




3

Tisztelt Kerületi Polgárok!
Az évek során hagyománnyá vált, hogy eljuttatjuk Önökhöz az
elõzõ évben végzett munka rövid krónikáját és összefoglaljuk a
mögöttünk hagyott év jelentõsebb eseményeit. Ilyenkor
igyekszünk számba venni, hogy mi minden történt velünk itt,
szûkebb pátriánkban. Vannak azonban körülöttünk olyan
jelentõs változások, folyamatok, amelyek – ha nem is érintik
kerületünk mindennapjait – mégis „keretként” szolgálhatnak a
2016. év emlékezetéhez.

2016-ban olyan folyamatoknak, tendenciáknak lehettünk
tanúi itthon és Európában, de szerte a világban is, amelyekre
néhány éve még nem is gondoltunk. A migránsválság, Nagy-Britannia kilépése az Európai
Unióból, vagyis a Brexit, és az amerikai elnökválasztás – ezek a kiemelkedõ útjelzõi a lezajló,
nagyhorderejû változásoknak. Mindeközben Európában évtizedek óta nem tapasztalt
szintre emelkedett a terrorfenyegetettség.

Ez a jelen. Még nem jött el az ideje annak, hogy a változások nagyságát és következményeit
a maga teljességében felmérhessük. Azt viszont látjuk, hogy Magyarország idõben reagált és
jó válaszokat adott a felmerülõ kérdésekre. Döntéseink helyességét mutatja, hogy a környezõ
országokban gyorsan követõkre és támogatókra találtunk. 

A világban lezajló, erõteljes változások, krízishelyzetek megingatták az európaiak biztonság -
érzetét. Változóban van a gondolkodásmód, változnak a hagyományos európai értékek is. Ilyen
körülmények között felértékelõdik a nemzeti történelem és identitás, a nemzeti kultúra.
Magyarországon a válságos idõkben mindig a nyelv és kultúra volt a nemzeti érzés, a hazafiság
– gyakran utolsó – menedéke és egyben ébren tartója is. Örömmel tapasztalom, hogy ezen a
téren egy újfajta tudatosság is megjelent az emberekben: ünnepségeken, összejöveteleken, de
még a magánéletben is egyre nagyobb szerepet játszik a saját múltunk, történelmünk meg -
isme résének fontossága, az egyházi és kulturális hagyományaink megjelenítése.

Mi itt Budán kivételes helyzetben vagyunk: kerületünkben a nemzeti múlt látható és tapint -
ható módon, a mindennapjainkban is jelen van. Köszönöm az itt élõknek, hogy múltunk
megbecsülésében, hagyományaink ápolásában – mint eddig – 2016-ban is értõ és segítõ
partnereink voltak. 

Buda, 2017. január  
dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester



JANUÁR
Év elején Gyermekjóléti Központtá alakult az Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata, amely
a 2016. évtõl új szolgáltatásokkal is segíti a rászoruló családokat. A kórházi és az utcai szociális
munka, a kapcsolattartási ügyelet és a gyermekvédelmi jelzõrendszeri készenléti szolgálat
bevezetésével komplexebb támogatást nyújt a kerületben élõknek. 

Január 6-án, vízkereszt napján Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita õsi ortodox
szokás szerint szentelte meg a Duna vizét a Batthyány térnél. A szertartást követõen a
megszentelt vízzel az elé járuló híveket megáldotta.

Január 12-én a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg katonáira emlékeztek a Mátyás-templom -
ban és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán. Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: a Don folyó mentén vívott csaták,
amelyek során szinte megsemmisült a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg, Mohácshoz,
Doberdóhoz vagy Trianonhoz mérhetõ katasztrófát jelentettek. 1943 telén a magyar katonák
a szörnyû körülmények között, mínusz 35-40 fokos fagyban is helytálltak, teljesítették
kötelességüket. Nemcsak áldozatot hoztak, de példát is mutattak.

Január 16-ától megindult a forgalom a budai fonódó villamoshálózat nagy részén. A teljes
szakaszon csak március 14-tõl, a Lánchíd alatti alagút átalakítása után közlekedhettek az
utasok. Az Észak- és Dél-Budát összekötõ hálózat kialakítása 2014 õszén kezdõdött meg, az Új
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Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának részeként, a közel 16 milliárd forintos
beruházást uniós és hazai forrásokból finanszírozták. A fonódó hálózathoz kapcsolódva az év
során átalakították a budai közösségi közlekedést, többek között megszûnt a 86-os buszjárat és
a Fõ utcában kerékpársávot hoztak létre. 

„Ünnepre hangolva” címmel a Budavári Önkormányzat filmklubot indított 2016-ban. A
kerület támogatásával mûködõ Tabán artmoziban havonta tartottak ingyenes filmvetítéseket,
valamely közelgõ ünnephez kapcsolódva. A vetítés után a filmek alkotóival, filmkritikusokkal,
meghívott vendégekkel beszélgetett Nagy Gábor Tamás polgármester. Január 21-én, az elsõ
vetítésen Cseh Tamásra emlékeztek, ugyanis a Kossuth- és Liszt-díjas elõadómûvész január 22-
én született. Fonyó Gergely alkotása Cseh Tamás életét, karrierjét mutatja be, a család, az
alkotótársak, barátok vallomásain keresztül, az énekes életének meghatározó helyszínein. 

Január 22-én számos kerületi intézmény emlékezett meg a Himnusz születésnapjáról, amely
1989 óta a Magyar Kultúra Napja. A Budavári Önkormányzat hagyományosan a Batthyány
téren, Kölcsey Ferenc szobránál tartotta ünnepségét. Nagy Gábor Tamás beszédében arra hívta
fel a jelenlévõk figyelmét, hogy a Himnusz és a magyar kultúra identitásunk, magyarság -
tudatunk alapja. A Magyarság Házában Kulin Ferenc irodalomtörténész tartott elõadást a
Himnuszról, az Országos Széchényi Könyvtár pedig nyílt nappal ünnepelte a kultúrát.
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Róna Katalin újságíró és Nagy Gábor Tamás polgármester a filmklub első előadása után
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Január 23-án a Lánchíd Kör szervezésében a Várban, a Dominikánus udvarban lévõ Julianus-
szobornál tartottak megemlékezést. Julianus barát Domonkos rendi szerzetes 1235
májusának elején indult el keletre, hogy felkutassa a honfoglaló törzsektõl elszakadt magya -
rokat és másfél évvel késõbb, 1236. december 27-én lépett ismét Magyarország földjére.
Utazása során négy hetet töltött el távoli rokonaink között, akiknek életmódjáról, szoká -
sairól és nyelvérõl hasznos adatokat gyûjtött. Julianus utazásaival kapcsolatban még most is
zajlanak régészeti kutatások, amelyekrõl dr. Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem adjunktusa, az MTA Történettudományi Intézete tudományos fõmunka társa is
beszámolt a megemlékezésen. 

Január 26-án ünnepelte jubileumi, tizedik születésnapját a méltán népszerû Márai Szalon.
Minden hónap utolsó keddjén Szigethy Gábor irodalomtörténész igazi szalonhangulatot
varázsol az Úri utcai Díszterembe, ahová mûvészeket, színészeket, zenészeket és borászokat hív
meg egy kellemes és érdekes beszélgetésre. A születésnapi összejövetelen Nagy Gábor Tamás
polgármester úgy fogalmazott: a Szalon az Önkormányzat számára nem pénzkérdés, hanem
értékvállalás. Éppen ezért, amíg van érdeklõdés, és amíg a házigazda érez magában elegendõ
energiát a folytatáshoz, addig az Önkormányzat továbbra is támogatja a közösség- és
értékteremtõ programot. Az elsõ félévben számos érdekes vendég mutatkozott be a
Szalonban, mások mellett Kárpáti Tamás festõmûvész, Király Zsuzsanna és Király László
baristák, kávéháztulajdonosok, Ambrus Lajos író, Luka László pszichológus, Csankó Zoltán,
Saárossy Kinga, Kelemen Csaba, Blaskó Balázs, Szõcs Artur és Zöld Csaba színmûvészek. Jásdi
István borosgazda, Frittmann János és Vincze Béla borászok is vendégek voltak a
Várnegyedben.

A Márai Szalon mellett folyta -
tódott a Budavári Zenei Szalon
programja is. Szilasi Alex és
vendégei minden hónap má -
sodik keddjén különbözõ zenei
mûsorokkal várták a zenesze -
retõ közönséget a Zene tudomá -
nyi Intézetben. Az érdeklõdõk
egyebek között megismerked -
hettek a XIX. századi német
romantika dal költészetével, a
különbözõ nemzetek himnu -
szaival, a Távol-Kelet zenéjével,
vagy éppen orosz zeneszerzõk
alkotásaival.A Budavári Zenei Szalon házigazdája Szilasi Alex zongoraművész



FEBRUÁR
2016-ban ünnepelte testvérvárosi kapcsolatának tizedik évfordulóját Budavár és a szlovéniai
Lendva. Az egész éves programsorozat nyitányaként muravidéki festõmûvészek – Suzanne
Király-Moss, Zdenko Huzjan, Göntér Endre, Sabina Šinko, Sebastijan Casar, Dare Birsa,
Cvetka Hojnik, Pál Katja, Dubravko Baumgartner, Gábor Zoltán, Štefan Galic, Király Ferenc,
Pandur Lajos és Marika Dancs-Roth – alkotásaiból nyílt kiállítás a Várnegyed Galériában. A
tárlatot Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövete nyitotta meg, aki
példaértékûnek nevezte a magyar és a szlovén nép együttélését. Anton Balažek, Lendva
polgármestere is az együttmûködés fontosságát emelte ki, mint mondta, a kis emberek
sokasága, az apró tettek tudnak gyümölcsözõ összefogást teremteni. Nagy Gábor Tamás,
Budavár polgármestere az elmúlt tíz évben megvalósult közös programokat, tanulmányi
kirándulásokat, bográcsfesztiválokat említette, amelyek közelebb hozták egymáshoz a két
közösséget. 

A Galéria az egész évadban színvonalas kiállításokkal lepte meg az érdeklõdõket. Tavasszal a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett R. Törley Mária szobrászmûvész Ecce
Homo, id. Blaskó János festõmûvész és Blaskó János szobrászmûvész „Visszatekintés” címû
kiállítása volt látható. Nyáron pedig Drén Éva aranykoszorús mester, miniatûrkészítõ,
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Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság nagykövete a Várnegyed Galéria muravidéki kiállításán



Karlócai Mariann játékgyûjtõ, Lõrincz Piroska textilmûves és Manzák-Simon Kata arany -
koszorús mester, macimûves „Babaházak, babák, mackók” címû tárlata aratott nagy sikert a
látogatók körében. 

Az Önkormányzat által alapított Közbiztonsági Közalapítvány az év során több alkalommal is
– februárban, májusban és decemberben – jutalmazta a kerületi rendõröket, elismerve azt a
munkát, amelyet a városrész biztonsága érdekében tesznek. Mintegy 2,2 millió forintból ötven
rendõr, illetve katasztrófavédelemben dolgozó szakember részesült. A februári soronkívüli
jutalmat azok a rendõrök kapták, akik sikeresen elfogták a sorozatos betöréses lopásokkal és
gépjármûlopásokkal alaposan gyanúsítható személyeket.

Immár hagyomány, hogy a Budai Várban mûködõ Kiskép Galéria színes farsangi felvonulásra
várja a kerület lakóit, folytatva a Budavári Lakosok Szövetségének korábbi kezdeményezését.
Február 7-én a váriak álarcban, jelmezben, síppal-dobbal és saját készítésû lámpásokkal
búcsúztatták a telet. Ugyanezen a hétvégén a Várkert Bazár elõtt is tartottak farsangi
programokat, hagyományteremtõ szándékkal.

