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Beköszöntõ
Lassan másfél évtizedes hagyomány, hogy év elején a Buda-
vári Önkormányzat beszámol a mögöttünk hagyott eszten-
dõben elért eredményekrõl, közös ünnepeinkrõl, büszkesé-
geinkrõl. Most újra elérkezett az ideje, hogy számot adjunk
munkánkról. 

A téli hónapok fásultságában jó érzés átlapozni a 2010-es
év krónikáját, hiszen eredményeinkbõl erõt meríthetünk az
új esztendõ kihívásaihoz. A mai felgyorsult világban talán
már nem is emlékezünk mindarra, amit közösen elértünk.
Természetesnek érezzük, hogy a betegek modern, jól felszerelt fogászati rendelõbe
járnak; gyermekeink felújított oktatási intézményekben tanulnak, idõs polgártársa-
ink kényelmes idõs klubokban találnak társaságot. Mint ahogyan beépültek minden-
napjainkba a megújult társasházak, az újjávarázsolt mûemléképületek, a rendezett
utak, a graffititõl megtisztított házfalak és új köztéri szobraink. Mindez így helyes.
Ám ezeket a sokak számára talán mindennapos eredményeinket érdemes számba
venni, hogy értékelni tudjuk a helyzetünket, és meg tudjuk határozni az elõttünk álló
feladatokat.  

Azt szokták mondani, a magyarok pesszimisták, és hajlamosak mindenben csak a
rosszat látni. Talán különösen így lehet ez a 2010-es év vonatkozásában, mikor a
válság tovább sújtotta az ország lakosságát, és környezeti katasztrófák pusztítottak.
Éppen ezért tartom fontosnak, hogy összegyûjtsük és bemutassuk: 2010 szerencsé-
re eredményekben, sikerekben is bõvelkedett. 

Bízom benne, az idei esztendõ tovább gyarapítja a közös sikereink sorát. Erre min-
den esélyünk megvan, hiszen a tavalyi választások után végre olyan fõpolgármeste-
re van Budapestnek, aki partnerként kezel minket. Már év végén hathatós lépések
születtek olyan évtizedek óta húzódó gondok kezelésére, mint például a hajléktalan-
probléma, a Moszkva tér rendezésének ügye vagy a katasztrofális állapotban lévõ
várbuszok cseréje. 

A 2011-es évnek úgy vághat neki a Budavári Önkormányzat, hogy maga mögött tud-
hatja a kormány és a fõváros támogatását. Remélem, ennek gyümölcsét mind több
kerületi lakos élvezheti majd.  

Ennek reményében kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet!  

ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
polgármester



Január
Mustra 2009 címmel a legutóbb megóvott mûemlékekbõl,
mûtárgyakból, illetve régészeti emlékekbõl nyílt kiállítás a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal galériájában, ahol bemu-
tatták a Batthyány téri „Négy évszak ház” felújítását és a
budai fõgyûjtõcsatorna építése során elõkerült ciszternát is.
Budapesten, az elmúlt évben a legtöbb „felfedezett” vagy res-
taurált mûemlékkel az I. kerület büszkélkedhet. 

Megvalósításra alkalmasnak ítélte a Clark Ádám térre terve-
zett szálloda legújabb tervét a Központi Építészeti és Mû-
szaki Tervtanács. Mint ismert, korábban már készültek ter-
vek a terület beépítésére, de az úgynevezett „Aranyház” el-
képzelést – amely ablak nélküli, aranyszínû szálloda építésé-
re vonatkozott – az önkormányzat nem támogatta. A javas-
lat a lakosságban is nagy ellenérzést váltott ki. Az új, Anthony Gall által tervezett épület men-
tes a hivalkodástól, látványa egységes, jobban emlékeztet a környék építészeti megoldásaira. 

A Budavári Önkormányzat a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságával közösen a
Közép-Magyarországi Operatív Program ke-
retében pályázatot nyújtott be a Budai Vár-
barlang és a Rácskai-barlang állagmegóvó
rekonstrukciójára. A pályázat pozitív elbírá-
lásban részesült, a barlang felújítására ösz-
szesen 358,4 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást kapott a konzorcium. A
munkálatok részeként a budavári üregrend-
szert háromdimenziós lézeres módszerrel
felmérik, majd az úgynevezett Nagy Labi-
rintusban, a Bécsi kapu téri, Táncsics Mi-

hály utcai és Dísz téri üregekben statikai vizsgálatokat végeznek, végül pedig megerõsítik az
omlásveszélyes barlangrészeket. 

Év elején derül ki az is, hogy az önkormányzat pályázati támogatást nyert a Budavári Mûvelõ-
dési Ház szolgáltatásainak bõvítésére is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Programja keretében 24,4 millió forintot fordíthat az intézmény honlap-
szerkesztõi képzés elindítására, amelyhez többek között álláskeresési tanácsadás is kapcsoló-
dik. A tanfolyamra elsõsorban mozgássérülteket, 40 év felettieket, valamint GYES-en, GYED-en
lévõ kismamákat várnak majd. 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferenc Batthyány téri szobránál tartotta meg-
emlékezését az Önkormányzat. Az ünnepségen részt vettek és mûsort adtak a Kölcsey Ferenc és
a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tanulói. Nagy Gábor Tamás polgármester ünnepi beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti imánkban a magyar sors sajátossága, szépsége mutat-
kozik meg, és nekünk, magyaroknak minden vert helyzetben a kultúra talaja volt az, ami elru-
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gaszkodási pontot adott a sikeres felemelkedéshez. Este a Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zában kiállítás-megnyitóval és koncerttel ünnepeltek. 

Ugyancsak január 22-én, a 2009-ben el-
hunyt Cseh Tamás születésének évfor-
dulóján került sor az Önkormányzat által
meghirdetett ,,Cseh Tamás-dalok” ötletpá-
lyázatok felbontására. Cseh Tamás és Be-
reményi Géza közös alkotói pályafutása
40 esztendõvel ezelõtt a Víizivárosban, az
Iskola utca 35/A (ma 35/B) számú házban
kezdõdött. A pályázat célja az volt, hogy e
helyet valamilyen módon megjelöljük. A
pályázatra összesen 69 pályamû érkezett
be, amelyek bírálatára két grémiumot kért
fel az Önkormányzat. Az úgynevezett
„szakmai zsûri” 4 tagból állt, tagjai Zsig-
mond Attila, a Budapest Galéria fõigazga-
tója, Osskó Judit építész, szerkesztõ, Jankovics Marcell filmrendezõ, kulturtörténész, és Bolberitz
Henrik, a Budapesti Építész Kamara tagja voltak. A szakmai zsûri mellett Cseh Tamás családja,
szerzõtársa, Bereményi Géza, illetve pályatársai, közeli barátai, Hanák Gábor történész, Másik
János zeneszerzõ, Méry Gábor könyvkiadó, Bérczes László rendezõ is véleményt mondtak a pályá-
zatokról. A pályamûvekbõl a Várnegyed Galériában nagysikerû kiállítást rendeztek. Itt a látoga-
tók maguk is értékelhették az egyes alkotásokat.  

2010-ben is nagy sikerrel rendezték meg minden hónap utolsó keddjén a Márai Szalont az Úri
utcai házasságkötõ teremben. Az elsõ félévbenSzigethy Gábor irodalomtörténész vendége volt
mások mellett Móser Zoltán fotómûvész, író, Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgatója,
Mózes Anita színmûvész, Pallér Sándor újkígyósi hentesmester, Spiegelberg István somlói bo-
rász, Borsódy László trombitamûvész, Rábai László fõapáti titkár, Rákay Philip mûsorvezetõ,
Varga Mátyás OSB, a Bencés Kiadó igazgatója, Blaskó Péter színmûvész és Kõ András újságíró. 

Január 26-án az Alkotmánybíróság megsemmisítette az „ingatlanadót”, azaz a lakóingatlanok
megadóztatására vonatkozó törvényi rendelkezéseket, amelyet még az elõzõ kormány vezetett
be 2009 nyarán. A döntés különösen fontos volt az itt élõk számára, hiszen a budai oldalon
számos nagy értékû ingatlan található.

A Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetõje, Kozma Imre
atya megkapta a francia állam legnagyobb kitüntetését, a Becsületrendet. - Az ember életszemlé-
letét akarják elismerni, azt a fajta életszemléletet, amit õk a becsülettel azonosítanak. Ez azt jelen-
ti, hogy egy ember felismeri, hogy mire való az élet, és ha ennek megfelelõen gondolkozik és cse-
lekszik, akkor ez egy becsületes életvitel. Senki sem élhet önmagának, az élet arra való, hogy az
ember elajándékozza - mondta a díj átvételekor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetõje. 

Az év elején, a kerület költségvetésének összeállításakor dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
személyesen kereste fel az önkormányzat fenntartásában mûködõ 17 intézményt, a bölcsõdé-
ket, óvodákat, iskolákat, középiskolákat, az Egészségügyi Szolgálatot, a GAMESZ-t, a Sport- és
Szabadidõközpontot valamint a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot, és az ott
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dolgozó közalkalmazottakat a költségvetés helyzetérõl, az állami megszorítások miatt kialakult
helyzetrõl tájékoztatta. 2010-ben a Bajnai-kormány tovább csökkentette az önkormányzatok
támogatását, a kerület 137 millió forinttal kapott kevesebb állami támogatást, mint 2009-ben.

Február
A Budavári Idõsügyi Tanács február 6-án közös konferenciára hívta a budai kerületek idõsügyi
tanácsait és az itt mûködõ idõsügyi szervezeteket. A találkozó célja az volt, hogy felhívja a kor-
mány figyelmét a megszorító intézkedések miatt súlyos anyagi gondokkal küzdõ idõs emberek
élethelyzetére. A résztvevõ elõadók mindegyike - mások mellett dr. Pósfai Gábor, a Budavári
Idõsügyi Tanács alelnöke, Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere Kovács Lajos, a XII.
kerület szociális kérdésekért felelõs alpolgármestere - rámutatott, hogy az elmúlt években meg-
szûnt a nyugellátások sokévtizedes biztonsága. A nyugdíj elõtt állók nem tudják mikor és
milyen feltételekkel kerülnek be a nyugdíjrendszerbe, míg a jelenlegi nyugdíjasok számára
nincs biztosítva legalább a nyugdíjak reálértékének megõrzése. A konferencia végén közös nyi-
latkozatot fogadtak el, amelyben felhívták a figyelmet a kormányzati elvonások miatt bekövet-
kezett jelentõs életszínvonal-csökkenésre, valamint az átgondolt idõspolitika fontosságára. 

Február 11-én megnyílt a Krisztina kö-
rút – Alagút utca sarkán – a korábbi élel-
miszerbolt helyén - a Horváth Kert CBA.
A túlnyomórészt magyar termékeket
kínáló CBA számos jelentõs felújítást
végzett el az üzlethelyiségben, a beépí-
tett eszközök a bérbeadó, azaz a kerület
vagyonát gyarapítják. Baldauf László, a
magyar tulajdonban lévõ üzlethálózat
elnöke a megnyitón a cég filozófiájára
hívta fel a figyelmet, amelynek lényege,
hogy tiszta, családias, barátságos kör-
nyezetben, jó árszínvonallal várják a
vásárlókat.

