékeztünk Móra Ferenc halálának 75. évfordulójára. Ebbõl az
alkalomból az író szülõvárosa, Kiskunfélegyháza küldöttsége, dr. Garai Ist-
ván országgyûlési képviselõ, alpolgármester, Endre Sándor alpolgármester,
Rosta Ferenc, a helyi Móra Ferenc Gimnázium igazgatója, valamint Nagy
Gábor Tamás, a kerület polgármestere megkoszorúzta Móra Ferenc emlék-
tábláját hajdani lakóházának a falán a Budai Várban. 

A Sziklakórházban 1944-45-ben és 1956-ban hõsiesen helytálló orvosok,
nõvérek, önkéntesek és a sebesült katonák, civilek emlékére avattak emlék-
táblát február 10-én, a kórház megnyitásának 65. évfordulóján. A megemlé-
kezésen részt vettek egykori ápolók és sebesültek is. 

Budapest ostromára, az 1945-ben, a budapesti harcokban hõsi halált halt kato-
nákra és a polgári áldozatokra emlékezett február 12-én a Budavári Önkor-
mányzat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a
budavári Magdolna-torony, az egykori budai helyõrségi templom tövében.
Másnap, február 13-án ugyanitt a Budavári Mûvelõdési Ház szervezésében
Sediánszky János alpolgármester a háborús pusztításról beszélt. Az Irka Kör
tagjai az elõadott versekkel az emberekben élõ békevágyat idézték meg. 

Február 20-án tartotta ülését a Budavári Szociálpolitikai Kerekasztal, amely megtárgyalta és elfogadta a
2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervet. Sajnos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi - gaz-
dasági válság miatt egyre több ember veszti el munkahelyét. Számukra az Önkormányzat a közmunka-
program indításával próbál segítséget nyújtani. 

A Budavári Önkormányzat 2008-ban tízmillió
forintot ajánlott fel a Filozófiai Kert címû szo-
borkompozícióból ellopott három szobor újra-
öntésre. Ehhez 2009-ben a Fõvárosi Önkor-
mányzat is csatlakozott, így megkezdõdhetett a
szoboralakok újraöntése Japánban. A Filozófiai
Kert hamarosan újra teljességében látható majd
a Gellérthegyen. 
Ismeretlen tettesek még 2007. áprilisában lop-
tak el három szobrot – Assisi Szent Ferenc,
Bodhidharma és Gandhi alakját – Wágner Nán-
dor kompozícióból. Akkor a rendõrség nyomo-
zást indított, a Budavári Önkormányzat pedig 1
millió forintos nyomravezetõi díjat ajánlott fel.
A tetteseket nem sikerült elfogni, de azóta térfi-
gyelõ kamerákkal is védik a környéket. 

Február 24-én a Szuverén Máltai Lovagrend uralkodó Nagymestere, Matthew Festing látogatta meg a Fõ
utcai Gondviselés Házát. A lovagrend nagymestere a Köztársasági Elnök meghívására tartózkodott Ma-
gyarországon. A meghívás apropója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 20. évfordulója
volt. Ebbõl az alkalomból három nappal késõbb az Önkormányzat a Fõ utcai Gondviselés Házában élõk
számára egy nagyképernyõs plazma televíziókészüléket adott át. Az ünnepségen a polgármester köszö-
netet mondott a Szeretetszolgálat munkájáért, amelyet az elesett és bajba jutott emberek érdekében
végez. 

Hamarosan kiegészülhet a Filozófiai Kert a Gellérthegyen

Móra Ferencre emlékeztünk



A Képviselõ-testület februári ülésén fogadta el a kerület 2009-es költségvetését. Az állami források jelen-
tõs csökkenése, és a vártnál nagyobb infláció ellenére az Önkormányzat 2009-ben sem kényszerült hitel-
felvételre, intézmény-bezárásra és jelentõs megszorításokra. Ez elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a
korábbi években sor került az intézmények és a Polgármesteri Hivatal mûködésének racionalizálására,
takarékos gazdálkodással sikerült tartalékokat képezni.  Míg számos más önkormányzat napi mûködé-
si gondokkal küzd, a Budavári Önkormányzat valamennyi kötelezõ feladatát ellátta, és folytatta a kerü-
letben élõk kényelmét, biztonságát szolgáló programokat, így például a legnagyobb költségráfordítást
igénylõ Maros utcai szakrendelõ üzemeltetését, a Zamárdi üdülõ fenntartását, a graffiti-mentesítést.  A
pénzügyi tartalékok lehetõvé tették, hogy a Budavári Önkormányzat válságkezelési csomagot dolgozzon
ki a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások és családok megsegítésére.  Nem csökkent a társasházaknak és
a civil szervezeteknek nyújtott támogatás, sõt, az Önkormányzat növelte a karitatív célra fordítható
összegeket is, és bõvítette az igénybe vehetõ szociális szolgáltatások körét. 

Március
Március elején a Vizivárosban folytatódott a városrészi
lakossági fórum-sorozat. A polgármester elõször az ed-
dig elvégzett fejlesztési munkákról számolt be. Az el-
múlt két évben a Vizivárosban elkészült a Szalag u. 12.,
a Szalag utca 18., a Szalag utca 20., és a Toldy Ferenc ut-
ca 4. számú mûemlékházak felújítása, amelyek összesen
több mint 310 millió forintba kerültek. A Batthyány té-
ren az Önkormányzat beruházásában megújult a Casa-
nova ház és Négy Évszak ház. A hosszútávú vizivárosi
fejlesztési tervek között szerepel a Batthyány tér felújítá-
sa, a közterület rendezése.  

Megtartotta soron következõ ülését a Budavári Idõsügyi
Tanács, amely nyilatkozatban tiltakozott a kormányzati
megszorítások, a 13. havi nyugdíj elvonása ellen. Egy
társadalom, vagy közösség sem engedheti meg magá-
nak, hogy bizonytalanságban hagyja vagy szegénységre
ítélje a leszakadókat, tovább mélyítse a társadalmi szeg-
regációt. Ezért a Tanács felkérte a kormányt, hogy a ter-
vezett intézkedések, a nyugdíjasok, a családok, valamint
a bérbõl és fizetésbõl élõk terheinek növelése helyett az államigazgatási kiadások csökkentését helyezze
elõtérbe. Arról is döntöttek a résztvevõk, hogy közös tanácskozásra hívják az országban mûködõ többi
idõsügyi tanácsot.  

A pénzügyi nehézségek ellenére az Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a lakosság biztonságát.
Éppen ezért hét új kamerával bõvítette az I. kerületi térfigyelõ rendszert. A térfigyelõk létesítésére egyre
nagyobb igény mutatkozik, ugyanis a közbiztonság helyzete fokozatosan romlik az országban. Az új
kamerák átadására március 10-én került sor. Az önkormányzat beruházásában a Gránit lépcsõ - Lovas
út keresztezõdésnél, az Attila út - Bugát lépcsõ sarkánál, az Alagút utca - Attila út keresztezõdésnél, a
Clark Ádám térnél, a Szarvas térnél, a Gellérthegyi Víztározónál (a Filozófiai Kertnél) és a Krisztina körút
– Roham utca sarkánál kerültek kihelyezésre az új eszközök. A térfigyelõ rendszer bõvítésére a Budavári
Önkormányzat mintegy 18 millió forintot fordított. A rendszert a rendõrség mûködteti, a fejlesztési és
üzemeltetési költségeket a Budavári Önkormányzat finanszírozza. Emellett az Önkormányzat támogat-
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ja a Polgárõrséget, valamint a Közbiztonsági Közalapítványon keresztül jelentõs anyagi ráfordításokkal
segíti a rendõrök munkáját. Ezen a napon tartotta szokásos éves értékelõjét a kerületi rendõrkapitány-
ság. Kesztyûs Rudolf kapitányságvezetõ a létszámgondot nevezte az egyik legnagyobb problémának. 

Földalatti víztározót fedeztek fel a Budai Fõgyûjtõcsatorna építése közben, az Ybl Miklós téren. A földmun-
kák során, amelyeket a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából folyamatosan figyelemmel
kísérnek a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) régészei, véletlenül bukkantak a kivitelezõk a közmûtér-
képen nem szereplõ létesítményre. A pillérekkel alátámasztott nagyméretû, csarnokszerû helyiséget való-
színûleg a Várbazár és a királyi palota vízmûve, a Várkioszk építésével együtt (1874-82) alakították ki. A
ciszterna feltehetõleg a Várbazár és a mögötte lévõ királyi kertek vízellátásában kapott szerepet. 

A Budavári Önkormányzat a Dísz téren, a Honvéd
emlékmûnél tartotta március 15-i megemlékezését.
Az ünnepségen a kisebbségi önkormányzatok, a pár-
tok helyi szervezetei, valamint a civil szervezetek kö-
zösen rótták le tiszteletüket az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emléke elõtt. – A pest-budai polgá-
rok az elnyomó rendõrállam és az idegen katonaság
dacára azt érezték, hogy összetartoznak és szabadok –
és szabadok is lettek. Azóta egyetlen nemzedék sem
kerülheti meg a márciusi ifjakat, ha cselekedni akar,
ha meg akarja határozni feladatait. Minden korszak-
ban õk lettek a példa, a kiindulópont, akik az árnyék-
ból a fény felé fordítják a nemzet jobbik énjét – mond-
ta beszédében a polgármester. 

Március 16-án az Önkormányzat vezetése, a Budavári Általános Iskola diákjai és a Budavári Lakosok
Szövetsége közösen emlékezett meg Hunyadi László kivégzésének évfordulójáról a Csikós-udvarban lévõ
emléktáblánál. A polgármester Hunyadi László áldozatvállalásáról beszélt, amely hozzájárult ahhoz, hogy
öccse, Mátyás az egyik legdicsõbb magyar uralkodóvá váljék.

Olyan komplex válságkezelési csomagot fogadott el a Képviselõ-testület, amely nem pusztán a rászo-
ruló családoknak, hanem a gazdasági-pénzügyi válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is
segítséget nyújt. A magánszemélyeknek az Önkormányzat - a HÉRA Alapítvánnyal közösen - segít a
díjhátralék rendezésében, és kedvezményes üdülési lehetõséget biztosít. Újonnan bevezetett szolgálta-
tásként az idõs, rászoruló embereknek a lakásában elvégezi a legszükségesebb karbantartási, festési
munkákat. Döntés született arról is, hogy tíz millió forintos keretösszeggel karitatív pályázatot írnak ki.
A vállalkozások támogatása érdekében az Önkormányzat 2010 végéig nem emeli a helyiségbérleti díja-
it, ezzel – közvetett módon - 60 millió forinttal segített a vállalkozásokat. A válságkezelési alap része
az is, hogy az Önkormányzat elõsegíti a kerületi önkormányzati tulajdonú helyiségekben üzemelõ és
lakossági szolgáltatást nyújtó vállalkozások hitelfelvételét. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara I. kerületi szervezete elõremutató, jó kezdeményezésnek
nevezte a válságkezelési csomagot. Dr. Lábody Imre elnök a kerületi vállalkozások nevében köszönetet
mondott azért, hogy az Önkormányzat – a budapesti önkormányzatok közül egyetlenként – a válság-
ban segítséget nyújt.