Február 12-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a
Budavári Önkormányzat az 1945. évi budapesti harcokban hõsi halált halt katonákra és
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Jutalommal ismerték el a kerületi rendőrök munkáját



polgári áldozatokra emlékezett a Magdolna-toronynál. Az ünnepségen dr. Orosz Zoltán
altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnök-helyettese úgy fogalmazott: „a Magdolna-torony
romjaiban is hatalmas felkiáltójelként emlékezteti a Várba érkezõket a Budapestért vívott
második világháborús harcokra, az elesettekre és az áldozatokra”. Az ostromban a legnagyobb
pusztítást a Budai Vár és környéke, az I. kerület szenvedte el. Itt a közel 800 épületbõl
mindössze négy maradt sértetlen és ez a helyszín volt szemtanúja a harcok drámai
végkifejletének is. A Várból kivezetõ utcák, a Széna tér és a Széll Kálmán tér a
legborzalmasabb mészárlás helyszíneivé váltak. A Magdolna-torony falán elhelyezett
emléktáblánál az áldozatokra emlékeztek a koszorúzók a kegyelet virágaival. A Vízivárosi
Klubban ugyancsak a kitörésre emlékeztek Alkay Zsolt hadisírkutató elõadásával. 

A kommunista hatalomátvétellel „a gonoszság letépte láncát és üvöltve végigszáguldott a
világon”. Egy olyan ideológia kezdte meg hosszú uralmát, amely az embert már kezdetektõl
csupán a hatalom tárgyának gondolta – mondta beszédében február 25-én, a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott megemlé -
kezésen dr. Ötvös István történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. A Tabánban, a

9

A Szentháromság tér az ostrom után



Kitelepítettek emlékmûvénél az Önkormányzat tagjai, az I. Kerületi Kormányhivatal vezetõje,
civil szervezetek és magánemberek fõhajtással emlékeztek mindazokra, akiket a kommunista
diktatúra elhurcolt és megalázott. A résztvevõk a Szarvas térrõl a Dózsa téren lévõ emlék -
mûhöz sétáltak, ahol Makovecz Imre építész és Péterfy László szobrászmûvész különleges
alkotása azokra emlékezik, akiknek életét 1944–1990 között tönkretették.

A csendes megemlékezés után a Tabán artmoziban, az „Ünnepre hangolva” programsorozat
részeként  a „Soha! Sehol! Senkinek!” címû filmet vetítették, majd ezt követõen az író-rende -
zõvel, Téglásy Ferenccel Nagy Gábor Tamás polgármester beszélgetett. 

A Budavári Önkormányzat nem ért egyet az Európai Bizottság által javasolt kötelezõ
betelepítési kvótával, ezért felkéri a kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges jogszerû
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását, és a kötelezõ betelepítési kvóta
elfogadását. Ezt tartalmazza az a határozat, amelyet a Képviselõ-testület február végén
megtartott ülésén fogadott el. A képviselõk döntöttek a társasház-felújítási pályázat és a civil
szervezetek támogatására szóló pályázat kiírásáról is.
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Kitelepítettek emékműve a Tabánban



MÁRCIUS
Márciusban jelentõs karbantartási munkálatokba kezdett az Önkormányzat a Halászbástyán:
a felújítás elsõ ütemében, tavasszal helyreállították az északi és déli bástyasor közötti
korlátfalat, az oromfalat és a déli kapu mennyezetét. A több mint 20 millió forintba kerülõ
beruházáshoz az Önkormányzat ötmillió forint állami támogatást nyert a Miniszterelnökség
által meghirdetett „Nemzeti emlékhelyek 2015” pályázaton.

Március 1-tõl a Budavári Önkormányzat Közterület-felügyeleti Irodája intelligens térfigyelõ
kamerarendszert mûködtet a Lánchíd utcában a Várkert Bazár elõtti szakaszon, valamint a
Szentháromság téren. A modern kamerarendszer felismeri és rögzíti a közlekedési
szabálysértések és szabályszegések tényét, így például azt is, ha valaki a járdán, a kerékpárúton
áll meg gépkocsival. A tapasztalatok alapján a legtipikusabb szabálysértés a járdán történõ
parkolás, de heti rendszerességgel rögzítenek a kamerák járdán közlekedõ autóst is. A
felvételek alapján a közterület-felügyelet megteszi a szabálysértési feljelentést, illetve
kezdeményezi a közigazgatási eljárás megindítását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
hatóságoknál.
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Már tavasszal megkezdődött a felújítási munka a Halászbástyán



Folytatódott Budavár és Lendva tízéves testvérvárosi kapcsolatát ünneplõ programsorozat:
március 3-án a Városháza aulájában „Lendva gyöngyszemei” címmel nyílt fotókiállítás,
amelyet szlovén–magyar irodalmi est elõzött meg. 

Március 14-én, a nemzeti ünnep elõestéjén az Önkormányzat vezetése két testvérvárosi
delegációt fogadott. Varsó I. kerületébõl, Šródmiešciebõl a nemrég megválasztott új polgár -
mester, Piotr Kazimierczak és Michael Sas, a kerületi képviselõ-testület elnöke látogatott
Budavárra. A delegáció koszorút helyezett el Bem apó szobránál. A Kárpátaljai Munkácsról
szintén bemutatkozó látogatásra érkezett Andrij Baloga polgármester, akit elkísért a korábbi
polgármester, a munkácsi megyei közgyûlés tagja, Lengyel Zoltán. 

Március 15-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóján, a Dísz téren a
Honvéd-emlékmûnél tartott megemlékezését a Budavári Önkormányzat. A résztvevõket az
Üsztürü zenekar verbunkosa és Rubold Ödön Jászai-díjas színmûvész elõadása köszöntötte.
Az ünnepségen a pártok, intézmények és helyi civil szervezetek mellett részt vett Varsó és

Munkács küldöttsége is. Piotr Kazimierczak,
Varsó belvárosának a polgármestere arról
beszélt köszöntõjében, hogy a negyvennyolcas
magyar hõsök példája adott erõt a lengye -
leknek. Andrij Baloga, Munkács polgámes -
tere pedig azt idézte fel, hogy a szabadságharc
eseményeibe Munkács is bekapcsolódott, a
felkelõk részt vettek az 1849. április 22-i
csatában. (Az egykori Podhorján, ahol a csata
zajlott, késõbb egybeépült Munkáccsal.) 

A nemzeti ünnephez kapcsolódott a márciusi
filmvetítés is a Tabán artmoziban, ahol
András Ferenc Kossuth-díjas rendezõ „Vadon”
címû filmjét ismerhették meg a nézõk.

Több vári intézmény is változatos progra mok -
kal várta az érdeklõdõket március 15-én. A
Hadtörténeti Intézet és Múzeum forradalmi
forgataggal, huszártáborral, a Magyarság Háza
népi játékokkal és játszóházzal, a Szent -
háromság téren felállított színpadon pedig
bábjátékokkal és koncertekkel várták a
családokat. 
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Hagyományőrző honvédek a Budai Várban



A hagyományoknak megfelelõen a
nemzeti ünnepen állami kitünteté -
sekkel ismerték el a kultúra, a mûvészet
és az oktatás terén kiemelkedõ telje -
sítményt nyújtó személyeket. Az egyik
legmagasabb állami kitünte tésben,
Kossuth-díjban részesült Balázs Ferenc
Liszt Ferenc-díjas elõadómû vész, zene -
szerzõ, Budavár díszpolgára. Kossuth-
díjat vehetett át Lukács Sándor Jászai
Mari-díjas színmûvész, kiváló és
érdemes mûvész, kerületünk lakója. A
Magyar Érdemrend Lovag keresztjének
polgári tagozata kitünte téssel ismerték
el Endrédi Józsefnénak, a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium és
Kollégium igazgató jának munkáját.
Herczku Ágnes népdalénekes, a Ma -
gyar Állami Népi Együttes szólistája
Liszt Ferenc-díjban részesült. Nemzet -
közileg nagyra érté kelt, a magyar ke -
resztény zenei hagyo mányokat tovább -
örökítõ egyház zenei, karnagyi pályája
elismeréseként a Magyarország érde -
mes mûvésze díjat vehette át Tardy
László Liszt Ferenc- és Magyar Örökség-
díjas karnagy, az MMA rendes tagja, a
Budavári Nagyboldogasszony-fõplébá -
nia kántor-karnagya. 

Március 17-én adták át a megújult I. kerületi Katasztrófavédelmi Örs laktanyáját a Kosciuszkó
Tádé utcában. A felújításhoz, az új bútorok beszerzéséhez az Önkormányzat 2,4 millió forintot
támogatást biztosított, és 600 ezer forintot a munkatársak jutalmazására fordítottak. A
Budavári Katasztrófavédelmi Örs egy év alatt 614 alkalommal kapott riasztást, az I. kerületben
142 mûszaki mentést hajtottak végre, a bevetések során nyolc ember életét sikerült
megmenteniük. Az átadási ünnepségen jelen volt Markos Zoltán tûzoltó ezredes, a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettese és Veres Péter tûzoltó alezredes, az
Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje is.

13

Balázs Fecó



A hónap közepén megkezdõdtek a tavaszi útfelújítási munkák a kerületben. A Budavári
Önkormányzat beruházásában a Kereszt utca teljes útfelújítását végezték el és a Pálya utca
járdaszakaszának egy részét újították fel.

Március 20-án, virágvasárnapon ünnepelte felszentelésének 120. évfordulóját a Budai
Református Egyházközség temploma, azaz a Szilágyi Dezsõ téri református templom. A

hálaadó istentisztelet
utáni ünnepségen
avat ták fel a templom
kerí tését, amely az
Ön kormány zat támo -
ga tá sával valósult
meg. Illés Dávid
esperes úgy fo galma -
zott: a mûem lék
épület védelme miatt
volt szükség a kerí -
tésre, de az egyház
kapuja továbbra is
nyitva áll mindenki
elõtt. 
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Március 25-én, Bartók Béla születésének 135.
évfordulóján a Budavári Önkormányzat és az
MTA Zenetudományi Intézete közösen koszo -
rúzta meg a zeneszerzõ emléktábláját a Szilágyi
Dezsõ tér 4. szám alatti házon. A XX. század
egyik legjelentõsebb zeneszerzõjének és népze -
nekutatójának elsõ valódi budapesti otthona
a Szilágyi Dezsõ téren volt, innen sétált fel
rendszeresen a Várba, amelyet különösen
szeretett – emlékeztetett Nagy Gábor Tamás
polgármester. Halász Péter, a ZTI tudo má -
nyos munkatársa Bartók életútját ismertette a
közönséggel. A Bartók-emlékév alkalmából
különleges kiállítás nyílt az MTA Zene -
tudományi Intézetben „Bartók és kor társai –
A zongorázó Bartók” címmel. A kiállí tást
Áder János köztársasági elnök nyitotta meg, a
vendégeket Lovász László, az MTA elnöke és
Tallián Tibor zenetörténész, akadémikus
köszöntötte. Bartók zenéjét pedig Balog József
zongoramûvész idézte fel.