A CBA az elmúlt években több fejlesz-
tést is végrehajtott a kerületben, az új üzleteket sikerrel és a vásárlók megelégedésére mûköd-
tetik a Várban, a Vizivárosban, a Naphegyen és most már a Krisztinavárosban is. 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 2010.
január 6. - február 15. között ellenõrzést végzett a Polgármesteri Hivatalnál. A revízió megálla-
pította, hogy a hivatal által kialakított nyilvántartási rendszer és a hozzá kapcsolódó bizonyla-
tok, a bizonylati elv és fegyelem biztosította az adókötelezettség szabályszerû teljesítését, és
megfelelt a hatályos elõírásoknak.

Február 12-én a II. világháborúban a körbezárt Budapestet, a magyar hazát védõ, hõsi halált
halt katonák és polgári áldozatok emléke elõtt tisztelgett a Budavári Önkormányzat és a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Magdolna-torony falán elhelyezett márványtábla elõtt má-
sok mellett emlékezõ beszédet mondott Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és

MMeeggúújjuulltt  kköözzéérrtt  aa  KKrriisszzttiinnaavváárroossbbaann  



Múzeum igazgatója, Lányi Zsolt, a Magyar Királyi Honvéd I. és II. Egyetemi Rohamzászlóalj
Bajtársi Körének elnöke, valamint dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. 

„Azok emlékezetére, akik nem haltak meg,
de akiknek az életét tönkretették 1944 és
1995 között” – olvasható azon a Tabánban
található Emlékmûvön, ahol a Budavári Ön-
kormányzat tartotta megemlékezését a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján,
február 25-én. Az emléknap célja, hogy ne
feledjük, a hazugságra és megfélemlítésre
alapozott, az embereket szegénységbe taszí-
tó, néhány kiváltságosnak pedig korlátlan
hatalmat és jólétet biztosító ördögi rend-
szert, és a rendszert mozgásban tartókat.  

A félbehagyott Várgarázs munkaterületén levált
egy nagyméretû kõtömb Karakas pasa tornyának
alapjából. A Várgondnokság Kft. a sajtóval közöl-
te, hogy a munkálatok miatt épületrészek – így a
Karakas pasa tornyának alapjai és a Mátyás kori
várfalak alsó részei - fokozott veszélynek vannak
kitéve a hónapok óta álló beruházás miatt.

A torony ideiglenes megerõsítésével a közvet-
len veszélyhelyzetet elhárították, de ennek ellené-
re még nem rendezõdött a beruházás sorsa. 

A hónap végén fogadta el a Képviselõ-testület a
kerület költségvetését. A korábbi évek takarékos
gazdálkodásának köszönhetõen - az állami meg-
szorítások és a válság ellenére is - a költségvetés
egyensúlyban volt, nem került sor intézménybe-
zárásokra, elbocsátásokra, sõt, még a fejleszté-
sekre is volt fedezet. 2010-ben 15 millió forinttal
több jutott szociális kiadásokra, folytatódott a
válságkezelési alap mûködtetése, amellyel a kerü-
let a nehéz helyzetbe került családoknak és helyi
vállalkozóknak nyújtott segítséget. Bár országos
szinten 27 milliárdot vontak el az oktatás terüle-
térõl, az Önkormányzat a kötelezõ óraszám felett
plusz óraszámot finanszírozott, és megmaradt a
diákok táboroztatási támogatása is. Emellett az
önkormányzat vállalta azt is, hogy a béren kívüli juttatások jó részét (az úgynevezett cafeteria-
t) továbbra is biztosítja az intézményben dolgozóknak, annak ellenére, hogy 2010-ben ezt 25
százalékos adó sújtotta. 
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Március
Tovább bõvítette a Budavári Önkormányzat a közérdekû beadvány, panasz bejelentésének lehe-
tõségeit. A meglévõ zöldszám, az SMS és MMS-bejelentések mellett lehetõség van az on-line
bejelentésre is a www.budavar.hu internetes oldalon. Az ide érkezõ közérdekû bejelentésekre a
Polgármesteri Hivatal dolgozói három napon belül válaszolnak. 

Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmonikusok fõzeneigazgató-
ja, Malina János, a Haydn Társaság elnöke és dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester avatta fel a Magyar Nemzeti Galéria
falán, az egykori trónterem oldalán azt az emléktáblát,
amely hirdeti, hogy 1800. március 8-án, 210 évvel ezelõtt itt
hangzott föl Budán elõször Joseph Haydn A teremtés címû
oratóriuma. - Nincs kétség afelõl, hogy Joseph Haydn az
egyetemes zenetörténet legjelentõsebb egyéniségei közé tar-
tozik. Fõ mûveiben - így A teremtésben is - a zeneszerzõ úgy
szól az emberiséghez, mint ahogyan azt jó két évtizeddel
késõbb Beethoven teszi utolsó, IX. szimfóniájában – mond-
ta avatóbeszédében Kocsis Zoltán.

A hónap elején ünnepélyes állománygyûlés keretében szá-
molt be a 2009-es év eredményeirõl dr. Kesztyûs Rudolf ez-
redes, az I. kerületi rendõrkapitányság vezetõje. A statiszti-
kai adatok azt mutatják: az I. kerületi rendõrség a felderítés
és a nyomozati hatékonyság területén is elõrelépett, a buda-
pesti rangsorban a középmezõny elején foglal helyet. Mind-
ezt folyamatos létszámhiány mellett sikerült elérni.

A Szlovén Köztársaság Nagykövetsége és a Budavári Önkormányzat szlovén gazdasági fóru-
mot rendezett a Városházán, ahol a szlovén gazdasági élet szereplõi mutatkoztak be. - Minden
olyan alkalom fontos, ahol lehetõség nyílik a tapasztalatcserére, a tanulásra. Éppen ez az
Európai Unió egyik legfontosabb hozadéka, hogy pártolja és erõsíti a regionális együttmûkö-
déseket – mondta a fórumon dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. Magyarország Szlovénia ötö-
dik legfontosabb gazdasági partnere. Fõ
vonzereje a turizmus, de emellett szám-
talan szlovén vállalkozás szerzett már
hírnevet magának a régióban. 

Március 9-én újabb áldozatot követelt az
emberi könnyelmûség. Egy 30 éves fia-
talember zuhant le az Alagút párkányá-
ról. A budapesti fiatalember társával pa-
norámafotókat készített, amikor az Ala-
gút párkányán megcsúszott és a mélybe
zuhant. A Budavári Önkormányzat ko-
rábban saját költségén lezárta a terüle-
tet: szögesdrótokkal összefogott kerí-
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tést, védõsövénysort tettek ki. A drótkerítést azonban több helyen átvágták, az oszlopokat ki-
döntötték, a sövényt kitaposták, a figyelmeztetõ táblát többször is ellopták vagy eltörték.
Megoldást csak az jelent majd, ha az Alagút tetején elkészül az oda tervezett pavilon és vendég-
látóhely; ezzel „valódi” gazdája lesz a területnek.  

A hó elolvadása után, a tavaszi jó idõ beköszöntével megkezdõdött a hagyományos kerület-
takarítás. Közterületeink tisztántartására, az Önkormányzat éves szinten mintegy 40 millió
forintot fordít. A téli idõszak kivételével három járdatakarító-gép és egy kutyaürülék-takarító
gép dolgozik a kerület tisztaságáért. 

A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola március közepén Kodály napokkal emlékezett az iskola név-
adójára, illetve arra, hogy immár tíz esztendeje mûködnek a kerületben, a Toldy Ferenc utcában. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Budavári Önkormányzat a Dísz téren, a Honvéd Emlékmûnél
tartott megemlékezést. A polgármester ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy március 15-
e nemzeti önazonosságunk része, mert 1848-49 története a legszebb példája annak, hogy egy
nemzet milyen teljesítményre képes, ha van hite, van akarata, és vannak elõremozdító céljai. 

A lendvai testvérvárosi kapcsolat keretében a Bu-
davári Önkormányzat Muravidéki gasztronómiai
napot rendezett a Budai Várban, a Király Étterem-
ben. A kerület háziasszonyai Király Mária mester-
szakács és férje, Király Lajos segítségével muravi-
déki specialitásokat fõztek. Többek között elsajátí-
tották a híres édesség, a gibanica készítésének for-
télyait. A sütemény négyféle töltelékkel, mákkal,
dióval, túróval és almával készült rétes, az egyes
rétegeket tejföllel locsolják meg. Az étel történetérõl
Király Mária, Muca néni elmesélte, hogy mikor az
emberek otthon termelték meg a gyümölcsöket,

csak kevés tölteléket tudtak a süteményekbe tenni, hiszen azzal a kevéssel kellett gazdálkodni
egész évben, amit megtermeltek. A leleményes háziasszonyok erre azt találták ki, hogy nem
egyféle, hanem sokfajta tölteléket használnak, mindenbõl egy kicsit. 

Az elkészült ételeket a résztvevõk a családjuk, barátaik társa-
ságában fogyasztották el. 

Immár negyedik alkalommal jelentette meg a Budavári Önkor-
mányzat a népjóléti tevékenységét bemutató kiadványát. A
Gondoskodó Önkormányzat címû tájékoztatóval az Önkormány-
zat szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az itt élõk a lehetõ legtel-
jesebben megismerjék azokat az ellátási formákat, amelyekhez
szükség esetén hozzájuthatnak.

Március végén ünnepeltük Kosztolányi Dezsõ születésének 125.
évfordulóját. Ebbõl az alkalomból a Várnegyed Galériában em-
lékkiállítást rendeztek. A Gyurkovics Györgyi által rendezett tár-
laton fotók segítségével elevenedett meg a szabadkai születésû
író, költõ, mûfordító élete. Kosztolányi két évtizeden keresztül élt
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az I. kerületben. Feleségével és fiával 1916-ban költözött a Lo-
godi utca 1-be. Egy évvel késõbb átköltöztek a Tábor és a Lo-
godi utca sarkán álló földszintes, kertes házba. Ének Virág Be-
nedekhez címû verse, a Krisztinában játszódó Édea Anna, a
Logodi utcát említõ Hajnali részegség mind azt jelzik, hogy a
szerkesztõségbõl gyakran gyalogosan hazatérõ költõ jól ismer-
te és szerette otthonát, az I. kerületet. A kiállítás mellett a Bu-
davári Önkormányzat és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium az
író Tábori utcai emléktáblájánál koszorút helyezett el. A meg-
emlékezésen Gryllus Dániel megzenésített Kosztolányi verse-
ket adott elõ.

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen módosí-
tották az adósságkezelési szolgáltatás néhány szabályát, így
többen jutottak segítséghez. Az adósságcsökkentési támogatás
mértéke 200.000,-Ft-ról 300.000,-Ft-ra, hitelintézettel kötött
lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék esetén

400.000,- Ft-ról 600.000,- Ft-ra emelkedett. Döntött a testület az Önkormányzat által életre
hívott válságkezelõ csomag felhasználásáról is: 2010-ben folytatódtak azok a szociális progra-
mok, amelyek a válság miatt nehéz helyzetbe került családoknak nyújtottak segítséget.
Elfogadta a Képviselõ-testület a Batthyány tér Közterület-rendezési Tervét is, amely a buszvég-
állomásokat a terület északi részébe helyezné, a templommal szemközti oldalt teljes mértékben
átadná a gyalogosoknak. A két zónát zöldfelület választaná el egymástól, amely alkalmassá
válna rendezvények, közösségi események lebonyolítására is, illetve idényjelleggel vendéglátó-
teraszok jelenhetnének itt meg.  

Március végén háromtagú rendvédelmi delegáció utazott a kerület testvérvárosába, Marlowba. A
küldöttségnek lehetõsége nyílt a régiós rendõrparancsnokság és a helyi önkéntes tûzoltó egyesü-
let munkájának tanulmányozására. Ez utóbbi azért volt hasznos, mert az I. kerületi Polgárõrség
2010-tõl egy raj képzett önkéntes tûzoltóval és tûzoltókocsival is várja a riasztásokat. 