Március végén ingyenes gallyaprítási akciót szervezett az Önkormányzat a kerületben. A lakók által
összegyûjtött gallyakat speciális eszközzel aprították fel a helyszínen. A keletkezett zúzalék elszállításá-
ról is az Önkormányzat gondoskodott. 
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Az emlékezés virágai a Honvéd szobornál



Megújult a Magyar Kultúra Alapítvány díszlépcsõ-
háza és aulája. A második világháború óta most
elõször az eredeti állapot került vissza: a krémszí-
nû falakon, a bordák mentén, növényi ornamenti-
kájú díszítõ festés motívumai láthatók. A felújítást
a Nemzeti Kulturális Alap Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégiuma, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal és az egyik kereskedelmi bank támogatta.
A Szentháromság téren található épület 1904-ben,
eredetileg Pénzügyminisztériumnak készült, neo-
gót stílusú épület fennállása óta mindig mozgal-
mas események színhelye. Az 1980-as évekig, a
mai díszteremben mûködött a Várklub, itt játszott
az Illés, Echo, Omega, Nautilus zenekar.

Április
Kibõvítette a dohányzás tilalmáról szóló rendeletét a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete. Ápri-
listól már tilos a dohányzás az Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévõ általános és középisko-
lák zárt udvarain, sportterein valamint a Czakó Utcai Sport- és Szabadidõközpont sportolásra alkalmas
teljes területén. A játszótereken való dohányzást az Önkormányzat 2008-ban tiltotta meg, a példát több
kerületi önkormányzat és a fõváros is követte.    

Tavaszra megújultak a padok a Budai Vár területén. Az Önkormányzat összesen 70 új padot és 30 új
kerti széket helyezett ki a turisztikai szempontból legfrekventáltabb területekre, többek között a Szent-
háromság térre, a Hess András térre és a Tóth Árpád sétányra. Bár ezen  zöldterületek fenntartója a fõvá-
ros, a 4,5 millió forint értékû beruházást mégis a Budavári Önkormányzat végezte el.  

A Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpontban 2009-ben is megrendezték a Tavaszköszöntõ Sport- és
Egészségnapot. Április elsõ hétvégéjén a sportversenyek és vetélkedõk mellett a rendezõk az egészséges
életmód kialakításához adtak tanácsokat. 

Budapesten járt a Dalai Láma közép- és kelet-európai megbízottja. Ceten Szamdup (Tseten Samdup)
április 6-án látogatást tett a Városházán, és megbeszélést folytatott dr. Nagy Gábor Tamás polgármester-
rel. A Tibetet Segítõ Társaság a Sambhala Tibet Központ az I. kerületben, az Attila úton mûködik. 
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Megújult díszlépcsõház a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

Az egységes utcakép jegyében a Szentháromság téren is kicserélték az elavult padokat   



Áprilisban a Krisztinavárosban élõknek szervezett városrészi lakossági fórumot az Önkormányzat veze-
tése.  Elõször a már elvégzett fejlesztésekrõl - a társasház-felújítási programról, a graffiti-mentesítési akci-
óról - számolt be a polgármester, majd a jövõbeni terveket ismertette. Ezek között szerepel a Roham utca
és a Horváth-kert felújítása. A kertben  megújul a közvilágítás, a burkolat és az utcabútorok. Elbontásra
kerülnek az elavult pavilonok, helyükre újak épülnek. Visszaállítják a híres Déryné szobor másolatát,
amely a II. világháborúban semmisült meg. 

Budavár testvérvárosa, a szlovéniai Lendva mutatta be turisztikai és kulturális életét az I. kerületben
élõknek. Április 7-én este a VITA Kamarakórusa adott nagysikerû koncertet a Magyar Kultúra Alapít-
vány székházában. A hangverseny elõtt Anton Balazek polgármester köszöntötte az érdeklõdõket. Más-
nap pedig a Pannon gyógyfürdõk mutatkoztak be. Lendvai vendégeink ízelítõt hoztak városuk gaszt-
ronómiájából, pereccel és muravidéki gibanicával kínálták az érdeklõdõket. A gyógyturizmus iránt ér-
deklõdõk kipróbálhatták a parafinos gyógypakolást is. 

Április 11-e József Attila születésnapja, a Költészet Napja. Az I. kerületben azonban nem csupán a köl-
tõre emlékezünk ezen a napon, hanem Márai Sándorra, aki szintén ezen a napon született és a Mikó
utcában élt és alkotott. A Költészet Napi megemlékezés szónoka Kányádi Sándor volt, aki a kerület iro-
dalmi vonzerejét, az itt élt alkotók sokaságát idézte fel. Az irodalom ma sokkal kevésbé része a minden-
napoknak, mint régen, amikor nem volt vetélytársa a szórakoztatásban – mondta, majd annak a remé-
nyének adott hangot, hogy mindig lesznek igazi olvasók.

Több akciót is rendezett a Budavári Önkormányzat a Föld Napján, április 22-én. A Váralja utcában, az
Alagút és a Sarló lépcsõ közötti területen, valamint a játszótereken takarítási akciót tartottak, amelyen
a kerületi lakosok és a diákok is részt vettek. A Dózsa téri labdázóban graffiti-mentesítés zajlott, a kerü-
leti fenntartású játszótereken pedig a szülõk bevonásával a csikkeket szedték össze. Civil szervezetek a
Gellért-hegyet takarították meg a hulladékoktól.

A Föld Napjára készült el a Tóth Árpád sé-
tány felújításának újabb szakasza. A Móra
Ferenc utca – Dísz tér közötti területen az
Önkormányzat megújította a zöldterülete-
ket, a padok alatt lévõ burkolatokat, vala-
mint díszcseresznyefákat és virágokat ül-
tettek. A felújítás 16 millió forintba került.
Az Önkormányzat tervei között szerepel a
sétány felújításának folytatása. 

A Budavári Önkormányzat fontosnak tartja,
hogy már a gyermekek figyelmét is felhívja
a környezetvédelem fontosságára. A Föld
Napja alkalmából a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság valamennyi kerüle-
ti óvodáscsoportnak és alsó tagozatos iskolai osztálynak egy olyan logikai, készségfejlesztõ játékot adott,
amely a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát mutatja be. 

Az elõzõ 3 évben nyújtott teljesítménye alapján a Szilágyi Erzsébet Gimnázium ismét elnyerte az ÖKO-
iskola címet. Ez a cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintû állami elismerése, amelyek iskola-
fejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedõen magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenn-
tarthatóság pedagógiai értékeit. 
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Tovább folytatódott a Tóth Árpád sétány szépítése



Elkészült a Várnegyed Galéria elõtti járda díszburkolata. Az Önkor-
mányzat fenntartásában mûködõ kiállítóhely így megújulva fogadhatta
a látogatókat. A Galéria 2009-ben is számos népszerû kiállítást rende-
zett. Tavasszal kortárs mûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás, Csiszér
Zsuzsi, a Párizsban élõ aatoth franyó, a Munkácsy-díjas Szotyory Lász-
ló, Hermann Levente, Gyõrffy László, Siegmud Ákos, a Svédországban
élõ Mayer Hella és a magyar származású svájci festõmûvész, Andreas
Berde mutatkozott be. Emlékkiállítást szerveztek a 10 éve elhunyt
Rozsda Endre szürrealista festõmûvésznek. Június 4-én, halálának 33.
évfordulóján Gyászunk a Színészkirályért címmel Latinovits kiállítást
rendeztek. Fényképek, filmek, hangfelvételek, színházi relikviák idéz-
ték meg a Színészkirály alakját.

Hivatalos látogatást tett a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete Budavár két testvérvárosában,
Bécs I. kerületében és Regensburgban április 23-26. között. A magyar képviselõk delegációját Bécsben
Ursula Stenzel, Bécs I. kerületének elöljárója, Regensburgban pedig Hans Schaidinger fõpolgármester és
a városi tanács tagjai fogadták. A szakmai megbeszéléseken a bajor város és Budavár együttmûködésé-
nek eddigi tapasztalatairól, valamint a további lehetõségekrõl esett szó. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ hasznosítási pályá-
zatot írt ki a Nemzeti Táncszínháznak otthont adó
épület üzemeltetésére. Ezzel veszélybe került a hazai
táncmûvészet intézménye. Sajtóhírek arról szóltak,
hogy az elsõ magyar nyelvû darabot bemutató Vár-
színházból luxus szállodát és vendégházat alakítaná-
nak ki. A hasznosítási pályázat ellen sajtótájékozta-
tón tiltakozott a magyar táncmûvész szakma. 
Nagy Gábor Tamás, a kerület országgyûlési képvise-
lõje megkérdezte, hogy milyen változtatásokat,
funkcióváltozást tervez a kormány a Várszínház és
a volt Karmelita-kolostor épületében. Az oktatási
minisztérium válaszában azt írta, hogy nincs tudo-
másuk arról, hogy bármilyen fórumon döntés szü-
letett volna a Várszínház és a Karmelita-kolostor funkcióváltásáról. Az ingatlannal a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. rendelkezik. A Várszínház kezelésével, hasznosításával kapcsolatban MNV Zrt. és a
Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. különbözõ elképzeléseket alakított ki, ezek pontos tartalmá-
ról a minisztérium sem kapott hivatalos tájékoztatást.

Április végén Eszközeink és módszereink címmel tartott szakmai konferenciát az I. kerületi Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum. A konferencián a polgármester arról beszélt, hogy nem pusztán gazdasági-
pénzügyi válság, de érték-válság is sújtja Magyarországot. – A társadalmi kohéziós erõ fellazul és az
egyén kiszolgáltatottá válik, elveszti a jövõképét. Ez ellen csak úgy lehet tenni, ha támogatjuk az értéke-
ket, a tanulást, a családokat, a gyermekvállalást. A drogokkal való kacérkodás pedig éppen ezeket az
értékeket kérdõjelezi meg – mondta bevezetõjében.

A Képviselõ-testületi ülésen döntöttek a Környezetvédelmi Programról és a Környezetvédelmi Alap felhasz-
nálásáról. Továbbra is kiemelt szempont a graffiti-mentesítés, amelyre 50 millió forintot lehet fordítani. Az
üres telkek takarítására, a zöldterületek védelmére, illetve az allergén gyomok irtására 6 millió forintot sza-
vaztak meg. A Környezetvédelmi Alapból fordítottak faültetési-akciókra és a kerület virágosítására is.
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Latinovits Zoltán 

Veszélybe került a Várszínház



Május
Utolsó állomásához érkezett a városrészi lakossági fórumsorozat. Május elsõ keddjén a Tabánban, a Nap-
hegyen, a Gellérthegyen elvégzett munkákról és tervekrõl számolt be az Önkormányzat. A városrészt
érintõ egyik legnagyobb beruházás a Czakó utcában épülõ Oxigén-Wellness központ. A tervek között
szerepel a Döbrentei utca és térsége fejlesztése, amelynek elsõ lépése az utca átmenõ forgalmának jelen-
tõs csökkentése lehet. 

A Budavári Önkormányzat évrõl-évre Beethoven hangversennyel tiszteleg annak emléke elõtt, hogy 1800.
május 7-én a bécsi klasszika legnagyobb zeneszerzõje, Ludwig van Beethoven Budán adott koncertet. A
2009-es elõadáson Várjon Dénes zongoramûvész és Christoph Richter gordonkamûvész idézte meg a
zeneszerzõ-óriás mûvészetét. – Számunkra a színház nem pusztán gazdaságilag jól hasznosítható épület,
sokkal inkább szentély – mondta köszöntõjében a polgármester, arra utalva, hogy a Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. hasznosítási pályázatot írt ki a koncertnek otthont adó Nemzeti Táncszínház épületre.

