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Köszöntõ
Az év végéhez közeledve mindannyian megvonjuk a mérleget: mit
értünk el az elmúlt 12 hónap alatt, hogyan léptünk elõre. Ezt a
számvetést nem csupán a családok, de mi, a Budavári Önkormány-
zat is elkészítjük és bemutatjuk Önöknek a Beszámolóban. 

A mindennapokban hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a megol-
dandó problémákat lássuk magunk elõtt. S amit már megoldottunk,
azt természetesnek vesszük. De az ünnepi idõszakban érdemes egy
kicsit más szemüvegen keresztül nézni a világot: lássuk azokat az ered-
ményeket, amelyeket közösen, együttes erõfeszítéssel értünk el. 

Az ország és a kerület gazdasági helyzete lehetõvé tette, hogy 2015-
ben se emeljük a lakbéreket és a helyi adókat. Ugyanakkor szociális területen kicsivel többet tud-
tunk adni a családoknak és az idõseknek. Ingyenessé tettük a tüdõgyulladás és a rota-vírus elle-
ni védõoltást, bevezettük a Budavári Egészségkártyát. Húsvét és Karácsony elõtt további támo-
gatással segítjük azokat, akiknek e nélkül szerényebb lenne az ünnep.    

Lassan természetesnek vesszük a felújított utakat, az újjászületett mûemlékházakat, a korszerû
intézményeinket. Mint ahogyan azt is könnyen meg lehet szokni, hogy a 16-os buszok nem
pöfögve, füstölve közlekednek a kerületben. Pedig nem is olyan régen ez még a mindennapja-
ink része volt.  

Számunkra természetes, hogy van elég tiszta vizünk és elegendõ levegõnk. De közel sem biztos,
hogy ez gyermekeink, unokáink számára is így marad. Környezetünk védelme ma már a túlélé-
sünk feltétele és közös erkölcsi kötelességünk, hogy megállítsuk a Föld pusztulását. Önkormány-
zatunk ezért csatlakozott az Élõ bolygó felhíváshoz, a Klímabarát Települések Szövetségéhez, és
lehetõségeink szerint ösztönözzük a szemléletváltást. Szeptemberben az országban elsõként
ingyenes parkolást biztosítottunk a környezetbarát, zöld rendszámmal rendelkezõ autóknak. A
kezdeményezés jelentõségét mutatja, hogy a Fõvárosi Önkormányzat is módosította a parkolási
rendeletét: 2016. januártól egész Budapesten ingyenesen parkolhatnak a zöld rendszámos
autók. Néhány évvel ezelõtt még úri huncutságnak tûnt a szelektív hulladékgyûjtés. Ma már sze-
rencsére a mindennapjaink része. Bízom benne, hogy ugyanígy válik majd a mindennapok részé-
vé az elektromos autózás is, hogy ne legyen luxus a tiszta víz és a tiszta levegõ.

Az év végéhez közeledve, Karácsonykor természetesnek vesszük a szeretet, a béke egyetemes üze-
netét is. A világ azonban forrong: háborús konfliktusok, milliós bevándorlási hullám, terrorve-
szély, az Európai Unió válsága jellemezte a 2015-ös évet. Hiszem, hogy csak úgy lehetünk úrrá a
nehézségeken, ha figyelünk egymásra és közösséget alkotunk családunkban, munkahelyünkön,
lakóhelyünkön. 

Ennek a jegyében kívánok Önöknek áldott Karácsonyt és békés, boldog Új Esztendõt! 

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



JANUÁR

Január 3-án a Lánchíd Kör az Önkormányzat által felújított Julianus szobornál tartott megem-
lékezést. Dr. Puskely Mária szerzetestanár elõadásában emlékeztetett rá, hogy a tatárok Európát
is fenyegetõ elõnyomulásáról elõször az õshazában, Magna Hungaria-ban maradt magyarok
kutatására indult domonkos szerzetesek adtak hírt. A veszélyben a környezõ orosz, lengyel és lit-
ván fejedelemségek, valamint Európa összefogására lett volna szükség, de ez nem történt meg,
IV. Béla pedig nem tudott komoly haderõt mozgósítani a tatár seregek ellen 1241-42-ben. 

Vízkereszt ünnepén, január 6-án a Fõ utcai görögkatolikus templomban Kocsis Fülöp érsek
mutatott be Szent Liturgiát, majd a Batthyány téren a hagyományokhoz híven megszentelte a
Duna vizét. Mint mondta, az évszázados hagyomány ma azért meghökkentõ, mert nem szok-
tunk lejönni a vízhez, szép folyónkat gátak közé, életünket falak közé szorítottuk, nem találko-
zunk a teremtett anyaggal, a vízzel, a földdel. Pedig emlékeznünk kell arra, hogy a földbõl
vagyunk, és a földbe térünk vissza. Ha megfeledkezünk a földdel való találkozásunkról, akkor
megfeledkezünk arról is, hogy az éghez tartozunk.

Az Önkormányzat év elején ismét meghirdette a lakáshelyreállítási támogatást.  Ezzel elsõsor-
ban azoknak az idõs embereknek szeretne segíteni a kerület, akik önerõbõl már nem tudnak
megoldani olyan fontos, a lakásban élõk egészségi állapota miatt is indokolt felújítási munká-
latokat, mint a tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, mosdó helyiségek karbantartása.  A
támogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000 forint lehet.
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Görögkatolikus liturgia a Batthyány téren, a Duna-parton



Hosszú évek várakozása után január elején megkezdõdött a Széll Kálmán tér teljes felújítása.
A téren áthaladók, az itt élõk naponta szembesültek a rossz állapotú lépcsõkkel, a balesetve-
szélyes sínekkel, amelyek miatt rendszeresen panaszt is tettek. Buda legfontosabb csomópont-
ja a Fõvárosi Önkormányzathoz tartozik és 2015-re sikerült több mint 5 milliárd forint kor-
mányzati, uniós és fõvárosi forrásokat biztosítani a teljes átépítésre. Így 2016 tavaszára
modern, rendezett, akadálymentes és zöld közösségi tér jön létre. 

Január 9-11. között az Önkormányzat vezetése testvérvárosunk, a kárpátaljai Munkácsi Városi
Tanács által szervezett jubileumi, 20. Cservene vino borfesztiválon vett részt. Munkács és kör-
nyéke évszázadok óta a vörösborairól híres és a minõségi borászat terén náluk is komoly fej-
lõdés tapasztalható. Ahogyan Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere elmondta, az évszáza-
dos borászati tradíciók, a hagyományos szõlõfajták újrahonosítása ugyanis nem csupán kiegé-
szítõ jövedelmet jelent az itt élõk számára, hanem olyan kulturális örökség, amely méltán tart-
hat számot az érdeklõdésre. A munkácsi borfesztivál mintegy tízezer érdeklõdõt vonzott, a
kiállítók között  magyar borászok és pincészetek is bemutatkoztak.  

Január 22-én, a Himnusz „születésnapján”, a Magyar Kultúra Napján a Budavári Önkormány-
zat Kölcsey Ferenc szobránál tartott megemlékezést. Takaró Mihály, Magyar Örökség-díjas iro-
dalomtörténész példák sorával igazolta, hogy a magyarság a krízisekbõl mindig a kultúra segít-
ségével tudott felemelkedni. Ezt a „fegyvert” használták a reformkorban vagy Trianon után.
Ezért is fontos kultúránk éltetése, ünneplése. A megemlékezésen a kerületi iskolák mellett a
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Már a múlté a Széll Kálmán tér betondzsungele
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Budavári Önkormányzat is koszo-
rút helyezett el a Himnusz költõjé-
nek szobránál. 
A kerületi közintézmények is
különleges programokkal várták a
látogatókat ezen a napon; a
Hagyományok Háza a Fõ utca 6.
szám alatt megnyitotta a Magyar
Népi Iparmûvészet Múzeumát. A
Budavári Mûvelõdési Ház Szakcsi-
Lakatos Béla Kossuth-díjas dzsessz-
muzsikus és Lukács Miklós kétsze-
res Artisjus-díjas cimbalommûvész
különleges dzsesszkoncertjével
köszöntötte a magyar kultúrát. 

Ugyancsak január 22-én került sor a
Budavári Önkormányzat által meghir-
detett, az I. világháborút feldolgozó
történelmi verseny elsõ fordulójára.
Tíz iskolából 48 csapattal 178 diák
jelentkezett, akik január 22-én az elsõ
fordulóban a Tabán Kinotékában és a
Petõfi Sándor Gimnáziumban a
Nyugaton a helyzet változatlan címû
filmet nézték meg. 

Január 25-én csendült fel elõször a
budavári Mátyás-templom felújított
orgonájának hangja, az ünnepélyes
hangversenyen Liszt Ferenc, J. S. Bach,
Thierry Escaich, Antonio Soler és
Szergej Prokofjev orgonamûveit hall-
gathatták meg az érdeklõdõk Hock
Bertalan, a templom orgonamûvésze
és egykori tanítványai tolmácsolásá-
ban. Az orgonát 2009 és 2015 között a
Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra újí-
totta fel Végh Antal orgonaépítõ mes-

Szakcsi-Lakatos Béla a Budavári Mûvelõdési Házban

Budapest legnagyobb orgonája a Mátyás-templomban



ter vezetésével, a terveket Hock Bertalan, a templom orgonamûvésze készítette, az 1893-ban
készült orgonaszekrényt Erdei Barna restaurálta. A 210 millió forintos felújítási munkálatokra
szükséges pénzügyi forrást a templom rekonstrukciójának keretében a kormány biztosította. A
hangszer, amelyet a „Király orgonája” néven is emlegetnek, Budapest legnagyobb, és az ország
második legnagyobb hangszere: 13 billentyûsora, három sor pedálbillentyûzete, 7771 sípja, 18
csõharangja és 111 regisztere tulajdonképpen egy 111 tagú zenekar hangzását nyújtja. 

Január 26-án Nagy Gábor Tamás polgármester és Varga Antal alpolgármester köszöntötte az
Attila úton élõ Singer Andornét, a kerület legidõsebb polgárát 104. születésnapján. Magdi
néni az 1960-as évek óta él az I. kerületben, személyes ismerõse volt a szintén a házban lakott
Ottlik Gézának. 

1990. január 27-én hunyt el Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvész, grafikus. Halálának
25. évfordulóján a Borsos Alapítvány az Úri utcában, a Borsos Miklós Emlékmúzeumban tar-
tott megemlékezést. A résztvevõk megemlékeztek arról, hogy Borsos Miklós az Úri utcából, az
egész napi munka után, gyakran sétált az ódon-szép budai házak között. Az alkonyi fényben
derengõ Mátyás-templomban megpihent: beszélgetett Istennel, erõt kért a másnapi szoborfa-
ragáshoz.

FEBRUÁR

A népszerû Könyvet Házhoz program folytatódik, miután február 10-én a Budavári Önkor-
mányzat és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár együttmûködési megállapodást írt alá a szolgál-
tatás fenntartásáról. Ahogyan a név is jelzi, a szolgáltatás célja, hogy az idõs, mozgásukban kor-
látozott emberek számára a könyveket, folyóiratokat házhoz vigyék.  A könyveket a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor könyvtára biztosítja, a szállításról az Önkormányzat
Családsegítõ Szolgálata gondoskodik.