A Képviselõ-testület hónap végén megtartott
ülésén  szigorították a „Budavár” szó használa -
tának szabályait. A rendelet célja, hogy csak
azért ne lehessen egy programot „Buda vári -
nak” nevezni, mert a kerületben tartják meg.
A magyar nemzeti értékekrõl és hungariku -
mokról szóló törvény felhatalma zása alapján
megalakult a Budavári Értéktár, hogy olyan
helyi értékeket, fogalmakat õrizzen meg,
amelyek a kerületre jellemzõek és amelyekre méltán lehetünk büszkék. Lehet ez tárgy,
természeti kincs, jelkép, hagyomány, vagy kulturális alkotás, valamint olyan szellemi termék,
amely a kerület szempontjából meghatározó jelentõséggel bír. Bárki tehet javaslatot, amelyet
a Települési Értéktár Bizottság bírál el. A grémium tagjai dr. Aczél Péter tiszteletbeli fõépítész,
Helmich Katalin, a Mesemúzeum vezetõje, Hergárné Stróbl Krisztina, a Stróbl Alapítvány
kuratóriumi tagja, és Kelemen László, a Hagyományok Háza fõigazgatója; a testület elnöke
Varga Antal alpolgármester. Szakértelmük, tudásuk garancia arra, hogy valódi kerületi értékek
kapjanak védelmet.
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ÁPRILIS
Április 3-tól a fõvárosi közgyûlés rendeletének módosításával változott a Budai Várba történõ
behajtás, várakozás, parkolás rendje, illetve díjai. Az ügyintézést segítõ 30 perces díjmentes
idõszak a védett övezetben (Bécsi kapu, Tárnok utca, Úri utca által határolt területen)
továbbra is megmaradt, azonban a Dísz téri fizetõ övezetben (Hunyadi János út, Tárnok utca,
Úri utca, Palota út, Szent György kapu határolta városrészben) 10 perces türelmi idõszak
lépett életbe. Megszûnt a védett övezetben az egy óra után, 24 óránként fizetendõ 5250
forintos pótdíj, helyette az elsõ óra elteltével, 630 Ft/óra pótdíjat kell fizetni. 

Április 9-én immár 17. alkalommal rendezték meg a tavaszi sport- és egészségnapot a Czakó
utcai Sport- és Szabadidõközpontban. A családokat sportprogramokkal, sportbemutatókkal,
ingyenes egészségügyi szûréssel, kézmûves foglalkozásokkal, játékvárral várták. A vidám családi
esemény most elõször garázsvásárnak és kispályás focitornának is otthont adott. 

Április 11-én Márai Sándor születésének évfordulójára emlékezett a Budavári Önkormányzat
a Márai-szobornál, ahol immár 15 éve ünnepelnek az irodalom és a költészet kedvelõi. A Mikó

és a Logodi utca sarkán lévõ emlék -
helyen Jókai Anna  Nemzet Mûvé -
sze címmel kitüntetett, Kossuth-
nagydíjas, József Attila-díjas író-
költõ emlékezett. Márai Füves köny -
vé bõl vett gondolatmenetét folytat -
va úgy fogalmazott: nem az a helyes,
ha valaki úgy válik világ polgárrá,
hogy kozmo polita lesz. Ehelyett
mindannyiunknak Isten gyerme -
keként kell élnünk, ez olvaszt egybe,
egy világ polgáraivá minket. Az
ünnepségen Meskó Bánk elõadó -
mû vész olvasott fel Márai mûveibõl,
majd a jelenlevõk koszorút he lyez -
tek el a szobornál és az emlék -
táblánál. 

A Magyarság Házában rendhagyó
irodalomórával emlékeztek a Költé -
szet Napjára, Lackfi János költõ a
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versek születésérõl mesélt a résztvevõknek. Este a Hagyományok Háza és a Nemzeti
Táncszínház ünnepi elõadással tisztelgett a költészet elõtt. 

Április 15-én Lendvára, április 16-án Zentára látogatott a Budavári Önkormányzat vezetése,
mindkét településsel 2016-ban ünnepeltük a testvérvárosi kapcsolat tízéves évfordulóját.
Lendván ez alkalomból Joan Miró festõ, grafikus és szobrász grafikáiból nyílt tárlat, amelyen
részt vett Julijana Bizjak Mlakarral, a Szlovén Köztársaság kulturális minisztere is. Zentán pedig
a „Csárdáskirálynõ 100” címû operettgálával köszöntötték a jeles évfordulót. 

Április 22-én nyílt meg a Nemzeti Galériában a XX. század egyik legnagyobb hatású
mûvészének, Pablo Picassónak az „Alakváltozások, 1895–1972” címû tárlata, amelyet a párizsi
Musée National Picassóval együttmûködésben rendeztek meg. A több mint száz mûalkotást,
festményeket, valamint rajzokat és szobrokat bemutató kiállítás a festõ életmûvének
valamennyi periódusát felölelte, ugyanakkor egy kiemelt téma – az emberi alak megfor -
málásának folyamatos változása – köré szervezõdött. A nagy sikerre való tekintettel a kiállítás
az eredeti júliusi határidõ helyett augusztus végéig várta a látogatókat, a tárlatot több mint 130
ezren nézték meg.  

Április 21-én, az „Ünnepre hangolva” filmsorozat részeként Shakespeare halálának 400.
évfordulójára emlékeztek a vetítéssel. A Katona József Színházban 1983. február 23-án bemu -
ta tott „Ahogy tetszik” címû elõadás felvételét mutatták be a Tabán artmoziban. A filmvetítés
után Hanák Gábor történész-filmrendezõ beszélt az elõadás jelentõségérõl.

Április 28-án, a Képviselõ-testületi ülé -
sen adta át a Budavári Önkormányzat a
Budavári Szent György-díjat, amellyel a
bûnmegelõzés, bûnüldözés vagy a köz -
biz tonság területén tartós és kiemel -
kedõ eredményeket elérõ rendõrök
munkáját ismeri el a kerület vezetése.
2016-ban Tara Albert címzetes fõtörzs -
zászlós érdemelte ki az oklevéllel és
pénzju talommal járó elismerést. Tara
Albert húsz éve áll a rendõrség kötelé -
kében, elõször járõrként, késõbb kör -
zeti meg bízottként dolgozott. 2007-ben
került az I. kerületbe, ahol a körzeti
megbízotti csoport vezetõjeként tevé -
kenykedik.  
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A közbiztonság témakörénél maradva a Képviselõ-testület ülésén megtárgyalták a
rendõrkapitányság éves beszámolóját. Krammer György kapitányságvezetõ elmondta, hogy a
kerületben csökkent a közúti balesetek és a közúti sérülések száma, a turisták sérelmére pedig
mindössze két esetben történt trükkös lopás. Kevesebb volt az idõsek sérelmére elkövetett
bûncselekmény is. A lakossági visszajelzések alapján a kerületben élõk biztonságban érzik
magukat, Budapesten az I. kerületben a legjobb a közbiztonság. Döntés született a Magdolna-
torony turisztikai célú hasznosításáról is, amely 2017-ben kezdõdik.

Április 30-ától a 16/A és a 116-os autóbusz vonalán elektromos meghajtású, akadálymentes,
légkondicionált midibuszok közlekednek. A BKV által üzemeltetett modern, fõvárosi
közlekedés igényeit maximálisan kiszolgáló jármûvek 8 méter hosszúak és 41 embert képesek
szállítani egyszerre. A zéró emissziós autóbuszok kevésbé terhelik a környezetet zaj- és
légszennyezéssel a hagyományos üzemanyaggal vagy hibrid üzemmódban mûködõ társaikhoz
képest, ráadásul üzemeltetésük költsége is kedvezõ. Ismeretes, a Budavári Önkormányzat
éveken keresztül kérte az elavult vári autóbuszok cseréjét. 2015-ben uniós támogatással
sikerült Euro 6-os Karsan buszokat vásárolni, 2016 tavaszán pedig forgalomba álltak az
elektromos Modulo autóbuszok is. 
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MÁJUS
Ha május 1., akkor Tabán Fesztivál. Így volt ez 2016-ban is. A tavaszi zápor ellenére is több
ezer látogató érkezett a népszerû koncertre, amelyen fellépett a Pribojszki Mátyás Band, Török
Ádám és a Mini, Nagy Feró és a Beatrice, a Karthago együttes és az Edda Mûvek. 

Május 5. és 8. között Ludwig van Beethoven 1800. május 7-i várszínházbeli hangversenyének
216. évfordulója alkalmából az Önkormányzat ismét megrendezte a Beethoven Budán
koncertsorozatot. A rendkívüli színvonalas programot május 5-én az MTA Kongresszusi
Termében Malcolm Bilson zongoramûvész koncertje nyitotta meg. Az est különlegességét az
adta, hogy Beethoven, Schubert és Chopin mûvei egy korabeli Graf fortepiano kópiáján
szólaltak meg. Conrad Graf a XIX. század elejétõl vált az Osztrák–Magyar Monarchia igazán
neves hangszerkészítõjévé, aki a császári udvarnak is dolgozott, emellett pedig magának
Beethovennek is készített fortepianót. A koncerten megszólalt változat – amely a Budavári
Önkormányzat anyagi hozzájárulásával, Csehországban készült – eredeti példányát 1819 körül
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építették, és méreteiben, hangterjedelmében, technikai megoldásaiban már emlékeztet a
késõbbi zongorákra. Malcolm Bilson játéka és a foretpiano méltán aratott nagy sikert az est
folyamán.  

Május 6-án Berecz Mihály zongoramûvész és az Orfeo zenekar adott nagysikerû koncertet –
szintén korabeli hangszereken. Késõ este a Várbazárban Balázs János zongorán, Lajkó Félix
citerán, Ferenczi György szájharmonikán, Balogh Kálmán cimbalmon szólaltatta meg
Beethoven improvizációit. Az est háziasszonya Mohácsi Szilvia szerkesztõ-riporter volt.

Május 7-én a Hagyományok Házában Pál
István „Szalonna” és bandája „Beethoven és a
magyar népzene” címmel adott koncertet. A
zenészek azt mutatták be a közönségnek, hogy
Beethoven magyarországi utazásai során
milyen népzenei motívumokat hallhatott,
amelyet beépített zenéjébe. Este került sor a
Beethoven-emlékhangversenyre, amely a zene -
óriás budai látogatása és várszínházi fellépése
elõtt tisztelgett. 2016-ban az MTA Kongresszu   -
si Termében megrendezett hangverse nyen
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész,
karmester lépett fel, aki a bécsi mester négy
népszerû szonátáját (Pathétique, Les Adieux,
Holdfény, Appassionata) játszotta.

Május 8-án a Beethoven Budán Fesztivál
záróprogramján az Önkormányzat által
meghirdetett Beethoven-kadenciaverseny do -
bogós helyezettjeinek kadenciái hangzot tak el
a Budafoki Dohnányi Zenekar közre -
mûködésével, vezényelt Hollerung Gábor. A
kadenciaversenyt Szûts  Apor nyerte, aki
1000 euró díjazás mellett részt vehetett a
Fidelio Fortissimo mentor programban is.
Szûts Apor gyõztes kadenciája – amelyet elõ
is adott a koncerten – a C-dúr zongora -
versenyhez készült. A második helyezett Kiss
Péter a B-dúr zongoraversenyhez írt kaden -
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ciát, a harmadik helyezést elért Mester Dávid Beethoven B-dúr rondóját választotta. Ezen
mûvek is elhangzottak a különleges koncerten. Az estén Beethoven még szakmai berkekben
is kevéssé ismert, töredékként fennmaradt gyermekkori zongoraversenyének budavári
õsbemutatójára is sor került Oravecz György zongoramûvész elõadásában.

Május 6–8. között nagyszabású testvérvárosi találkozó és konferencia helyszíne volt Budavár.
Ennek részeként – a kerület kezdeményezésére – öt kelet-közép-európai fõváros, Budapest,
Bécs, Pozsony, Prága és Varsó elsõ kerületének polgármestere együttmûködési megállapodást
írt alá. A városrészek elsõsorban kulturális, turisztikai, városüzemeltetési és mûemlékvédelmi
területeken mûködnek együtt. Radoslav Števcík, Pozsony, Mag. Markus Figl, Bécs, Oldrich
Lomecky, Prága, Piotr Kazimierczak, Varsó és Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere úgy
véli: együttmûködésük az egész kelet-közép-európai régió vonzerejét növelik.