Május 8-án Fiume magyar emlékezete címmel nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, a tár-
latot Sólyom László köztársasági elnök nyitotta meg.  A kiállítás a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett
Skultéty Csaba magángyûjteménye révén valósult meg. – Ez a kiállítás lehetõvé teszi, hogy a mindenna-
pi élet apró emlékein keresztül benyomást szerezzünk arról, milyen lehetett Fiume abban a rövid és
virágzó korszakban, amikor a magyar jelenlét is belevegyült ennek a városnak olasz-horvát kultúrájába.
Sokat elmondanak ezek a mi hozzájárulásunkról, amelyre büszkék lehetünk, s amelyhez nem fûzõdik
egyik népnek sem keserû emléke – mondta a köztársasági elnök. A kiállítás megrendezését a Budavári
Önkormányzat is támogatta.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont valamint a Ta-
báni Spartacus SKE Utánpótlás Labdarúgó Szakosztály
2009. május 9-én Budavári Labdarúgó Fesztivált rendezett
a Czakó utcai sportpályán. 
Ugyanezen a napon tartották a Madarak és Fák Napját a
Franklin játszótéren. A játékos ismeretterjesztõ elõadások
után a Kaláka Együttes adott koncertet.
Délután Ottlik Géza születésének évfordulójára és az Iskola
a határon címû regény kiadásának 50. évfordulójára emléke-
zett a Budavári Önkormányzat.

A Lánchíd Kör május 12-én a Szent Anna templomban tartotta dr. Mojzes Imrének, a Lánchíd Kör elnö-
kének gyászmiséjét és búcsúztatását. Mojzes Imre 2005-ben kapta meg a Budavárért Emlékérmet. 

Május 16-án Budavári Idõsügyi Tanács kezdeményezésére megtartották az idõsügyi tanácsok országos
konferenciáját, amelyre az ország szinte valamennyi megyéjébõl érkeztek résztvevõk. Iván László, a
Magyar Szociálpolitikai Társaság elnöke vitaindító elõadásában az idõsügyi tanácsok szerepérõl és a kor-
mányzati megszorító intézkedések hatásáról beszélt. Dr. Pósfai Gábor, a Szociális Ellátók és Szociális
Ellátottak Egyesülete alelnöke azt mutatta be, hogy az állami szerepvállalás csökkenése és az elvonások
után hogyan változik a szociális ellátottak helyzete. A hozzászólók többsége az idõs embereket sújtó
nehézségekrõl beszélt. Országszerte gondot okoz a munkanélküliség, a romló közbiztonság, emellett
vidéken az idõs emberek nehezen jutnak hozzá a megfelelõ szintû egészségügyi ellátáshoz.     
A konferenciája végén a mintegy 150 résztvevõ ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett fogadta el azt a
nyilatkozatot, amelyben tiltakozásukat fejezik ki a kormányzati megszorítások és az Országos Idõsügyi
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Az író Attila úti emléktáblája



Tanács munkájának kiüresítése ellen. - A kormány-
pártok által elfogadott intézkedések a legkiszolgálta-
tottabb helyzetben lévõk, az idõs, nyugdíjas emberek
terheit növelik tovább, és bizonytalan helyzetbe so-
dorják a nyugdíj elõtt állókat. Elfogadhatatlan, hogy a
„válságkezelés” egyedül a megszorításokra koncent-
rál, miközben a gazdaság élénkítésére és munkahely-
teremtésre lenne szükség. Érdemi, társadalmi párbe-
szédre van szükség, adják vissza az Országos Idõs-
ügyi Tanács mûködésének méltóságát – tartalmazza
a miniszterelnöknek is megküldött nyilatkozat.  
A miniszterelnök kabinetfõnöke válaszlevelében azt
írta, hogy éppen az idõs emberek érdekében, az õ
biztonságuk és nyugalmuk érdekében döntött a
megszorításokról a kormány.      

Megújult, esztétikus és kényelmes gyógytorna-szobákkal és öltözõvel várja a betegeket május közepétõl a
Maros utcai szakrendelõ. A kisebbik szoba egyéni kezeléseknek, a nagyobb pedig a csoportos gyógytor-
nának ad helyet. Ezzel egy idõben elkészült a rendelõintézet aulájának felújítása is. Most, a második ütem-
ben a váróban lévõ falburkolatokat cserélték ki, a régi zöld csempe helyére esztétikus és barátságosabb
faburkolatot helyeztek fel. Emellett megújult a padlóburkolat is. A felújítások 5,5 millió forintba kerültek.   

A Budavári Önkormányzat május 21-én, a Kerület Napján díszpolgárá-
vá avatta a nyolcvanéves Kányádi Sándor költõt, mûfordítót, aki verse-
iben az örök emberi kérdésekre keresi a választ. Gyermekeknek szóló,
az erdélyi népköltészet elemeibõl építkezõ versei és meséi a magyar iro-
dalom gyöngyszemei, amelyeken nemzedékek nõttek fel. Kányádi
Sándor megálmodója és megvalósítója a tabáni Benedek Elek emlék-
kútnak. Világ felé forduló megértése és a megértetés küldetése az erdé-
lyi és a teljes magyar irodalom legnagyobbjai közé emelik õt: azok sorá-
ba, akik belsõ vidékeinket õrzik, hogy nekünk és fiainknak otthonunk
és életünk legyen – mondta köszöntõjében Nagy Gábor Tamás. Az új
díszpolgárt mások mellett köszöntötte
Herczku Ágnes népdalénekes, Bunta
Levente Székelyudvarhely polgármeste-
re, Melocco Miklós szobrászmûvész
valamint a Kaláka Együttes is.  

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség és a Magyar
Hagyományõr Világszövetség végigjárta az 1849-es dicsõséges tavaszi
hadjárat helyszíneit. Májusban a budai vár visszafoglalására emlékezve a
Dísz téren tisztelegtek a hõs honvédek emléke elõtt. Délután a Kapiszt-
rán téren felállított huszártáborban népzenei mûsorokkal, bemutatók-
kal, tábori konyhával várták az érdeklõdõket.   

Miénk a Vár címmel a Budavári Önkormányzat támogatásával a Baba
Barát 2006 Közhasznú alapítvány gyermeknapi programot szervezett a
Budai Várban, a Kapisztrán téren. A családokat bábelõadással, koncer-
tekkel, kézmûves foglalkozásokkal, tombolával és pónifogattal várták.
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Idõsügyi tanácsok országos konferenciája 

Kányádi Sándor - Szász Endre portréja

Készül a huszárgulyás



Délután az Önkormányzat Európa Napot rendezett a Kapisztrán téren, Magyarország Európai Uniós
csatlakozásának 5. évfordulója és az Európai Parlamenti választás alkalmából. A rendezvény célja az
volt, hogy minél többen megismerjék az Európai Parlamenti választások fontosságát, jelentõségét. Az
Európa Nap alkalmából Budavár Európai Uniós testvérvárosai rövid üzeneteket küldtek az I. kerület-
nek. Prága, Regensburg, Bécs, Pozsony, Székelyudvarhely, Marlow, Capestrano és Lendva a választás
fontosságára és az európai értékekre hívta fel a figyelmet. Az est hangulatáról a Kecskés Együttes és
Balázs Fecó gondoskodott. A résztvevõk Európa-totót tölthettek ki és megkóstolhatták a különbözõ
európai sörfajtákat. 

Az író, költõ, nyelvújító Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója alkalmából a Magyar Irodalmi Hagyomány-
ápolók Szövetsége Kazinczy-emléktúrát rendezett, amely-
hez a Budavári Önkormányzat is csatlakozott. Kazinczy te-
vékenységével a reformkor elõtti évtizedekben a nemzeti
felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta, és több szállal
is kötõdik Budához: jó barátságban volt Virág Benedekkel,
és a Martinovics-féle összeesküvés miatt Budán börtönöz-
ték be. Május 24-én a Bécsi kapu téren lévõ Kazinczy
Emlékkútnál a polgármester és a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium tanulója szalagot kötött az emléktúra vándorzászlójá-
ra. Korábban a Budavári Mûvelõdési Ház, a Tabán Helytör-
téneti Gyûjtemény és Dokumentációs Központ valamint a
Tabán Társaság Egyesület tudományos konferenciával em-
lékezett Kazinczyra. – Büszkék lehetünk elõdeinkre, emlé-
kük arra int, hogy a magyar nyelvet a tudás és tolerancia je-
gyében használjuk határon belül és kívül egyaránt – mond-
ta köszönõjében Sediánszky János alpolgármester, a Ka-
zinczy Emlékév fõvédnöke.

Májusi ülésén a Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete változtatási tilalmat
rendelt el a Budai Vár Palota-területére és
környezetére. Korábban a kormány törölte
a kiemelt uniós projektek közül a Budai
Vár felújítását, mert a projektgazda – jelen
esetben maga az állam - nem tudta elindí-
tani a felújítást. Ezt követõen a Budai Vár
hasznosításával és használatával kapcso-
latban újabb és újabb ötletek merültek fel.
Az elképzelések között szerepelt, hogy a
Nemzeti Táncszínház épületében luxus-
szállodát alakítanának ki, a Várkert Bazár
területén pedig rom-kocsmát. A Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Várgond-
nokság Nonprofit Kft. a hasznosítási el-
képzelésrõl sem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, sem a Budavári Önkormányzatot nem tájékoz-
tatta. A változtatási tilalom elrendelésével a Képviselõ-testület idõt kíván adni a döntéshozóknak arra,
hogy komplex, az egész Várra vonatkozó fejlesztési stratégiát készítsenek elõ, és ne befektetõi körök
határozzák meg a Budai Vár hosszú távú jövõjét.
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Kazinczy emlékkút a Bécsi kapu téren

Változtatási tilalom védi a Palotanegyedet



Ezen az ülésén döntött a Képviselõ-testület a társasházi felújítási pályázatról is. 2009-ben 58 lakóközös-
ség 44 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült. Az immár 15 esztendeje mûködõ pályá-
zat sikerét jól mutatja, hogy a lakóközösségek évrõl évre jelentõs számban nyújtanak be pályázatot. A
másfél évtized alatt a társasházakat az Önkormányzat több mint egymilliárd forintnyi vissza nem térí-
tendõ támogatással segítette. Ezzel több mint négymilliárd forintnyi beruházás valósult meg. 

2009-ben is megküzdhettek egymással a kerületi templomok és plébániák híveibõl összeállított focicsa-
patok. A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban tizenhatodik alkalommal megrendezett I. kerületi
Egyházak Labdarúgó Bajnokságán dr. Fenyvesi Máté, a legendás Tüske végezte el a kezdõrúgást.