Február 12-én a Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Kapisztrán
téren, a Magdolna-toronynál emlékezett a budapesti ostrom befejezésének 70. évfordulójára.
Budapest ostroma, a második világháború egyik leghosszabb ideig tartó ütközete volt. A rom-
bolás mértéke és a pusztulás is ehhez fogható: az akkori fõváros területén található 39.600
épületbõl Budapest ostromát követõen 1.500 teljesen megsemmisült, 9.100 súlyosan sérült,
18.600 pedig sérült volt. A legsúlyosabban a Várhegy sérült, az itt lévõ 6.500 lakásból mind-
össze 1.400 maradt ép Budapest ostroma után. Hasonlóan sokkoló a civil áldozatok száma is.
A lakosság teljes vesztesége az ostrom következtében kb. 76 000 fõ, a polgári áldozatok közül
a zsidóság veszteségei 15 000 fõ, a polgári áldozatok közül a kivégzések áldozatai kb. 7000 fõ,
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a nyilasok által nyugatra, sáncásásra elhurcoltak kb. 50 000 fõ és ugyancsak 50 ezer embert
hurcoltak a szovjetek hadifogságba. A Budai Várat védõ csapatok állományát 24 ezer német
és 20 ezer magyar katona alkotta. Ebbõl mintegy 10 ezer fõ tudott áttörni a szovjet állásokon,
ám mindössze 785 fõnek sikerült átjutnia az ostromgyûrûn. - Hetven éve a világ erkölcsi rend-
je felborult. Az erkölcstelen, bûnös indulatok pedig emberéleteket követeltek és a halálban
mindenki egyforma volt: ember. A túlélõk felelõssége, hogy a háború emlékét hogyan dolgoz-
zák fel – hívta fel a figyelmet Nagy Gábor Tamás polgármester. Emlékezzünk egy szörnyû kor-
szak áldozataira, akik hét évtizede itt, a „halálkatlanban” veszítették életüket anélkül, hogy
különbséget tennénk közöttük nemzeti hovatartozásuk alapján. A megemlékezés végén a
résztvevõk koszorút helyeztek el a Magdolna-torony oldalában lévõ emléktáblánál. 

Folytatódott az Önkormányzat által életre hívott Budavári Zenei Szalon programsorozat is. A
Zenetudományi Intézet Bartók Termében Szilasi Alex zongoramûvész minden hónap második
keddjén várja a zene iránt érdeklõdõket. Ingyenes szalonprogramjain nem csak a zenemûveket
mutatja be, de valóságos kultúrtörténeti elõadást is tart az adott zeneszerzõrõl és kortársairól. 

Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékév keretében a festõ
csaknem 70 alkotását és több személyes tárgyát bemutató kiállítás nyílt február 14-én a
Várkert Bazárban, a Testõr Palotában. A júliusig nyitva tartott kiállítás volt az elsõ olyan tár-
lat, amelyet kifejezetten a Várkert Bazárba terveztek. 
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Tiszteletadás a háború katonai és civil áldozatainak 



Február 16-án a Hagyományok Házában különleges kiállítással emlékeztek a I. világháború
centenáriumára. Lajtha László a XX. század elsõ felének egyik legnagyobb magyar zeneszerzõ-
je és népzenekutatója huszonkét esztendõsen hazaszeretetétõl vezérelve vonult be a frontra és
a háború végéig szolgált. Ebbõl a több mint négy esztendõs idõszakból számos értékes doku-
mentum és tárgyi emlék maradt fenn, amelyeket a kiállításon bemutattak. A megnyitó után
emlékhangversenyt rendeztek Lajtha László mûveibõl.

Februártól az Önkormányzat támogatásával a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesület
érzékenyítõ órákat tart a kerületi általános- és középiskolákban. Az errõl szóló megállapodást
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere és Ungvári Mihályné, az egyesület elnöke írta alá.
A több éves programsorozat keretében a diákok közvetlenül az érintettektõl kapnak informá-
ciókat, beszámolókat, élettörténeteket a fogyatékkal élõkkel kapcsolatban. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a foglalkozások után a gyermekek megértõbben, érzékenyebben viszonyulnak
a fogyatékkal élõkhöz, társaikkal szemben is segítõkészebbek, így valószínûleg felnõttként is
nyitottabbak lesznek a sérült emberek integrációja iránt.
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Érzékenyítõ óra a Lisznyai utcai iskolában



Az Országgyûlés még 2000-
ben a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapjává nyil-
vánította február 25-ét.
1947-ben ezen a napon a
megszálló szovjet hatóságok
jogellenesen letartóztatták
Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt fõtitkárát,
majd a Szovjetunióba hur-
colták. A mentelmi jogától
megfosztott képviselõ nyolc
évet töltött börtönökben és
munkatáborokban. Önké-
nyes fogva tartása a demok-
ratikus jogok lábbal tiprásá-
nak jelképévé vált, amely a
pártállami rezsim majdnem

fél évszázados uralmát jellemezte. 2015-ben a Clark Ádám téren és a Lánchíd budai hétfõjé-
nél tartottak megemlékezést, amelyen felszólalt Trócsányi László igazságügyi miniszter és
Krasznay Béla, a Recski Szövetség Egyesület elnöke. A résztvevõk gyertyát gyújtottak idõsebb
és ifjabb Hollán Sándor lánchídi emléktáblájánál is. 

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete február 26-án elfogadta a kerület költségvetés-
ét, amely – az elõzõ évekhez hasonlóan – továbbra is hiány nélküli és megfelelõ összegû tarta-
lékkal rendelkezik. Az Önkormányzat a költségvetésben továbbra is a széleskörû szociális
támogatási rendszert biztosít a rászorulóknak és magas színvonalon üzemelteti az intézmény-
hálózatát, többek között a Maros Utcai Szakrendelõt.  Új támogatási formákat is bevezetett a
kerület: támogatást biztosít a 80 év felettieknek a tüdõgyulladás elleni, a csecsemõknek a rota
vírus elleni védõoltásra és a mosható pelenka programra.  Ugyanakkor továbbra is igénybe
vehetõek a már korábban megismert támogatási formák, így a Szociális Kártya, az adósságke-
zelési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a születési támogatás, rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás, az iskolakezdési támogatás, a lakás-helyreállítási támogatás, az idõszaki támoga-
tás, az uszodabérlet-támogatás és a szociális tanulmányi ösztöndíj. Az aktív korúak ellátása -
amelyet korábban az Önkormányzat biztosított – a kerületi kormányhivatal hivatal hatásköré-
be került. A kiegyensúlyozott gazdálkodás eredményeként a felújítási programok mellett foly-
tatódott a civil szervezetek és az iskolák pályázati támogatása valamint a társasház-felújítási
program is. 
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A kommunizmus áldozatainak emlékére égtek a gyertyák



MÁRCIUS

Márciusban a fonódó villamos építése miatt a Batthyány tér egy részét is lezárták, mert a kábe-
lek egy részét a téren keresztül tudták csak elvezetni. A kábelek új nyomvonala a Batthyány tér
térkõvel burkolt részeit is érintette. A munkálatok során azonban a térkövet könnyen felszed-
ték és sérülésmentesen visszahelyezték. Beigazolódott tehát az Önkormányzat korábbi döntése,
miszerint a Batthyány tér burkolatának felújítását a tér teljes rendezéséig térkõvel biztosítja.
Hiszen eltûnt a töredezett, balesetveszélyes aszfalt, az új burkolat azonban könnyen és olcsón
felbontható, majd újra lerakható. Márciusban egyébként megkezdõdött a Lánchíd alatti villa-
mos-alagút kiszélesítése is, hogy a fonódó villamoshálózaton közlekedõ új CAF- villamosok is
elférjenek az alagútban.

Márciusra készült el az Öntõház utca felújítása, amelynek során a régi, elhasználódott bur-
kolat helyére a Lánchíd utcáéval megegyezõ nagykockakõ burkolatot építettek gránit kocka-
kõ szegéllyel. Felújították a parkolót és rendezték a közterületet is. A felújítás során vízelve-
zetõket és támfalat építettek, valamint új közvilágítási rendszert alakítottak ki. A Budai Vár
és környéke közlekedésfejlesztési program részeként elkészült felújítás mintegy 140 millió
forintba került. 
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Az Öntõház utcában a parkolót is felújították 



Március 12-én tartotta
soron következõ ülését a
Nemzeti Hauszmann
Terv Társadalmi Testüle-
te. L. Simon László állam-
titkár részletesen ismertet-
te a királyi vár felújítását
célzó elképzeléseket. A
kormány szándékai sze-
rint újjáépül az egykori
lovarda, a Stöckl-lépcsõ és
a fõõrségi épület, megújul
a Szent István-terem, vala-
mint elkezdõdik a Tán-
csics börtön és az Erdélyi-
bástya rekonstrukciója, továbbá a karmelita – kolostor átalakítása is. Befejezik a Csikós udva-
ri mélygarázs építését, a Szent György téren pedig új mélygarázst alakítanak ki. A programra
2016 végéig 7,9 milliárd forintot biztosít a kormány. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fel-
újítások során a hauszmanni terveket, állapotokat veszik alapul. 

Március 15-én a Dísz téri Honvéd-emlékmûnél tisztelegtek az 1848-49-es szabadságharc hõse-
inek emléke elõtt a kerületi polgárok, civil szervezetek és intézmények. Az ünnepségen len-
gyel és székelyudvarhelyi vendégek is részt vettek. Az egybegyûlteket Pál István Szalonna és
bandája köszöntötte, majd a március 15-én az éppen 100. születésnapját ünneplõ Gyulányi
Eugénia Éva színmûvésznõ, Jenci néni Ábrányi Emil: Él a magyar címû versét szavalta el –
fiatalokat megszégyenítõ lendülettel és hazafiassággal. Errõl a tûzrõl, erkölcsi erõrõl beszélt
ünnepi köszöntõjében Nagy Gábor Tamás polgármester is. Az elhivatottság és a hazafiasság
tette képessé a honvédeket arra, hogy felvegyék a harcot a világ legnagyobb hadseregeivel
szemben és kivívják a szabadságot. A koszorúzással egybekötött megemlékezést követõen csa-
ládi programok várták az érdeklõdõket a Budai Várban. A szabadtéri színpadokon és a vári
intézményekben koncertek, filmvetítés, hagyományõrzõ elõadások, huszárbemutató és kira-
kodó vásár várta a látogatókat.  

A hagyományokhoz híven a nemzeti ünnepen adták át az állami kitüntetéseket is, számos I.
kerületi vagy a kerülethez kötõdõ szakembert díjaztak. Több évtizedes kiemelkedõ mûvészi
tevékenysége,valamint a zenei nevelés érdekében végzett, kimagasló színvonalú munkája elis-
meréseként Kossuth-díjban részesült Sapszon Ferenc Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar
Mûvészeti Akadémia rendes tagja, a kerületi Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és
mûvészeti igazgatója. Kossuth-díjat vehetett át Tolcsvay Béla gitáros, énekes, zeneszerzõ, szöveg-
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író is, aki kitüntetését rendkívül népszerû, az õsi magyar kultúra hagyományaiból és tradicio-
nális hitvilágából építkezõ, egyedi stílusú és sokoldalú dalszerzõi, elõadómûvészi pályája elisme-
réseként kapta. A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést vehette át dr. Aczél Péter építészmérnök, Budavár volt fõépítésze az I. kerület felújí-
tása, építészeti örökségének megóvása érdekében végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként.