Március 28-án, Virágvasárnapon a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar koncertet adott a Tabáni
Alexandriai Szent Katalin templomban. Mûsoron Gennaro Manna, egy elfeledett, de a maga
korában nagyon fontos nápolyi barokk zeneszerzõ mûve, a Nagyheti responzóriumok szerepelt. 

Április
Közel egymilliárd forintot fordít mûem-
léképületei felújítására 2010-ben a Bu-
davári Önkormányzat. A program költ-
ségeinek negyven százalékát saját költ-
ségvetésébõl, a többit pedig pályázati
forrásokból fedezi a kerület. A rekonst-
rukciók során kiemelt figyelmet fordítot-
tak a védett értékek helyreállítására. Ta-
vasszal kezdõdött meg az Iskola utca
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12. és a Döbrentei utca 15. számú épület teljes rekonstrukciója. Utóbbi épület esetében az
elavult lakások helyett újakat alakítanak ki. A földszinten Benedek Elek nevét viselõ Mese-
múzeum kialakítását tervezi az Önkormányzat, a Petõfi Irodalmi Múzeummal együttmûködve.
A Bécsi kapu tér 8-ban, az Országház utca 22-ben, a Fõ utca 20-ban és a Hunyadi János út 18-
ban homlokzat és tetõfelújítás, valamint nyílászáró-csere kezdõdött. 

Gróf Széchenyi István halálá-
nak 150. évfordulóján, április
8-án a Budavári Önkormányzat
és Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata közös emléksétát
rendezett a Lánchídon, így em-
lékeztek a legnagyobb magyar-
ra. Az emlékezés a pesti Roo-
sevelt téren, Széchenyi szobrá-
nál kezdõdött, háttérben a Ma-
gyar Tudományos Akadémi-
ával, amelynek felépítéséhez a
gróf 1825-ben jószágainak egy-
évi jövedelmét ajánlotta fel.
Nagy Gábor Tamás, az I. kerület
polgármestere azt hangsúlyoz-
ta, hogy Széchenyi a hasznos

építõmunka embere volt, a romboláshoz, az ellentétek szításához nem értett. Az ünnepség részt-
vevõi átsétáltak a Lánchídon, a híd közepérõl virágokat és szirmokat dobtak a folyóba, így emlé-
keztek arra, hogy Széchenyi kezdeményezésére 1849-ben készült el a fõváros, s egyben a teljes
magyarországi Duna-szakasz elsõ állandó átkelõje. Az emlékséta ezt követõen az Alagúton át a
Krisztina térre vezetett, a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia templomban - ahol
1836. február 4-én Seilern Crescence grófnõ és Széchenyi István gróf örök hûséget esküdött egy-
másnak - ünnepi szentmisét tartottak.

A Várnegyed Galériában is a legnagyobb magyarra emlékez-
tek. Budavár polgárainak összefogása révén páratlan kiállítás
nyílt, amelynek darabjait a kerület lakói adták „kölcsön”. Va-
lamennyi tárgy és dokumentum Széchenyi István grófra emlé-
keztetett. Az Önkormányzat mellett civil szervezetek is részt
vettek a megemlékezésben: a Budavári Lakosok Szövetsége
konferenciát szervezett, a Tabán Múzeumban pedig kamara-
kiállítás nyílt. 

Április 11-e a Költészet Napja és egyben Márai Sándor születé-
sének évfordulója is. A jeles alkalomból a Budavári Önkor-
mányzat Márai Sándor szobránál, a Mikó utcában tartott ün-
nepséget. - Kristálytiszta gondolkodás, mûveltség, rendíthetet-
len magyarság és korát megelõzõ igazi európaiság jellemezte
Márai Sándort - méltatta a 110 éve született írót Sediánszky
János alpolgármester. Bács Ferenc színmûvész Márai mûveibõl
adott elõ.
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Április 11-én tartották az országgyûlési választások elsõ fordulóját. Budapest 1-es számú
választókerületében a választás elsõ fordulója érvényes és eredményes volt. A leadott szavaza-
tok 53,33 százalékát dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) kapta, ezzel már az elsõ fordulóban
mandátumot szerzett. Országos szinten a választások eredményeképpen a Fidesz – KDNP párt-
szövetség több, mint kétharmados többséget szerzett. 

Négy év után végre a Fõváros felfestette a zeb-
rát a Tábor utca – Palota út keresztezõdésében.
A Budavári Önkormányzat még 2006-ban kérte
a Fõpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosz-
tályán a zebra kialakítását. Annak érdekében,
hogy a gyalogátkelõ mielõbb elkészüljön, a Bu-
davári Önkormányzat saját költségén elkészí-
tette a szükséges forgalomtechnikai tervet,
majd saját beruházásban - még 2006-ban - el-
készítette a zebra középszigetét és mindkét
oldalon lesüllyesztette a csatlakozó járdát. A
kerület még egy kandelábert is épített az útke-
resztezõdéshez. Ezek után négy évet kellett vár-
ni arra, hogy Fõváros felfesse a zebrát. 

Áprilisban befejezõdött a Váralja utca rekonstrukciója, amelyet a Budavári Önkormányzat
finanszírozott. Mintegy 325 méter hosszan a teljes út- és járdafelületet megújították: az Attila
út felõli oldalon újraaszfaltozták a járdát, az utca másik felén a parkolást megkönnyítõ döntött
szegélyt alakítottak ki, valamint visszaépítették a vári hangulathoz jobban illeszkedõ eredeti
nagykockakõ burkolatot. 

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Önkormányzat hang- és fényhatású prizmákat
helyezett ki az iskolákhoz közeli zebrák, valamint sebességcsökkentõ küszöbök elé.

Április 22-én, a Föld Napján kerületta-
karítási akciót hirdetett az Önkor-
mányzat az iskolák számára, hogy a
diákok még inkább megbecsüljék a
rendet és a tisztaságot. A tapasztala-
tok ugyanis azt mutatják, hogy aki
egyszer részt vesz a közös takarításon,
az a késõbbiekben sokkal jobban oda-
figyel környezete védelmére. Az ak-
cióban részt vettek civil szervezetek,
amelyek többek között a Gellérthegyet
tisztították meg. 

Ugyancsak a Föld Napjához kapcso-
lódik, hogy az Önkormányzat 250 da-
rab cserjét ültetett a Kagyló, a Galeotti és a Piroska lépcsõk melletti zöldsávba. A kandelábere-
ken lévõ virágtartókba pedig kikerültek a muskátlik. A kerülettakarítás keretében a Vár terüle-
tén graffitimentesítést végeztek az Önkormányzat megbízásából. Letakarították a falfirkákat az
Európa-ligetben, a Bécsi kapu téren és a Halászbástya alatti játszótéren. 
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Dr. Hegedûs György, eddigi alelnök váltotta az ötéves mandátuma végén leköszönõ dr. Séllyei
Gábort az I. kerületi Készenléti Polgárõrség élén. Hegedûs György 1992-óta vesz részt az orszá-
gos polgárõr szervezet munkájában. Nagy hangsúlyt kíván helyezni a polgárõrképzésre. 

Május
A Budavári Önkormányzat 2000 óta évrõl évre
megemlékezik arról a jeles eseményrõl, hogy
Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én fellé-
pett a Várszínházban. A 2010-es emlékünnep
három napos hétvégi rendezvénysorozattá bõ-
vült, amelyen nemzetközi hírû elõadómûvé-
szek léptek fel. A Beethoven-ünnep Budán
2010 nyitóhangversenyére a Nemzeti Tánc-
színházban. Beethoven budavári fellépésének
210. évfordulóján a zeneszerzõ 1800 elõtt szü-
letett mûveibõl választotta mûsorát Kocsis Zol-
tán zongoramûvész. A programsorozatban
közremûködött Érdi Tamás, Malcolm Bilson és az Orfeo Zenekar, valamint Szilasi Alex és Oláh
Kálmán. A zárónapon Beethoven levelei címmel Mécs Károly színmûvész és az Auer Quartet
zenés-irodalmi összeállítását hallgathatták meg az érdeklõdõk a Zenetudományi Intézetben. 

A Beethoven-ünnep Budán 2010 kereté-
ben került sor a Budavári Önkormányzat
és az Okker Zrt. Által meghirdetett orszá-
gos Beethoven vetélkedõ döntõjére. Az
elõdöntõben a csapatoknak egy-egy kora-
beli újságot kellett összeállítaniuk, amely
tudósít Haydn március 8-i koncertjérõl,
mint Ludwig van Beethovennek az or-
szág elsõ kõszínházában, a Budai Vár-
színházban tartott kamarazenei hangver-
senyérõl. Az újságnak ezenkívül tartal-
maznia kellett aktuális helyi és országos
híreket, programajánlót, tudósítania kel-
lett rendezvényekrõl, a kor divatjáról,
szokásairól, társasági életrõl. A legjobb

pályamûveket a Nemzeti Táncszínházban és a Magyar Kultúra Alapítvány székházában is kiál-
lították.

A vetélkedõt a martonvásári Beethoven Általános Iskola csapata nyerte. Második lett a haj-
dúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig egy
„hazai” csapat állhatott fel, a Budavári Általános Iskola csapata. 

A díjkiosztó ünnepség után a gyermekek a polgármester vezetésével ismerkedhettek meg a
Budai Vár nevezetességeivel. Olyan, a nagyközönség számára csak ritkán látogatható mûemlé-
keket kerestek fel, mint a József nádor kriptája, a de la Motte Palota a Dísz téren vagy az Or-
szágos Levéltár épülete. 
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Május 11-én a Budavári Mûvelõdési Házban tartották meg a Madarak és Fák Napját. A prog-
ram célja - a szórakoztatás mellett -, hogy már a kisgyermekek figyelmét is felhívják a termé-
szet szépségére, környezetünk védelmének fontosságára, tudatos megóvására. A zsúfolásig
megtelt teremben a program interaktív bábelõadással kezdõdött, majd a gyerekek elkészítették
kedvenc állat, illetve növény bábfiguráikat. 

Május 14-én alakult meg az új országgyûlés. Az alakuló ülésen Sólyom László köztársasági
elnök Orbán Viktort, a Fidesz elnökét javasolta miniszterelnöknek. Az államfõ nyitó beszédében
a képviselõk elõtt álló legfontosabb feladatnak a nevelés és az oktatás rendszerének újjáépíté-
sét, a korrupció megfékezését és az ország szegénységtõl való megszabadítását nevezte. 

Az I. számú választókerületben indult valamennyi képviselõ bekerült a Parlamentbe. Egyéni
képviselõi mandátumot szerzett dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP), pártlistáról jutott be
Molnár Zsolt (MSZP), Ertsey Katalin (LMP), és Pörzse Sándor (Jobbik). 

Pécs 2010 InfoPont nyílt a Budai Várban, a Móra Ferenc utcában. Az InfoPontnak a Nap-
kereszt Galéria adott otthont. A cél az volt, hogy országszerte minél több ember értesüljön
Európa Kulturális Fõvárosának, azaz Pécsnek a programjairól, a beruházásokkal kapcsolatos
újdonságokról, illetve az elért eredményekrõl. Az új Pécs 2010 InfoPontot az tette különleges-
sé, hogy nem egy intézmény kereteiben, hanem teljes egészében magánkezdeményezésre
valósult meg. 