Június 
2009-ben emlékeztünk Joseph Haydn halálá-
nak 200. évfordulójára. A Budavári Önkor-
mányzat nagyszabású ünnepi koncerttel, ko-
szorúzással egybekötött megemlékezéssel és
mûveltségi vetélkedõvel adózott a zeneszerzõ
emlékének, aki A teremtés címû oratóriumát
maga vezényelte Budán 1800. március 8-án.
Június 1-jén, Pünkösdhétfõn a Horváth-kert-
ben, Joseph Haydn mellszobránál tartottak
megemlékezést. Este az Orfeo Zenekar és a
Purcell kórus Haydn A teremtés címû oratóri-
umát adta elõ a Krisztinavárosi Havas Boldog-
asszony Templomban. 

A Fõvárosi Önkormányzat döntése értelmében változtak a parkolási szabályok és a vári behajtási szabá-
lyok. A Budavári Önkormányzat a szabályzás megalkotásakor minden lehetséges fórumon képviselte azt
az álláspontot, hogy a Várnegyedet mentesítsék a felesleges autóforgalomtól, ugyanakkor vegyék figye-
lembe, hogy a Polgárváros élõ városrész, és biztosítani kell az itt élõk szabad mozgását, de lehetõvé kell
tenni, hogy a vári lakókhoz is akadálytalanul bejussanak a különbözõ lakossági szolgáltatók jármûvei
(például kisebb felújítást végzõ mesterek, szerelõk, költöztetõk), a betegszállítók. Sikerült elérni, hogy
minderre 30 perc, úgynevezett ügyintézési idõ álljon rendelkezésre. 
A Fõváros a rendeletben átlagosan 30 százalékkal emelte a parkolási díjakat, maximálta a lakásonként
kiadható ingyenes lakossági engedélyek számát. A vári parkolási díjtarifa 580,-Ft-ra emelkedett. A védett
övezet végrehajtási szabályai is változtak: június 1-tõl autóbuszok csak külön engedéllyel hajthatnak be
a védett övezetbe. A rendelet azt is szabályozza, hogy a védett övezetbe két módon lehet behajtani: a díj-
mentes ügyintézési idõre külön engedély nélkül. Ennek az a feltétele, hogy ugyanazon a kapun kell
kihajtani, ahol behajtottak. A másik lehetõség az, hogy akik valamilyen legitim céllal jönnek a Vár terü-
letére, azok számára az „átkódolás” díjfizetés mellett megengedett. 

Megújulva várta a nyaralókat az Önkormányzat Zamárdi üdülõje. Bõvítették a stégeket, kifestették a tár-
salgót és a TV-szobát. A Zamárdi üdülõben az iskolások és nyugdíjasok mellett a rászoruló családoknak
is kedvezményes nyaralási lehetõséget biztosított a kerület. 

Megismerve a kormány döntését, miszerint véglegesen elvonták a 13. havi nyugdíjakat, az Önkormány-
zat úgy döntött, a legalacsonyabb nyugdíjból élõk részére kompenzálja az elvonást, és biztosítja a 13.
havi nyugdíj második részét. 
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Haydn: A teremtés címû oratóriuma a krisztinavárosi templomban



Június 5-én az Önkormányzat a kerületi pedagógusokat köszöntötte, ekkor került sor a Budavári Virág
Benedek díj átadására. Virág Benedek díjban részesült Endrédi Józsefné, az Egyetemi Katolikus Gimná-
zium igazgatóasszonya és Pappné Verebély Eszter, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium igazgató-helyettese.

Június 5-én, életének 91. esztendejében elhunyt dr. Vigh Béla, Budavár díszpolgára. Vigh Bélát 1990-ben
a Vízivárosban az MDF egyéni jelöltjeként önkormányzati képviselõvé, késõbb frakcióvezetõvé válasz-
tották. 1994 januárjában, a polgármesteri szék két hónapos betöltetlensége után polgármesterré válasz-
tották, e funkciónak a választási ciklus végéig közmegelégedéssel eleget tett. Hivatali ideje alatt - és azt
követõen is - a carouge-i testvérvárosi kapcsolat ápolásának aktív közremûködõje. A magyar-magyar
együttmûködésben az erdélyi kapcsolatok kezdeményezõje volt.

Június 7-én tartották az európai parlamenti választásokat. A pártok által állított or-
szágos listákról a Fidesz-KDNP 14, az MSZP 4, a Jobbik 3, az MDF pedig 1 mandá-
tumot szerzett, az SZDSZ elveszítette korábbi mandátumát. A voksoláson a válasz-
tópolgárok 36,28 százaléka járult az urnákhoz. 

Június 16-án Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 51., illetve újrate-
metésének 20. évfordulóján a Budavári Önkormányzat nevében a pol-
gármester koszorút helyezett el a Gyorskocsi utcai börtönépületet falán,
ahol 1958-ban Nagy Imre miniszterelnök és társainak pere zajlott.

Az Önkormányzat június 18-án tartotta a szokásos évi közmeghallgatást
a T-Com székházban. A polgármester részletesen beszámolt az elmúlt
idõszakban végzett munkákról és a tervekrõl. A közmeghallgatásra érke-
zett észrevételekben a kerületi polgárok elsõsorban a fõvárosi fenntartá-
sú vári utak állapotát kifogásolták és tiltakoztak amiatt, hogy a BKV
megszüntette a 19-es villamos megállóját a Lánchíd északi hídfõjénél.
Sokan mondtak köszönetet a graffiti-mentesítésért és a társasház felújí-
tási pályázatért.     

A hónap közepén az Önkormányzat elbontatta a Döbrentei téren, az
Erzsébet híd lábánál illegálisan épített kávézóteraszt. A vállalkozó a te-
rasz és a színpad építésre nem kért építési engedélyt az I. kerületi ön-
kormányzattól, majd a bontást elrendelõ felszólításra sem reagált. Az
építési hatóság ekkor rendelte el az engedély nélkül épített vendéglátó-
terasz azonnali bontását. 

A Hunyadi út lakói ismét ülõdemonstrációval tiltakoztak az út forgalma és a környezetszennyezõ bu-
szok ellen. A demonstráció kapcsán a BKV azt ígérte: nyár végére modernebb buszokat állítanak forga-
lomba a Budai Várban. Ez azonban az év végéig sem történt meg. A Budai Várban közlekedõ buszok ela-
vultak, környezetszennyezõek. A Nemzeti Közlekedési Hatóság felmérése szerint a jármûvek többsége
olyan rossz mûszaki állapotban van, hogy nem vehetne részt a forgalomban. 

125 évvel ezelõtt, 1884. június 28-án halt meg Táncsics Mihály író, publicista, politikus. Az évfordulón
a Budavári Önkormányzat nevében Nagy Gábor Tamás polgármester helyezett el koszorút az író szob-
ránál, a Bécsi kapu mellett. Táncsics Mihály neve az 1848-as forradalom és szabadságharc idején vált
széles körben ismertté. Ekkor vívott ki magának a jobbágyfelszabadítás mértékével elégedetlen paraszt-
ság körében Kossuthéval vetekedõ népszerûséget, s emelkedett a magyar polgári átalakulás vezéralak-
jai közé.
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Július
Július 4-én „Az év polgárõr kerülete” kitüntetést vehették át a polgárõrök Püspökladányban. A polgár-
õrök sok segítséget nyújtanak a kerületben, a kerületi rendõrök és polgárõrök között kiváló az együtt-
mûködés.

A kerület egészségügyi és szociális dolgozóit köszöntötte a Budavári Önkormányzat Semmelweis Ignác
születésének évfordulója alkalmából. Az Önkormányzat által alapított Semmelweis Díjat Pusztainé
Berényi Katalin, az Egyesített Bölcsõdék vezetõje és dr. Szabó Márta nyugalmazott kerületi gyermekor-
vos kapta. Nagy Gábor Tamás polgármester beszédében köszönetet mondott azért az áldozatos munká-
ért, amelyet az egészségügy és a szociális területen dolgozók végeznek az itt élõk érdekében.  

Nyáron is zajlott a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ területén a sport- és wellnessközpont építé-
se. Bár a nyáron még csak egy óriási gödör tátongott
a Czakó oldalában, valójában már a mínusz második
szinten tartott az építkezés. A munkálatok miatt új
helyszínen, a Lisznyai utcai iskolában várta a gyereke-
ket az Önkormányzat napközis tábora. 

Hunyadi Jánosra, Kapisztrán Jánosra és a nándorfe-
hérvári hõsökre emlékezett július 22-én délben, a
nándorfehérvári diadal 553. évfordulóján a Budavári
Önkormányzat. Hunyadi János és Kapisztrán János
szobránál az önkormányzat vezetõi mellett a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum részérõl dr. Ravasz István
alezredes helyezett el koszorút.

Július 23-26. között a Budai Várban rendezték meg a Hungaroring Fest-et, amelynek keretében a láto-
gatók egyszerre találkozhattak a Forma-1 világával, és közben élvezhették a magyar konyha ízeit, meg-
ismerkedhettek a magyar kultúrával. A program részeként Forma 1-es bemutatót tartottak a Dísz téren
és a Palota úton. Az esti koncerten mások mellett fellépett a 100 Tagú Cigányzenekar is.

Az Önkormányzat 170 millió forintot biztosított arra, hogy a nyári tanítási szünet idején a legszüksége-
sebb felújítási, karbantartási munkák elkészüljenek az intézményekben A Kosztolányi Dezsõ Gim-
náziumban a villanyvezetékek cseréjére került sor. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban felújították a szá-
mítógépes hálózatot és elkészítették az épület teljes állapotfelmérését. Erre a következõ években elvég-
zendõ munkálatok ütemezése miatt volt szükség. A Batthyány iskolában az alagsori folyosó, az öltözõk
és a vizesblokkok újultak meg. A Lisznyai utcai iskolában felújították a tornatermet: az elöregedett par-
ketta burkolatot rugalmas sportpadlóra cserélték és új világítást is beszereltek. Befejezõdött a Vízivárosi
óvoda elektromos rendszerének karbantartása, valamint az intézmény Toldy Ferenc utcai tagóvodájában
a korábban sok bosszúságot okozó közel háromszáz négyzetméteres járótetõ szigetelése. Újraburkolták
a Nyárs utcai óvoda tálalóhelyiségét és a konyhát. A Lovas utcai óvodát és bölcsõdét is magában foglaló
épületegyüttesben, valamint az Iskola utcai bölcsõdében felújították az elektromos hálózatot. Mind a
négy bölcsõde új kültéri játékokat kapott, és a gyerekek biztonsága érdekében valamennyi játszóudvart
gumiborítással látták el, külön figyelmet fordítva a homokozók szegélyének balesetmentesítésére. A nyá-
ron cserélték ki a 3. számú Idõsek Klubjában a régi elavult kazánt, a télen már korszerû energiatakaré-
kos kondenzációs készülékkel fûtöttek. 
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Nyári pillanatkép a Czakó utcai építkezésrõl



Július végén a budai felsõ rakparton, a Döbrentei tér és
a Batthyány tér között befejezõdött a fõgyûjtõ csatorna
építésével összefüggõ villamosvágányok felújítása, és
újra teljes útvonalukon, a Batthyány téri végállomásu-
kig közlekednek a 19-es és 41-es villamosok. Sajnos, a
felújítás során megszüntették a Lánchíd északi oldalán
lévõ megállóhelyet, helyette a hídfõ túloldalán létesítet-
tek megállót, megnehezítve ezzel az utasok, különösen
az idõs emberek közlekedését. A megálló megszünteté-
se ellen a kerület hiába tiltakozott. 
A befejezés után számos további probléma is felmerült,
amelyre az Önkormányzat több alkalommal is felhívta
a beruházó Fõvárosi Önkormányzat és a kivitelezõ cég
figyelmét. Több helyen nem oldották meg a csapadék-
víz-elvezetést, a felbontott burkolatot hiányosan pótol-

ták. Sok helyen hiányzott kapcsolószekrények teteje, a fákat körülvevõ fa-kalodákat nem bontották el.
Balesetveszélyes, hogy a Clark Ádám téri villamosmegállókhoz a
gyalogosközlekedés nincs biztosítva. Továbbra is nagy probléma,
hogy a rakparton a gyalogos és a kerékpáros forgalom nincs elkü-
lönítve, így azt sem a gyalogosok, sem a biciklisek nem használ-
hatják biztonsággal. Az Önkormányzat minden lehetséges fóru-
mon tiltakozott e megoldás ellen, érdemi választ azonban egyelõ-
re nem kapott. 