A tavaszi idõszakban folytatódott
a kerületi faültetési program. Új
fasort alakítottak ki a Mészáros
utcában, a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium és a Zsolt utcai
rézsû elõtti területre a városi kör-
nyezetnek jól ellenálló, gyorsan
növõ fákat ültettek. Hasonló
növényeket telepítettek az
Önkormányzat megbízásából a
Csalogány utcában, a Corvin
téren, a Pauler utcában, a Mikó
utcában, a Palota úton, a Sánc
utcában, a Mihály utcában, a
Halászbástyánál, a Czakó utcá-
ban és a játszótereken.

Március 18-án a devizahitekrõl és azok elszámolásáról valamint a forintosításról tartott közös
lakossági fórumot a Budavári Önkormányzat, az Magyar Nemzeti Bank és a Széchenyi
Hitelszövetség. A kormány 2010 óta intézkedések sorozatát hajtotta végre a bajba jutott hite-
lesekért: az árfolyamgát, a végtörlesztés, az eszközkezelõ, és a forintosítás családok százezreit
mentette meg az otthonuk elvesztésétõl. A bankok elszámoltatásával több mint ezermilliárd
forintot kaptak vissza a családok, a svájci frank alapú lakáshitelek havi törlesztõrészlete átlago-
san 26 100 forinttal, az átlagos tõketartozás pedig 8 millió forintról 6,5 millió forintra csök-
kent. A lakossági fórumon a szakemberek az elszámolás részleteirõl és az esetleges jogorvosla-
ti lehetõségekrõl tájékoztatták a devizahiteleseket

Március 21-én immár 10. alkalommal ünnepelték a Lengyel-Magyar Barátság Napját. Ebbõl
az alkalomból Katowicében Áder János magyar és Bronislaw Komorowski lengyel köztársasá-
gi elnök együtt avatta fel a lengyel Wallenbergként is emlegetett Henryk Slawik és idõsebb
Antall József közös emlékmûvét Katowicében. A magyar delegáció tagja volt Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, aki a 2016. évi barátságnapot szervezõ Budapest képviseletében volt
jelen a rendezvényen és átvette a barátságnapi zászlót. A lengyel-magyar barátság jegyében
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került sor a budai alsó rakpart Petõfi híd és
Rákóczi híd közötti szakaszának átnevezésére
is, amely a Henryk Slawik rakpart nevet
kapta. Henryk Slawik a második világháború-
ban több ezer lengyel zsidó állampolgárt,
özvegyeket, árva gyermekeket mentett meg a
haláltól. 

Március végén postázta az Önkormányzat a
húsvéti támogatást. Az ünnep elõtt az idõsek
és a gyermeket nevelõ családok 8000 forint
Erzsébet-utalványt kaptak. Az Erzsébet-utal-
ványból befolyt összeget a kormány rászoruló
gyermekek nyári étkeztetésére és táboroztatá-
sára fordítja, így az új támogatási formával az
Önkormányzat két nemes célt is támogat.

Március 26-án a Hadtörténeti Intézet dísz-
termében rendezték meg az Önkormányzat
által meghirdetett I. világháborúról szóló
történelmi verseny döntõjét és gálamûsorát.
A verseny elsõ fordulójának felkészítõjeként

több mint 150 diák
látogatott el a Lajta
Monitor Múzeumha-
jóra, az elsõ forduló
eredményének kihir-
detésekor a diákok a
Tabáni Kinotékában
és a Petõfi Sándor
Gimnáziumban tekint-
hették meg a Nyuga-
ton a helyzet változat-
lan címû filmet. A
második fordulóban
ellátogattak a Bajor
Gizi Színészmúzeum-
ba, valamint az Ország-
gyûlés Könyvtárába is

14

Színvonalas gálamûsor zárta a történelmi vetélkedõt

A Henryk Slawik rakpart avatása Budapesten



és élményeik alapján korabeli újságot kellett szerkeszteniük, amelyet a Hadtörténeti
Intézet, az Országos Levéltár munkatársai, valamint Halász Csilla, a Heti Válasz címû újság
szerkesztõje zsûrizett.  A gálamûsorban a gyermekek az I. világháborúhoz kötõdõ zenemû-
veket, verseket, színdarabokat adtak elõ.  A versenyt a Batthyány Lajos Általános Iskola
valamint a Szent Gellért Gimnázium csapata nyerte meg.  A nyertes csapatoknak az
Önkormányzat április 10-12 között az Isonzó völgyébe és a Doberdó-fennsíkra szervezett 3
napos kirándulást.

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen az Önkormányzat 1 millió forintos támo-
gatást szavazott meg a kárpátaljai családoknak. A válság sújtotta területen élõ családok helyze-
te egyre tarthatatlanabb, az átlagos nyugdíjak már nem érik el a 10 ezer forintot, miközben az
élelmiszerek ára folyamatosan nõ. Az Önkormányzat pénzügyi támogatása különösen azok-
nak a rossz körülmények között élõ, magyar családoknak jelent segítséget, ahol a férfiakat
elvitték katonának. Nagy Gábor Tamás a szavazás elõtt úgy fogalmazott: a segítség a szolidari-
tás kifejezése, amirõl Budavár már több alkalommal tanúbizonyságot tett, elég a prágai árvíz
és az olaszországi földrengés idején tett felajánlásokra gondolni. Az Önkormányzat emellett
felhívást tett közzé, hogy anyagi lehetõségük függvényében a kerület lakói is támogassák a kár-
pátaljai családokat.  

ÁPRILIS

Születésének 175. évfordulója alkalmából,
április 1-jén a Budavári Önkormányzat
emléktáblát állított Szilágyi Dezsõ tiszteleté-
re a róla elnevezett téren. Szilágyi Dezsõ
igazságügyminiszter és a Dunamelléki
Református Egyházkerület világi fõjegyzõje
volt, akinek gondolkodásmódjában egyszer-
re volt jelen a magyarság és az európaiság, a
kereszténység és a polgáriasodás, a jog és az
igazságosság. A reformkor jelszavát vitte
tovább, mint egész nemzedéke: haza és hala-
dás – emlékezett meg a tér névadójáról
Nagy Gábor Tamás, aki az emléktáblát Illés
Dávid református lelkésszel, a Budapest-
Déli Református Esperesi Hivatal esperesé-
vel közösen leplezte le.
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Április elején mutatta be a Budavári
Önkormányzat az új kerületi támogatá-
si formát, a Budavári Egészségkártyát.
A közgyógyellátás helyett életbe lépett
támogatás keretében a kártyákra havi
hatezer forintot tölt fel az Önkormány-
zat, az összeg gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz vásárlására használható
fel. A Széna téri patikában Nagy Gábor
Tamás polgármester már a jogosultak-
kal közösen, „mûködés közben” mutat-
ta be a kártyát. A Budavári Egészségkártyát a kerületi rászorulók az Önkormányzat Népjóléti
Irodáján igényelhetik és valamennyi kerületi gyógyszertárban valamint a kerület határán lévõ
nagyobb gyógyszertárakban használhatják. 

Április 2-án a Várnegyed Galéria születésnapi kiállítással köszöntötte a 80 éves, Kossuth-díjas,
Nemzet Mûvésze címmel és Budavárért Emlékéremmel kitüntetett szobrászmûvészt, Melocco

Miklóst.  A tárlaton féltve õrzött
relikviáit, a saját zsámbéki ottho-
nát díszítõ kisplasztikákat, grafiká-
kat is bemutatta, de fotók, vázlat-
rajzok segítségével megelevened-
tek ismert köztéri alkotásai is, így
a kerületben látható Kilus kút, az
Országház utca és Nádor utca sar-
kán látható Falon átrepülõ apáca,
Elek apó kútja és Mansfeld Péter
emlékmûve a Szabó Ilonka utcá-
ban. Melocco Miklóst – aki hajda-
nában az Attila úton lakott és a
Várban tett sétáit ma is kedvtelve
emlegeti – Kányádi Sándor, a
barát köszöntötte.

A tavaszi szezonban Melocco Miklós alkotásai mellett számos más mûvésszel és mûvészeti
irányzattal is megismerkedhettek a látogatók. Januárban a nemzetközileg is elismert lendvai
festõmûvész, Cvetka Hojnik különleges üzenetet hordozó festményeibõl, februárban Fövényi
Sándor fekete-fehér budai fotóiból nyílt tárlat az Önkormányzat galériájában. Márciusban az
I. világháború centenáriumán „Elmegyek a halál torkába” címmel nyílt kiállítás, ahol a
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Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítási anyagát a kerületben élõk által õrzött, a háborúhoz
kötõdõ emléktárgyak, relikviák, fotók, képeslapok, naplók gazdagították. Májusban a két évti-
zede mûködõ Zsoboki Mûvésztelep alkotóinak munkáiból láttak válogatást az érdeklõdõk,
míg júniusban Matl Péter M.S. mester díjas munkácsi szobrászmûvész alkotásait állították ki. 

Április 11-én a Költészet Napján és Márai Sándor születésének évfordulóján a Budavári
Önkormányzat és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány közös megemlékezést tartott
Márai egykori lakóházánál, a Mikó utcában. Varga Antal alpolgármester az író különleges élet-
útjáról beszélt, amely Kassáról, a szülõvárosból indult, és a Mikó utcai otthonon keresztül az
emigrációban végzõdött. Sediánszky János, Budavár díszpolgára pedig úgy fogalmazott: Márai
Sándor örökségét tovább kell örökíteni a fiataloknak, mert része nagyságunknak, amellyel
helyt állhatunk a világban. 

A Magyarság Háza a Költészet Napja alkalmából közös versmondásra hívta a diákokat a
Szentháromság térre. A több száz iskolás Jordán Tamás színmûvész irányításával együtt szaval-
ta József Attila: Születésnapomra címû versét. A produkcióról készült felvételt a televízióban
is bemutatták. 

Április 10-12 között az I.
világháború kitörésének
centenáriumán rendezett
budavári történelmi ver-
seny nyertes diákjai 3
napos kiránduláson vettek
részt. A diákok – az
Önkormányzat szervezésé-
ben – ellátogattak Lendvá-
ra, az Isonzó-völgyébe , és a
Doberdó-fennsíkra. A
közel fél éven át tartó tör-
ténelmi versenyt a
Batthyány Lajos Általános
Iskola valamint a Szent
Gellért Gimnázium csapa-
ta nyerte meg. A diákok
Négyesi Lajos hadszíntér-
kutató vezetésével  jobban
megismerhették a háború borzalmait, olyan történelmi tájakat járhattak be, ahol magyar kato-
nák harcoltak és estek el az I. világháborúban.  
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Olyan speciális útmosó-gépet
vásárolt az Önkormányzat
tavasszal, amellyel az új vári
burkolatról letakarítható a
régi, elavult Ikarus-buszokból
kicsöpögõ olaj. Sajnos, a már
beivódott szennyezõdést a gép-
pel és a speciális tisztítószerrel
is csak nagyon nehezen lehet
letakarítani.

Tíz éve kezdõdött Budavár és
Regensburg testvérvárosi kap-
csolata. Április 18-án, a  jubile-
umi alkalomra Regensburg
városa különleges koncertet
szervezett, amelyen Hacki
Tamás, a Regensburgban élõ
füttyvirtuóz és az ExCanto
zenekar lépett fel. Budavár a
Kodály Kórusiskola diákjainak
koncertjét vitte ajándékba a
bajor kisvárosba. A tíz éves
együttmûködés alatt számos
közös programot, konferenciát,
kiállítást rendezett a két város,
amely hozzájárult egymás jobb
megismeréséhez. 