Május 20-án ünnepélyes alapkõletéttel vette kezdetét a Csikós udvarban az egykori Királyi
Lovarda épületének visszaépítése, amely a Nemzeti Hauszmann-terv részeként valósul meg. A
Sándor-palota, a Várkert Bazár újjáépítése, a Honvéd Fõparancsnokság romjának
megszüntetés után a Várnegyed ismét egy régi- új épülettel gazdagodik. L. Simon László, a
Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelõs
államtitkára úgy vélte, hogy az alapkõletétel nem pusztán az egykori Királyi Lovarda
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újjáépítésének kezdete, ezzel az ünnepélyes
aktussal indul útjára az a várhatóan akár
másfél évtizedig tartó folyamat, amelynek
eredményeként a Hauszmann által tervezett,
méltatlanul elpusztított épületeket hitelesen
rekonstruálják. Tuzson Bence, a Miniszter -
elnö ki Kabinetiroda kormányzati kommuni -
kációért felelõs államtitkára arra hívta fel a
figyelmet, hogy a Budai Vár az ország szíve,
amely a történelem során együtt lélegzett az
országgal. – Ezért mi, kései utódok felelõsség -
gel tartozunk Buda váráért, mint az ország
múltjának, jelenének és jövõjének jelképéért.

A Lovarda a Várhegy nyugati, Krisztinaváros
felõli oldalán, a Szent György tértõl nem
messze állt a Csikós udvarban, Hauszmann
Alajos tervei alapján 1899–1901-ben épült. A
neoreneszánsz Lovardának nem csak külsõ
homlokzata volt különleges, hanem maga az
épület belseje is páratlan értéket képviselt. A
fõváros 1944–45-ös ostromakor találatot
kapott és bár meg lehetett volna menteni, de
1950-ben, a Rákosi-rendszer a lebontás
mellett döntött. A lovarda a tervek szerint
nemcsak lovasprogramoknak, hanem bálok -
nak, kiállításoknak, vásároknak is otthonául
szolgál majd. 

A Kerület Napja alkalmából tartandó megemlékezések május 19-én megkezdõdtek. Ekkor
vetítették a Tabán artmoziban Várkonyi Zoltán „A kõszívû ember fiai” címû alkotását, amellyel
Budavár 1849-es visszafoglalására emlékeztek. Ismeretes, a film egyes jeleneteit a Budai Várban
vették fel. A filmvetítés után Nagy Gábor Tamás polgármester Mécs Károly Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színmûvésszel, a film egyik szereplõjével idézte fel a forgatás részleteit. 

Május 20-án, Budavár visszafoglalásának évfordulóján a Honvédelem Napját is ünnepelték a
kerületben. A Honvédelmi Minisztérium szervezésében a Dísz téren és a Görgey szobornál
–tartottak megemlékezést, amelyen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára, miniszterhelyettes mondott beszédet. A Budavári Evangélikus Templomban
ökumenikus istentiszteletet tartottak a száz esztendeje elhunyt Görgey Artúr emlékére.
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Délután a Városházán adták át a dísz -
polgári címet. A Képviselõ-testület 2016-
ban Rabati Magda, 90 éves történész -
kutatónak, nyugalmazott történelem -
tanárnak ítélte oda az elismerést. Rabati
Magda életét a tanári, illetve a tudo -
mányos munka iránti alázat és elhivatott -
ság jellemzi. Örök optimizmusa, alapos
tudása és kiváló pedagógiai érzéke magá -
val ragadta tanítványait, Kosáry Domokos
munkatársaként hozzájárult a Görgey-vita
nyugvópontra kerüléséhez. Az I. kerület -
hez pedig feltétlen szeretet és hûség fûzi.

Budavár új díszpolgárát Hermann
Róbert történész, Bajkó Judit, a Szilágyi
Erzsébet Gimnáziumnak, Rabati Magda
egykori alma máterének igazgatója és
Smaraglay László építészmérnök, egykori
tanítványa méltatta a Városházán. Rabati
Magda az ünnepségen úgy fogalmazott:
különös kegyelme a sorsnak, hogy éppen
Görgey Artúr halálának 100 éves évfordu -
lóján kaphatta meg a díszpolgári címet, hiszen mindig azt tanította, hogy Görgey nem áruló
volt, hanem hõs. 

Május 23-án adták át a Budavári
Önkormányzat beruházásában fel -
újí tott Kereszt utcát a Tabánban. A
munkálatok során megerõsí tették
az útpálya szerkezetét és újraaszfal -
tozták, emellett pedig forgalom -
csillapító bordákat építettek ki.
Kiszélesítették a járdát is és új
aszfalt  szõnyeggel borították. Az
utca – a közmûfedlapok szintbe he -
lyezésével – a babakocsik szá mára is
jól járható sétaúttá vált. A beru -
házásra mintegy 70 millió forintot
költött a kerület.
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Május 26-án Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter – a polgármester meghívására
– részt vett a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének ülésén és beszámolt a Budai
Várat érintõ fejlesztésekrõl, a Miniszterelnökségnek az egykori karmelita kolostorba költözte -
tésérõl és két tárca Várba helyezésére vonatkozó elgondolásokról. A Nemzeti Hauszmann-terv
részeként elkészülõ palotarekonstrukció után az államfõi hivatalt a Királyi Palota épület -
együttesében alakítják ki, a Sándor-palota a jövõben a Miniszterelnökség céljait szolgálja, a
karmelita kolostor pedig irodaépületként a háttérstábot fogadja be. A miniszter az ülés után
úgy fogalmazott: az állam nem probléma, hanem megoldás kíván lenni a rossz mûszaki
állapotú, állami tulajdonban lévõ épületek jó gazdájaként. A lehetséges megnövekedõ
forgalom miatt több ellenzéki képviselõ aggályokat fogalmazott meg. Lázár János szerint ki kell
dolgozni egy olyan megoldást, amellyel a Várban élõket kompenzálnák. Ezt szolgálhatja a

közösségi közlekedés megerõsítése, további elektromos buszok
bevonása, illetve alternatív közlekedési eszközök biztosítása. 
A Miniszterelnökség tájékoztatója után a Képviselõ-testület dön -
tött arról, hogy egy 276 nm vízparti teleksáv megvásárlásával még
komfortosabbá teszi az önkormányzat zamárdi nyaralóját, ahol a
kerületi idõsek, nagycsaládosok és az iskolai csoportok nyaralnak.
A népszerû kerületi játszóterek üzemeltetésére meg alakult a
Budavári Játszótér-üzemeltetõ Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ). 

Május 29-én, Gyermeknapon ismét a legkisebbek vehették birtokba a Kapisztrán teret, ahol a
Kolompos zenekar adott koncertet és nem maradt el a pónilovaglás sem. Gyerek progra -
mokkal várták a családokat a Vizivárosi Klubban, a Mesemúzeumban és a Várbazárban is.
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JÚNIUS
A turista buszok számára június 1-tõl új forgalmi rend lépett életbe a Budai Várban. A Magyar
Turisztikai Ügynökség koordinálásával 2016. június 1-tõl október 31-ig reggel 7 és 19 óra
között egyidejûleg összesen nyolc jármû tartózkodhat a Várban, szigorúan a fel- és leszállás
idejére.  

Június 3-án köszöntötte a Budavári Önkormányzat a kerületi pedagógusokat és átadták a
Budavári Virág Benedek Díjakat. 2016-ban Szakács Ágnes, a Batthyány Lajos Általános Iskola
igazgatója és Zsolt Péterné Tóth Andrea, az Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
angol–magyar szakos tanára kapta meg a Képviselõ-testület elismerõ díját. Az ünnepségen
Béres Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész Antoine de Saint-Exupéry: „A kis
herceg” címû regényébõl elõadott részletekkel emelte az ünnep fényét. Nagy Gábor Tamás
polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott: a dajkák, az óvónõk, a tanítók és a tanárok
mindannyian önfeláldozó módon dolgoznak a nemzet boldogulásáért és ez a legnagyobb
csodálatot váltja ki belõlünk, szülõkbõl. 

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján az Önkormányzat a Clark Ádám téren, az
Országcímernél tartott megemlékezését. A kerület polgármestere a résztvevõket arra
emlékeztette, hogy tíz évvel ezelõtt pusztán egy maroknyi budai polgár gyûlt össze a téren és
Trianonra emlékezett. 2016-ban azonban már országszerte a nemzeti összetartozást
ünnepeljük és június 4-e nem a gyász napja. A megemlékezésen beszédet mondott Szigethy
Gábor is. Lõte Attila színmûvész Weöres Sándor sorait olvasta fel, majd kalotaszegi muzsika
hangzott el a Békás együttes elõadásában. 

Június 4-én ünnepelték a Budavári Sikló újraindításának 30. évfordulóját is, a jeles esemény
alkalmából a BKV fotópályázatot is hirdetett. A világ második siklója gróf Széchenyi Ödön,
gróf Széchenyi István fiának kezdeményezésére épült meg, majd a II. világháborúban
bombatámadás érte. Az akkori döntéshozók az elbontása mellett döntöttek, majd 1986-ban
indult újra a Sikló.

Június 10-én nyílt meg a Harry Houdini, magyar származású világhírû szabadulómûvész
eredeti relikviáit, többek között bilincseit, zubbonyát és könyveit bemutató Houdini-múzeum
a Budai Várban, a Dísz téren. Az emlékmúzeum létrehozását David Merlini illuzionista
kezdeményezte, aki közel két évtizede gyûjti Houdini relikviáit.

Június 6–13. között „Több, mint szomszéd” címmel rendeztek magyar kulturális hetet
Pozsonyban, amelyen mások mellett fellépett az ExperiDance táncegyüttes és Bogányi Gergely

25



zongoramûvész is. A négynapos kulturális fesztivál megnyitóján szlovák részrõl köszöntõt
mondott Pavol Frešo, a Pozsonyi Önkormányzati Kerület elnöke, Radoslav Števèík, a pozsonyi
Óváros polgármestere, míg magyar részrõl Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügy -
minisztérium közigazgatási államtitkára és Nagy Gábor Tamás a Fõvárosi Közgyûlés Emberi
Erõforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Budavár polgármestere
köszöntötte a résztvevõket.

A Fõvárosi Önkormányzat június 10-én Bárczy István-díjat adományozott Varga Antal
alpolgármesternek, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium volt igaz -
gatójának, valamint Porogi Andrásnak, a Toldy Ferenc Gimnázium intézmény veze tõjének. 

Június 16-án tartotta közmeghallgatását a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székházában, a Krisztina körúton. A közmeg hall -
gatáson részt vett L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára is, aki beszámolt a vári
fejlesztésekrõl. A résztvevõk közül sokan érdeklõdtek a várszoknyára tervezett mély -
garázsokról. A Palota úti mélygarázs építése befejezõdött, további mélygarázsok építésére nincs
kiadott, érvényes építési engedély.   

Június 17-én Tarlós István fõpolgármester átadta a teljesen felújított Széll Kálmán teret, Buda
egyik legfontosabb és legforgalmasabb közlekedési csomópontját. A mintegy másfél éves
felújítás során egységesítették a tér építészeti megjelenését, eltûntek a különbözõ bódék és
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pavilonok, a metróépületet modern arculatú, tágas, üvegfalú létesítménnyé alakították át.
Akadálymentes kapcsolatok jöttek létre a téren valamennyi irányban, a közlekedést mozgó -
lépcsõ és lift segíti a Várfok utca irányába. A téren különbözõ közösségi találkozási pontokat
is kialakítottak, pihenõhelyekkel, zöldterületekkel és szökõkúttal. A budai fonódó villamos -
hálózat kialakításának köszönhetõen új, átszállásmentes közlekedési kapcsolatok jöttek létre
észak-, a közép- és a dél-budai területek között, továbbá Óbudáról a Batthyány tér, a Széll
Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld
felé. A munkálatokra 5,3 milliárd forintot költöttek fõvárosi, kormányzati és uniós forrásból.