Lassan halad a Mátyás-templom felújítása. A kormány még 2004-
ben hozott határozatot a „Budai Vár újjáépítésének befejezésérõl”,
a legsürgõsebb teendõk között feltüntetve a Mátyás-templom
rekonstrukcióját. Többszöri csúszás után 2006. áprilisában kez-
dõdtek meg a tényleges munkálatok 5,9 milliárd forint összérték-
ben, 2010. júniusi határidõvel. A finanszírozási körülmények és
az elõre nem látható komplikációk miatt a kivitelezésrõl szóló
szerzõdést módosítani kellett. Eszerint az új határidõ 2012. nyara,
az összköltség pedig 7,75 milliárd forintra emelkedett.

Augusztus
Augusztus 2-án, életének 99. esztendejében elhunyt Püski Sándor, Budavár
díszpolgára. Nevéhez fûzõdik Magyarország egyik legrégibb könyvkiadója, a
Püski Kiadó. Püski Sándor munkáját többek között Bethlen Gábor-, Petõfi
Sándor Sajtószabadság-, Magyar Örökség, Bocskai István-díjjal, Pro Urbe Bu-
dapest, a Magyar Mûvészeti Akadémia aranyérmével, az Év Könyve díjjal, a
Magyar Mûvészetért elismeréssel, Szent István-díjjal és a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Középkeresztjével díjazták. A Püski házaspár 1988-ban
tért vissza az emigrációból Budapestre és megalapította, majd mûködtette a
Krisztinavárosban a Püski Könyvesházat és a kiadót. A Budavári Önkor-
mányzat 2001-ben a kerület díszpolgárává választotta Püski Sándort a ma-
gyar irodalom és kultúra, különösen a népi irodalom és a népi mozgalom
támogatása érdekében folytatott könyvkiadó munkásságának elismeréséül.
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Még mindig állványerdõben a torony

Hónapokkal a beruházás átadása után

Püski Sándor (1911-2009)



Néhány nappal késõbb újabb súlyos veszte-
ség érte a magyar kultúrát. Augusztus 7-én
hosszú betegség után, 66 éves korában el-
hunyt a Liszt- és Kossuth-díjas dalszerzõ
és énekes, Cseh Tamás. A mûvészre emlé-
kezve a Budavári Önkormányzat ötletpá-
lyázatot hirdetett Cseh Tamás és Beremé-
nyi Géza hajdani lakóhelyét megjelölõ
egyedi mûalkotás tervezésére az I. kerület
Iskola utca 35. számú házra vagy annak
környezetébe. Ebben a házban kezdõdött el
az a páratlan alkotói folyamat, amely ezer-
kétszáz dallal maradandó lenyomatát adja
a múlt század utolsó évtizedeinek és az ez-
redfordulónak. 

Több ezer látogatót vonzott a Budai Várba a Mesterségek ünnepe. A 23. alkalommal megrendezett ünne-
pen mintegy nyolcszáz fafaragó, gyékényszövõ, fazekas, mézeskalács-készítõ, kádár-, kovács- és egyéb
mester mutatta be szakmai tudását és portékáját. A rendezvény keretében tartották meg a hagyományos

ünnepi kenyérszentelést augusztus 20-án. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester az ünnep kapcsán Szent István alakját idézte. – István király
annak idején nem adta el az ország javait. Országlását hármas felelõsség
uralta: õseinek felelõssége, felkent királyként a rábízottakért való felelõs-
ség, míg keresztény emberként az erkölcsiség felelõssége. A magyar ál-
lam akkor nincs többé, amikor elhisszük, elfogadjuk, hogy nem tarto-
zunk felelõsséggel sem a múltunk, sem a másik ember, sem pedig ön-
magunk iránt – mondta a polgármester.   

Augusztus 21-én lezárták a Margit-hidat. Szinte már a felújítás  megkez-
désekor tehetett tudni, hogy az átadással  több hónapot csúsznak, a Fõ-
város a korábban jelzett 2010 augusztusáig nem készül el. A híd lezárá-
sa hatalmas torlódást okoz az amúgy is forgalmas budai fõutakon, és a
kisebb mellékutakon is. 
A Margit híd lezárását követõen a kerület megkérdezése nélkül a Fõ-

városi Önkormányzat buszsávot alakított ki a Batthyány utcában, közvetlenül az általános iskola elõtt.
Ide akarták terelni a 11-es buszt, ha a Csalogány utcában feltorlódna a forgalom. Az iskola elõtt lévõ
buszsáv balesetveszélyes volt, az Önkormányzat kezdeményezésére a fõváros visszaállította a korábbi
forgalmi rendet. 

A Budavári Önkormányzat beruházásában megújult az Úri
utcában a Szentháromság utca – Dísz tér közötti szakaszon
az útburkolat és a járda. A felújítás során döntött útszegély
épült annak érdekében, hogy ahol megfelelõen széles a járda,
ott az autósok fél kerékkel, vagy 45 fokos szögben tudjanak
parkolni. Az Úri utca útburkolat- és járdafelújítása 41 millió
forintba került.  A rekonstrukció keretében a Budavári Önkor-
mányzat a kerületi tulajdonú lakóházak gázvezeték-felújítását
is elvégezte, az utcai becsatlakozásoktól egészen a lakások
mérõórájáig kicserélték az elöregedett csõhálózatot.
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Elment a dalnok – egy ország gyászolta 

Szent István-napi kenyérszentelés

Elkészült az Úri utca aszfaltozásának II. üteme



A hónap utolsó hétvégéjén háromnapos rendezvénnyel ünnepelték
a csaknem másfél évszázadon át török kézben lévõ Budai Vár visz-
szavívásának 323. évfordulóját. Az Újvilág kertjében vitézi bemuta-
tók, valamint színvonalas történelmi elõadások és látványos ost-
romjáték várta az érdeklõdõket, akik a korabeli díszletek között
személyesen is átélhették Buda visszafoglalásának történetét.

Nagy sikert aratott a Budavári Önkormányzat által rendezett Nyár-
búcsúztató Bál. A hirtelen jött hideg, szeles idõjárás ellenére ismét
benépesült a Czakó Utcai Sport- és Szabadidõközpont. A kora este
érkezõket a Vegas Show Band szórakoztatta, majd Ladinek Judit,
Mahó Andrea, Bardóczy Attila és Kiss Zoltán elõadásában népsze-
rû musical-részletek hangzottak el. A tombolasorsolás után a Zan-
zibar adott koncertet és természetesen nem maradhatott el a látvá-
nyos tûzijáték sem. 

Bár a szakértõk nyárig szavatolták a Csikós udvar alá tervezett mélygarázs kapcsán kialakított tartószer-
kezetet, az építkezés nem folytatódott, a beruházás sorsa továbbra is megoldatlan. Az építkezés finanszí-
rozási gondok miatt már 2008 õszén leállt, azóta a gödör ott tátong a várhegy oldalában. Az államnak és
a vagyonkezelõ Várgondnokság Nonprofit Kft.-nek nincs pénzehogy a beruházó rendezze a kialakult
helyzetet. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatban kötelezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-t, hogy a kiemelt munkagödör statikai állékonyságának megerõsítése érdekében elvégzett munkákról
nyújtson be tervdokumentációt, továbbá felelõs statikusi és kivitelezõi nyilatkozatot.

Szeptember
A 2009-2010-es tanévben a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákban 120 elsõ osztályos
kisdiák ül be az iskolapadba. Népszerûek a kerületi gimnáziumok: a három intézménybe mintegy száz-
nyolcvan diák iratkozott be. Az Önkormányzat a rászoruló családok számára beiskolázási segélyt bizto-
sított, amelynek összege 8.550 forint volt gyermekenként. Az iskolakezdés kapcsán a leginkább baleset-
veszélyes kerületi iskoláknál rendõrök és polgárõrök segítették az iskolások közlekedését, azóta minden
gyermekintézménynél figyelmezetõ táblát helyezett el az Önkormányzat. 
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Félbehagyva – áll a várgarázs építése

Hagyományörzõ játék az Újvilág Kertben



A Könyvfesztivál elõestéjén, szeptember 3-án nyílt meg a
Várnegyed Galéria új kiállítása, amely Benedek Eleknek ál-
lított emléket. A székely mesemondó, lapszerkesztõ és iro-
dalomszervezõ 150 évvel ezelõtt, 1859. szeptember 30-án
született, és 80 évvel ezelõtt, 1929. augusztus 17-én hunyt
el. Szülõfalujában, Kisbaconban negyven éve nyitották meg
a Benedek Elek Emlékházat. 

Immár hagyománnyá vált, hogy szeptember elsõ hétvégéjén
a könyveké és a könyvkiadóké a fõszerep a Szentháromság
téren. A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban címû rendezvény a magyar kultúra
egyik egyetemes ünnepévé nõtte ki magát. Nagy Gábor Tamás megnyitójában a hûség, a ragaszkodás és

a megmaradás ünnepének nevezte a rendezvényt.  
A 2009. év programjainak fókuszában a határon
túli magyar irodalom állt, és a rendezvénynek kü-
lönös aktualitást adott a szlovák nyelvtörvény szi-
gorítása. A megnyitót Göncz László költõ, törté-
nész, szlovéniai nemzetiségi parlamenti képviselõ
mondta. Bemutatkozott Budavár három testvérvá-
rosa: Székelyudvarhely, Lendva és Zenta is.
A rendezvénysorozat keretén belül egyik este
Cseh Tamásra, másnap pedig Püski Sándorra em-
lékezett az Önkormányzat és a barátok, tisztelõk,
filmvetítéssel egybekötött meghitt beszélgetés ke-
retében.   

A Budavári Önkormányzat minden évben Buda 1686-os visszafoglalásának emlékére rendezett ünnep-
ségen adja át a Budavárért Emlékérmet azoknak a polgároknak, szervezeteknek, akik tevékenységük,
mûködésük során kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak az I. kerület fej-
lõdéséhez, hírnevének növeléséhez.
2009-ben Szarka Józsefné, a Budavári Palotában születtem címû könyv szerzõje helytörténeti és törté-
nelmi munkájának elismeréseként, Szõnyi Erzsébet, zenepedagógus, zeneszerzõ, karnagy, a magyar zenei
közoktatás színvonalának emeléséért, a gyermekek zenei mûveltségének fejlesztéséért és Szamos Miklós,
cukrászmester, a várbeli Ruszwurm és a Korona Cukrászdák tulajdonosa, a magyar cukrászat hagyomá-
nyának ápolásáért és mûveléséért vehette át az emlékérmet. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Pék
Zoltán, Zenta polgármestere is.