Április közepétõl termelõi piac várja a vásárlókat a Krisztina téren. A vasadi gazdák minden
szombaton friss, saját termesztésû zöldségeket és gyümölcsöket, valamint mézet, lekvárt, friss
kenyeret és más egészséges, házi termékeket kínálnak a templom melletti parkoló területén
kialakított árusítóhelyen.

A hónap közepén uniós források felhasználásával, a Budapesti Közlekedési Központ beruhá-
zásában új villamos-megállóhely építése kezdõdött meg a Szent Gellért rakparton a Rudas
fürdõ közelében. A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési projekt keretében épülõ meg-
állóhelynek köszönhetõen a fürdõ az eddigieknél kényelmesebben megközelíthetõ a 18-as, 19-
es és a 41-es villamosokkal. A biztonságos közlekedést jelzõlámpás gyalogátkelõhely is segíti.
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A Föld Napján ismét nagytakarítással, a zöldterületek rendezésével hívta fel a figyelmet az
Önkormányzat a környezetvédelem fontosságára: önkéntesekkel közösen szedték össze a szeme-
tet a Vérmezõn és a játszótereken és letisztították a graffitiket is. A Tabáni tanösvényen a meg
nem eredt, illetve idõközben kipusztult növények helyére
újakat ültettek és megnyitották az Önkormányzat által telepí-
tett két ivókutat is.

Szent György nap elõestéjén, április 23-án adta át a
Budavári Önkormányzat a Budavári Szent György díjat,
amellyel a kerületben dolgozó rendõrök munkáját ismeri el.
Krammer György kerületi rendõrkapitány és a rendõrkapi-
tányság munkatársainak felterjesztése alapján, valamint a
Képviselõ-testület döntése értelmében 2015-ben Nagy Zsolt
rendõr fõtörzszászlós, a BRFK I. kerületi Rendõrkapitányság
Rendészeti Osztályának szolgálatparancsnoka vehette át a
kerületi elismerést. A oklevelet és a pénzjutalmat Nagy
Gábor Tamás polgármester adta át a Városházán. Az
ünnepségen jelen voltak a BRFK és a kerületi rendõrkapi-
tányság vezetõi. 
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A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium diákjai graffitit takarítanak a Vérmezõn 

Nagy Zsolt rendõr fõtörzszászlós



A százötven éve született finn mûvész, Akseli Gallen-Kallela tiszteletére a Finn Nagykövetség,
a Budavári Önkormányzat, a Finnagora – Finn Kulturális és Tudományos Intézet, valamint
az Ari Kupsus Gallery április 27-én rendezett közös megemlékezést a Lánchíd utcában, ahol
a mûvész arcképével díszített dombormû áll. Ezen alkalomból a Várkert Bazárban, a Testõr
Palotában két Magyarországon élõ finn képzõmûvész, Maria B. Raunio festõmûvész és Sirpa
Ihanus szobrász- és papírmûvész mûveibõl nyílt kiállítás. A program a Budafoki Dohnányi
Zenekar Sibelius-koncertjével zárult, amelyen Tarlós István fõpolgármester mondott köszöntõt.
A koncerten felcsendült a Finlandia címû szimfonikus költemény, amellyel a szintén 150 éve
született Jean Sibelius finn zeneszerzõ elõtt tisztelegtek.  

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen a képviselõk elfogadták a 2015-2019
közötti kerületi gazdasági programot, amely az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképze-
léseit rögzíti. A kerületi program része többek között a Batthyány tér felújítása, amely a kor-
mány ás a fõváros együttmûködésével valósulhat meg. Tervezzük a Kapisztrán tér megújítását,
a Virág Benedek ház hasznosítását, a fõvárosi tulajdonú Vérmezõ rendezését és bevonását a
kerületi sportéletbe, új mélygarázsok építését. Fontos  elem a vári Polgárváros lakófunkciójá-
nak megerõsítése. Kiemelt figyelmet fordít a program a turizmusra, a közszolgáltatások szín-
vonalának és a lakosság életminõségének javítására, a társadalmi felelõsségvállalás fontosságá-
ra is. A Képviselõ-testületi ülésen tárgyalták a rendõrség beszámolóját is. Krammer György
rendõrkapitány kiemelte, hogy az elsõ kerület a fõváros egyik legbiztonságosabb kerülete,
folyamatosan csökken a bûncselekmények száma. Ezt segíti a körzeti-megbízotti rendszer is, az
ott dolgozó szakemberek alapos helyismerettel rendelkeznek. 

MÁJUS

Május 1-jén ismét Tabáni Fesztivál várta a rajongókat. Több ezer ember volt kíváncsi a Takáts
Tamás Blues Band, Török Ádám és a Mini, a Beatrice és az Edda koncertjére. 

Számos meglepetést tartogatott a látogatóknak a május 7-10. között megrendezett
Beethoven Budán komolyzenei koncertsorozat, amely annak állít emléket, hogy 1800.
május 7-én Beethoven koncertezett a Várszínházban. A Karmelita-kolostor és a Várszínház
átalakítása miatt az emlékkoncertet az MTA Dísztermébe tervezte az Önkormányzat, ám
az utolsó percben kiderült, a különleges, egyedi hangzású Bogányi-zongorát a szûk lépcsõ-
fordulókon nem tudják biztonságosan a helyszínre szállítani. Így a koncert végül a Mátyás-
templomban került megrendezésre. A teltházas elõadáson Beethoven és Liszt mûvek is fel-
csendültek a különleges hangszeren, Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész tolmá-
csolásában. Május 8-án az Orfeo zenekar korabeli hangszereken szólaltatta meg a Mester
mûveit, többek között a ritkán játszott C-dúr hármasversenyt zongorára, hegedûre és csel-
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lóra. Késõ este pedig a Várkert Bazárban a Sárik Trió – Sárik Péter zongorán, Fonay
Tibor bõgõn és Gálfi Attila dobon – Beethoven mûvek ihlette jazz-improvizációkat muta-
tott be nagy sikerrel. Május 9-én Czébely Beáta és Nagy Csaba adott  kétzongorás koncer-
tet a Zenetudományi Intézetben, Brassói-Jõrös Andrea pedig Beethoven dalokat adott elõ.
A koncert záró-
napján, május 10-
én egy nagyon fia-
tal, ám kiemelke-
dõen tehetséges
zongorista mu-
tatkozott be a
Városházán. Be-
recz Mihály az A-
dúr szonátát és az
Eroica variációkat
játszotta, elõadá-
sát a közönség
vastapssal hono-
rálta.  
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Május 8-án nemzetközi konferenciát rendezett a Budavári Önkormányzat Új utakon címmel,
amelyen Nagy Gábor Tamás polgármester a Várkert Bazár felújítását és a Budai Vár és kör-
nyéke közlekedésfejlesztési projektjét mutatta be a magyar és nemzetközi mûemléki szakértõk-
nek, a testvérvárosokból érkezett delegációknak. A résztvevõket L. Simon László államtitkár
köszöntötte, az eseményen felszólalt professor Elvira Petroncelli ICOMOS-szakértõ is, aki
2013-ban, az fejlesztés megkezdésekor is véleményezte a projektet.   

Májusban felújította az Önkormányzat a Döbrentei utca mellett lévõ Fátyol parkot. A terület
rendezése mellett felrissítették a zöldterületet és új padokat helyeztek ki.  A parkban található
Elek apó kútja pedig „megszólalt”: a rejtett hangszórókból Kányádi Sándor megzenésített verse
szólt. Az ünnepélyes avatáson a Kodály Zoltán Kórusiskola diákjai adtak vidám mûsort, majd az
Asztalka Cukrászda finomságai várták a résztvevõket.

A Madarak és Fák Napján a Budavári Mûvelõdési Ház várta a gyermekeket különbözõ kör-
nyezetvédelmi elõadásokkal, játékokkal. Az óvodások és a kisiskolások számára öko-játéko-
kat szerveztek, többek között megismerkedhettek a szelektív hulladékgyûjtés fontosságával,
az újrahasznosítással és a komposztálással is. Legnagyobb sikere a héjabemutatónak volt.
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Május 11-12-én a Miniszterelnökség, a Magyar
Mûvészeti Akadémia és a Magyar Építész
Kamara a Nemzeti Hauszmann Tervrõl tartott
konferenciát a Várkert Bazárban. A konferenci-
án különbözõ szakterületek képviselõi, építészek,
történészek, mûvészettörténészek, közgazdászok,
turisztikai szakemberek tanácskoztak a Budai
Vár múltjáról, jelenérõl és lehetséges jövõjérõl.
Nagy Gábor Tamás polgármester vitaindító elõ-
adásában rámutatott, hogy húsz éven keresztül
nem kapott sem komoly figyelmet, sem támoga-
tást a Budai Vár, ezért a legtöbb beruházást a
kerület önerõbõl és fõvárosi pályázati források-
ból finanszírozta. Nagy elõrelépés volt például a
Corvin tér és a Tóth Árpád sétány felújítása, a
mûemlékházak rendbetétele és a Halászbástya
rekonstrukciója. 2010 óta a kormány és a fõvá-
ros kiemelt figyelmet fordít a Várra, megkezdõd-

tek az évtizedek óta várt fejlesztések, így például a
vári utak vagy a Várkert Bazár felújítása. A kor-
mányzati, fõvárosi és kerületi fejlesztések összessé-
ge már mindenki számára érezhetõ és szembetû-
nõ, a Polgárváros újjászületése. Elõadását azzal
zárta, hogy Budai Vár az egész nemzeté, így ennek
tudatában felelõsen és körültekintõen kell eljárni
a Királyi Palotát érintõ felújítások során is.  

Május 21-én, a Honvédelem Napján - amely egy-
ben a Kerület Napja is – több megemlékezést tar-
tottak a Budai Vár 1849-es felszabadításáról.
Délelõtt a Dísz téren, a Honvéd emlékmûnél és a
Görgey szobornál Hende Csaba honvédelmi
miniszter mondott beszédet. 
Délután a Városházán pedig megtartották a dísz-
polgár-avatási ünnepséget. 2015-ben a Képviselõ-
testület Dragonits Tamást választotta Budavár
díszpolgárává. Az Ybl-díjas építész tevékenyen
részt vett a Budai Vár háború utáni újjáépítésé-
ben, hitelessége, kiemelkedõ mûvészeti ismerete
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nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
Polgárváros megõrizze egyedi arculatát.
Fáradhatatlan munkabírásával, bölcsessé-
gével és humorával generációk egész sorát
tanította építészeti és egyben történelmi
ismeretekre. Budavár új díszpolgárát
köszöntötte dr. Fejérdi Tamás, a Magyar
Világörökség Nemzeti Bizottságának
tagja, Török Ferenc építész, nyugalmazott
egyetemi tanár, Budavár díszpolgára és
Boldoczki Gábor trombitamûvész, aki ter-
mészetesen zenét ajándékozott Dragonits
Tamásnak és a közönségnek.
A kerület díszpolgárait meglepetés is
várta: a Képviselõ-testület tanácstermének
falán az eddigi díszpolgárok portréja díszí-
ti, a fotókat Kaiser Ottó, a Várban élõ
fotómûvész készítette.   

Május 29-én leplezték le a Szociális
Missziótársulat által az alapító, Farkas
Edith tiszteletére készített emléktáblát a Missziótársulat Anyaházának homlokzatán, a Krisztina
körúton. A Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templomban megtartott hálaadó szentmise

után az emléktáblánál Varga Antal alpolgármester
mondott köszöntõt. Farkas Edith 1908-ban alapította a
Szociális Missziótársulatot, amely nõvédelemmel, az
idõsek és a hajléktalanok gondozásával, szociális iskolá-
zással foglalkozott.  A Missziótársulat nõvérei a máso-
dik világháborúban, Budapest ostromakor életük
veszélyeztetésével álltak helyt a rászorulók megsegítésé-
ben a halálkatlannak nevezett Krisztinavárosi területen.
A nõvérek jelenleg a kerületben a Farkas Edith
Szeretetotthont mûködtetik. 