Május 20-án gázvezeték-fektetés közben újabb barlangra bukkantak a Budai Várban, a barlang
benyúlik a Mátyás-templom alá. A képzõdményt, amely a Vár alatt húzódó barlangrendszer
része, Nagyboldogasszony-barlangnak nevezték el. Az üreg mindkét terme tele van törmelékkel,
ami valószínûleg a II. világháború után került oda. Leél-Õssy Szabolcs geológus elmondása sze-
rint a barlangüreg mennyezete 3-3,5 méterre van a felszín alatt. 

Török Ferenc építészt, nyugalmazott egye-
temi tanárt, a Budavári Nagyboldogasz-
szony Fõplébánia Képviselõ-testületének
örökös tiszteletbeli elnökét választotta
2010-ben a kerület díszpolgárává a Buda-
vári Önkormányzat. Az elismerés átadásá-
ra május 21-én, a Kerület Napján - amely
egyben a Honvédelem Napja is - került sor. 

Az új díszpolgárt Dr. Eszter Elemér, a
Budavári Nagyboldogasszony Fõplébánia
Képviselõtestületének világi elnöke, Ba-
lázs Mihály egyetemi docens és Dévényi
Tamás, a Budapesti Építész Kamara el-
nökségi tagja méltatta. A hagyományok-
nak megfelelõen a köszöntések után az új
díszpolgár beírt Budavár Aranykönyvébe. 

A Magyar Hagyományõr Világszövetség és a Magyar Huszár Katonai Hagyományõrzõ
Szövetség május 22-én élõ huszártáborral, huszárkonyhával, fõzõbemutatóval, kézmûves kiál-
lítással és népzenével várta a látogatókat a Kapisztrán téren, Buda 1849-es visszavétele alkal-
mából.
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A hagyományoknak megfelelõen a tanév végéhez közeledve diáknapokat rendeztek a kerületi
iskolák. A Budavári Általános Iskola kiállítással, népi játékokkal és ügyességi versennyel ké-
szült. A Thália Színházban rendezett gálán zenével, tánccal, meseelõadásokkal léptek fel az ál-
talános iskola osztályai.

Közös kiállítást rendezett a regensburgi Art Affair Modern Mûvészeti Galéria és a Várnegyed
Galéria. A Természetem címû tárlaton Jörg Schemmann, regensburgi festõ mutatkozott be a
magyar közönségnek. Schemmann festészetét a természet, a fenyõerdõ, a gyümölcsfák, a virá-
gok inspirálják. Képeinek örök tárgya a fa lombkoronája, amelyre alulról tekint föl, a háttér
homogén, legtöbbször halványkék.

A Köztérmegújítási Nívódíj pályázaton dicséretben részesült a Budavári Önkormányzat a Corvin
téren végrehajtott rehabilitációs munkálatokért. A zsûri indoklása szerint a terület megújítása
már régóta váratott magára. A kivitelezés során olyan terv valósult meg, amely érdemben figye-
lembe vette a teljes mértékben mûemléki környezetet. Kellemes tartózkodási helyek jöttek létre,
és zöldfelületi jellegét is megõrizte a terület. A Budavári Önkormányzat 1999-ben döntött úgy,
hogy nem támogatja a térre tervezett mélygarázs építését és a forgalom növelése helyett, inkább
pihenõövezetet hoz létre. Az elismerés átadására május 20-án az Országos Hild János Konfe-
rencián került sor.

A hónap utolsó csütörtökjén a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy támogatja a méhnyakrák
kialakulásáért felelõs humán papillomavírus (HPV) elleni védõoltás beadatását. A kedvezmé-
nyes vakciánt a 13 éves, kerületben lakó leánygyermekek kaphatták meg, az Önkormányzat a
három alkalommal beadandó oltás 2. és 3. adagjának költségét (40.800 forint) vállalta át. Má-
jusban fogadta el a testület a Rudas fürdõ melletti terület Közterület-rendezési Tervét (KÖRT). A
terv megszabja a téren kialakítható vendéglátó-teraszok határait, illetve a zöldterület rendbeté-
telét is a kitelepülések feltételeként. Hosszabb távon igazi változást a Rudas fürdõ fejlesztése
hozna, amellyel megszûnne a környéken élõknek sok
panaszt okozó Romkert szórakozóhely is.

A testület arról is határozott, hogy a költségvetésben
válságkezelési célra jóváhagyott pénzügyi keretbõl kétmil-
lió forinttal támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
utcai szociális munkáját, amelynek keretében a szolgálat
munkatársai felkeresik a hajléktalan embereket és próbál-
ják õket a szállást nyújtó intézményeikben elhelyezni.

Gyermeknapra nyitotta meg kapuit a kerület új játszótere
a Gellérthegyen, a Szirtes utca – Bérc utca sarkán. Az épít-
tetõ Budavári Önkormányzat a Vuk játszóteret Dargay
Attila Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló mûvész, ani-
mációs filmrendezõ emlékének ajánlotta. Dargay Attila a
tabáni Dunaparton lakott. Mesefiguráin, rajzfilmjein több
generáció felnõtt; a Vuk, a Szaffi, a Ludas Matyi, Az erdõ
kapitánya vagy a Három nyúl ma is sok gyermek és fel-
nõtt kedvence. Az új játszótéren a kis róka mellett helyet
kaptak rajzfilm ismert alakjai, többek között Karak,
Vahur, Szu és Unka. Az összes figura az év végére került
ki a játszótérre.

15

HHeennrriikk  IIrréénn,,  aa  ffiillmmrreennddeezzõõ  öözzvveeggyyee  
aa  jjááttsszzóóttéérr  aavvaattáássáánn



Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjében felhívta a figyelmet, hogy a Gellérthegyen
már több, mint egy évtizede nincs semmilyen játszótér. A kisgyermekesek, ha ilyen helyre akar-
tak jutni, át kellett kelljenek a forgalmas Hegyalja úton. A Budavári Önkormányzat sokat egyez-
tetett a fõvárossal, de semmi sem történt. Ezért az Önkormányzat saját területén és saját for-
rásból építette meg a játszóteret. A beruházáshoz az E-On Hungaria Zrt. és a CD Hungary Zrt.
nyújtott támogatást.

Indiánsátor épült az Iskola utcai óvoda
udvarán - a gyerekek legnagyobb örömé-
re. A tipi Cseh Tamásnak is emléket állít,
aki egykor a szemközti házban élt és alko-
tott. Az elõadómûvész a hatvanas évek
elején szervezte meg barátaival vidéki in-
diántáborát, amely zárt közösségként ma
is mûködik. A tipiavatáson Hold bátyó
mesélt a gyerekeknek az indiánok életérõl,
Hosszú dal, azaz Cseh András, Cseh Ta-
más fia pedig énekelni és táncolni tanítot-
ta a kicsiket. 

Miénk a Vár címmel immár tizenegyedik
alkalommal rendezték meg a Kapisztrán
téren a gyermeknapi rendezvényt. A ren-

dezvény budavári polgári kezdeményezésre indult el, 2010-ben az I. Kerületi Népjóléti Köz-
hasznú Alapítvány is hozzájárult a gyermeknapi mûsorhoz. 

A Kapisztrán térre látogató gyermekeket pónifogat, pónilovaglás, a városháza aulájában
pedig gyöngyfûzés, arcfestés és csuhébaba készítés várta. A színpadon folyamatos programok
biztosították a jókedvet. Fellépett mások mellett a Csillagszemû Gyermek-táncegyüttes, Huzella
Péter, a Fogi Színház társulata és a Madách Musical Tánciskola. A családokat a rendezvény véd-
nökei, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselõje és a polgármester köszöntötte.

Június
Sebestyén Márta énekes, Budavár díszpolgá-
ra június 1-jén vette át az UNESCO Mûvész
a békéért (UNESCO Artist for Peace) díj felké-
rõ levelét. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szervezete elismerését
fennállása óta elõször kapta magyar mû-
vész. Az 1955 óta mûködõ program fennál-
lása óta olyan világhírû mûvészek kapták
meg a címet, mint például Céline Dion kana-
dai énekes, Marisa Berenson amerikai-olasz
színésznõ, Shirley Bassey brit énekes-szí-
nész vagy Scott Momaday indián-amerikai
író, költõ.
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A rendkívül csapadékos idõjárás, az
’50-es években végzett utólagos be-
építés és az elmúlt évtizedekben
elmaradt karbantartási munkák mi-
att június elején elkezdett csúszni a
Budai Vár támfala a volt Karmelita
kolostor keleti homlokzata elõtt elte-
rülõ Ellyps sétánynál. Az MNV Zrt.,
mint a terület tulajdonosa - a rendel-
kezésre álló beruházási keret terhére
- azonnal megtette a szükséges óv-
intézkedéseket a veszély elhárítása
érdekében. A gyors és szakszerû in-
tézkedéseknek köszönhetõen a fal
további csúszását sikerült megaka-
dályozni. 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitö-
rölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott a ma-
gyar nemzet lelkében, generációk óta a régió történelmé-
nek és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett
befolyásolója. A magyarság számára Trianon a XX. szá-
zad legnagyobb tragédiája. Az új Országgyûlés által elfo-
gadott törvényjavaslat értelmében a trianoni békeszerzõ-
dés aláírásának napja, június 4-e a Nemzeti Összetarto-
zás Napja. Az emléknap alkalmából a Budavári Önkor-
mányzat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum közös megemlékezést rendezett a Clark
Ádám téren. 

Az ünnepség elejét harangszó jelezte. A harangot elõ-
zõleg a három legnagyobb kerületi egyházközség képvi-
selõje áldotta meg. A megemlékezésen Incze Ildikó szín-
mûvész idézte fel a Nemzeti Összetartozás Napjáról
szóló törvényt, majd dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
mondott beszédet. - A Nemzeti Összetartozás Napján
más lelkülettel jöhettünk emlékezni, mint tettük ezt az
elmúlt években. Az Országgyûlés elsöprõ többséggel
fogadta el a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, ami
kinyilvánítja a nemzet valódi akaratát, megmutatja a
magyarság igazi arcát – mondta. 

Pedagógusnap alkalmából a Budavári Önkormányzat 2010-ben is köszöntötte a kerület peda-
gógusait. Budavári Virág Benedek díjban részesült dr. Fejér Lászlóné, a Budavári Általános Is-
kola igazgatója és Fekete Sándorné, a Naphegyi Óvoda óvodapedagógusa.

- Az oktatás-nevelés nem magánügy, nem csupán az egyéni boldogulás egyik útját, lehetõsé-
gét biztosító szolgáltatás. Sõt, bár egyre gyakrabban használják ezt a kifejezést az oktatásra,
mégis: egyáltalán nem szolgáltatás, hanem sokkal inkább szolgálat. És mint ilyen: a legfonto-
sabb közügy – hangsúlyozta a polgármester az elismerés átadásakor. 
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Nyáron a homlokzat részleges felújítá-
sával folytatódott a kerületi mûvelõdé-
si ház rekonstrukciója. A beavatkozás-
ra azért volt szükség, mert a Duna víz-
szintjének állandó változása miatt
jelentõsen megnõtt a falazat salétrom-
tartalma, ezért a vakolat több helyen a
téglákig lepergett. Újracsiszolták a lá-
bazat kõburkolatát és megújulnak a
földszinti ablakok. Az Önkormányzat
az elmúlt években több felújítást is
végzett a mûvelõdési házban: két év-
vel ezelõtt újult meg a színházterem
padlóburkolata, tavaly pedig a tiszta-
sági festést megelõzõen a teljes eme-
letji elektromos hálózatot kicserélték.