Június 18-án adták át Bécsi kapu tér új burkolatát és a teljesen felújított emlékjárdát. Az
Önkormányzat által végzett beruházás részeként átépítették a Levéltár elõtti járdaszakaszt, a
Bécsi kapu tér 5-6-7-8. számú épületeket határoló járda- és útfelületet. Az evangélikus
templomnál kicserélték a parkolásgátló oszlopokat is. A felújítás kiemelt része volt a Hatvany-
palota elõtti emlékjárda teljes rekonstrukciója: a palota neves vendégeinek aláírását gránit -
lapokba süllyesztették. A felújításra közel 90 millió forintot költött az Önkormányzat. Az
elkészült beruházást Nagy Gábor Tamás polgármester adta át az itt élõknek, a Hatvany-palota
egykori vendégeirõl pedig Varga Katalin, a Petõfi Irodalmi Múzeum kézirattárának vezetõje
tartott elõadást. A program részeként az érdeklõdõk megtekinthették a Magyar Nemzeti
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Levéltár „Nyomot hagytak” címû tárlatát, majd részt vehettek a „Hogy éltetek Ti?” címû
irodalmi sétán is. Az átadásra elkészült a téren álló Kazinczy-kút tisztítása, a feliratok
újrafestése és a szobor körüli kockakõ burkolat felújítása is. 

Június 16–18-án nagyszabású programsorozattal ünnepelte 50. születésnapját a Budavári
Mûvelõdési Ház. A fél évszázad történetét bemutató kiállítást a polgármester nyitotta meg,
majd a látogatók bármely állandó programba bekapcsolódhattak. A Pala utcában felállított
színpadon egymást váltották a népszerû fellépõk és együttesek, mások mellett Varró Dániel, a
Tolcsvay Trió, Levente Péter, Palya Bea, Pál István „Szalonna” és Bandája, valamint a Mary
Popkids zenekar.

Júniusban befejezõdött a Halászbástya északi és déli bástya közötti korlátfal és oromfal
felújítása. A munkálatokat õsszel, a turisztikai fõszezon lezárása után folytatták.

Nyár elején új játszóeszközzel gyarapodott a Vuk játszótér: az Önkormányzat beruházásában
elkészült a baba-mama hinta, amelyen az anyukák és a kisgyermekek együtt tudnak játszani.  

Június 18-án Nagy Gábor Tamás polgármester a Városházán fogadta Bonnie Burnhamet, aki
a New York-i World Monuments Watch (WMW) vezetõjeként tett látogatást Európában. A
WMW minden második évben meghirdeti a világ 100 leginkább veszélyeztetett épülete

28



listáját, hogy felhívja a nemzetközi figyelmet az olyan épített kulturális örökség megóvására,
amely vandalizmus, fegyveres konfliktus, természeti katasztrófa vagy gondatlanság miatt van
veszélyben. 1995-ben ehhez a szervezethez fordult a Budavári Önkormányzat, hogy felhívja
a figyelmet a Várkert Bazár elhanyagolt voltára. Akkor a World Monuments Watch a világ
100 legveszélyeztetettebb mûemlékének listájára vette a Várbazárt, és azok közül a 15,
leginkább támogatásra szoruló, kiemelt mûemlékek listájába is beválasztották. 2014-ben a
Várkert Bazár átadásán Bonnie Burnham nem lehetett jelen, a cég európai alelnöke vett
részt az ünnepélyes megnyitón. 

Június 30-án, a Városházán adták át a Budavári Semmelweis Ignác Díjakat. A Képviselõ-
testület döntésének megfelelõen az egészségügy területén végzett munkájáért Nyári Jánosné
nyugdíjas nõvér, a szociális ellátás területén végzett munkája elismeréséül Wingert
Magdolna, a Farkas Edith Szeretetotthon nõvére vehette át a kitüntetést.

JÚLIUS 
Július 1-tõl teljesen megújult az Önkormányzat
által biztosított jelzõrendszeres házi segítség -
nyúj tás. Az elavult készülékek helyett olyan
korszerû mobil eszközöket bérel az Önkor -
mány zat, amelyek kül- és beltéren egyaránt
pontos helymeghatározásra képesek és 24 órás
diszpécserközpontba jeleznek. Így a bajba
jutott idõs emberek azonnal segítséget
kaphatnak. A készülékben elesésérzékelõ is
van, érzékeli a zuhanást vagy a hirtelen sebes -
ség változást és automatikusan riasztást küld a
diszpécse reknek. Míg korábban 50 ember vett
részt a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban,
július tól már 200 idõs rászorulónak biztosít
ilyen eszközt az Önkormányzat. 

A hónap elsõ napján halálos baleset történt a Hortobágyon, a nádudvari bombázólõtéren:
a tûzszerészek egy II. világháborús robbanótestet próbáltak hatástalanítani, amikor az
felrobbant. Négy tûzszerész életét vesztette, egy katona pedig életveszélyesen megsérült.
Július 3-án a tûzszerészek emlékére az Önkormányzat és a kerület lakói gyertyát gyújtottak
a Tûzszerész emlékmûnél a Tábor utcában. 
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Júliusban a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
tulajdonába került az Ybl Vízház, közismert nevén a Várkert
Kaszinó. A világörökség részét képezõ épület korábbi, izraeli
tulajdonosa tíz és fél millió euróért értékesítette az ingatlant. Az
évek óta kihasználatlanul álló mûemlék a tervek szerint – a
felújítást követõen – rendezvényeknek, konferenciáknak, tudo -
mányos eseményeknek ad majd otthont. Az Ybl Vízház a
Várkert Bazárral egy idõben, 1875-tõl 1882-ig épült, Ybl Miklós
tervei alapján; itt volt a királyi palotát vízzel ellátó szivattyúház. E
funkcióját idõvel elveszítette, 1905-tõl kávéház, majd zene pa -
vilon és étterem mûködött benne. A II. világháborúban jelentõs
károkat szenvedett. A 90-es években Várkert Kaszinó ként vált
ismertté, majd 2008 óta gyakorlatilag üresen állt. 

A Budavári Önkormányzat és a GAMESZ minden évben több száz millió forint értékben
végez kisebb-nagyobb felújításokat, karbantartási munkálatokat a kerületi oktatási
intézményekben. 2016-ban az egyik legnagyobb felújítás a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban
volt, ahol az erõsen nedvesedõ alagsori tornaszobát, tánctermet és konditermet szigetelték le
és festették ki, valamint a vizesblokkokat is részlegesen felújították. Az Iskola utcai
bölcsõdében a folyosó burkolatát cserélték, a szomszédos óvodában pedig az alsóudvart
rendezték. A Dísz téri óvodában ablakcsere volt a nyár folyamán, a Lovas utcai óvoda udvara

gumiburkolatot kapott, a Lovas
úti bölcsõdében pedig a konyha
felújítása történt meg. A Tigris
utcai bölcsõdében az emeleti
teraszhoz tetõ készült, a
szomszédos óvodában pedig az
udvari medencék teljeskörû
karbantartását végezték el. A
Batthyány utcai iskolában az
udvari térkõburkolatot cserél -
ték, a Budavári Általános
Iskolá ban a korábban elkészült
sportpályát kerítették körbe, a
Lisznyai utcai iskolában pedig
az udvart újították fel. Az
intézményi munkálatokra közel
százmillió forintot fordított a
kerület.
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A Budavári Önkormányzat évrõl-évre lehetõséget biztosít arra, hogy a zamárdi üdülõjében a
kerületi iskolások, nagycsaládosok és idõsek mellett a testvérvárosokban élõ rászoruló
gyermekek is pihenjenek. Július 12-18. között Zentáról és Munkácsról érkeztek gyerekek a
Balatonhoz, akik természetesen a Budai Várba is ellátogattak nyaralásuk alatt. 

Július 19-én a Budavári Önkormányzat Családbarát Munkahely díjat nyert az Emberi
Erõforrások Minisztérium pályázatán. Az elismerõ oklevelet Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelõs államtitkár adta át Varga Antal alpolgármesternek.

Július 31-én avatták fel Mádl Ferenc köztársasági elnök szobrát szülõfalujában, a Veszprém
megyei Bándon, ahol Kövér László, az Országgyûlés elnöke mondott beszédet. A szobor
elkészítését a Budavári Önkormányzat is támogatta.

AUGUSZTUS
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít a kerületi mûemlékházak kar -
ban tartására és felújítására. Így volt ez
2016-ban is, amikor számos épület
kapott új külsõt vagy tetõzetet a Budai
Várban. A Bécsi kapu tér 1. szám alatti
házon kicserélték a tetõt és az utcai
homlokzatot is felújították. A Táncsics
Mihály utca 24. számú épületen külsõ-
és belsõ homlokzati felújítást és
tetõcserét végeztek, míg a szomszédos
Táncsics Mihály utca 26. számú épület -
ben a tetõ és az udvari homlokzat
mellett az épület függõfolyosóját is
renoválták. Az Országház utca 7. és 16. számú épületeken is a tetõzetet cserélték ki a nyár
folyamán, az Országház utca 2. számú épületen pedig az utcai nyílászárókat. Elkészült a Dísz
tér 3. és az Úri utca 37. szám alatti épületet megújítása is. A programra 2016-ban több mint
négyszáz millió forintot költött az Önkormányzat.

Nyáron készült el a Maros utcai szakrendelõ modern, környezetbarát légtechnikai rendszere.
A szellõztetõvel kiegészített légkondicionáló a hûtés mellett fûtésre is alkalmas. A beruházásra
a Budavári Önkormányzat 40 millió forintot biztosított. Az elmúlt években folyamatosan
zajlottak felújítások a rendelõben, így mára egy modern és kényelmes egészségügyi intézet
szolgálja a betegek gyógyulását. 
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Minden év augusztusában a Budai Vár ad otthont a Mesterségek Ünnepének. A színvonalas
népmûvészeti és népi iparmûvészeti fesztivál központi témái a játék és a játékmesterek voltak
augusztus 18–21. között. A látogatókat koncertek és bemutatók is várták a nemzetközi hírû
fesztiválon. Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án a Szentháromság téren került sor a
hagyományos ünnepi kenyéráldásra. A több évszázados hagyományt felelevenítve a mesterek
arató koszorús felvonulással érkeztek a Mátyás-templom elé, ahol Fejes Csaba káplán mondott
ünnepi köszöntõt. A megáldott kenyeret az aratófelvonulás tagjai a Szent István-bazilikához
vitték, ahol részt vettek a Szent Jobb-körmenetben is.  

Augusztus 27-én, a nyár utolsó
szombatján ismét a népszerû
Nyárbúcsúztató bál várta a kerü -
letieket a Czakó Utcai Sport -
központban. Kora délután a
kör nyezettudatos gondolkodás
jegyében kézmûves foglalkozást,
játszóházat, bábelõadást rendez -
tek a legkisebbeknek, míg a
nagyobbak akár a komposz -
tálással is megismerkedhettek.
Kora este Forgács Gábor színész-
humorista nevettette meg a lá to -
gatókat, este pedig Szikora
Róbert és az R-GO együttes
adott fergeteges koncertet. A tû -
zijáték után a Rockoutlet zenés-
táncos mulatsága búcsúztatta a
nyarat. 

SZEPTEMBER
Az oktatási törvény nyári módosítása nyomán létrejöttek a tankerületi központok, a Közép-
Budai Tankerületi Központ – ahová az I. kerület is tartozik – élére Hajnissné Anda Éva
igazgatót nevezte ki Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere. Az új igazgató
szeptemberben bemutatkozó látogatást tett a Városházán, ahol egyeztettek arról is, hogy a
jogszabály értelmében 2017-tõl összevonják a fenntartói és a mûködtetõi feladatokat. 
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Az Önkormányzat különbözõ célzott támogatásokkal segítette a kerületi családokat az
iskolakezdéskor: a rászorulók 10 000 forint iskolakezdési támogatásban, illetve szociális
tanulmányi ösztöndíjban részesültek, amelynek összege havi 5700 forint.