Május végétõl látogatható a Magdolna-torony, miután
az Önkormányzat elvégezte a szükséges felújításokat, így
az oldalkápolna tetõzetének cseréjét. A Magdolna-
toronyhoz belépõjegyet a Hadtörténeti Múzeumban
kell váltani, az idegenvezetõk óránként kísérik fel a cso-
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portokat a középkori eredetû csiga-
lépcsõn és az ötvenes években épült
fémlépcsõn. A torony tetejérõl cso-
dálatos panoráma tárul fel. A föld-
szinten templom- és vártörténeti kiál-
lítás várja a látogatókat, a második és
a harmadik emeleten fotókat állítot-
tak ki Budapest ostromáról és az
1956-os események helyszíneirõl.

A május végén megtartott Képvi-
selõ-testületi ülésen a Budavári
Önkormányzat is csatlakozott Al
Gore volt amerikai alelnök által
indított világméretû, klímaváltozás
elleni kampányhoz. A globális éghaj-
latvédelmi kampány célja, hogy fel-
hívja a világ figyelmét a klímaválto-
zásra, amelynek hatásait, a hõséget,
az özönvízszerû esõzéseket már saját
bõrünkön is érezzük. A légkör fel-
melegedésével gleccserek, tengerpar-
ti városok és szigetek tûnnének el,
felgyorsulna növények és állatok
kihalása, szélsõséges éghajlati viszo-
nyok alakulnának ki, és súlyos járvá-
nyok pusztítanának ott is, ahol ilyen
egészségügyi kockázatokkal eddig
nem kellett számolni. 
A Képviselõk döntöttek a társasházfelújítási-pályázatról is: 2015-ben 79 lakóközösség jutott
vissza nem térítendõ támogatáshoz, összesen 53,8 millió forint értékben. Elbírálták a civil szer-
vezetek pályázatait is, a 10 millió forintos keretbõl számos karitatív és kulturális program való-
sult meg a kerületben. 

2015-ben két jeles jubileumot is ünnepelt a népszerû Márai Szalon. A tíz éves szalon május-
ban tartotta századik összejövetelét, ahol Nagy Gábor Tamás polgármester idézte fel azt a tíz
évvel ezelõtti beszélgetést, amikor megfogalmazódott egy polgári mûvészeti, irodalmi szalon
létrehozásának gondolata. A gondolatból azóta sikeres és állandó programsorozat lett a Budai
Várban. A siker titka a szalon házigazdájának, Szigethy Gábornak a személyiségében és meg-
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hívott vendégeiben rejlik.
Hónapról-hónapra elismert
mûvészek és borászok oszt-
ják meg gondolataikat,
vidám vagy elgondolkodtató
történeteiket a közönséggel.
Az elsõ félévben olyan neves
személyiségek látogattak ez az
Úri utcai díszterembe, mint
Temesi Mária Liszt-díjas ope-
raénekesnõ, Ambrus Lajos
író, a Kortárs Kiadó igazgató-
ja, Molnár Imre diplomata,
történész, Lovas Rozi szín-
mûvész, Lajos Mary cukrász-
mester, Garamvári Vencel
pezsgõmester, Kovács László
étekmester a Kaposvári Csiky Gergely Színház mûvészei, a Pannónia Nõi Borrend tagjai,
Duzsi Tamás, Homola Szabolcs és Molnár Szabolcs borászok.

Május utolsó szombatján az önkormányzat támogatásával rendezték meg a kerületi egyházak
22. labdarugó bajnokságát a Czakó utcai sportpályán, a díszvendég Nyilasi Tibor, az FTC
Ezüstcipõs egykori válogatott játékosa volt. A gyõztesnek járó kupát a Szent Anna Plébánia II.
csapata hódította el.

Május utolsó vasárnapján minden a gyermekekrõl szólt. A Kapisztrán téren a közkedvelt
Miénk a Vár! gyermeknapi programsorozat várta a családokat, pónilovaglással, arcfestéssel és
a Kolompos együttes koncertjével. A Mesemúzeumban gyermekelõadások és különleges kéz-
mûves foglalkozások szórakoztatták a gyerekeket. 

JÚNIUS

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Budavári Önkormányzat a felújított Clark
Ádám téren, az országcímernél tartotta megemlékezését. Incze Sándor, sepsiszentgyörgyi nyu-
galmazott református esperes személyes hangvételû beszédével közös emlékezésre és ünneplés-
re hívta az egybegyûlteket. „Az az ötmillió ember, aki határon kívül él, lélekben itt marad az
idõk végeztéig, mert lélekben összetartozunk. Errõl azóta bizonyságot is kaptunk: a magyar
állampolgárságot” – mondta. Az emelkedett hangulatot Sipos Imre színmûvész fokozta, aki
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Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus címû versébõl adott
elõ részleteket. Az Országcímernél a Budavári Önkor-
mányzat nevében Nagy Gábor Tamás polgármester, a
Fõvárosi Kormányhivatal képviseletében dr. Brezoczki
Erika Erzsébet az I. kerületi hivatal vezetõje koszorú-
zott, majd a civil szervezetek helyezték el virágaikat.

Június 5-én az Önkormányzat a kerületi pedagóguso-
kat ünnepelte a Városházán, ahol a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola és Koncz Gábor Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színmûvész mûsora köszöntötte az
óvodai és iskolai pedagógusokat. A Budavári Virág
Benedek Díj kitüntetõ címet Nagy Gábor Tamás pol-
gármester adta át Törökné Nagy Máriának, a Petõfi
Sándor Gimnázium angol tanárának és Dr. Pelényi
Attilánénak, a Toldy Ferenc Gimnázium matemati-
ka–fizika szakos tanárának. 

A pedagógus napon a kerületi taná-
rok állami kitüntetést is átvehettek.
Németh László-díjjal tüntették ki
Valkóné Pogány Zsuzsannát, a Szilá-
gyi Erzsébet Gimnázium nyugdíjba
vonult tanárát és Stelzelné Szabó
Erzsébetet, a Kosztolányi Dezsõ Gim-
názium igazgatóját.

Elkészült az a három lift, amely a
Várba való akadálymentes közleke-
dést szolgálja. A Gránit lift a Lovas út
szintjérõl szállítja az utasokat a Tóth
Árpád sétány szintjére. A Murad lift
szintén a Lovas út szintjérõl szállítja
az utasokat az Anjou sétányra. Az
Iskola lift az Iskola lépcsõtõl, a busz-
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forduló szintjérõl szállítja az utasokat a Hess András tér felé. Az állandó kamerás távfelügyelet
alatt álló lifteket az utasok éjjel-nappal ingyenesen használhatják. A nyár folyamán az Önkor-
mányzat felújította a liftek melletti lépcsõket is.

Június 6-án nyitott meg az Országos Széchényi Könyvtár különleges kiállítása, amelyen 35
Corvina hiteles másolatai és a kódexekbõl származó pompás fotóanyag alapján a látogató
képet alkothatott a teljes egykori Corvina Könyvtárról. 

Június 11-én tartotta éves közmeghallgatását a Budavári Önkormányzat. A kerület vezetése
beszámolt az elért eredményekrõl és a jövõbeli tervekrõl. Az érdeklõdõk részletes beszámolót
hallgathattak meg a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési programjáról is.  

Június 12-én a Czakó Utcai Sportközpontban a kerület olimpiai bajnokait köszöntötték, aki-
ket ezúttal újabb meglepetés várt: bemutatták Az I. kerület olimpiai bajnokai címû kötetet,

amelyet Fehér Ferenc, a sportközpont
igazgatója és dr. Takács Ferenc állított
össze.

Június 15-én az I., a II., a III. és a XII.
kerületi önkormányzat jóvoltából egy új,
Dacia Duster gépkocsival gazdagodott az
Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség. Az autót dr. Nagy Gábor Tamás,
Láng Zsolt, Bús Balázs és Pokorni Zoltán
közösen adta át Varga Ferencnek, a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõjének.

Június 28-án a Budai Vár Oroszlános udvarában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Rendészettudományi Karának végzõs hallgatói tettek esküt. Pintér Sándor belügyminiszter
köszöntõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa biztonsági környezete drámai változáso-
kon megy keresztül, a kontinens határai mentén forrong a világ, az események egy újkori nép-
vándorlást indítottak el. Ezért az országnak nagy szüksége van a végzett tisztek szolgálatára. 

84 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Budavári Önkormányzat az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából a Czakó utcai Sportközpont öltö-
zõjének, az Iskola utca 12. szám alatti irodaépület és az Iskola utca 16. szám alatti GAMESZ
irodaház energetikai korszerûsítésére.  Az utólagos hõszigetelés kiépítését, a nyílászárók cseré-
jét és a fûtés korszerûsítését a nyáron kezdték meg a három önkormányzati intézményben. 
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Nyáron felújított faházak várták az idõseket és a rászoruló családokat az Önkormányzat nép-
szerû zamárdi üdülõjében. A balatoni nyaralóhelyen 11 új faházat építettek fel a tavaszi hóna-
pokban. 

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésén elfogadták a kerületi sportkoncepciót,
amelynek célja többek között, hogy a lakosság mind szélesebb rétegét ösztönözze a sportolás-
ra. Az Önkormányzat ezért továbbra is fontosnak tartja a szabadidõsport helyi feltételeinek
biztosítását és fejlesztését. Ugyancsak cél a kerületi sportélet alapját képezõ óvodai és iskolai
testnevelés fejlesztése, a bölcsõdei, óvodai tornaszobák, játszó- és sportudvarok, valamint isko-
lai tornatermek korszerûsítése. Kiemelt feladat a fogyatékkal élõk sportjának támogatása és a
lehetõségeinek fejlesztése.
A képviselõk – a rendõrség véleményét is figyelembe véve - szigorították a közterületi alko-
holfogyasztást: a Batthyány téren és környékén, a Vérmezõn, a Horváth kertben, a Feszty
Árpád utcában és a Kosciuszkó Tádé utcában tilos alkoholt fogyasztani. (Természetesen a
szabályozás nem vonatkozik a vendéglátó üzletek teraszaira, kerthelyiségekre.) A döntés oka,
hogy ezeken a területeken egye gyakoribb jelenség az utcai alkoholfogyasztás, és a részeg
emberek sokszor ön- és közveszélyesek. Korábban a rendõrség nem tudott érdemben fellép-
ni az italozókkal szemben, az önkormányzati rendelet szigorítása ennek a jogi alapját terem-
ti meg.  
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JÚLIUS

A Vároltalmazó Közalapítvány támogatásával újjáé-
pítették a Batthyány utca 26. számú ház kapuzatát és
a kapu mellett lévõ két hatalmas Atlasz-figurát, ame-
lyek még a második világháborúban sérültek meg.
A közel kétmillió forintos támogatással az eredeti
terveknek megfelelõen került a helyére a két szobor,
az elõtetõ, a bejárati lépcsõ és a kapaszkodó. 

Július 3-án, Semmelweis napon a Városházán az
egészségügyben és a szociális területen dolgozókat
köszöntötte az Önkormányzat. Nagy Gábor Tamás
polgármester Budavári Semmelweis Ignác Díjat
adományozott  dr. Bodnár Endre gyermekorvosnak
és Van der Meer Kingának, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Idõsek
Otthona intézményvezetõjének. 