A kalocsai Szent István Gimnázium díjat alapított a természettudomány területén kiemelkedõ
eredményt elért jelenlegi és egykori felnõtt tanulóinak. A díjat Mojzes Imrérõl, a gimnázium egy-
kori diákjáról, a Lánchíd Kör Egyesület egykori elnökérõl nevezték el. 

Június 17-én újra felavatták Wagner Nándor szobrászmûvész Filozófiai Kert címû kompozíció-
ját, amelybõl 2007-ben loptak el három alakot, Assisi Szent Ferenc, Daruma (Boddhidarma)
herceg és Mahatma Gandhi szobrát. A szobrok nem kerültek meg, és a tetteseket sem sikerült
elfogni. A nyomozást azóta lezár-
ták. A szoborcsoport kiegészítését
elsõként a Budavári Önkormány-
zat szorgalmazta, amelyhez a Fõ-
városi Önkormányzat is csatlako-
zott. Akiyama Chiyo asszony, a
mûvész özvegye örömmel bocsá-
totta rendelkezésre az öntõformá-
kat. Az újraavatási ünnepségen
részt vett mások mellett Japán
nagykövete, õexellenciája Ito Tets-
uo és India nagykövete, õexellenci-
ája Gauri Shankar Gupta.

Wagner Nándor Filozófiai Kert
elnevezésû nyolcalakos szoborcso-
portját 2001-ben állították fel a
Gellérthegyen. A mester a világ kü-
lönbözõ kultúráit képviselõ öt ala-
kot - Ábrahám, Ekhnaton, Jézus,
Buddha és Lao-Ce -, akiktõl a világ nagy vallásai származtathatók a világ nagy vallásai, egy
kör peremén úgy helyezte el, hogy mindegyik alak a kör középpontján található fénylõ kis
gömbre néz. A körön kívül egy képzeletbeli háromszög egyik oldalán látható három alak - Assisi
Szent Ferenc, Boddhidarma herceg és Mahatma Gandhi - szellemi tanítóként a különbözõ kul-
túrákban életükkel is megtestesítették ezeket a normákat. 
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Június 17-én tartotta meg a Budavári Önkormányzat az éves közmeghallgatást a Budavári
Mûvelõdési Házban. A polgármester számot adott az elmúlt négy év munkájáról, az elért ered-
ményekrõl. A megjelentek a parkolással és a közlekedéssel kapcsolatban fogalmaztak meg ész-
revételeket, sokan pedig köszönetüket fejezték ki például a kerület-takarítási és a graffiti-men-
tesítési akciók miatt. 

A Toldy Ferenc Gimnáziumban a tanév utolsó napján
került sor a huszártorony és az új tetõszerkezet átadásá-
ra. A közel 100 millió forintos beruházás az Önkor-
mányzat finanszírozásában valósult meg. A munkála-
tok során kijavították és pótolták a sérült, vagy hiányzó
ornamenseket, valamint kicserélték a pala héjazatot. A
legnagyobb feladatot az évtizedekkel korábban elpusz-
tult huszártorony visszaépítése jelentette, amit korabeli
fotók, tervek és írott emlékek alapján rekonstruáltak.

Az ünnepségen a kivitelezõ Laki Zrt.-t irányító Laki
Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola puszta
megjelenése is történelmi távlatokat nyit a szemlélõ szá-
mára. Megtestesül benne az évszázados tudás, amit az
épület tetejét díszítõ huszártorony immár újra büszkén
hirdethet, utat mutatva a mai diákoknak.

Június 19-én immár 11. alkalommal rendezte meg a Bu-
davári Mûvelõdési Ház a Tabáni Népzenei Fesztivált. Az
egész napos programon fellépett mások mellett a Csík
zenekar és a Dresch Quartett. 

A szûkös anyagi források ellenére a Budavári Önkormányzat minden évben jelentõs összeget
különít el a társasházak felújításának támogatására, hogy a kerületben lévõ lakóépületek mind
mûszaki, mind esztétikai szempontból megújuljanak. Júniusban több mint 43 millió forint visz-
sza nem térítendõ felújítási támogatást biztosított az Önkormányzat a társasházak számára. 

A kerületben immár 15 esztendeje mûködõ társasház-felújítási program sikerét jól mutat-
ja, hogy a lakóközösségek évrõl évre jelentõs számban nyújtanak be pályázatot. A másfél

évtized alatt a társasházakat, és ezáltal lakóikat az önkormányzat
több mint egymilliárd forintnyi vissza nem térítendõ támogatással
segítette, és ezzel több mint négymilliárd forintnyi beruházás való-
sult meg.

Június 28-án, életének 87. esztendejében elhunyt dr. Horler Miklós,
építész, mûvészettörténész, Budavár díszpolgára. 1949-tõl részt vett
a Budai Vár háborús kárainak felszámolásában, a helyreállítási mun-
kákban. A Fõvárosi Mûemlék Felügyelõség vezetõjeként szorgal-
mazta és alkalmazta a mûemlékek helyreállításának korszerû mód-
szereit. Tervezõ építészeti munkásságának köszönhetõen újult meg
sok mûemléképület a Budai Várban. Tizenhét évig irányította az
Országos Mûemléki Felügyelõség, a késõbbi Mûemlékvédelmi Hivatal
tervezési osztályát. 1993-ban a Magyar Köztársaság elnöke Széche-
nyi-díjjal tüntette ki.
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Július
Július 1-jén, a Köztisztviselõk Napján a Budavári Önkormányzat Pécsre, Európa Kulturális Fõ-
városába látogatott. A szakmai kirándulás keretében a köztisztviselõket Páva Zsolt, Pécs pol-
gármestere fogadta és bemutatta a város kulturális koncepcióját, valamint az elkészült beru-
házásokat. 

Július 2-án a Tabán Múzeumban mutatták be Sediánszky János alpolgármester Francia nyár –
francia szerelem címû könyvét. A bemutatón Francois Laquieze, a Francia Intézet igazgatója
is részt vett, aki a Tabán Múzeumnak adományozta Le Corbusier 1911-ben készült rajzát a Ta-
bánról. 

A Duna-parti szennyvíz fõgyûjtõcsatorna építéséhez kapcsolódva 2009-ben a Fõvárosi Önkor-
mányzat helyreállította a 19-es és 41-es villamosok pályáját a Döbrentei tér és a Batthyány tér
között. Bár a villamospályát már korábban átadták, még hosszú hónapokig úgy tûnt, a Duna
felé esõ gyalogosjárda és kerékpárút munkaterület marad: nem takarítottták el a fákat védõ fa
kalodákat, a mûanyag szalagokat és a burkolat több helyen is veszélyes volt. Az Önkormány-

zat többször is szóvá tette mindezt a
Fõváros felé. Végül a nyáron kijaví-
tották a sérült aszfaltréteget és meg-
újították a zöldterületet. 

Az elõzõ évekhez hasonlóan a tava-
szi és nyári idõszakban útfelújításo-
kat végzett az Önkormányzat. Saját
források felhasználásával újult meg a
Markovits Iván utca: a forgalom, va-
lamint a parkolás irányának módo-
sításával a korábbinál rendezettebb
közterület jött létre. Esztétikus bur-
kolat került az utcában mûködõ ven-
déglátóhelyek elé. Folytatódott a Tóth
Árpád sétány felújítása is, a Nõegylet

és a Szentháromság utca közötti szakaszon. Kicserélték a mellvédfal oldalán a fasor növénye-
it, a sétányon ,,Budavár” típusú kerti padokat, és új szemetes edényeket telepítettek. 

Július 9-én került sor a Semmelweis Díj átadására, amelyet az Önkormányzat az egészségügyi
és szociális területen végzett kiemelkedõ munka elismeréséért adományoz a kerületben dolgo-
zóknak. 2010-ben Dr. Körmendy Károlyné dr. Füzes Erzsébet nyugalmazott szülész-nõgyógyász
fõorvos és a Népjóléti Irodát 2002-2010 között vezetõ Krizsán Ildikó vehette át a Semmelweis-
díjat. Dr. Körmendy Károlyné dr. Füzes Erzsébet szülész-nõgyógyász fõorvos 1959-ben költözött
a kerületbe. Elsõ budapesti munkahelye a János Kórház volt. Kitartva orvosi esküje mellett soha
nem volt hajlandó a megkezdett élet mûvi megszakítására.

Krizsán Ildikó nyolc éven keresztül irányította a Népjóléti Iroda tevékenységét és az iroda
hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatok végrehajtását. Hozzájárult ahhoz, hogy az önkor-
mányzat az egészségügy és a szociális ellátás területén kiemelkedõen sokat tesz rászoruló pol-
gárai életkörülményeinek javításáért.
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Megkezdõdött a Roham utca forgalomcsökkentõ átépítése is. A merõleges parkolást halszálkás
kialakítás váltotta fel, a Pauler utcáig a Krisztina körút és az Attila út felõl is egyirányúsították
az útszakaszt. Az útkeresztezõdéseknél zöld szigeteket alakítottak ki, a beteg fák helyére elõne-
velt csemetéket ültettek. A zöldterületek cseréje miatt többen tiltakozásukat fejezték ki. A sétá-
lóutca jelleget erõsítik az új kandeláberek és a különleges kétszínû díszburkolat. 

A Roham utca felújításához kapcsolódva elkészült a Zerge lépcsõ helyreállítása is: a burko-
lat kijavítása mellett új világítótesteket telepítettek. 

Hunyadi Jánosra, Kapisztrán Jánosra és a keresztes hadjárat hõseire emlékezett július 22-én
délben, a nándorfehérvári diadal 554. évfordulóján a Budavári Önkormányzat: Sediánszky
János alpolgármester helyezett el koszorút Hunyadi János és Kapisztrán János szobránál. Dr.
Nagy Gábor Tamás parlamenti felszólalásában emlékezett meg a nándorfehérvári diadal évfor-
dulójáról. Felvetésére a Honvédelmi Minisztérium államtitkára reményét fejezete ki, hogy 2011-
ben, az 555. évfordulót már nemzeti ünnepként is ünnepelhetjük majd.

A Budavári Önkormányzat minden évben nyáron, a
szünidõt kihasználva újítja fel oktatási-nevelési intéz-
ményeit. 2010-ben 60 millió forintot költöttek arra,
hogy tanévkezdéskor szép és korszerû óvodák várják a
gyerekeket. Ebbõl az összegbõl többek között sor került
az Iskola utcai óvoda fûtésrendszerének átépítésére: a
modernizáció során a több mint húszéves elavult kazá-
nokat energiatakarékos kondenzációs készülékekre
cserélték, valamint a melegvíz ellátó rendszert úgy ala-
kították ki, hogy a késõbbiekben alkalmas legyen nap-
kollektorok segítségével termelt energia hasznosításá-
ra is. Elõtetõt, valamint az akadálymentes közlekedés
biztosítása érdekben új rámpát kapott az épület fõbejá-
rata, a belsõ járdát pedig újraaszfaltozták.

A Toldy utcai óvoda tetõteraszán több mint 320
négyzetméteres játszófelületet alakítottak ki a gyerme-
kek számára: nyáron helyére került a gumiburkolat, és
megerõsítették a terasz korlátját. Teljes egészében fel-
újították a Lovas úti óvoda és bölcsõde épületének te-
tõszerkezetét. Szintén megújult a tetõ a Tigris utcai böl-
csõdében, ahol az alagsori öltözõk és a vizesblokk rekonstrukcióját is elvégezték. Megszépültek
a mosdók a Mészáros utcai óvodában: a felújítás részeként a burkolatok és a szerelvények mel-
lett a csõvezetékeket is kicserélték. 