Az Önkormányzat mindig nagy figyelmet fordít a
közterületek tisztántartására, éves szinten mint-
egy 40 millió forintot fordít erre a célra. A tiszta
utcák, közterületek növelik a kerület presztízsét
és pozitívan befolyásolják az itt lakók életkörül-
ményeit. Ezért is vásárolt két új járda-takarítógé-
pet és egy kiszolgáló gépjármûvet a Budavári Ön-
kormányzat. A két új takarítógép 12 millió forint-
ba került. Az új eszközökkel együtt összesen
nyolc jármû – három járda-takarító gép, egy ku-
tyaürülék takarító gép és négy kiszolgáló autó –
dolgozik a kerület tisztaságáért. 
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Benedek Elek, a nagy mesemondó

Kárpát-medencei könyves bemutatkozás a Szentháromság téren

Új takarítógépeket vásárolt az Önkormányzat



2009. szeptember 5-én, életének 64. esztendejében elhunyt Major Gyula, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. Az I. kerületben megalakulása óta vezette a kisebbségi önkormányzat munkáját, kiemel-
kedõ szerepe volt a budai német polgárság hagyományainak ápolásában.

Másfélmillió forint vissza nem térintendõ támogatást nyert a Budavári Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán. Az összeget a Budavári Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum mûködésének fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégia megvalósulásának
elõsegítésére használja. 

Tizenöt ország kétszázötven borászata mu-
tatkozott be a budai Várban tartott Nem-
zetközi bor- és pezsgõfesztiválon szeptem-
ber 9-13 között. A borrégiókból érkezõ ha-
gyományõrzõ együttesek és a borrendek
látványos felvonulása a régi szüretek han-
gulatát idézte fel, tisztelegve az egykori és a
mai szõlõ- és bortermelõk elõtt.

Immár harmadik alkalommal rendezte
meg a Tabán Társaság és a Budavári Önkor-
mányzat a Tabáni Regattát és Fesztivált. A
változatos kulturális programokkal színesí-
tett kétnapos eseményen az I. kerület test-
vérvárosából, Marlow-ból is érkezett eve-
zõsklub.

Õszre készült el az Esztergomi rondella mellett a Lovas úti lépcsõ, amely a Tóth Árpád sétányt és a
Lovas utat köti össze. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a gyalogosok a már évek óta meglévõ lép-
csõ helyett inkább a rézsûn kitaposott ösvényt használták, amely balesetveszélyes volt. Ezért az Önkor-
mányzat a tényleges gyalogosforgalom irányával megegyezõ lépcsõsort épített. 

Folytatódott a vári mûemlékházak felújítása. Korábban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal csak gene-
rál-felújítást engedélyezett, az önkormányzat azonban hosszas egyeztetések eredményeként elérte, hogy
a kisebb felújítási munkálatokat is engedélyezzék. Ezt követõen 2007-ben 57, 2008-ban pedig 38 épület
kapott új homlokzatot, lábazatot vagy kaput. 2009 õszén 11 épület esetében folytatódott a munka,
amelyre az Önkormányzat közel 15 millió forintot for-
dított. Mára már alig van olyan önkormányzati tulaj-
donú mûemlékház, amely elhanyagolt képet mutat. A
munkálatok részeként több lakóház belsõ kapualját,
lépcsõházát is kifestette az Önkormányzat. 

Befejezõdött a Budavári Mûvelõdési Ház belsõ felújítá-
sának újabb üteme. Ennek keretében teljesen kicserél-
ték az elektromos hálózatot, újrafestették az elsõ eme-
leti termeket és fûtéskorszerûsítési munkákat is elvé-
geztek. A BEM6 belsõ felújítási munkálatai a közeljö-
võben folytatódnak; a tervek között szerepel a nyílás-
zárók mázolása és a burkolatok és az emeleti mosdók
felújítása.  
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Borrendek szüreti felvonulása

Megújult a  kerületi mûvelõdési ház udvari bejárata is



Közös hangversenyt adott szeptember 29-én a Farkas Ferenc Zeneiskola és a grezzanai (Olaszország)
Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli. A koncerten olasz és magyar zeneszerzõk mûvei csendültek fel
a két iskola diákjainak és pedagógusainak elõadásában. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márvány-
termében rendezett hangversenyen Budavár és Grezzana polgármestere mondott köszöntõt.  

Benedek Elek születésének 150. évfordulóján koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést tartott a Budavá-
ri Önkormányzat Elek apó kútjánál, a Fátyol parkban.
Az ünnepségen Kányádi Sándor, Elek apó kútjának
megálmodója, Budavár díszpolgára arról beszélt a
jelenlévõknek, hogy a kútnak minden gyermek „tu-
lajdonosa”. – Az, aki lemondott egy gombóc fagyiról,
egy pohár üdítõrõl, az részvényese lett ennek a kút-
nak – mondta Kányádi Sándor, aki számos iskolát ke-
resett fel, hogy összegyûjtse a szoborhoz szükséges
pénzt. Arról is szólt, hogy a kúttal nemcsak Benedek
Eleknek kívánt méltó emléket állítani, hanem azok-
nak a gyerekeknek is, akik 1956-ban, a forradalom
harcaiban haltak meg. 

Október
A külsõ falon kialakított kapu és lift befejezésével teljesen elkészült a Halászbástya északi tornyának, az
úgynevezett Híradás-toronynak a mûemléki felújítása. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal októberben
használatbavételi engedélyt adott ki rá. 
A Halászbástya északi szakaszának hasznosítására kiírt
nyilvános pályázat nyertesével még 2007. augusztusában kö-
tött megállapodást az Önkormányzat. A tervezett ütemezés

szerint elõször a bástya
kõfelújítási, statikai-
megerõsítési és szigete-
lési munkáit végzik el
mintegy 300 millió fo-
rint értékben, majd ezt
követõen kerül sor a gé-
pészeti, konyhatechno-
lógiai és belsõépítészeti
munkákra. A hasznosí-
tás során a szakemberek
szinte teljesen szétbon-

tották és újjáépítették a Halászbástya legnagyobb és egyben
legbonyolultabb részét. A munkálatok során a termeket az
eredeti Schulek-féle terveknek megfelelõen állították helyre
és eltüntették a korábbi évek szakszerûtlen beavatkozásának
nyomait. 
A Híradástoronyban, az alatta lévõ pincében és az északi
Kolonádon igényes éttermet alakítanak ki, amely várhatóan
2010 nyarán nyílik meg. 
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Kányádi Sándor mesél a gyerekeknek Elek apó kútjánál 

Halad a munka a Halászbástyán

Szinte teljesen újjá kellett építeni a Híradás-tornyot



Az Idõsek világnapja alkalmából a Budavári Önkor-
mányzat ismét megrendezte az immár hagyomá-
nyos hajókirándulását a Dunán, idõs polgárai szá-
mára. Az úticél ezúttal Nagymaros, a Duna-kanyar
festõi szépségû kisvárosa volt. A résztvevõket Pet-
rovics László polgármester fogadta. Az Idõsek világ-
napjára készült el a Hattyú utcai Idõsek Klubja új
konyhája. Az Önkormányzat beruházásában új bú-
tort és lámpákat szereltek be. Természetesen a meg-
újult konyhába új eszközök is kerültek.

Október 3-án jubileumi koncertet adott a Budavári
Mûvelõdési Házban a Kaláka Együttes. A negyvene-
dik születésnapját ünneplõ együttes ugyanis a Duna-
parti mûvelõdési házban adta elsõ koncertjét. 

A 13 aradi vértanúra és az elsõ magyar miniszterelnökre, gróf Batthyány Lajosra emlékezett a nemzeti
gyásznapon a Budavári Önkormányzat, a Batthyány Lajos Általános Iskola és a Budavári Lakosok Szö-
vetsége a Batthyány szobornál. A megemlékezésen Sediánszky János alpolgármester idézte fel az elsõ
független magyar miniszterelnök személyét, tevékenységét és kivégzését.

Számos iskola és intézmény részvételével zajlott le október 9-én a Kerülettakarítási Akció: a diákok, a
szállodák munkatársai a lakossággal közösen megtisztították a kerület közterületeit.  A szükséges szer-
számokat a FÕKERT biztosította, míg az FKF Zrt. mûanyag zsákokkal és kesztyûkkel járult hozzá az
akció sikeréhez.  

Elkészült a Fõ utcában az Árpádházi
Szent Erzsébet plébániához tartozó ka-
pucinus kolostor külsõ homlokzatának
felújítása. Néhány évvel ezelõtt a temp-
lom felújításához is adott támogatést az
Önkormányzat, a mostani beruházást a
3 millió fortinttal segítette. 
Ezzel a Corvin tér és környéke szinte
teljesen megújult az elmúlt években. A
korábbi gazos tér ma Buda egyik
gyöngyszeme, a környezõ épületek pe-
dig sorra szépültek meg. Mindez jól
példázza, hogy egy-egy felújítás ösz-
tönzõleg hat a környezetre és további
beruházásokat generál. 

Hosszantartó, súlyos betegség után október 9-én, életének 68. évében elhunyt Reimholz Péter építész, a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektor-helyettese. Több jelentõs mûve is az I. kerületben található. A
Budai Várban épített Hapimag Apartmanház, vagy a Halászbástya alatt épült Raoul Wallenberg kollégi-
um a hazai téglaépítészet kimagasló példái. Az õ munkáját dicséri a Kapucinus utca 20. szám alatti lakó-
ház, a Logodi Center Irodaház, a Szalag utca 20-22. szám alatti lakóépület-együttes, valamint a Lovas út
és a Várfok utca találkozásánál megvalósult Hotel Castle Garden. 1994-ben Ybl-díjjal, 2000-ben Kossuth-
díjjal tüntették ki, 1999-ben és 2000-ben Budapest Építészeti Nívódíját nyerte el.
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Nagymaros polgármestere köszöntötte a hajókirándulás résztvevõit

Felújították a Fõ utcában a kapucinus kolostor homlokzatát



Az õsz folyamán elkészült a Lovas úti fedett lépcsõ környezetének rendezése, a fal állagmegóvási mun-
kálatai. A lépcsõ alatti pillérek közötti falszakaszra téglaburkolat került ferde kialakítással, így az meg-
szünteti a várfalak vizesedését.  

Elkészült a Batthyány téren, a Kölcsey szo-
bor mögötti terület rendezése is, ahol az
okozott sok problémát, hogy a területet so-
kan nyilvános illemhelyként használták. A
Budavári Önkormányzat a probléma rende-
zése érdekében a szobor mögött teljesen le-
cserélte, fertõtlenítette a talajt és a területet
elkerítette. A Máltai Szeretetszolgált épüle-
tének falai mellett megújították a zöldsávot
és a virágágyásokat, amelyeket díszkerítés-
sel védenek. 

Október 20-án, 83 éves korában elhunyt Dargay Attila animációs filmrendezõ, a kerület lakója. Nevéhez
olyan legendás mesealakok kötõdnek, mint Vuk, a Nagy Ho-ho-horgász, Ludas Matyi vagy Gombóc Ar-
túr. A közönség és a szakma többször is kifejezte elismerését a mûvésznek, 2006-ban vette át a Magyar
Filmszemle Életmûdíját.