Nyáron elkészült a
Hilton alatti buszfordu-
ló, amelynek célja,
hogy a védett övezetbõl
teljesen kitilthatók le-
gyenek a buszok. A
kapcsolódó kiszolgáló
létesítmények, így a
szálloda által építendõ
fogadóépület és lift
kialakítása õsszel kez-
dõdött és 2016 tavaszá-
ra valósul meg.  Évente
mintegy négyezer busz
hajt be a védett övezet-
be, ami jelentõs terhe-
lés az itt lévõ épületek-
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Helyreállított kapu a Batthyány utcában

Uniós támogatásból készült el a Hilton alatti buszforduló



nek és a várbarlangnak. A buszforduló üzembe helyezésével a buszok kitilthatók lesznek a szûk
utcákról és jelentõsen csökken a vári védett övezet forgalmi terhelése. Az Önkormányzat
további tervei között szerepel a Hunyadi János út tehermentesítése. Ehhez a Palota úton, a
Palota út - Tábor utca csomópontban terveznek buszfordulót. 

Több esztendõs elõkészület után, július 5-én nyílt meg a Dísz tér 17-ben Csontváry Kosztka
Tivadar életmû-kiállítása, A Magányos cédrus – Csontváry géniusza címmel. Csontváry képe-
it 17 teremben és 2 szinten helyezték el, a festményeket információs szövegek, fényfolyosó és
videóanyagok kísérik, amelyek a mûvész életútját mutatják be a látogatóknak, különbözõ
aspektusokból. A kiállítás kurátora Gulyás Gábor mûvészettörténész. Az életmû-kiállítás mél-
tán népszerû – év végéig több mint ötvenezer látogatót fogadtak – , hiszen ez az utóbbi évtize-
dek legteljesebb Csontváry tárlata, amelynek helyszíne az egykori Honvéd Fõparancsnokság
épülete, amelyet a II. világháború pusztítása után 2014-ben újított fel a kormány. 

A Várkert Bazárban is nagyszabású kiállítás nyílt július 7-én. Az Új világ született – Európai
testvérháború 1914-1918 címû I. világháborús emlék-kiállítást az Elsõ Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a XX. Század Intézet készítette. 

Július 7-én avatták fel az Esztergomi rondellán Koszorús Ferenc ezredes szobrát. Koszorús
Ferenc ezredes katonai fellépésével számos budapesti zsidó deportálását akadályozta meg
1944-ben. A szobor avatásán Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Hende Csaba honvédel-
mi miniszter Koszorús Ferenc helytállását, emberségét méltatta. 
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Több mint ötvenezer látogatója volt a Csontváry életmû-kiállításnak



AUGUSZTUS

A nyári szünetben került sor az oktatási intézmények
felújítására. Segítve a mindennapos testnevelés órá-
kat, az Önkormányzat a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium sportpályája után 2015-ben felújította
a Budavári Általános iskola sportudvarát is, a töre-
dezett betonburkolat helyett modern gumiburkola-
tú pályát alakítottak ki. Felújították a Toldy Ferenc
Gimnázium tornatermének és az egyik épületszár-
nyának a tetõzetét. A Szilágyi Erzsébet Gimná-
ziumban az alagsori és a félemeleti vizesblokkokat és
az öltözõket újították fel. Teljesen megújult a Lovas
utcai óvoda udvara, a gyerekek új játszóeszközöket
is kaptak. A Toldy utcai óvodában pedig a tornaszo-
ba felújítása készült el. Folytatódott a mûemlékhá-
zak felújítása is: új tetõt kapott a Dísz tér 3. számú
épület és elkészült az Országház utca 2. számú ház
utcai homlokzata.
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Tovább szépül a kerület



Nyáron több százezer illegális bevándorló lépte át az Európai Unió határát. A migránsok
hetekig a a budapesti pályaudvarokon várták, hogy vonattal továbbutazzanak Ausztriába és
Németországba. A migrációs válság miatt fokozott rendõri és közterület-felügyelõi jelenlétre
volt szükség a kerületben is, elsõsorban a Déli-pályaudvaron és a Vérmezõn voltak kisebb
csoportosulások. A Fõvárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága ideiglenes tranzitzónát
hozott létre a pályaudvarnál a nyári hónapokban. 

Augusztus 19-én, a nemzeti ünnepet megelõzõ este ökomenikus istentiszteletet tartottak a
Szilágyi Dezsõ téri református templomban. Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen ismét szín-
vonalas programok várták a látogatókat a Budai Várban. A 29. alkalommal megrendezett
Mesterségek Ünnepe a pásztorok életét mutatta be. A hagyományos ünnepi kenyéráldásra a
felújított Szentháromság téren került sor. 

Augusztus utolsó szombatján a
Czakó utcai sportpályán gyer-
mekprogramokkal, öko-játé-
kokkal, zenével, táncházzal
várta az Önkormányzat a kerü-
let lakóit. A Nyárbúcsúztató
Bálon az est sztárja a Skorpió
együttes volt, akik fergeteges
koncertet adtak.  Különleges
apropót adott a koncertnek,
hogy augusztus 20-án Frenreisz
Károly Magyar Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést vehe-
tett át a nemzeti ünnepen. A
bál most is tûzijátékkal és tánc-
cal zárult.

SZEPTEMBER
Minden évben különbözõ támogatásokkal segíti az iskolakezdést az Önkormányzat. A tízezer
forintos iskolakezdési támogatást gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kapták meg
a rászoruló családok. Emellett segítséget jelent a családoknak a gyermekszállítási parkolási
kedvezmény is, a Képviselõ-testület döntése értelmében szeptembertõl a szülõ vagy hozzátarto-
zó a bölcsõdénél, óvodánál, családi napközinél és az iskolánál legfeljebb 20 perc idõtartamban
ingyenesen várakozhat, ha kiváltotta az úgynevezett parkolási tárcsát.
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Tátrai Tibor, Frenreisz Károly és Szûcs Antal Gábor



Szeptember 2-án, Buda visszafog-
lalásának 329. évfordulójára emlé-
kezett a Budavári Önkormányzat.
A Mátyás-templommal közösen
koszorút helyeztek el a Michele
d’Aste tiszteletére állított és a
templom jóvoltából felújított
emléktáblánál, majd megemléke-
zést tartottak Ince pápa szobránál
a Hess András téren. A megemlé-
kezésen jelen volt Bagdy Gábor
fõpolgármester-helyettes. A Város-
házán este került sor a Budavárért
Emlékérmek átadására. A kitünte-
tést dr. Janotti Judit mûemlék-fel-
ügyelõ, Helmich Katalin, a Magyar
Mesemúzeum és Mesemûhely
vezetõje és Török Ádám, zenész,
zeneszerzõ, szövegíró vehette át. 

Szeptember elsõ hétvégé-
jén a Budavári Önkor-
mányzat ismét megren-
dezte a Magyar Nyelv és
a Magyar Könyv Ünne-
pét a Budai Várban. A
programsorozat célja,
hogy bemutassa a
magyar nyelvi kultúra
határon innen és túl élõ
képviselõit. Az ünnep-
ségsorozat elõestéjén,

szeptember 3-án meg-
nyílt a Várnegyed
Galériában Kaiser
Ottó fotográfus „Író-
portrék hetedhét
országból” címû kiállí-
tása. Másnap délután
Tytti Isohookana-
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Helmich Katalin, dr. Janotti Judit és Török Ádám

Petrás Mária a Könyvünnep megnyitóján



Asunmaa volt finn oktatási miniszter nyitotta meg a Könyvünnep hivatalos programját, amely-
nek díszvendége ezúttal Csángóföld volt. Tytti asszony az Európa Tanács Kulturális,
Tudományos és Oktatási Bizottságának egykori tagjaként a csángó kultúra védelmérõl készített
jelentést az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének. Ez az elsõ olyan európai dokumentum,
amely bemutatta a moldvai csángó közösség valós helyzetét. A három napos programsorozatban
a csángók bemutatták nyelvi, zenei kultúrájukat. A Magyarság Házában Petrás Mária csángó kép-
zõmûvész munkáiból nyílt tárlat. A nyitónap estéje csángó táncházzal és a Cimbaliband Moldva
címû koncertjével zárult. Szombaton a könyvbemutatók és irodalmi programok után az estét a
Budapest Jazz Orchestra koncertje zárta. Vasárnap pedig a Mátyás-templomban koncerttel emlé-
keztek a 200 éve született Mosonyi Mihályra.  

A Könyvünnepen került sor a Budavári Tóth
Árpád Mûfordítói Díj átadására, amelyet Zsille
Gábor, költõ-mûfordító vehetett át a lengyel iroda-
lom magyarországi bemutatásáért. A díjazottat
Jaroslaw Bajaczyk, a Lengyel Intézet igazgató-helyet-
tese méltatta és Nagy Gábor Tamás adta át a díszok-
levelet, valamint Csikai Márta kisplasztikáját. „Két
csoda van az életemben, az egyik a magyar nyelv, az

anyanyelvem, a másik a lengyel-magyar
barátság – mondta a díjazott, aki külön
köszönetet mondott a Budavári Önkor-
mányzatnak a mûfordítói díj megalapítá-
sáért. A programot a lengyel-magyar
barátság jegyében lengyel néptáncbemu-
tató zárta. 

Újabb tematikus játszótérrel gazdago-
dott a kerület. A gellérthegyi Vuk, a
vizivárosi Rumini és a naphegyi
PomPom játszótér után most a Várban
lévõ játszótér kapott különleges, egyedi
berendezést és milliõt. A Budavári Má-
tyás király játszótér a Halászbástya tõ-
szomszédságában a középkori Budai Vár
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Zsille Gábor mûfordító

Mesés kalandok várják a családokat a Mátyás király játszótéren



hangulatát és a Mátyás-mesék világát idézi. Az Önkormányzat a megnyitón közös játékra invi-
tálta a gyerekeket, akiket a Görömbõ Kompánia meséi és hagyományõrzõ múzeumpedagó-
gusok vártak. A vári Gelateria fagyizó jóvoltából mindenkinek bõségesen jutott finom fagylalt
és málnaszörp is. 

Szeptember 12-én a Budavári Mûvelõdési Ház ismét megrendezte a Tabáni Népzenei
Fesztivált. A Virág Benedek Ház udvarán felállított színpadon fellépett Agócs Gergõ felvidéki
mesemondó, a Szalóki Ági Trió, Sebõ Ferenc és a Vujicsics zenekar. A komolyzene kedvelõit
a Városházára várta az Ensemble Artemisia barokk kisegyüttes, amely Corelli, Bach és
Geminiani mûveibõl adott ingyenes koncertet. 