A Hattyú utcai 1. számú Idõsek Klubjában a kazánt cserélték ki, a konyha és az étkezõ új bur-
kolatot kapott. Az Önkormányzat zamárdi üdülõjében a vendégházak szigetelését és aljzatbur-
kolását végezték el. 

Nyáron kezdõdött meg a Szabó Ilonka utcában mûködõ Budapesti Egyetemi Katolikus Gim-
názium és Kollégium történelmi jelentõségû épületének felújítása. A pályázati támogatásból, a
Budavári Önkormányzat partnerségével megvalósuló közel háromszázmillió forintos beruházás
önrészét az iskola alapítványa biztosította. Kicserélték az elektromos hálózatot, a kazánokat, a
nyílászárókat, a gázcsöveket és a radiátorokat, újraburkolták a fõlépcsõházat, az aulát, a folyo-
sókat és a vizesblokkokat. 

21

FFeellúújjííttootttt  rráámmppaa  aazz  óóvvooddaa  bbeejjáárraattáánnááll  



Augusztus
Energetikai beruházásokra nyert Európai Uniós támogatást a Budavári Önkormányzat: a több
mint 211 millió forint vissza nem térítendõ támogatás felhasználásával a Lisznyai Utcai Álta-
lános Iskolában, a Budavári Általános Iskolában és a Maros utcai Szakrendelõben kezdõdtek
meg olyan munkálatok, amelyekkel jelentõsen csökkenthetõ az intézmények energia-felhasz-
nálása. 

A Lisznyai Utcai Általános Iskola homlokzatának és padlásának hõszigetelésére, a fûtési
rendszer szabályozhatóvá tételére közel 35 millió forintot nyert az Önkormányzat. A beruházás
után 30-40 százalékkal csökken az iskola energia-felhasználása. A munkálatokkal párhuzamo-
san megkezdõdött az iskola bõvítése is, az Önkormányzat döntése értelmében a Lisznyai utcá-
ban alakítják ki a Farkas Ferenc Zeneiskola helyiségeit.

A Maros utcai szakrendelõben a nyílászárók cseréjéhez és a fûtési rendszer korszerûsítéséhez
nyert támogatást a kerület, 21 millió forint értékben; a munkálatokat õsszel kezdték meg. A
Budavári Általános Iskola fûtési rendszerének korszerûsítésére, valamennyi nyílászáró cseréjé-
hez, illetve a külsõ hõszigetelésre mintegy 140 millió forintot nyert az Önkormányzat. Ez utób-
bi beruházás 2011-ben kezdõdik meg.

XXI. alkalommal került megrendezésre a Mesterségek Ünnepe augusztus 19-22 között a Budai
Várban. A nívós népmûvészeti esemény 2010-ben is sok érdeklõdõt csalogatott. 

Augusztus 20-án a Clark Ádám téren
tartották a hagyományos kenyér-
szentelést. A rendezvény házigazdá-
ja Nagy Gábor Tamás polgármester
volt. A kenyérszentelés után az Ara-
tófelvonulás résztvevõi a Szent Ist-
ván bazilikába mentek, a népviselet-
be öltözött hagyományõrzõk által
vezetett menethez csatlakozott az ár-
víz sújtotta területekrõl Budapestre
érkezett ötszáz gyermek.

A Magyar Köztársaság Országgyû-
lése a nyár elején fogadta el azt az
országgyûlési határozatot, amely ki-
mondta, hogy kártalanítani kell
mindazokat, akiket az állami vezetõi
felelõtlenség, az állam által elmu-

lasztott jogalkotási kötelezettség miatt, közvetve vagy közvetlenül alapjogi sérelem ért. A par-
lament ezzel azt kívánta elõsegíteni, hogy a 2006. augusztus 20-i vihar áldozatainak évek óta
tartó peres eljárása megegyezéssel befejezõdjék, és az állami bocsánatkéréssel az áldozatok tel-
jes körû anyagi és erkölcsi kárpótlása megtörténjen. 

Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Bem rakpar-
ton, a Budavári Önkormányzat által állíttatott Emlékfánál jelentette be, hogy a 2006-os tûzi-
játék sérültjeinek többségét a kormány a kártalanította, mintegy 300 millió forintot költöttek
erre a célra.
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Elkészült a Halászbástya Jezsuita lépcsõ feletti déli tornyának a helyreállítása. A munkálatok
során a szerkezetileg meggyengült toronysisakot szétbontották, az építõelemek megerõsítését
követõen visszaépítették. A korábban elõforduló vizesedések megszüntetése érdekében elvégez-
ték a kupola és a kõlépcsõ szigetelését. A Halászbástya-rekonstrukció következõ ütemében a
Szent Mihály kápolna lejáratát, a Schulek lépcsõ feletti bástyaszakasz szerkezeti felújítását és
a kõvitéz-szobrok cseréjét végzik el. 

Buda török uralom alóli felszabadítására emlékezett a Buda Eliberata elnevezésû hagyomány-
õrzõ program is.  Ostromjátékkal, kézmûves foglalkozásokkal, hagyományõrzõ katonai bemu-
tatókkal, valamint színházi elõadásokkal várták az érdeklõdõket a Budai Vár Újvilág Kertjében.

Augusztus utolsó szombatján a Budavári Önkor-
mányzat ismét megrendezte a népszerû Nyárbúcsú-
ztató Bált a Czakó utcai Sport- és Szabadidõköz-

pontban. A szokatlanul hûvös idõ ellenére is sokan vettek részt a mulatságon, amelyen fellé-
pett többek között a Bartók Táncegyüttes és a Bagi-Nacsa Duó. Az est sztárvendége Demjén Fe-
renc és zenekara volt, akik másfél órás élõ koncertet adtak. 

Szeptember
Több mint százharminc kisiskolás kezdte meg tanulmányait az önkormányzati fenntartású álta-
lános iskolákban, míg a gimnáziumokban hat elsõ osztály indult. Az önkormányzat iskolakez-
dési támogatással segítette a tanévkezdést, a rászoruló szülõk fejenként 22.050 forint támoga-
tást kaphattak az iskoláztatáshoz szükséges taneszköz, könyvek és ruházati termékek megvá-
sárlásához. Az elõzõ évhez képest jóval többen jelentkeztek az óvodákba.

Hagyomány, hogy szeptember 2-án, Buda 1868-os visszavívásának évfordulóján kerül sor a
Budavárért Emlékérem átadására a Városházán. 2010-ben Takács Klára operaénekesnek,
Séllyei Gábornak, a Polgárõrség tiszteletbeli elnökének és Tolcsvay László zenésznek ítélte oda
a Képviselõ-testület e megtisztelõ címet. A kitüntetés azoknak a polgároknak, szervezeteknek
ítélhetõ oda, akik tevékenységük, mûködésük során kifejtett példaértékû, magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak az I. kerület fejlõdéséhez, hírnevének növeléséhez.
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Születésének évfordulóján, szeptember 2-án avatta fel a Buda-
vári Önkormányzat Fadrusz János szobrát, amelyet Marton
László szobrászmûvész készített és adományozott a kerületnek.
A szobor Fadrusz egykori mûtermének közelében, a Lisznyai ut-
ca – Naphegy utca elágazásánál áll. A szoboravatáson dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester mondott köszöntõt, amelyben a két
szobrászmûvész, Fadrusz János és Marton László életét és mun-
kásságát méltatta. 

Szeptember 5-én a Tabáni Múzeum és Tabán Társaság, valamint
a Budavári Önkormányzat közös megemlékezést és tudományos
konferenciát tartott a tabáni tûzvész 200. évfordulója alkalmából.

Szeptember elsõ hétvégéjén a Budavári Önkormányzat és a Litea
Könyvszalon ismét megrendezte az egyre nagyobb hírnévnek
örvendõ Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét a Budai Vár-
ban. Gazdag kulturális program és mintegy 30 könyvkiadó várta
a látogatókat a Szentháromság téren, a Szent István szobor lábá-
nál. A három napos kulturális fesztivált Szõcs Géza kulturális
államtitkár nyitotta meg. A könyvek ünnepén megemlékeztek a

Trianoni békediktátum aláírásának 90. évforduló-
járól és Kosztolányi születésének 125. évfordulójá-
ról. Koncertet adott a Muzsikás együttes és a Hot
Jazz Band, Szarka Gyula, a Ghymes együttes tagja
Alku címmel tartott mûsort. Nagy sikert aratott a

Phyteas Kiadó által felajánlott óriás kifes-
tõ: kicsik és nagyok egyaránt festették a
középkori Budát ábrázoló képet. A Könyv-
ünnepre kilátogató Schmitt Pál köztársa-
sági elnök is részt vett a festésben. 

Szeptember elején, a tervezettnél mintegy másfél hónappal korábban elkészült a Roham utca
felújítása. Ez már a 2006-os választások után, a Képviselõ-testület által elfogadott ciklusprog-
ramban is szerepelt, majd a 2008-ban megalkotott Integrált Városfejlesztési Stratégiában külön
akcióterületként került megjelölésre. A fejlesztés indoka, hogy a Roham utca hatalmas ügyfél-
forgalmat bonyolító kerületcentrum. Itt található az Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal
egyik ügyfélszolgálata, a Szabálysértési hatóság. A közelben mûködik a kerületi rendõrkapi-
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tányság és a posta is. A Roham utcában van az Idõsek Klubja és ide költözött a felnõtt fogásza-
ti rendelõ is. A megszépült, díszburkolatokkal, zöldszigetekkel, kandeláberekkel ellátott utca fel-
újítása közel százmillió forintba került.  

Korszerû fogászati rendelõvel gyarapodott az I.
kerület. A korábban a Mészáros utcában mûkö-
dõ felnõtt fogászat szeptembertõl a Roham
utca 8. szám alatt, 3 fogászati rendelõvel és
röntgennel várja a betegeket. Az új rendelõ ki-
alakítására azért volt szükség, mert a Mészáros
utcában csak hatalmas anyagi ráfordítással le-
hetett volna megoldani az akadálymentesítést.
Itt a mozgássérültek számára rámpa épült és
az õ közlekedésüket segíti, hogy a fogászat kö-
zelében 2 mozgássérült parkoló került kiala-
kításra. A beruházás mintegy 60 millió forint
volt, amelyet a Budavári Önkormányzat saját
forrásából finanszírozott.

Szeptember 8-12. között 19. alkalommal rendezték meg a Borfesztivált a Budai Várban. Több
mint 200 borászat mutatta be borait, a díszvendég a Kárpát-medence magyar borászata volt. A
színpadon kulturális programok, neves fellépõk, koncertek várták a látogatókat. Sajnos, az esõs
idõ miatt a hagyományos Szüreti Felvonulás ebben az esztendõben elmaradt.  

Nyitott templomok éjszakája címmel szeptember 18-án rendhagyó módonaz ország több mint 50
temploma nyitotta ki kapuit és mutatta be kincseit. A kezdeményezéshez három kerületi templom
csatlakozott: a Vízivárosi Szent Anna és Szent Ferenc Sebei templomokban koncertet rendeztek, a
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébániatemplom pedig Széchenyire emlékezett.

Szeptemberben adták át a Budavári Önkormányzat beruházásá-
ban készült Petermann bíró 9. szám alatti, teljesen felújított mû-
emlékházat. A beruházás keretében az Önkormányzat mûemléki
környezetben, a Budai Várban alakított ki új lakásokat, a föld-
szinten üzlethelyiségeket építettek ki. Az összesen mintegy 366

millió forintos beruházást a Bu-
davári Önkormányzat a Fõvá-
rosi Városrehabilitációs pályá-
zaton elnyert forrásból és önerõ-
bõl finanszírozta. 