Szeptember 1-jén Borsos Miklós szobrászmûvész születésének 110. évfordulója alkalmából
nyílt emlékkiállítás a Várnegyed Galériában. Fertõszögi Péter mûvészettörténész a megnyitón
úgy fogalmazott: Borsos Miklós a magyar mûvészettörténet utolsó reneszánsz mestere.

1686. szeptember 2-án, két és fél hónapig tartó ostrom után foglalták vissza a keresztény
hadak Budát, a magyar királyok korábbi székvárosát, amely 145 évig állt az oszmánok
fennhatósága alatt. A dicsõ gyõzelemre emlékezett programsorozatával a Budavári
Önkormányzat. Ismeretes, hogy Buda falai alatt a külföldi katonák mellett ott jeleskedtek a
végvári magyar vitézek és a hajdúk. Ezért Nagy Gábor Tamás polgármester és Kiss Attila
Hajdúböszörmény polgármestere koszorút helyeztek el a Hajdúk emlékmûvénél. A
hagyományõrzõk által kísért emlékmenet ezt követõen a Hess András térre vonult, ahol XI.
Ince pápa szobránál Semjén Zsolt miniszter -
elnök-helyettes mondott beszé det. Az oszmá -
nok népünk felét kiirtották, az országot romba
döntötték. Hogy egyáltalán megmaradtunk,
köszönhetõ az iszlám hódítás megállításának, a
magyar fõváros visszafoglalásának, valamint
Ince pápának, aki ki merte mondani, hogy a
keresztény Magyarország küldetése: ellen állni
az iszlám hódításnak – hangsúlyozta. 

Az ünnepség – kapcsolódva a Magyar Nyelv és
a Magyar Könyv Ünnepéhez – Hess András
emléktáblájának avatásával folytatódott. Az elsõ
Magyarországon nyom tatott könyv, a Budai
Krónika Hess András budai mûhelyében látott
nap vi lágot 1473-ban. Ez elõtt tiszteleg az az
emléktábla, amelyet az Önkormányzat állítatott
az egykori nyomdász és mun kássága emlékére.
Hess András szerepét Farkas Gábor, az
Országos Széchényi Könyvtár régi nyomtat -
ványok tára osztály vezetõje méltatta. Majd a
különleges emléktáblát a polgármester és az
alkotó, Rieger Tibor szobrászmûvész közösen
leplezte le.
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Rieger Tibor szobrászmûvész az új emléktábla előtt



Szeptember 2-án adták át a Budavárért Emlékérem kitüntetést is. A Képviselõ-testület döntése
értelmében 2016-ban Csikai Márta szobrászmûvész, dr. Eõsze László zenetudós és Pásztor
Bazil görögkatolikus esperes kapta az elismerést. – A ma itt ünnepelt mûvész, tudós és lelkész
közös dolgainkért fáradoztak. Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy hozzásegítenek
bennünket a megmaradáshoz – mondta beszédében Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Szeptember 2–4. között a Budavári Önkormányzat 14. alkalommal rendezte meg a Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét a Budai Várban, a Szentháromság téren. A díszvendég
ezúttal a Hajdúság volt. A rendezvényt Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere és Nagy
Gábor Tamás, Budavár polgármestere köszöntötte. Czakó Gábor Kossuth-díjas író
megnyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyomtatott könyv élményt nyújt, míg
az információs társadalom állandó robbanásban él. – Az információ sajátossága, hogy amint
keletkezett, már el is avult. Az élmény ellenben holtig tartó benyomás – mondta. A
háromnapos Könyvünnepen számos kiadó vett részt, a színpadon pedig gyermekmûsorok –
például a Rumini mesejáték –, irodalmi bemutatók és koncertek váltakoztak. A nyitónapon
Berki Péter és zenekara adott koncertet, amelyen Liszt rapszódiái mellett hajdúsági
verbunkosok és népdalok szólaltak meg. Szombat este Harcsa Veronika Lámpafény koncertje
varázsolta el a jelenlévõket, míg vasárnap, a zárónapon a Tolcsvay Trió lépett színpadra.  
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A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünne -
pén adta át az Önkormányzat vezetése a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat,
amelyet Kányádi Sándor, Kossuth-díjas
költõ, Budavár díszpolgára kezdeménye -
zésére 2011-ben alapított az Önkormányzat.
Az elismeréssel olyan hazai és külföldi
mûfordítókat ismer el a kerület, akik magyar
nyelvre fordítanak le mûveket, illetve a
magyar irodalom kincsit ismertetik meg más
népekkel. Az elismerést 2016-ban az Egyesült
Államokban élõ Paul Sohar, azaz Sohár Pál
vehette át. Sohár Pál 1956-ban vándorolt ki
az USA-ba, ahol kémikusként dolgozott, de
fordítóként és költõként is bemutatkozott.
Számos magyar író, mások mellett Szabó
Lõrinc, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály,
József Attila, Kányádi Sándor és Tóth Árpád
mûveit fordította angolra. 
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A gyerekek nagy kedvence, Rumini a Könyvünnepen



Szeptember 8–11. között immár 25. alkalommal rendezték meg a Budai Várban a Bor -
fesztivált. Négy napon át borkóstolók, bemutatók, gazdag kulturális és zenei programok
várták az érdeklõdõket és természetesen nem maradt el a hagyományos szüreti felvonulás sem. 

Szeptember 11-én ünnepelte vajdasági testvérvárosunk, Zenta, az 1697-es zentai csata
évfordulóját. 2016-ban emlékeztek arra is, hogy 800 éves Zenta elsõ írásos említése. A jeles
évfordulóra város nagyszabású ünnepségsorozattal készült, amelyre valamennyi testvérvárosát,
így Budavárt is meghívta. A kerületet Nagy Gábor Tamás polgármester és Judák Barnabásné
dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ képviselte.

Szeptember 17–25. között ren -
dezték meg az Ars Sacra fesz -
tivált, amelynek célja, hogy be -
mutassa Magyarország és Euró -
pa keresztény kulturális érté -
keit. A nyitónapon Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt-díjas
zongoramûvész különleges sza -
badtéri koncertet adott a
Szent háromság téren. A hang -
verseny egyben a Bogányi-
zongora bemutatkozó körút -
jának elsõ állomása volt, õsszel
a fõváros mellett több Kárpát-
medencei városban jótékony -
sági koncerten mutatták be a
zongorát. Az esõ ellenére több
százan hallgatták a Mátyás-
templom tövében Liszt és
Bartók mûveit Bogányi
Gergely interpretációjában. 

Szeptember 17-én a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ ismét
megrendezte a „Mozogjunk
együtt – kortalanul!” elneve -
zésû családi napot a Czakó
utcai Sport- és Szabadidõ

36

Ars Sacra fesztivál a Budai Várban



Központban. A program célja, hogy az egész családnak tartalmas szórakozást biztosítson, ahol
a legkisebbek és az idõsebbek is együtt mozognak, közösen kikapcsolódnak. A rendezvényen
bemutatkoztak a kerületi civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok is. 

A „Legsportosabb önkormányzat” díjat nyerte el a Budavári Önkormányzat a Magyar
Olimpiai Bizottság által életre hívott „5próba Rióba!” sporteseményen elért eredménye
alapján. Az önkormányzat csapata öt klasszikus tusában – futás, gyaloglás, kerékpározás, úszás,
illetve evezés – teljesítette kiválóan a próbákat. Az elismerõ oklevelet és a kupát szeptember
17-én a polgármester vette át Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázótól. 

Szeptember 17-én és 18-án rendezték meg a Kulturális Örökség Napjait is, amelynek részeként
a Budavári Önkormányzat Városháza is megnyitotta kapuit az érdeklõdõk elõtt, az épületet
és a benne található különleges mûtárgyakat szakértõ vezetés mellett tekinthették meg. A
program külön érdekessége volt, hogy ezen a hétvégén látogatható volt a Magdolna-torony
kriptája is.   

Szeptember 18-án ünnepelték a Felsõ-vízivárosi Szent Erzsébet-plébánia felszentelésének 300
éves jubileumát. Az ünnepi szentmisét és a homíliát Erdõ Péter bíboros mondta. Az ünnepre
készülve a nyár folyamán több restaurálási, felújítási munkát is végeztek a templomon,
amelyhez a Budavári Önkormányzat másfél millió forintos támogatást biztosított.

Szeptember 21-én a Buda -
vári Önkormányzat volt a
házigazdája az Emobility
Forum 2016 szakmai kon -
fe renciának, amelyet az
Európai Mobilitási Hét
részeként szervezett a
Magyar Elektromobilitás
Szövetség és a Jedlik Ányos
Klaszter a Várkert Bazár -
ban. A választás nem
véletlenül esett az I.
kerületre: az Önkormány -
zat ugyanis elkötelezett híve
a környezettudatos gondol -
kodásnak és az e-autózás -
nak. A tisztán elektromos
jármûveknek ugyanis nincs
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szennyezõanyag-kibocsátásuk, így nem terhelik a környezetet. Az Önkormányzat az
elektromos autózás elterjedését segítendõ saját költségén e-töltõállomást mûködtet a Lovas úti
parkolóban. A konferenciával párhuzamosan megrendezett kiállításon részt vettek a kerületi
iskolások is, akiknek az Elektromobilitás Szövetség munkatársai tartottak elõadást az
elektromos jármûvek fontosságáról. A gyermekek ki is próbálhatták a legkorszerûbb e-
jármûveket: buszokat, autókat és kerékpárokat. 

Szeptember 23-án adta át az Önkormányzat a Bécsi kapu tér 1. szám alatti mûemlék házat, a
többhetes munka során felújították a teljes külsõ homlokzatot, a kimozdult vagy hiányzó
lábazati elemeket, az ablakszárnyakat és a tetõzetet, valamint letisztították a kõ kapukeretet és
a kõ ablakpárkányokat is. Az épületre mintegy 70 millió forintot költött a kerület.
Ugyanekkor adták át a Fiáth János utcát is. Az Ostrom utca – Szabó Ilonka utca közötti
szakaszon teljes egészében felújították az útpályát és a lépcsõsjárdát, illetve megoldották a
vízelvezetést is. A biztonságos közlekedés érdekében az útburkolatba négy helyen
forgalomcsillapító küszöböt építettek. A beruházás értéke meghaladta a százmillió forintot. –
A mindennapokban sokszor csak elrohanunk egy-egy felújított épület vagy utca mellett. Ezért
fontos, hogy idõnként megálljunk és rögzítsük magunkba, hogy ismét megszépült valami a
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kerületben, a szûkebb lakókörnyezetünkben – mondta az átadáson Nagy Gábor Tamás
polgármester, aki emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évek felújítási munkálatainak köszönhetõen
a tér valamennyi lakóháza megszépült és az útburkolatot is teljesen lecserélték. 

Szeptember 22-én, Széchenyi
István születésének 225. év for -
du lója alkalmából adták át a
Széchenyi Társaság Díját. A
rangos elismerést minden
esztendõben olyan személyek -
nek vagy civil szervezeteknek
ítélik oda, akik a honismeret és
a kultúra elkötelezett támoga -
tói, alkotói. 2016-ban – mások
mellett – a Márai Szalon
házigazdája, Szigethy Gábor és
felesége, Gábor Júlia részesült
az elismerésben. Laudációjá -
ban dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnöke országos jelentõségû,
különleges missziós munkaként jellemezte a Márai Szalon tevékenységét. 