Október 23-án, az 1956-os forradalom
emléknapján a Budavári Önkormányzat
a Tabáni ’56-os Emlékmûnél tartott ko-
szorúzási ünnepséget. A megemlékezé-
sen az önkormányzat, a kerületi pártok,
egyházi és civil szervezetek, oktatási in-
tézmények rótták le kegyeletüket. Ün-
nepi szónoklatában Sediánszky János
alpolgármester személyes emlékeit idéz-
te fel a forradalomról. 
Az 1956-os forradalom emlékezete elvá-
laszthatatlanul összeforrt Kapisztrán
Szent János alakjával, akinek ünnepét
1456. október 23-i halálának évforduló-
ján tartja a katolikus egyház. A szent
szülõvárosában, az olaszországi Abruz-
zo tartománybeli Capestranóban immár
évtizedek óta együtt ünnepelnek a helyi

lakosok a magyarok képviselõivel. Az áprilisi tragikus abruzzói földrengés Capestranót is érintette,
megrongálódott Kapisztrán Szent János szülõháza. A 2009-es búcsún Budavár polgármestere, Nagy
Gábor Tamás személyes jelenlétével nyilvánította ki a testvérváros szolidaritását, és bejelentette, hogy
a kerület Képviselõ-testülete 15 ezer euróval járul hozzá a földrengés sújtotta capestranói mûemlékek
helyreállításához.

Puskás Ferencrõl, a legendás futballistáról, Budavár díszpolgáráról nevezett el díjat a FIFA, a Nemzetközi
Labdarúgó Szövetség. A Puskás-díj megalapítását Joseph S. Blatter, a szervezet elnöke jelentette be Ma-
gyarországon. 2009-ben elsõ alkalommal a portugál Cristiano Ronaldo nyerte az év legszebb góljáért járó
elismerést.
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Rendbe tettük a Kölcsey szobor környékét

Az olasz testvérváros köszönettel fogadta az együttérzést és a segítséget



A Budavári Mûvelõdési Ház honlapja a Magyar Internet Média és Web Díj 2009 versenyben a mûvelõ-
dési ház kategóriában 2. helyezést ért el. A zsûri értékelése szerint „letisztult formavilág jellemzi a hon-
lapot, ahol számos hasznos információt találhatunk”. A versenyre hét kategóriában összesen 108 honla-
pot neveztek.

A Budavári Önkormányzat
felújította a Szilágyi Dezsõ té-
ren álló Pecz Samu kutat. A
szobor megtisztításán és a
kõrészek restaurálásán túlme-
nõen az emlékmû megszé-
pült környezetbe került visz-
sza, ugyanis a kút környeze-
tében a kiskockaköveket is
kicserélték, tavasszal pedig
díszkivilágítást építenek.  

Októberi ülésén a Képviselõ-testület újabb kerületi épü-
leteket helyezett helyi védelem alá. Ezúttal az Országos
Levéltár épületét, a Batthyány utca 8. és a Kosciuszkó
Tádé utca 3. szám alatti iskolaépületeket, a Kosciuszkó
utca 5. számú ingatlanon álló tûzoltóépületet, valamint a
Corvin tér 11., a Csalogány utca 36., a Fõ utca 37/c., a
Kosciuszkó Tádé utca 6. és 18., a Lovas út 16., az Ostrom
utca 29., a Szilágyi Dezsõ tér 4. és a Mihály utca 2. szám
alatti lakóházat helyezték helyi védelem alá. A Mészáros
utca 22., 24. és 26. számú épületek együttes látványa
szintén védelmet kapott, akárcsak az a vadászó oroszlánt
ábrázoló, Andrejka József által készített bronzszobor,
amely jelenleg a Czakó utca 11. számú telken található. 

A kellemes õszi idõjárásban az Önkormányzat a Csalogány utcában, a Batthyány téren, a Kuny Domo-
kos utcában, az Aladár utcában, a Mészáros utcában, a Szilágyi Dezsõ téren, a Fátyol utcában, a Mikó
utcában és az Orvos utcában fákat ültetett. A Batthyány utcában, a 61. szám elõtt nyolc virágdézsát
helyezett ki az önkormányzat. Az õszi kertészeti munkákhoz kapcsolódik, hogy az Önkormányzat – a
sikeres tavaszi akció után – õsszel is megrendezte a gallyaprítási akciót.     

Több éves csúszás után utolsó szakaszába lépett a Rác Fürdõ felújítása, a fürdõ és szállodakomplexum
megnyitását a beruházók 2010 tavaszára tervezik. A fürdõ mellett - külön beruházás keretében - fog meg-
épülni majd a gellérthegyi sikló alsó állomása. A Nemzeti Közlekedési Hatóság már kiadta a Gellérthegyi
„Rác Sikló” létesítési engedélyét, az építési engedélyek ügyintézése folyamatban van. A sikló megépülésé-
vel jelentõsen visszaszorítható a Gellérthegyi turistabusz-forgalom, ezzel csökkenthetõ az itt élõket terhe-
lõ zaj- és porterhelés.  

Októberben az Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Budavári Önkormányzat uniós pályázatot adott be, amely-
bõl – pozitív elbírálás esetén – a vár alatti barlang- és mélypincerendszer felújítását finanszírozzák majd.
Az Önkormányzat reményei szerint a pályázat akár több száz millió forint forrást is jelenthet a budai vári
barlangrendszer megerõsítésére. Ugyancsak októberben került beadásra a Halászbástya turisztikai fej-
lesztését célzó uniós pályázat. 
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Pecz Samu kút a Szilágyi Dezsõ téren 



November
November 5-7. között Budapesten tartotta ülését a
Tudomány Világfóruma elnevezésû rendezvényso-
rozat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia az
UNESCO-val, valamint a Nemzetközi Tudományos
Tanáccsal közösen szervezett. A tanácskozás kere-
tében Koichiro Matsuura, az UNESCO leköszönõ
fõigazgatója, Davidson L. Hepburn, a 35. UNESCO
konferencia megválasztott elnöke, Bogyai Katalin
UNESCO nagykövet és Hámori József professzor
hivatalos látogatást tett a Városházán. A delegáció-
nak Nagy Gábor Tamás polgármester mutatta meg
a Városházát és rövid prezentáció keretében ismer-
tette az UNESCO világörökségi védettségét élvezõ
Budai Várat, az elmúlt évek fejlesztéseit és a problémákat. Javasolta, hogy az UNESCO budai barlangok-
ra és a felszín alatti vizekre és a karsztvizekre is terjessze ki a világörökségi védettséget. 
A prezentáció után a delegáció a barlangrendszerben tett látogatást. Leél-Õssy Szabolcs barlangász mu-
tatta be a budai Vár-hegy alatt fekvõ, 1982 óta fokozottan védett „pincebarlang”-rendszert, amely Eu-
rópában egyedülálló földalatti képzõdmény, természeti és mûemléki érték. A barlangban tett látogatás
után a delegáció megtekintette a felújítás alatt álló Mátyás-templomot. 

Demeter napján ünnepi szentmisével és kiállítással emlékezett a Szent Demeternek szentelt  Budai Szerb
Ortodox Székesegyház lerombolásának 60. évfordulójára a Szerb Országos Önkormányzat, a Budavári
Szerb Önkormányzat és a Budapesti Egyházközség. A templom a Rác fürdõvel szemben állt. – Az elhi-

bázott várospolitika, amely a Tabán elbontását elrendel-
te, nem pusztán épületeket, de közösségeket is elbon-
tott. Olyan közösségeket, amelyek hosszú idõn át bé-
kességben éltek egymás mellett – mondta köszöntõ be-
szédében a polgármester.

Valódi filmkülönlegesség jelent meg a Budavári Önkor-
mányzat kiadásában: a Századunk – A Budai Vár XX.
százada címû DVD-film archív felvételek segítségével
mutatja be a Budai Vár történetének emlékezetes pilla-
natait 1896-tól az 1970-es évekig. A film kiadásának öt-
letét a Várnegyed Galériában 2008 õszén megrendezett
nagy sikerû kiállítás adta. A tárlaton már látható volt az
az archív filmösszeállítás, amelyet Hanák Gábor törté-
nész vezetésével az Országos Széchényi Könyvtár Tör-
téneti Interjúk Tára készített. A filmösszeállításban lát-
ható a Lumiere-testvérek felvétele a millenniumi me-
netrõl, díszszemle a Vérmezõn Ferenc József jelenlét-
ében, IV. Károly király koronázása és a királyi eskütétel,
a Tabán bontása, a háborús évek Szent Jobb-körmene-
tei, Mindszenty József bíboros nemzetközi sajtótájékoz-
tatója 1956-ban, a forradalom napjaiban. A film megvá-
sárolható a kerületi könyvesboltokban. 
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Budavár Aranykönyvébe ír az UNESCO  fõigazgatója 



Megkezdõdött a Toldy Ferenc Gimnázium tetõszerkezetének felújítása. Korábban az Önkormányzat
pályázott felújítási támogatásra, ám elutasították. Így az Önkormányzat anyagi áldozatvállalásával elsõ
ütemben az épület középsõ részének tetõszerkezete újul meg. Pótolják, illetve kijavítják a sérült orna-
menseket, visszaépítik az elpusztult huszártornyot, gombátlanítják a tetõ faszerkezetét, és kicserélik a
pala-héjazatot. A beruházás értéke mintegy 75 millió forint.

Õsszel Millenniumtól Trianonig - Mozaikok az elsõ kerület életébõl címmel mutatott be tárlatot a
Várnegyed Galéria. A kiállítást a 2008-ban elhunyt költõ Gyurkovics Tibor felesége, Gyurkovics Györgyi
rendezte korabeli hirdetésekbõl, reklámokból, plakátokból. Az Értékeink Budapesten címû kiállításon a
Budapesti Városvédõ Egyesület mutatta be a budapesti Europa Nostra díjas építészeti munkák képanya-
gát. A megnyitón Ráday Mihály, a Budapesti Városvédõ Egyesület elnöke arról beszélt, hogy az épített
örökségnek a szocializmus idején nem volt gazdája, a rendszerváltás után pedig nem dolgoztak ki – a
külföldi példákhoz hasonló – ösztönzési rendszert az értékek megõrzésére. 

Ismét jubileumi koncertnek adott helyszínt
a Budavári Mûvelõdési Ház: a MINI együttes
ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a
,,Bemrockparton”. Az együttes korábban
minden héten játszott itt, manapság évente
kétszer várják a rajongókat, akik mindig
megtöltik a mûvelõdési ház nagytermét. Az
együttes frontembere, Török Ádám a szak-
mai zsûri és a közönség egybehangzó szava-
zatai alapján az év végén megkapta a Blues-
patika életmûdíjat. Az énekes-fuvolista közel

kilencszáz alkalommal lépett fel a Duna parti mûvelõdési házban, több koncertet adott az egykori
Ifiparkban és az õ elképzelései alapján kezdõdtek el a tabáni koncertek, amelyeken hatvanszor lépett fel. 

November utolsó szombatján almavásárt szervezett a Budavári Önkormányzat és a MAGOSZ. Az akció
keretében a Batthyány téren és a Horváth kertben felállított standokon termelõi áron vásárolhattak
kiváló minõségû magyar almát a kerületi polgárok. Emellett a gazdákkal kötött megállapodás értelmé-
ben a Budavári Önkormányzat további három tonna almát osztott szét a kerületi oktatási és szociális
intézmények között.