Elkészült az Országház utca
22. szám alatti épület is, ame-
lyen az utcai homlokzatot, a
nyílászárókat, a kapubejáratot
és a teljes tetõszerkezetet újí-
tották meg. A Hunyadi János
utca 18-ban a tetõ és utcai
homlokzat felújítását végezte
el az Önkormányzat.
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A Magyar Dráma Napján, szep-
tember 21-én, Déryné Szép-
pataki Róza színpadra lépésé-
nek 200. évfordulójának évé-
ben avatta fel a Budavári Ön-
kormányzat Déryné szobát a
Horváth-kertben, az egykori
Budai Színkör helyén. A szobor
Ligeti Miklós II. világháború-
ban elpusztult alkotásának re-
konstruált másolata, amelyet
Polgár Botond szobrászmûvész
faragott újra.

- Nemigen szoktak évtizedekkel ezelõtt elpusztult
szobrokat újra felállítani. De szerencsére vannak
köztünk olyanok, akik viszont úgy gondolják, hogy
az elõdeink által megalkotott szépséget, értékeket
újra kell alkotnunk, az elveszett vagy ellopott múl-
tunkat vissza kell foglalnunk. És ne csupán a tár-
gyi, fizikailag megfogható értékeinkre gondoljanak,
hanem Budavárhoz, a budaiakhoz kapcsolódó szel-
lemi értékekre, hagyományainkra és a sajátosan
ránk jellemzõ, hozzánk kötõdõ hangulatokra is –
mondta dr. Nagy Gábor Tamás az avatási ünnep-
ségen megjelent népes számú közönségnek. A Déry-
né szobor felállítása a Horváth-kert rendezésének elsõ üteme. Tavaszig megújul a szobor kör-
nyezete is, kávézó, újságos és akadálymentesített nyilvános illemhely is épül. 

Az eredeti Schulek Frigyes-féle ter-
veknek megfelelõen újult meg a Ha-
lászbástya teljes északi szakasza. A
300 millió forintba kerülõ mûemléki
felújítást a kerület önerõbõl nem
tudta volna elvégezni, ezért a re-
konstrukcióra és a hasznosítására a
Budavári Önkormányzat nyilvános
pályázatot hirdetett. A nyertes Liget-
Terasz Kft-vel, illetve jogutódjával a
Magyar Halászbástya Étteremüze-
meltetõ Kft.-vel 2007 augusztusá-
ban húsz évre szóló bérleti megálla-
podást kötött a kerület. A felújítási
munkálatokról és a Halászbástya Ét-
terem megnyitásáról sajtótájékozta-
tón számolt be a beruházó és az

Önkormányzat. Az Önkormányzat saját erõbõl a korábbi években felújította a Halászbástya déli
oldalát és a lépcsõsorokat. A következõ években folytatódik a Halászbástya környezetének ren-
dezése. 
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Új játszóház nyílt a Nyárs utcai óvodában. Az önkormányzat a közösség érdekeit szem elõtt
tartva alakította ki az intézményt, hiszen egyre többen keresnek a családi napközikhez hason-
ló, de annál kedvezõbb áru ellátást gyermeke számára. A játszóházban a szülõk néhány órára
elhelyezhetik a gyermeket, akivel szakemberek foglalkoznak.  

A Családi Napon adták át a ,,Czakó” területén kialakított új tenisz-, és mûfüves focipályát. Az
avatón a polgármester felidézte, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években:
rendezetté vált a nagypálya, gumiburkolatú futópálya került kialakításra, megújult a lelátók
egy része. A Családi Nap egyik különlegessége volt, hogy az érdeklõdõk belülrõl is megnézhet-
ték a még épülõ Oxygen Wellness Központot. 

Október
Október 1-jén, az Idõsek Világnapján a kerü-
letben élõ idõs embereknek hajókirándulást
szervezett az Önkormányzat. Az úticél a fes-
tõi szépségû Szentendre volt, ahol idegenve-
zetõk kísérték a kirándulókat. A séta után a
hajón ebéddel várták az idõseket. 

Újabb szolgáltatással segíti az ügyintézést a
Budavári Önkormányzat: az Ügyfélszolgála-
ti Irodákon is lehetõség van a bankkártyás
fizetésre és az on-line banki átutalásra a
közterület-használattal kapcsolatos díjak és
a „parkolási matrica” megvásárlásakor. 

Október 3-án, a helyhatósági választáson a kerület polgármesterévé újra dr. Nagy Gábor Ta-
mást választották, a Fidesz-KDNP jelöltje a leadott szavaztok több mint 61 százalékát kapta.
A tíz egyéni önkormányzati körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a szavazatok
döntõ többségét. Az úgynevezett kompenzációs listáról a Képviselõ-testületbe került az MSZP
két, az LMP és a Jobbik 1-1 képviselõje. Budapest új fõpolgármestert választott Tarlós István

(Fidesz-KDNP) személyében és a Fõvárosi
Közgyûlésben is a kormánypárti frakció
kapott többséget. 

Október 14-én ünnepélyes keretek között
tartotta alakuló ülését a Budavári Önkor-
mányzat. Dr. Nagy Gábor Tamás és a 14
képviselõ a Zenetudományi Intézetben tett
esküt. 

- Polgármesterként és képviselõként soha-
sem feledkezhetünk meg arról, hogy az er-
kölcsi minõség a bizalom alapja. Azé a bi-
zalomé, amely bennünket a közügyekre,
egy közösség ügyeinek vitelére felhatalmaz,
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és amellyel a budai választópolgárok bennünket a kerületünk, Budavár érdekében történõ dön-
téshozatal jogával felruháztak – mondta beszédében a polgármester. Az eskütétel után Schmitt
Pál köztársasági elnök video-üzenetét hallgathatták meg. 

Másnap már munkával folytatódott a Képviselõ-testület ülése, a képviselõk egyhangúlag dr.
Jeney Jánosnét választották alpolgármesterré. Az új alpolgármester társadalmi megbízatásban
látja el tisztségét. A Képviselõ-testület döntött a bizottságok felállításáról is. Az elõzõ ciklusban
mûködõ bizottságokhoz képest kevesebb, azaz négy bizottság látja a feladatokat. Arról is dön-
töttek a képviselõk, hogy a Budavári Önkormányzat egymillió forintos támogatást nyújtott a
vörösiszap-katasztrófa áldozatainak. A támogatást a magyar kormány által létrehozott Magyar
Kármentõ Alap bankszámlaszámára utalták át.

Október 22-én Lengyelországból érkeztek vendégek a Buda-
vári Önkormányzat meghívására. Wojciech Bartelskit, Varsó I.
kerülete, Sródmiescie polgármesterét és Urszula Majewska-t,
az varsói önkormányzat szóvivõjét a Polgármesteri Hivatal-
ban fogadták. 

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 54.
évfordulója alkalmából a Budavári Önkormányzat a II. kerü-
leti önkormányzattal közös ünnepi megemlékezést tartott a
Széna téren, az 1956-os emlékmûnél. Beszédet mondott dr.
Balsai István országgyûlési képviselõ és dr. Nagy Gábor
Tamás. A Széna téri kopjafák tövében a kerület képviseleté-
ben dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, dr. Jeney Jánosné
alpolgármester, valamint Wojciech Bartelski, Varsó belvárosá-
nak polgármestere koszorúzott. Dr. Nagy Gábor Tamás és dr.
Balsai István Szabó bácsi Lövõház utcai emléktáblájánál is
elhelyezte a kegyelet virágait. 

Az ünnepi megemlékezés este koncerttel zárult, a lengyel
vendégek tiszteletére Szilasi Alex zongoramûvész Chopin és

Liszt zenemûveket adott elõ. A
hangverseny elõtt Arkadiusz Be-
rnas, a Lengyel Intézet igazgató-
ja külön köszöntötte Szilasi Alex
zongoramûvészt és a Varsói Cho-
pin Intézet nevében „Chopin út-
levelet” adott át számára a Cho-
pin évben végzett kiemelkedõ tel-
jesítményéért. 

Október 24-én avatták fel a Szar-
vas téren a Hortobágyi Kitelepí-
tettek emlékmûvét. Az ünnep-
ségen mások mellett Rétvári Bence államtitkár emlékezett. Az egykori kényszermunkások, a kite-
lepítettek képviselõi mellett koszorút helyezett el a Honvédelmi, valamint a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium államtitkára. 

28

LLeennggyyeell  vveennddééggeekk  aa  BBeemm  sszzoobboorrnnááll

SSzziillaassii  AAlleexx  LLiisszztt  ééss  CChhooppiinn  mmûûvveekkeett  jjááttsszzootttt  



Október végén befejezõdött a Lisznyai Utcai Általános Iskola energetikai korszerûsítésének elsõ
szakasza. Az Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházás keretében az iskola a padlás-
födém hõszigetelését, a tornaterem légtechnikai rendszerének felújítását végezték el. A homlok-
zat hõszigetelését tavasszal folytatják. A mintegy 50 millió forintos beruházáshoz a Budavári
Önkormányzat 35 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. 

Az energetikai korszerûsítéssel párhuzamosan zajlott az iskola azbeszt-tetejének cseréjére, és
a Farkas Ferenc Zeneiskola fogadására alkalmas zenetermek kialakítására. Ez utóbbi beruhá-
zást az Önkormányzat saját forrásból finanszírozta.  

November

November elején fejezõdött be az újabb graffitimentesítési akció. 2010-ben a Vizivárosban, a
Döbrentei tér - Batthyány tér - Várfok utca - Csalogány utca által határolt területrõl takarította
le a falfirkákat a Budavári Önkormányzat. A graffitimentesítési akciót 2007 óta folytatja az
önkormányzat, eddig mintegy 60 millió forintot költöttek el erre a célra. Tapasztalatok szerint
a következetes fellépés eredményeként a már megtisztított a területekrõl a nagyobb graffitiket
sikerült kiszorítani, és ezzel jelentõsen javult a városkép. 

November 7-én, születésének 200. évfordulóján
a Budavári Önkormányzat mléktáblát avatott
az Úri utca 24. számú házon, Erkel Ferenc egy-
kori lakóhelyén. A rendezvényen részt vett az
Erkel Ferenc Társaság, Gyula Város Önkor-
mányzata és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság. L. Simon László, az Országgyûlés
kulturális és sajtóbizottságának elnöke ünnepi
beszédében máig ható példaként sorolta a
magyar zenetörténet kétszáz esztendeje szüle-
tett alakjának sokszínû tevékenységét. – Mi
budaiak azért tartjuk fontosnak Erkel emlék-
táblájának felavatását, mert nekünk megada-
tott, hogy ne csupán úgy emlékezzünk, mint a
nemzet egyik legnagyobb zeneszerzõjére,
hanem úgy is, mint közénk tartozó budai pol-
gárra – hangsúlyozta a polgármester. 
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A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola mûvésztanárai a Városházán jótékonysági koncertet ren-
deztek a vörösiszap katasztrófa áldozatainak a Városházán. A koncert bevételét a Budavári Ön-
kormányzat megduplázta.

November 16-án, közel másfél éves lezárás után újra megindult a forgalom a Margit hídon.
Ezzel a felújítás még nem zárult le, 2011 elsõ félévében kerülnek a helyükre a korhû korlátok
és szobrok.