A Szalon a második félévben is érdekes programokkal és vendégekkel várta a látogatókat az
Úri utcában. Rákász Gergely orgonamûvész, Kurutz Márton filmtörténész, Pápai Erika
színmûvész, Dékány Tibor fotómûvész, Kardos-Kiss Sándor és Szabó Gyula borászok mellett
Fekete Dávid, Gyõr alpolgármestere is vállalkozott arra, hogy Szigethy Gábor
beszélgetõpartnere legyen. A beszélgetésekhez többek között a Dobosi Pince biztosított egy-egy
pohár bort, míg a La Fiesta Party Service ízletes falatokat kínált a vendégeknek. 

Szeptember 29-én avatták fel azt az emléktáblát, amely a Táncsics Mihály u. 23. számú épület
alatti egykori zsinagógára hívja fel a látogatók figyelmét. A zsinagóga Buda 1686-os
ostromakor szinte teljesen elpusztult, Zolnay László régész 1964-ben bukkant az épület
romjaira. Az avatáson Fülöp Attila, az Emberi Erõforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára, Vizi E. Szilveszter akadémikus és
Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke mondott beszédet.

Szeptember 30-án este több száz diák, öregdiák, tanár és szülõ vett részt a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium Szentháromság térrõl induló fáklyás felvonulásán, amellyel az iskola fennállá -
sának a 135. évfordulóját ünnepelték. A gimnázium a félév során nosztalgiaórákkal, filmve -
títésekkel, könnyûzenei koncertekkel és „szilágyis receptekbõl” összeállított szakács könyv -
bemutatóval is ünnepelte a jeles évfordulót.
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OKTÓBER
Október 1-jén az Idõsek Világnapja alkalmából a Budavári Önkormányzat újra hajó kirán -
dulásra hívta az I. kerületi idõs polgárokat. A hajón Rogán Antal miniszter, az I. kerület
országgyûlési képviselõje és Nagy Gábor Tamás köszöntötte a mintegy kétszáz résztvevõt. A
polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat lehetõségeihez képest mindent megtesz
annak érdekében, hogy megfelelõ módon gondoskodjon az itt élõ idõs emberekrõl. Példaként
említette a házi jelzõrendszeres segítségnyújtás korszerûsítését és bõvítését, valamint a zamárdi
üdülõ fejlesztését. A kiránduláson zenés mûsorral is köszöntötték az idõseket, a Visegrádon
tett kirándulás után pedig háromfogásos ebéd és a 60-as -70-es évek slágerei várták a
nyugdíjasokat.   

Õsszel újra meghirdette az Önkormányzat a „Szépítsük meg közösen a lakóházak
udvarait!” címû programját: azon lakóközösségeknek, amelyek vállalták kertjük rende -
zését, csinosítását, az Önkormányzat növényeket és szakmai segítséget biztosított. A
hivatal munkatársai segítettek abban, hogy az adott kert klímájához milyen növényeket
érdemes választani. A programra félszáz pályázat érkezett, elsõsorban virágos növényeket
igényeltek.  
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„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?” Errõl a kérdésrõl
tartottak országos népszavazást október 2-án. Bár a voksolás érvénytelen volt, mert azon nem
jelent meg a szavazók legalább fele, a válaszadók döntõ többsége, 98,36 százaléka elutasította
a menekültek kényszerbetelepítését. 

Október 14-tõl már a
Vízivárosban is mûkö -
dik termelõi piac, a
vasadi gazdák friss zöld -
séget, gyümölcsöt, mé -
zet, házi készítésû ször -
pö ket, lekvárokat és
természetesen jó minõ -
ségû füstölt árut kínál -
nak péntekenként a
Vízivárosi klub elõtti
téren. Ahogyan a Kriszti -
na városban, úgy a Vízi -
városban is nagy sikere
van a kezdeményezésnek
és a gazdáknak.   

Októberben kezdõdött meg a Halászbástya felújításának második üteme. A tavasszal elvégzett
munkálatok után október–december között a Déli bástyasor és a Schulek-lépcsõ felújítását
végezték el a szakemberek. Megtisztították a kõfelületeket, a falakat, a lépcsõfokokat vízzáró
fugával kezelték le. A mûemlék régi vakolatának eltávolítása és sótalanítása után a
szakemberek speciális vakolattal látták el az érintett részeket. A felújítás részeként a Schulek-
lépcsõ déli boltíves átjáróban lévõ 6 kõvitézt restaurálták. A korábbi javítási munkálatok
ellenére a szobrok – elsõsorban a víz és a fagy miatt – rendkívül rossz állapotban voltak. A
restaurált eredeti szobrokat idõjárástól védett helyen helyezik majd el, míg a fülkébe
másolatokat helyeznek vissza. A Halászbástya és a kõvitézek felújítására 150 millió forintot
fordított az Önkormányzat. 

A hónap közepén adták át a Hilton szálloda alatti buszfordulónál kialakított új
fogadóállomást, recepciót és a szállodába vezetõ liftet, amelynek építését 2015
novemberében kezdték meg. Az új részleg és az Önkormányzat által korábban, uniós
források felhasználásával megépített buszforduló segítségével a jövõben a vendégeket szállító
buszok és taxik a Hunyadi útról hajthatnak be, a fordulóban a vendégek leszállnak a
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buszokról és a szálloda
liftjén keresztül érkeznek
meg a hotelbe. A Vár
védett, belsõ területén
lévõ más szállodákba,
vagy rendez vényhely sz í -
nekre igyekvõ vendége -
ket pedig a Budai Vár és
környéke közleke dés fej -
lesztési program jának
részeként épített közfor -
galmú lift szolgálja ki. A
buszforduló a for galmi
terhelés csökken tésének
elsõ üteme. 

A hónap közepére készült el a Kagyló lépcsõ Hunfalvy utca – Szabó Ilonka utca közti
szakaszának a felújítása is. Kijavították a burkolatot, a kicsorbult köveket és pótolták a fugákat
is. Emellett lefestették a lépcsõ melletti korlátot és a fákat is megnyesték, hogy az ágak ne
árnyékolják le a közvilágítást. A munkálatokra 12 millió forintot fordított az Önkormányzat. 

Október 15-én a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium alapításának 25. évfor du -
lójára emlékeztek, az Attila úton öreg -
diákok, egykori és jelenlegi taná rok,
valamint az iskola tanulói ünne peltek.

Számos programmal készült az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. év for -
dulójára a Budavári Önkormány zat. A
Halászbástyáról egy óriásmoli nóról a
18 évesen kivégzett Mansfeld Péter
tekintett le a városra, arcképe alatt
Nagy Gáspár „Fénylõ arcok és tükör -
képek” címû versének részlete volt
olvasható. 

Megújult a Mansfeld Péter-szobor hoz
vezetõ lépcsõsor és megtisztították
magát az emlékmûvet is. 
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A Tabán artmoziban „Ünnepre
hangolva 1956–2016” címmel folyta tó -
dott a havi rendszerességû ingyenes
film vetítés. Szeptember és december
között az ’56-os forradalomhoz kap cso -
ló dó magyar filmeket vetítettek, majd a
meghívott vendégekkel a polgármester
beszélgetett. 

A Várnegyed Galériában október 19-én
nyílt meg az „1956 emlékei” címû
kiállítás, amelynek különlegessége, hogy
a bemutatott tárgyak, forradalmi
relikviák egy részét a kerületben élõk
bocsátották rendelkezésére. A felkavaró
emléktárgyak között volt eredeti 56-os
lyukas zászló és egy elítéltnek a
feleségéhez írt leveleit is kiállították.   

A nemzeti ünnepen, október 23-án
délelõtt a Tabáni ’56-os emlékmûnél
tartott megemlékezést az Önkormány -
zat, amelyen Kellner Lajos, Schrötter
Tibor és Sándorffy Ottó személyében
három Széna téri forradalmár is jelen
volt. Magukkal hozták az 1956 óta
õrzött lyukas zászlót. A nagy számban
megjelent emléke zõknek Petri Tuomi-
Nikula, Finnország budapesti nagykö -

vete arról beszélt, hogy hogyan hatott a finnekre az ’56-os forradalom. – Magyarország 1956
után a szabadság szimbólumává vált, s az is maradt a rendszer változtatásig – hangsúlyozta.
Kulin Ferenc József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész szerint azt, hogy egy nemzet maga
rendezze be az életét, nagy veszélynek ítélte mindkét világhatalom. Ezért tûrte el az Egyesült
Államok a magyar forradalom vérbefojtását.

A megemlékezés kora este a Mansfeld-szobornál folytatódott, ahol gyertyagyújtással
emlékeztek az áldozatokra, köztük a 18 évesen kivégzett Mansfeld Péterre. – A barikádnak
arra az oldalára emlékezünk, akik életüket sem kímélve harcoltak a magyar szabadságért. A
mai gyertyagyújtással a fényhozókra emlékezünk, a megtorlások vértanúira. Tisztelet a
hõsöknek! Tisztelet a magyar szabadság és függetlenség védelmezõinek! – mondta beszédében
a polgármester.
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A gyertyagyújtáshoz csatlakoztak a Test ne -
ve lési Egyetem 1956-os teljesítmény-
emléktúrájának magyarországi résztvevõi,
akik Pannonhalmáról indultak, majd
Esztergomból kajakkal érkeztek Budavárra.
A teljesítménytúra olaszországi résztvevõi
Rómából Budavár testvérvárosába, Ca -
pestranó  ba gyalogoltak el, így emlékezve a
hõsökre és azokra az olaszokra, akik több
ezer magyart befogadtak Olaszországban.
A sportolókat a Mansfeld szobornál dr.
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem
rektora is köszöntötte. A megemlékezés
végén Jánosa Domokos, a Szent Anna-
templom plébánosa kegyeleti imát mon -
dott.

Október 28-án ünnepelte testvérvárosunk, a muravidéki Lendva fennállásának 20.
évfordulóját. A Budavári Önkormányzat születésnapi ajándékként, illetve a testvérvárosi
kapcsolat 10. évfordulójának alkalmából koncerttel köszöntötte a várost. A Makovecz-
színházteremben a Sárik Péter Trió Beethoven mûveit adta elõ jazzfeldolgozásban. 

Különleges kiállításnak adott helyszínt a Vizivárosi Klub. Október 29-én nyílt meg Blaskó
Bence, a Budai Rajziskola festõhallgatója „Természetem után” címû kiállítása, amelyet
édesapja, a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész,
érdemes mûvész, Budavár díszpolgára, Blaskó Péter nyitott meg. Az autista festõnövendék
már több kiállításon is bemutatta alkotásait, amelyekrõl édesapja így vall: „Bence képei a
furcsa, egyedülvaló lélekrõl, errõl a belsõ világról hoznak híreket és keresnek kapcsolatot a
nézõkkel, mert a képekkel szeretne közölni valamit önmagáról, arról a csodálni való belsõ
magányról, ami így csak benne létezik.”

A Képviselõ-testület október végén megtartott ülésén döntöttek az I. Kerület Kártya program
megújításáról, modern, vonalkódos kártya bevezetésérõl. A 2012-ben indult programhoz több
ezer lakó és mintegy 160 kerületi vállalkozás csatlakozott, akik vállalták, hogy a
kedvezményeket biztosítanak a kerültben élõknek. Döntöttek arról is, hogy az Önkormányzat
a Batthyány tér felújítására, átépítésére pályázatot nyújt be a Fõvárosi Önkormányzat által
meghirdetett „TÉR_KÖZ 2016” elnevezésû programra. Ismeretes, hogy Budapest egyik
legszebb barokk terének felújítását évek óta szorgalmazza az Önkormányzat, a teljes
felújításhoz azonban fõvárosi, kormányzati támogatás is szükséges.  
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NOVEMBER
A hónap elején elkészült a Babits köz. A kivitelezési munkák során az út burkolatát teljes
egészében felújították, a meglévõ kockaköveket vágott felületû burkolatra cserélték. Elkészült
az érintett épületek lábazatának vízszigetelése és az utca csatornázása is. A beruházásra mintegy
41 millió forintot fordított az Önkormányzat.  