Szeptember 19-én, a Nemzeti Kulturális Örökség Napján avatták fel a Kapucinus utca 9.
számú mûemlék lakóházon az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által megítélt Példaadó
Mûemlékgondozásért emléktáblát. A díjjal a ház kiemelkedõ és példát mutató helyreállítását
ismerték el a mûemlékes szakemberek. A jeles alkalomból nyílt napot tartottak a Kapucinus
utca 9-ben, az érdeklõdõk megtekinthették azokat a különleges eljárásokat, amelyekkel
Garaguly Kinga és Hild-Csorba Bernadett építészeknek sikerült megõrizniük és integrálniuk
a ház eredeti elemeit is. 
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„Milyen király volt Õ, íme bizonysága / Igaz tetteinek, szép históriája” – játék a Görömbõ kompániával



Szeptember közepén jelentõs sajtóérdeklõdés mellett a Szentháromság téren mutatta be az
Önkormányzat és a Fõváros az új vári midibuszok elsõ példányait. A Karsan Atak midibuszo-
kat közbeszerzési eljáráson a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési program keretében az
Önkormányzat vásárolta és átadta a BKK-nak üzemeltetésre. Szeptemberben, az elsõ két jármû
bemutatóján Szeneczey
Balázs fõpolgármester-
helyettes, Nagy Gábor
Tamás, az I. kerület pol-
gármestere és Dabóczi
Kálmán, a Budapesti
Közlekedési Központ
vezérigazgatója mind
egyetértetek abban, hogy
a vári buszok cseréjét
már nem lehetett elodáz-
ni, hiszen a Várban közel
20 éves, elavult, rossz
mûszaki állapotú jármû-
vek közlekedtek.   

Szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján különleges elõadásnak adott helyet a Városháza.
Blaskó Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, Budavár díszpolgára „Színe és fonákja
- Színdarabok más-más fénytörésben” címmel mutatta be akadémiai székfoglaló elõadását. A
különleges színháztörténeti elõadáson a színmûvész színdarab-részletek segítségével mutatta
be, hogyan tudta több évtizedes színészi pályafutása során megformálni ugyanazon színdarab-
ban az ellentétes karakterû figurákat. 

A szeptember végi Képviselõ-testületi ülésen az Önkormányzat módosította a parkolási rende-
letet: az országban elsõként biztosította, hogy a zöld rendszámmal rendelkezõ környezetbarát
jármûvek ingyenesen parkoljanak a kerületben. Ezzel ösztönzi az önkormányzat, hogy a ben-
zin és dízel meghajtású gépjármûvek helyett nagyobb arányban terjedjenek el a környezetkí-
mélõ gépjármûvek, csökkentve ezzel a környezeti terhelést. Döntöttek a Budavári Mûvelõdési
Ház igazgatói pályázatáról is: az Önkormányzat októbertõl Megyesi Anikót bízta meg a igazga-
tói feladatok ellátásával. 

Szeptember 30-án a Nemzeti Hauszmann Terv Társadalmi Testületének ülésén bemutatták a
Csikós-udvar és környezete rekonstrukciós látványtervét. Potzner Ferenc építész elmondta,
hogy a Vár Tabán felõli oldalán a következõ években visszaépül az egykori lovarda és istállói, a
Fõõrségi épület, a Stöckl-lépcsõ és a lovarda mögötti feljáró is. A lovarda – eredeti funkciója
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Az új vári midibuszok



mellett – rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz majd. A beruházás során megerõsítik az
Ybl-féle támfalakat, illetve felújítják és funkcióval látják el a Karakas pasa tornyát is. A
Hauszmann terveket októberben a Várkert Bazárban egy kiállítás keretében is bemutatták.

OKTÓBER
Október 1-jén, az Idõsek Világnapja alkalmából a Budavári Önkormányzat hajókirándulást
szervezett az I. kerületi idõs polgárok részére. Az úti cél ezúttal Nagymaros volt.  
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Látványterv a Nemzeti Hauszmann tervhez



Október 3-án Munkácson, Budavár testvérvárosában Nagy Gábor Tamás budavári és Lengyel
Zoltán munkácsi polgármester megnyitotta a munkácsi várban létrehozott Kazinczy emlék-
szobát. A kiállítás célja a nemzeti identitás megõrzése, a helyi értékek bemutatása, a magyar-
ság történelmi múltjának megismertetése. Egyfajta történelmi igazságot szolgáltatunk
Kazinczy Ferencnek, akit nem megtörték az itt töltött börtönévek, hanem megerõsítették hit-
ben és abbéli meggyõzõdésében, hogy dolga van a magyar kultúra területén, íróként, költõ-
ként, irodalomszervezõként és nyelvújítóként – fogalmazott beszédében Nagy Gábor Tamás.
A tárlatot a Petõfi Irodalmi Múzeum szakmai irányítása mellett rendezték be, a szükséges öt
millió forintos támogatást a Budavári Önkormányzat biztosította.

Október 9-én Ottlik Géza halálának 25. évfordulójára az Önkormányzat megemlékezést tar-
tott az író egykori lakóháza elõtt, az Attila utca 45. számnál, ahol Thimár Attila irodalomtör-
ténész elevenítette fel Ottlik Géza alakját. Az emléktáblánál az Önkormányzat mellett a
Petõfi Sándor Gimnáziumot diákjai és a Petõfi Irodalmi Múzeum is koszorút helyezett el. 

A kellemes õszi idõ
lehetõséget biztosí-
tott arra, hogy folyta-
tódjon a vári mûem-
lékházak felújítása.
A mintegy 140 mil-
lió forint értékû be-
ruházás során elsõ-
sorban homlokzat- és
tetõfelújítási munká-
latokat végeztek az
Országház utca 2. és
23. számú épületben,
az Úri utca 6., 18. és
32. szám alatti épüle-
teken. A Táncsics
Mihály utca 5. számú
épületben szintén a
külsõ és belsõ hom-
lokzat-felújítás mellett a nagyon vizesedõ földszinti lakás mûemléki felújítására is sor került.
A Táncsics Mihály utca 16. számú barokk stílusú mûemlékházon helyreállították azt az
1700-as évek elején készült falfestést, amely Krisztust és Szûz Máriát ábrázolja a szentek tár-
saságában. Folytatódott a Magdolna-torony felújítása is: megszépült az egykori templom Úri
utcai bejáratának homlokzata.
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2015-ben is folytatódott a mûemlék lakóházak felújítása



Októbertõl a nagyközönség számára is megnyílt a Budavári Nagyboldogasszony-templom, azaz
a Mátyás-templom megújult harang- és kilátótornya. A torony felújítására 2012-ben 10 millió
forint vissza nem térítendõ támogatást kapott a Fõvárostól a Mátyás-templom gondnoksága.
Az avatáson Tarlós István fõpolgármester mondott köszöntõt, a tornyot Süllei László plébá-
nos ünnepi szertartás keretében áldotta meg.

Zenei munkássága elismeréseként a köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkeresztet adomá-
nyozott Malcolm Bilson Amerikában élõ fortepiano mûvésznek. A kitüntetést Nagy Gábor
Tamás polgármester és Magyarics Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium fõosztályve-
zetõje október 12-én adta át. A 79 éves elõadót a budavári közönség jól ismerheti, hiszen több-
ször is fellépett a Beethoven Budán komolyzenei koncertsorozaton. 

Október 14-én sajtótájékoztatón mutatta be az Önkormányzat a Lovas útra telepített elektromos
villámtöltõ-állomást, amely a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési program részeként
készült el. A töltést bárki igénybe veheti, aki az Önkormányzatnál regisztrál és kiváltja a szüksé-
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Kilátás a Mátyás-templom tornyából



ges mágneskártyát. A sajtótájékoztatón Nagy Gábor Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy az
elektromos autózás akkor terjedhet el igazán, ha a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. Ez

a célt szolgálja a Lovas úti és a Várkert
Bazár mélygarázsba telepített gyorstöltõ. A
sajtótájékoztatón dr. György István,
Budapest Fõváros Kormánymegbízottja a
zöld rendszám igénylésérõl számolt be.
Hangsúlyozta, hogy az elsõ zöld rendszá-
mot a Budavári Önkormányzat igényelte
és kapta meg. 

Október 22-én került megnyitásra az
Erzsébet híd lehajtója alatt a Döbrentei
teret és a Krisztina körutat összekötõ
kerékpár útpálya. A Budai Vár és környé-
ke közlekedésfejlesztési projekt keretében

41

Zöld parkoló és töltõállomás az elektromos autóknak

Kerékpárút a Tabánban



a Döbrentei téren új, alternatív útvonalat alakítottak
ki a kerékpárosoknak, amelyet október 22-én nyitot-
tak meg. Az Erzsébet híd alatti parkban kialakított új
kerékpáros átvezetés összeköti a Döbrentei utcát és a
Rudas fürdõt. A kerékpáros átvezetéssel egy idõben
nyitották meg az Erzsébet híd lehajtója alatt a
Döbrentei teret és a Krisztina körutat összekötõ útpá-
lyát, amelyen keresztül a Szent Gellért rakpart, illetve
a Friedrich Born rakpart felõl érkezõ forgalom köz-
vetlenül fel tud hajtani a Hegyalja út, az Erzsébet híd,
illetve a Szent Gellért tér felé. 

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emléknapján a Tabánban, az ’56-os emlékmû-
nél tartotta megemlékezését az Önkormányzat.
Szersén Gyula színmûvész elõadása után Varga Antal
alpolgármester ünnepi beszédében azt hangsúlyozta,
hogy csak a múltunkból erõt merítve tudunk megfe-
lelõ döntéseket hozni a jelenben. 

Budavár testvérvárosában, az olaszországi Capestrano-
ban is ünnepeltek, október 23-a ugyanis Kapisztrán
János emléknapja. Kapisztrán János Capestranoban
született 1386-ban, és 1456. október 23-án halt meg.
Halála napján szülõfalujában búcsút rendeztek, ame-
lyen részt vett Nagy Gábor Tamás polgármester is.  

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium meghívására, október 23. és 27. között a marlow-i All Saint’s
Church hatvantagú kórusa tett látogatást Budapesten, és Buda három neves templomában, a
Bécsi kapu téri evangélikus templomban, a Mátyás-templomban és a Krisztinavárosi templom-
ban adott koncertet. A testvérvárosból érkezett vendégeket a Kézfogás Egyesület és a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium fogadta. A jótékonysági koncertek bevételét a munkácsi II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium javára ajánlották fel. 

Októberben ünnepelte Budavár és Székelyudvarhely a testvérvárosi együttmûködés 20. évfor-
dulóját. A Várnegyed Galériában székelyudvarhelyi kortárs mûvészek mutatkoztak be a buda-
vári közönségnek. Székelyudvarhelyen pedig ünnepi koncertet rendeztek, amelyen a Sárik
Péter Trio és a Székelyföldi Filharmónia tagjai - Bordos Kinga zongoramûvész, Szabó Zoltán
bariton – léptek fel.
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1956 velünk élõ hõsei



NOVEMBER

A téli idõszak közeledtével mindig egyre több az influenzás megbetegedés, amelynek olyan
súlyos szövõdményei is lehetnek, mint a középfülgyulladás vagy a tüdõgyulladás. A megbete-
gedés kockázata nagyban nõ az idõs emberek esetében. Ezért a 80 év felettiek számára a meg-
elõzés kiemelt fontossággal bír. Számukra az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a
pneumococcus elleni védõoltást, amelyet érdemes a téli hónapok elején beadatni. 

November 5-én nyílt meg a Várnegyed Galériában Vinczellér Imre, Príma-díjas festõmûvész,
a Francia Mûvészeti Akadémiai Társaság tagjának „Koncert-képek” címû kiállítása. A tárlatot
Jókai Anna, Kossuth-nagydíjas író nyitotta meg. 