A Képviselõ-testület a költségvetési koncepcióról döntött. A számok tükrében szembesült a Képviselõ-tes-
tület azzal, hogy a kormány a megszorító intézkedései nagy részét az önkormányzatokra hárítja. Abszolút
számokban mérve az állami feladatok ellátására 137 millió forinttal kevesebb  jut, a bevételek csökkené-
sén túl az év közbeni ÁFA-kulcs emelés, és az infláció együttes hatása jelentõsen megnöveli a 2010-es
kiadási szintet. Nehéz döntés volt a zömében alacsonybérû közalkalmazott és köztisztviselõ sorsáról dön-
teni. A Képviselõ-testület a megszorítások ellenére úgy döntött, hogy a béren kívüli, nem kötelezõ jutta-
tásokat (cafetéria) nem vonja el, csak az újonnan bevezetett adóterheket nem tudja felvállalni, így a dol-
gozók nettó juttatásai 25 százalékkal csökkentek. A koncepció azonban nem csak a nehézségekrõl szólt,
hanem arról is, hogy az elõzõ évek takarékos gazdálkodása miatt a kerület fejlesztése nem áll le, valameny-
nyi megkezdett munka folytatódik, illetve új beruházások, felújítások indulhatnak 2010-ben.  

A testület döntött a karitatív pályázatokról is. Támogatásban részesült többek között a Híd Hospice
Alapítvány, amely a rászorulók otthoni, egészségügyi és szociális gondozását végzi; a Budavári Lakosok
Szövetsége, amely a szegény családokat támogatja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Alsó-vízivárosi
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia és a Felsõ-vízivárosi Szent Anna Plébánia.

30

Török Ádám és a MINI jubileumi koncertje 



Döntés született a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatokról is: az Önkormányzat mind a
66 pályázó számára biztosítja a havi hatezer forintos ösztöndíjat. 

A Budavári Önkormányzat 2009-ben is folytatta a graffiti-mentesítési akciót. Ebben az évben a Viziváros
és a Tabán egy részét tisztították meg a falfirkáktól. Eltávolították a graffitiket a Fõ utcában, a Bem rak-
part egy részén, a Hunyadi János utcában, a Halász utcában, a Jégverem utcában, a Döbrentei utcában
és az Öntõház utcában. 2008. nyarán a kerület egyik legfertõzöttebb részén, az Attila úton került sor a
graffiti-mentesítésére. Majd az akció folytatódott a Krisztinaváros több pontján: a Mikó utcában, a
Krisztina körúton, a Krisztina téren, a Mészáros utcában, az Alagút utcában, a Szarvas téren, a Döbrentei
téren. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a következetes fellépés, az esetlegesen megjelenõ újabb falfir-
kák azonnali letisztítása meghozza a várt eredményt. Az Attila úton és környékén eddig sikerült tisztán
tartani a házakat, „kiszorítani” a graffitiseket. 

December
Az adventi idõszakban az Önkormányzat ismét
megrendezte az adventi koncerteket a Városházán.
Elsõként a Misztrál Együttes és Sudár Annamária A
várakozás zsoltára címû mûsorát tekinthették meg
a résztvevõk. Advent második vasárnapján az Or-
feo Zenekar adott Bach-koncertet. Vashegyi György
karmester, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus
mûvészeti vezetõje ezen az estén vehette át a Gra-
mofon - Klasszikus és Jazz zenei magazin által ala-
pított Magyar Klasszikus Díjat. A mûvész a ma-
gyarországi régizene-játszás megújításáért, a histori-
kus szemlélet szellemében megvalósuló, magas
színvonalú produkcióiért, az egyetemes zenetörté-
net elfeledett alkotásainak az elmúlt két évtizedben tett újrafelfedezéséért, magyarországi bemutatóiért
nyerte el az elismerést. 
Nagy sikert aratott a Bolyki Brothers valamint Budai Ilona és a Vikár Béla népdalkör karácsonyi elõadá-
sa is. Az egyes koncertek elõtt a meghívott lelkészek, dr. Verdes Miklós, görög katolikus parókus, Balicza
Iván evangélikus lelkész, Illés Dávid református lelkész és Csernáth Zoltán atya, a Mátyás templom káp-
lánja mondtak adventi köszöntõt.
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2009-ben a Tabánban folytatódott a falfirkák eltakarítása 

A várakozás gyertyái



Hagyománnyá vált, hogy az adventi idõszakban az önkormányzat vezetése fogadja a kerületi egyházi
közösségek vezetõit, akik beszámoltak az év számukra fontos eseményeirõl. A Budavári Önkormányzat
vezetése 1,6 millió forintos támogatást adott az egyházaknak, amelyet azok a rászorulók karácsonyi aján-
dékozására fordítottak.

December 11-én a Víziváros három megújult mûemlékházában hangulatos adventi ünnepséget tartottak.
A Szalag utca 20., az Iskola utca 14. és a Batthyány tér 3. számú házak felújítása a közelmúltban készült
el. A munkálatokra az Önkormányzat a városrehabilitációs pályázaton nyert támogatást. Elkészült a Pala
utca 8. számú házban a keleti szárny visszaépítése is, a közeljövõben megkezdõdhet a mûemlék továb-
bi felújítása. Az Iskola utcában a teljes épületet megújították és hat lakást alakítottak ki. Jó ütemben
haladt a Budai Várban, a Petermann bíró utca 9. szám alatti mûemlékház teljes felújítása is. A munkála-
tokat tavasszal kezdték, az átadásra várhatóan 2010. nyár elején kerül sor. A házban a pinceszinten és a
földszinten vendéglátó- és közösségi-helyiségek, az emeleten és a tetõtérben lakások kerülnek kialakí-
tásra. A mûemlékházak felújítására összességében közel egymilliárd forintot fordított az Önkormányzat.   

Év végére készült el az Iskola utca felújítása a Batthyány utca és a Szalag utca között. Újraaszfaltozták
az úttestet és a járdát, kijavították a szegélyeket, valamint akadálymentessé tették a gyalogosközlekedést.
A Markovits utca - Iskola utca - Gyorskocsi utca találkozásánál megnövelték a járdaszigetet. Az Önko-
örmányzat beruházásában elkészült az Ostrom utca felújítása is. A közlekedés biztonságát szolgálja a
Várfok utcánál kiépített új terelõsziget.

Kibõvült a Roham utcai Idõsek Klubja: az intéz-
mény azokat a helyiségeket vehette birtokba, ame-
lyekben korábban a Nevelési Tanácsadó mûködött.
Az Önkormányzat finanszírozásával új teakonyha,
internet és tv-szoba került kialakításra, valamint itt
talál majd elhelyezést a fõzõklub, és a filmklub is. A
jövõben lehetõség nyílik csoportos és egyéni frissítõ
tornára, szobakerékpár használatára a Roham Utcai
Idõsek Klubjában. Megújult a tetõtéri szint is. Mivel
ide csak lépcsõn lehet feljutni, az itt található kister-
met a Családsegítõ Szolgálat használja különbözõ
foglalkozások és szakmai továbbképzések hely-
színeként. A bõvítési munkálatok szeptemberben
kezdõdtek, és közel 10 millió forintba kerültek.
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Már csak emlék a romos épület az Iskola utcában                                   Decemberre készült el a teljeskörû mûemléki helyreállítás

Az Ostrom utca felújítását az Önkormányzat végezte



A 2010-es állami költségvetést és a kerület lehetõségeit tekintette át decemberi ülésén a Budavári
Idõsügyi Tanács. A kormányzati döntések miatt jövõre minden eddiginél jelentõsebb megszorításokkal
kell számolnia a szociális szféra szereplõinek – hangzott el a Budavári Idõsügyi Tanács ülésén. A drasz-
tikus elvonás pont azokat sújtja, akiknek legnagyobb szükségük lenne a segítségre. Nagy Gábor Tamás,
a tanács elnöke leszögezte: a válságkezelési alapot 2010-ben is mûködteti a Budavári Önkormányzat a
rászorulók megsegítése érdekében, az Önkormányzat nem akar megszorításokat eszközölni a szociális
területen. 

Az év utolsó Képviselõ-testületi ülésén döntés született arról, hogy a Magyarországi Református Egyház
veheti bérbe az Önkormányzatól az évek óta üresen álló, földszinti és pinceszinti helységcsoportot az
Attila út 10. szám alatt. Az egyház Szeretetszolgálati Irodája itt helyezné el a támogató szolgálatát, amely
a fogyatékkal élõk személyi segítését és szállítását intézi, továbbá helyet biztosítanának a fogyatékos sze-
mélyek nappali ellátásának is. Emellett többfunkciós játszóházat alakítanak majd ki, amely minden
kerületi gyermekes család számára nyitva áll. 
A testület támogatta a közfoglalkoztatási tervet, amelynek célja, hogy a munkára képes, tartósan mun-
kanélküli személyek részt tudjanak venni a közmunkákban és rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
A közcélú munkaprogramban 2009-re 20 fõs létszámot tervezett az Önkormányzat, 2010-ben öttel több,
összesen 25 fõ közcélú foglalkoztatására van lehetõség.

Az év utolsó, már a karácso-
nyi ünnepre készülõdõ Márai
Szalonjának vendégei Ránki
Dezsõ és Klukon Edit zongo-
ramûvészek voltak. A máso-
dik félévben a közönség má-
sok mellett megismerkedhe-
tett Lackfi János költõvel,
Szvorák Katalin énekmûvész-
szel, Szõcs Artur színmûvés-
szel, Wittner Mária ’56-os
„történelmi tanúval”.   

Ünnepi díszbe öltözött a kerü-
let. Karácsonyi díszkivilágítás
került a Tóth Árpád sétányra,

a Hunyadi útra, a Bécsi kapu térhez és a Szentháromság térre valamint a kerületi játszóterekre.  Szintén
a karácsonyi ünnepkörhöz kötõdött a Várnegyed Galéria kiállítása, amely Agárdy Gábor ikonfestménye-
it mutatta be. A Nemzet Színészének alkotásai a lehetõ legmélyebb aprólékosságról és magasszintû prof-
izmusról árulkodnak. A tárlat megnyitóján Vereczki András görög katolikus lelkész mondott köszöntõt,
közremûködött Kubik Anna színmûvész.

Karácsony alkalmából a Budavári Önkormányzat 2009-ben is köszöntötte a kerületi nagycsaládosokat.
Advent utolsó hétvégéjén a Madárdal zenekar gyermekmûsorával és 6000 forint érétkû ajándékcsomag-
gal kedveskedett a családoknak. Az ajándékok között gyermekjátékok, sporteszközök voltak. Az egye-
dülálló idõsek karácsonyát december 22-én tartották a T-Com székházban. Az est házigazdája Kauczky
Armand volt, Maros Éva hárfamûvész és Geiger György trombitamûvész többek között Vivaldi, Bach,
Haydn, Csajkovszkij és Schubert mûveket játszott. Az ajándékcsomagokban mákos és diós beigli, sza-
loncukor, és méz volt. Az Önkormányzat emellett a 80 éven felüliek számára 6000 forint értékû utal-
vánnyal is kedveskedett az ünnepekre. 
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