Teltház elõtt, hatalmas sikerrel mutatta be új Beethoven-lemezét a Sárik Péter Trió a
Zeneakadémia Nagytermében, november 4-én. A mûsort a jazztrió a Budavári Önkormányzat
felkérésére, a Beethoven Budán 2015-ös koncertjére készítette el, a nagy érdeklõdésre való
tekintettel a koncert felvételébõl lemezt adtak ki. „Megtisztelõ és hatalmas feladat egy olyan
korszakalkotó zeneszerzõ mûveit feldolgozni, mint Beethoven. Mint minden újragondolásnál,
itt is nagyon fontosnak tartottam megõrizni a szerzemények eredeti üzenetét és hangulatát.
Emellett megpróbáltam elképzelni, hogy ha a Mester ma élne, hogyan hangszerelné át a saját
darabjait. Úgy gondolom, ma is merész, karakteres és újító szellemû lenne. Ezt az irányt
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követtük mi is a feldolgozásoknál. Bátran használjuk a ma divatos ritmusokat, a modern jazz
és popzene új stílusjegyeit. Az igazán nagy mûvek nemcsak az idõ próbáját állják ki, hanem
mai környezetbe kerülve újjászületnek, és olyan hatást keltenek, mintha most írták volna
õket” – nyilatkozta a koncert kapcsán Sárik Péter. 

A Budavári Önkormányzat beruházásában megújult a Naphegy utca közvilágítása az Orvos
lépcsõ – Czakó utca közötti szakaszon, az elavult, régi közvilágítási oszlopokat új kandeláberre
cserélték, illetve a Fém utca – Gellérthegy utca közötti szakaszon újabb hat kandelábert
helyeztek ki, ezzel biztosítva a járda jobb megvilágítását. 

Év közben többször is napirenden szerepelt az évek óta üresen álló Nándor utcai Országos
Villamos Teherelosztó épület sorsa. A nyáron megjelent kormányrendelet az épület
elbontását írta elõ. Novemberben azonban úgy döntött a kormány, hogy az épületet felújítják,
átalakítják, majd a Belügyminisztérium egy része költözik be.

November 12-én nagyszabású programsorozattal búcsúzott a Corvin téri Budai Vigadótól a
Hagyományok Háza, mert az épületet teljeskörûen felújítják. A közel másfél évig tartó állami
beruházás során a mûemlékvédelmi szempontok figyelembevételével új funkciókkal is bõvül
az épület.  

November 15-én sajtóbejáráson mutatták be az Óvárosháza eddig elkészült felújítását. Az Úri
utca 21. szám alatt egy éve zajló projekt elsõ szakaszában – a feltáró falkutatás, a restaurátori
kutatás és régészeti feltárások után – a mûemléki rekonstrukció, az épület korszerûsítése,
illetve bõvítése történt meg. A régészeti feltárások ismereteinek felhasználásával az épület
visszanyeri középkori és barokk történeti részleteit. Erre jó példa az épület tornya, amely egy

jó minõségben magmaradt, XIX. szá -
zadi fotónak köszönhetõen kapta
vissza eredeti állapotát. A második fá -
zis ban készül majd el a teljes hom -
lokzati rekonstrukció, a nyílás zárók el -
helyezése, a belsõépí tészeti munka és a
gépészeti- valamint az elektromos sze -
relés java. A tervek szerint az épület
felújítása 2017 végére fejezõdik be. Az
alsó szinten a közönség számára nyitott
kiállítóte reket alakítanak ki, míg a
többi szinten a Pallas Athéné Domus
Animae Alapítvány (PADA) angol
nyelvû PhD-iskolája fog mûködni.
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November 17-én, a Fõváros Napján Tarlós István
fõpolgármester fõvárosi elismeréseket adott át.
Budapestért díjat vehetett át – mások mellett –
Jánosa Domokos pápai káplán, plébános, Budavár
díszpolgára egész életét átfogó, emberközpontú
lelkipásztori tevékenységéért, az egyházért és a
hívekért végzett áldozatos munkája elismeréseként. 

November 19-én avatták fel Karig Sára egykori
politikai fogoly emléktábláját a Ponty utcában. A
szerkesztõ-mûfordítóként is ismert Karig Sárát 1947-ben ÁVO letartóztatta, mert tiltakozott
a kékcédulás választási csalás ellen. Ítélet nélkül Szibériába, a vorkutai kényszermunkatáborba
szállították, ahonnan 1953 decemberében térhetett vissza Magyarországra. 1956-ban az Új
Magyar Könyvkiadó, majd a jogutód Európa Könyvkiadó szerkesztõje lett, mûfordítói
tevékenységét számos díjjal ismerték el.

November 25-én nyílt meg Kaiser Ottó fotómûvész galériája a Budai Várban. Az Úri utcai
kiállítóhelyen az érdeklõdõk megtekinthetik a Várban élõ mûvész portréit, város-, táj- és
zsánerképeit. 

A Képviselõ-testület novemberi ülésén úgy döntöttek, hogy 2017-ben nem változtatnak a helyi
adók rendszerén és mértékén: az építményadót, a telekadót és az idegenforgalmi adót
továbbra is az Önkormányzat szedi be. Arról is határozott a Testület, hogy folytatható a
népszerû „Könyvet házhoz” program, amely több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a
Budavári Önkormányzat és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár együttmûködésében.
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DECEMBER
A hónap elsõ napján nyílt meg a Várnegyed Galériában Hager Ritta Fénycsend címû
kiállítása. A Kossuth- és Munkácsy-díjas, a Nemzet Mûvésze díjjal kitüntetett textilmûvész
falikárpitjai, szõnyegjei és minitextiljei, amelyek spirituális és szakrális témákat dolgoznak fel,
igazi karácsonyi elcsendesedésre késztették a látogatókat. A megnyitón Jelenits István
Széchenyi-díjas piarista szerzetes és Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész
mondott köszöntõt.

December 3-án kulcsátadó ceremóniát tartottak a Mesemúzeumban. Kányádi Sándor,
Csukás István, Halász Judit és Lackfi János után 2017-ben Szabó T. Anna költõ, mûfordító
õrzi majd a Döbrentei utcai Mesemúzeum és Mesemûhely kulcsát. Az Önkormányzat
egymillió forinttal járul hozzá a mindenkori „kulcsõr” munkájához, aki a rendelkezésre álló
összegbõl gyermekprogramokat tarthat.   

December 14-én hivatalosan is átadták az Attila út 12. szám alatt lévõ I. kerületi
kormányablakot. Az egykori okmányiroda helyén – a felújítása és átalakítása után – megnyílt
integrált ügyfélszolgálat közel 1500 ügykörben, illetve heti 49 órás nyitva tartással várja a
kerületi lakosokat és valamennyi állampolgárt. A kormányablakot dr. Baltay Tímea, a
Miniszter elnökség kormányablakokért felelõs helyettes államtitkára, dr. György István,
Budapest Fõváros kormánymegbízottja és Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a
kerületieknek. 

A Budavári Önkormányzat megbízásából várfalkarbantartást végeztek az Anjou sétány és a
Tóth Árpád sétány mellvédfalain. A munkálatok során a várfalakat megtisztították a
szennyezõdésektõl és a rajta növõ növényektõl. A Murad pasa bástyánál a kifagyott
terméskövek és téglafalazó elemek pótlását és a kimozdult téglákat is rögzítették. A
karbantartás során mintegy ezer méter hosszan impregnáló szerrel kezelték le a várfalat, hogy
megakadályozzák a további kifagyásokat. 

A Budavári Önkormányzat egyik vállalása, hogy a kerületben élõ családokat, idõseket és a
nehéz anyagi körülmények között élõket speciális, az élethelyzetükhöz igazodó
támogatásokkal segítse. Ennek jegyében a kerületben élõ 80 év feletti polgárok, a rászoruló
nyugdíjasok karácsony elõtt 8000 forintos támogatást kaptak, amelyet étkezési Erzsébet-
utalvány formájában biztosított az Önkormányzat. A nehéz anyagi körülmények között élõ
családokat fenyõfavásárlási utalvánnyal és 8000 forintos Erzsébet-utalvánnyal segítette a
kerület. Emellett a kerületi egyházaknak 200-200 ezer forintot biztosított az Önkormányzat,
az összegbõl a rászorulóknak vásároltak ajándékokat és tartós élelmiszert.
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Advent vasárnapjain az Önkormányzat közös gyertyagyújtásra és zenei élményre hívta a
kerületben élõket. Advent elsõ vasárnapján Boldoczki Gábor trombitamûvész és a Liszt
Ferenc Kamarazenekar adott nagysikerû hangversenyt, a második vasárnapon az Orfeo
Zenekar és a Purcell Kórus korabeli hangszereken barokk muzsikát adott el. A harmadik
vasárnapon, az úgynevezett örömvasárnapon az etno-folk zene kiválósága, a Makám együttes
„Mennyei szép hajnal” címû mûsora várta az érdeklõdõket. A negyedik adventi koncerten
pedig a Kalevala kórus az európai népek karácsonyi dallamaiból mutatott be összeállítást.

Decemberben visszakerült
az Európa ligetbe Kodály
Zoltán szobra. Az alkotó,
Varga Imre szobrász mû -
vész eredetileg erre a
helyre álmodta meg a
mûalkotást 1982-ben. A
szoborrongálások miatt
azonban át kellett he -
lyezni a Püspökkertbe,
ahonnan most vissza -
kerül hetett a ligetbe. A
zeneszerzõ születésének
évfordulóján, december
16-án az Önkormányzat
és a kerületben mûködõ
Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola koszorúzással
emlékezett a mesterre.

A Képviselõ-testület évi utolsó ülésének napirendjén a 2017. évi költségvetés szerepelt. A
korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat hiány nélkül fogadta el a költségvetését,
amelyrõl a független könyvvizsgáló megállapította, hogy jól tervezett, biztos pénzügyi
alapokon áll és kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosít. 2017-ben folytatódnak a felújítási
munkálatok, a rászorulók támogatását segítõ programok és a kulturális, közösségteremtõ
rendezvények. Döntöttek a képviselõk a Kosciuszkó Tádé utca 3. szám alatti egykori iskola
értékesítésérõl is: az épületet pályázat útján az Esztergom–budapesti Fõegyházmegye
vásárolta meg a Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium részére. Az adásvételi
szerzõdést dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és Nagy Gábor Tamás
polgármester írta alá.
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Karácsonyra ünnepi díszkivilágítást kaptak a kerületi közterületek és játszóterek. Az
Önkormányzat megbízásából a Dísz tér, a Mária tér, a Fátyol park és a Városháza épülete öltött
ünnepi fényruhát. A kerületi játszóterekre fényfüzéreket tettek, a Krisztina téren, a Batthyány
téren és a Szentháromság téren fenyõfát állítottak. A Szentháromság téren – a Magyarság Háza
jóvoltából – egy betlehem is köszöntötte a karácsonyt. 

December 23-án, karácsony elõestéjén a Várbazárban látta vendégül az Önkormányzat a
kerületi nagycsaládosokat és az idõs, egyedülálló embereket. A családokat a Palinta társulat
vidám programja köszöntötte, majd közel 240 gyermek kapott 12 ezer forint értékben
személyre szabott ajándékot. Délután a senior korosztály ünnepelt: Kalocsai Zsuzsa és Virágh
József operett- és nótaelõadását az Ökrös zenekar kísérte. Itt sem maradt el az ajándékozás: az
Önkormányzat nevében a polgármester és a Képviselõ-testület tagjai bejglit ajándékoztak az
idõseknek.
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