Elkészült a GAMESZ épületének, az Iskola utca 10. szám alatt lévõ  irodaépületnek és a Czakó
utcai pálya irodaépületének energetikai korszerûsítése. A felújításokra a Budavári Önkor-
mányzat közel 85 millió forint európai uniós forrást nyert el a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében. Az épületekben utólagos hõszigetelést építettek ki, kicserélték az
elavult nyílászárókat és sor került a fûtéskorszerûsítésre is.
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Pályázati támogatással korszerûsítették az Iskola utcai irodaépületet



A Hilton alatti buszfordu-
lónál a szálloda megkezd-
te a fogadóállomás és a
szállodába vezetõ lift ki-
építését. Várhatóan már
2016 tavaszától a busszal
érkezõ vendégek ezen
keresztül közelíthetik
meg a szállodát, így a
buszok kitilthatók lesznek
a vári védett övezetbõl. Év
végére  az Önkormányzat
beruházásában elkészült a
buszfordulóhoz kapcsoló-
dó sorompó és kamera-
rendszer is, amely segíti
majd a behajtást. 

Díszvilágítást és új tárolót kapott a Corvin
téren 1998-ban megtalált õsanya és gyerme-
ke lábnyoma, amelyet november 13-án
adott át az Önkormányzat. A rendezvényen
Horváth Attila, a BTM régésze mesélt a
körülbelül harmincezer éves leletrõl és
annak fontosságáról. Nagy Gábor Tamás
polgármester pedig bejelentette: az Önkor-
mányzat névadási pályázatot hirdet, bárki
javaslatot tehet arra, hogy hogyan nevezzék
el a lábnyomok gazdáit.  

November 17-én a Fõváros napja alkalmából
Tarlós István fõpolgármester díjakat adott át
az Újvárosházán. Pro Urbe díjat kapott Süllei
László pápai káplán, a Mátyás-templom plé-
bánosa a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes
szolgálatáért. A kortárs képzõmûvészet megis-
mertetésében vállalt szerepe elismeréseként
Budapestért díjat vehetett át Incze Ildikó, a
Várnegyed Galéria vezetõje.
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A Hilton is csatlakozott a közlekedésfejlesztési projekthez

Õskori emlékek a Vízivárosban



Az õszi idõszakban folytatódott a
kerületben a faültetés, a Fõkert Zrt.
munkatársai többek között a Clark
Ádám téren, a Hunyadi úton, az
Attila úton, a Palota úton, a Szenthá-
romság téren és a Horváth-kertbe
ültettek a városi környezetet jól tûrõ
facsemetéket. A városi fák alakítják a
közterek, közlekedési útvonalak, par-
kok látképét, szebbé és egészségesebbé
teszik környezetünket, mindennapi
életünket. Jelentõsége a városi légkör-
ben is igen fontos, ugyanis csökkentik
az üvegházhatást, lekötik a szennyezõ
anyagokat és javítják a klímát.  

A Budai Vár és környékének közlekedésfejlesztése, valamint az e-mobilitás népszerûsítését
szolgáló kerületi programok kerültek napirendre a Budavári Mûvelõdési Házban és a Czakó
utcai Sportközpontban megtartott lakossági fórumokon novemberben. A résztvevõk részle-
tesen megismerhették a már elkészült programelemeket és szó esett a tervekrõl is. A követ-
kezõ években elsõsorban a turistabuszok és a parkolás szabályozása kaphat fõszerepet: mély-
garázs épülhet a Fehérvári-bástyánál, itt kapna helyet a turistabuszokat fogadó pont is. A Vár
keleti oldalán, a Szabó Ilonka utcában alakítanának ki egy kisebb, 150 férõhelyes föld alá
süllyesztett parkolót. A Lovas úton, a várfal melletti rézsûbe kerülne egy további, 200-250

férõhelyes mélygarázs. A ter-
vek elkészítését a Budavári
Önkormányzat uniós forrás-
ból finanszírozta.   

Kányádi Sándor, Csukás
István és Halász Judit után egy
évig a Prima Primissima-díjas
Lackfi János õrzi a Döbrentei
utcai Mesemúzeum és Mese-
mûhely kulcsát. A népszerû
író november 28-án vette át a
jelképes kulcsot. Nagy Gábor
Tamás polgármester arra hívta
fel a figyelmet, hogy az Önkor-
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Facsemetéket ültettek a Tabánba

Lackfi János átveszi a Mesemúzeum kulcsát



mányzat 1 millió forinttal járul hozzá a mindenkori „kulcsõr” munkájához, az összeget a vidék-
rõl érkezõ gyerekek utaztatására, valamint a Mesemúzeumban megrendezett programokra
lehet fordítani.

November 19-én Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelõs fõpolgármester-helyettes és Nagy
Gábor Tamás polgármester adta át az utazóközönségnek a 16 új Karsan midibuszt, amelyek
a 16-os buszcsalád elavult gépjármûparkját váltják fel. Az alacsonypadlós és klimatizált midi-
buszokat Euro 6-os kibocsátású dízelmotor hajtja, befogadóképességük 39 fõ, ebbõl 21 ülõ-
hely. Az új jármûvek decemberig folyamatosan álltak forgalomba. 

A november végén megtartott Képviselõ-testüle-
ti ülésen az Önkormányzat megalkotta a kerület
turisztikai koncepcióját, amely részletesen
bemutatja a kerületi turisztikai helyzetet és javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztések tekinteté-
ben. A koncepció rámutat arra is, hogy az Önkormányzat az úgynevezett háttér-infrastruktúra
biztosításával segítheti az idegenforgalmi célkitûzéseket. Ilyen eszköz például a köztisztaság, a
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Búcsút mondtunk az elavult vári buszoknak



közterületek állapota, az utak minõ-
sége. A képviselõk döntöttek arról is,
hogy  az Önkormányzat bevezeti az
elektronikus adóbevallást, ami jelen-
tõs könnyebbséget jelent az adózók
számára.  

Nagyszabású kiállítással ünnepelte
25. születésnapját a Várfok Galéria.
Szalóky Károly negyedszázaddal
ezelõtt, 1990. november 30-án a
Várfok utca 14-ben nyitotta meg a
Várfok 14 Mûhelygalériát, amely
késõbb átköltözött a Várfok utca 11-
be és Várfok Galéria néven vált nem-
zetközileg is elismert kiállítóhellyé.
Majd az évek során újabb és újabb galériák nyíltak, az XO-, a Spiritusz-, és a Portál Galéria.
Végül a Ponton Galéria, amely a Moholy-Nagy Egyetem galériája, valamint a Várnegyed Galéria
és a Várfok utcai fák köré rendezõdõ Galéria 19, amely nagyon népszerû az itt lakók és az ide-
látogatók körében is. A november végén nyílt kiállításon a Várfok Galéria és a Várfok Project
Room mutatja be az elmúlt 25 év egy-egy részletét, a Várnegyed Galériában pedig kortárs
magángyûjtõk tulajdonában lévõ alkotásokat mutatnak be. 

DECEMBER

A Fõvárosi Önkormányzat decem-
ber 2-i ülésén egyhangúlag fogadta
el azt a javaslatot, hogy a zöld rend-
számmal rendelkezõ környezetkí-
mélõ gépkocsik számára Budapest
teljes területén ingyenes a parkolás.
A Nagy Gábor Tamás által kezde-
ményezett módosítás célja, hogy
segítse az e-mobilitás elterjedését,
kedvezményeket biztosítson a zöld
rendszámmal rendelkezõ elektro-
mos autóknak. 
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Környezetbarát Budapest: ingyenes parkolás az e-autóknak

25 éve kortárs mûvészeti központ a Várfok Galéria



Dévény Anna, Budavár díszpolgára december 3-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebbõl az
alkalomból az Önkormányzat vezetése meglepetéssel köszöntötte. Dévény Anna és az általa
létrehozott Dévény Anna Alapítvány koraszülöttek, sérült gyerekek és felnõttek mozgás-reha-
bilitációjával foglalkozik, egyedülálló módszere nemzetközileg is elismert.

Az adventi idõszak-
ban az Önkormány-
zat ismét megrendez-
te a népszerû adven-
ti koncertsorozatot a
Városházán. Advent
elsõ vasárnapján az
Excanto zenekar és
Hacki Tamás fütty-
virtuóz kápráztatta el
a közönséget, majd
az Orfeo zeneakr és
a Purcell kórus kon-
certje emelte az

ünnep pillanatait. Advent harmadik délutánján a Seven Houses gospel kórus, míg az utolsó
adventi vasárnapon Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó lépett fel a
Városházán. 

A Budavári Önkormányzat az ünnepekre készülve fokozottan támogatja a rászoruló családo-
kat és idõseket, hogy mindenhol szép és szeretetteljes legyen a karácsony. A rászoruló csalá-
dok 5000 forint értékû fenyõfavásárlási utalványt kaptak, míg a 80 év felettieknek az Önkor-
mányzat 8000 forintos karácsonyi támogatást biztosított. A kerületi egyházaknak 200-200 ezer
forintos támogatást juttatott az Önkormányzat, ezzel is segítve, hogy az egyházi közösségek is
támogatni tudják a legrászorulóbbak ünnepét. 

December 12-én nemzetiségi gasztronómiai estet tartottak a Budavári Mûvelõdési Házban. Az
érdeklõdõk ízelítõt kaphattak a német, a szerb, az örmény, a roma és a bolgár nemzeti kony-
ha legkiválóbb ételeibõl, illetve verses-zenés, valamint színházi bemutatókon keresztül betekin-
tést nyerhettek az öt nemzetiség kultúrájába is. 

Decemberben ünnepi díszbe öltözött a kerület: a Batthyány téren és a Krisztina téren fenyõ-
fát állított az Önkormányzat, a játszóterekre pedig karácsonyi díszkivilágítás került. A
Városházán hét méter magas fenyõfát állítottak.  Díszvilágítást kapott a Várkert Bazár is.
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Hacki Tamás füttyvirtuóz különleges adventi koncertje a Városházán



Decemberben duplán is volt oka az ünneplésre a Máltai Szeretetszolgálatnak. Kétszázmillió
forintból megújult a Szeretetszolgálat Batthyány téri épülete. A homlokzat és díszítések javítá-
sa és színezése, a vízszigetelés, továbbá a bádogozás és a nyílászárók cseréje 180 millió forintos
kormányzati támogatásból és 23 millió forint önerõbõl valósult meg. A felújítás részeként
elkészült az épület Batthyány tér felõli kerítése is. Ezzel teljessé vált a Batthyány téren lévõ épü-
letek felújítása, a Szent Anna templom, a Vásárcsarnok és a két mûemlékház már az elmúlt
években elkészült. Emellett decemberben adták át azt az új rohamkocsit is, amelyet adomá-
nyokból vásárolt meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentõszolgálata. A magánszemélyek,
gazdasági társaságok befizetései mellett a budai önkormányzatok is hozzájárultak a mentõ
megvásárlásához.

Az év utolsó Márai Szalonja már az ünnepek jegyében telt. Az õszi szalon-elõadások vendége
volt mások mellett Geiger György trombitamûvész, Szõcs Artur színész, dr. Szakály Sándor tör-
ténész, Frank Ágnes és Gyöngyössy Katalin színmûvészek, valamint neves magyar borászok. 

Karácsony elõtt a nagycsaládosokat várta az Önkormányzat a Várkert Bazárba. A Parapács
együttes elõadása után 180 gyermek kapott ajándékot, a 12 ezer forint értékû ajándékcso-
magokba a szaloncukor és a beigli mellé játékok és könyvek is kerültek. Az idõsek karácso-
nyát szintén a Várkert Bazárban tartották, ahol Kovács Kati, Kossuth-díjas énekesnõ adott
nagysikerû koncertet. A zenei ajándék mellé az idõsek beiglit kaptak a Képviselõ-testület
tagjaitól.
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Kormányzati támogatással felújították a Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri épületét
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