Még október végén fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, amely szerint júliustól az
önkormányzatok rendeletben tilthatják ki a közterületekrõl az utcákon, tereken, parkokban
életvitelszerûen tartózkodó hajléktalanokat. Budapest új fõpolgármestere, Tarlós István bejelen-
tette, hogy a Fõváros ezentúl fellép azokkal a fedél nélküliekkel szemben, akik a kérés és fel-
ajánlott segítség ellenére továbbra is a kiemelt aluljárókat tekintik otthonuknak. Vagyis a Batt-
hyány tér és Déli pályaudvar aluljáróiból is ki kell költözniük az ott élõknek. 

A hajléktalan-probléma kezelésére a fõváros jelentõsen növeli a hajléktalanszállók kapacitá-
sát, szociális munkát indít, az együttmûködõ fedél nélkülieket - betanításukat követõen - a köz-
szolgáltató cégek alkalmaznák.

Eredményes volt a midibuszok be-
szerzésére, valamint üzemeltetésére
kiírt közbeszerzési eljárás, amelyet
Budapest új vezetésének kezdemé-
nyezésére írt ki a BKV. 2011 nyarán
magyar gyártmányú, EURO V. kör-
nyezetvédelmi besorolású motorral
szerelt, modern jármûvek váltják fel
a BKV elöregedett midibuszait - töb-
bek között a Budai Várban. Köztu-
domású, hogy a jelenlegi várbuszok
mûszaki állapota katasztrofális, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság a nyár
folyamán tizenöt midibusz forgalmi
engedélyét vonta be.
Az új midibuszokat az Orangeways

Zrt. fogja üzemeltetni, ez az utazási
feltételek tekintetében az eddigiekhez képest nem jelent változást: a jármûveken kizárólag a
BKV jegyei és bérletei érvényesek. 

November 20-án Fischer Árpád helytörténész évtizedeken át megtartott krumpli-mulatságát ele-
venítette fel  a Tabán Társaság és a Tabán Múzeum közös rendezvénye, a Tabáni Krumplibúcsú.
Az érdeklõdõket krumplis finomságokkal várták, míg a rászorulók számára a Családsegítõ
Szolgálat közremûködésével kedvezményes burgonyavásárt tartottak. 

November 26-án a kerületi bölcsõdék dolgozói, illetve a szülõk rendeztek jótékonysági
mûsort Budavári Mûvelõdési Házban. A befolyt összegbõl a kerületi bölcsõdék karácsonyát
támogatják. A mûsorban neves elõadómûvészek, a bölcsõdés gyermekek szülei és a dolgozók
ismerõsei léptek fel. A rendezvény fõvédnöke Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök
felesége volt.
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Megnyílt Budapest elsõ teljesen akadálymentes, zuhanyzóval és pelenkázóval ellátott, részben
automatizált illemhelye. A Déli pályaudvart a Vérmezõvel összekötõ aluljáróban kialakított
vandálbiztos nyilvános WC-t a kerekesszékesek a nap huszonnégy órájában használhatják. A
Budavári Önkormányzat az elmúlt években többször is kérte a turisták által látogatott területe-
ken a nyilvános illemhelyek megnyitását. A Fõvárosi Csatornázási Mûvek (FCSM) újonnan kine-
vezett vezetõsége ígéretet tett arra, hogy folyamatosan megújítja és üzemelteti az illemhelyeket.  

November utolsó vasárnapján, Farkas Ferenc halálának 10. évfordulóján a Farkas Ferenc Zene-
iskola ünnepi hangversenyt rendezett a Hagyományok Házában. A koncerten elsõsorban a ze-
neszerzõ mûvei csendültek fel. A koncert elõtt felszólalt Batta András, a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem rektora is, aki Farkas Ferenc szerteágazó, rendkívül nagy tudással megala-
pozott életmûvérõl beszélt a közönségnek. Felidézett egy régi, a zeneszerzõvel készített interjút,
melyben az alkotó Weöres Sándor szavaival élve így vallott ars poeticájáról: ,,Mit bánom én,
hogy versed mért s kinek szól, csak hátgerincem borzongjon bele. ...Csak szép legyen, csak
olyan szép legyen, hogy a könny összefusson szememben.”

A hónap végén a Képviselõ-testület döntött többek között az I. kerületben megvalósítandó kari-
tatív és szociális programok támogatásáról. Az Önkormányzat a pályázó civil szervezetek és
egyházi közösségek pályázataira közel 7 millió forintot biztosított a válságkezelési alap terhé-
re. Döntés született arról is, hogy az Önkormányzat 2010 karácsonyán is segítséget nyújt az
idõs polgárok számára. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a 80 éven felülieket 6000
forinttal segítette az Önkormányzat. 

December
Az adventi idõszakra ünnepi díszkivilágítást kaptak a kerületi játszóterek, ahol az önkormány-
zat egy-egy fenyõfát díszített fel a gyermekek nagy örömére. Ünnepi díszbe öltözött a Város-
háza, a Tóth Árpád sétány és a kerületi fõbb közlekedési útvonalak. 

Öt budavári étterem kapott helyet a 2011-es Gault Millau étteremkalauzban. A Magyarország-
gal második éve foglalkozó nagytekintélyû francia szaklap a Michelin Guide-hoz hasonló
módon, szakácssapkák odaítélésével értékeli a legkiválóbb éttermeket. 

Budavári éttermek közül a legtöbb, 15 pontot a Fortuna utcai Pierrot érdemelte ki, ami két
szakácssapkának, egyúttal egy Michelin csillagnak felel meg. 14-14 pontot, egy szakácssapkát
kapott, a Csalogány, a Déryné és az Ostrom utcai Arany Kaviár, míg a szintén a Fortuna utcá-
ban mûködõ „21 – Magyar Étterem” 13 ponttal, egy szakácssapkával büszkélkedhet. 

December 2-án fogadta a polgármester a kerületi egyházi közösségek vezetõit, akik beszámol-
tak az év számukra fontos eseményeirõl és a jövõbeni terveirõl. A Budavári Önkormányzat ve-
zetése 1,6 millió forintos támogatást adott az egyházaknak, amelyet azok a rászorulók megse-
gítésére, a karácsonyi programok szervezésére fordítottak.

Dr. Nagy Gábor Tamás is kezdeményezõje volt annak a jövõ évi költségvetéshez benyújtott mó-
dosító indítványnak, amelyben hét kormánypárti képviselõ, köztük Tarlós István fõpolgármes-
ter, hárommilliárd forint állami támogatást kértek és kaptak a Moszkva tér rehabilitációjára.
Az állami segítségnek köszönhetõen a fõváros több tízmilliárd forint Európai Uniós pályázati
forráshoz is hozzájuthat. A Moszkva tér fejlesztési tervének része a tömegközlekedési kapcso-
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latok megújítása, a fonódó villamoshálózat, valamint a fogaskerekû vasút Moszkva téri kap-
csolatának kiépítése. Ismert, az MSZP és az SZDSZ képviselõi korábban többször ígéretet tet-
tek a Moszkva tér rendezésére. 

Befejezõdött a Bécsi kapu tér 8. számú ház felújításának elsõ üteme, az Önkormányzat beruhá-
zásában a tetõ és utcai homlokzat felújítási munkáit végezték el. A második ütemben a kapu-
bejáró és a lépcsõház újul meg, illetve átalakítják a földszinti lakásokat. A munkálatokra 120
millió forintot fordított a kerület. 

2010-ben is megrendezte az Önkormányzat a hagyomány Adventi Koncertsorozatot. November
28-án a Scola Hungarica kórus, december 5-én a Brass in FIVE rézfúvós Kvintett, december 12-
én az Orfeo Együttes és a Purcel Kórus, míg december 19-én Bognár Szilvia és zenésztársai lép-
tek fel a teltházas rendezvényen. A koncertek és a gyertyagyújtás elõtt a kerület legnagyobb egy-
házközségeinek képviselõi mondták el adventi gondolataikat.

December 10-én este tartották az Oxygen Well-
ness Központ díszmegnyitóját. A Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete még 2006-ban
döntött a Czakó utcai Sport- és Szabadidõköz-
pont egy részének, pályázat útján történõ hasz-

nosításáról, amelynek nyertese az Oxygen
Wellness Team Konzorcium lett. A beruházó
saját költségén felépítette a korszerû létesít-
ményt, és 25+15 évig üzemelteti azt. A
létesítmény azonban nem kerül a tulajdo-
nába, hanem a kerület vagyonát gyarapítja. 

Az edzõtermeket az elsõ szinten alakítot-
ták ki, itt található az épület fürdõrészlege
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is jakuzzival, szaunákkal. A 20 méteres medencében a közeli általános iskolák úszásoktatását
is megtartják majd. A központban orvosi részleg, étterem, fodrászat, kozmetika és gyermekmeg-
õrzõ várja az vendégeket. A tetõn télen mûjégpálya üzemel. Az ünnepélyes megnyitón ismert
személyiségek is jelen voltak, mások mellett Cseh László olimpikon, Keleti Andrea táncmûvész,
és Szõnyi Ferenc húszszoros ironman világbajnok.

Megtartották az év utolsó Márai Szalonját. A nagy népszerûségnek örvendõ rendezvényen 2010
második felében vendég volt mások mellett Ordódy György rendezõ, Mózes Anita, Kiss Gábor,
Szina Kinga, Maszlay István és Sárközi József színmûvészek, és neves borászok.  

Elkészült a Lisznyai Utcai Általános Iskola átalakítása, az új épületrészekbe a Farkas Ferenc
Zeneiskola költözik a jövõben. Az átalakítással nemcsak korszerûbbé, de a mûködési költségek
szempontjából takarékosabbá is válik a Zeneiskola mûködése. Eddig a gyermekek egy 54 négy-
zetméteres, rossz állapotú villaépületben tanultak. Az új zenetermek a Lisznyai Iskola tetõteré-
ben lettek kialakítva, az átalakításra, az azbeszt-tetõ lecserélésére, és mozgássérült-lift beépíté-
sére 120 millió forintot költött az Önkormányzat. A Zeneiskola vizsgakoncertjeit a Czakó utcai
új épületrészben tartják majd meg. 

December 16-án visszatértek Budapestre a Mátyás temp-
lom harangjai, amelyeket november végén emeltek ki a to-
ronyból. A harangokat Passauban hangolták össze a köz-
elmúltban elkészült három új haranggal. A pótláshoz és a
harangállványok cseréjéhez a Mátyás-templon a Norvég
Alap pályázatán nyert támogatást, az önerõt a Budavári
Önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. Az új harangok
húsvétkor szólalnak meg a templomban. 

December 22-én tartották meg az Idõsek karácsonyát a T-
Com székházában. Az Önkormányzat karácsonyi mûsor-
ral, ajándékokkal és beiglivel kedveskedett azoknak a ke-
rületi lakóknak, akik magányosan töltik az ünnepeket. 

Segítséget nyújtott az önkormányzat az idõs emberek-
nek is: a 80 év felettiek számára 6000 forintot biztosított
a kerület.  

December 23-án a Nagycsaládosok ünnepeltek a
Városházán. A rászoruló gyermekek számára az
önkormányzat 12.000 forint értékben ajándékcso-
magot állított össze. Sajnos, a válság miatt sok
gyermeknek az önkormányzat által adott ajándék
jelenti az egyetlen karácsonyi meglepetést. 

Betlehemet állítottak a Sándor Palota mellett. A
figurákat Kiss-Rigó László szeged-csanádi me-
gyéspüspök ajándékozta a köztársasági elnök-
nek. Schmitt Pál fontosnak tartotta, hogy a nemes
felajánlást megossza az I. kerület polgáraival.
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