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A címoldalon Rieger Tibor szobrászművész
Koronázási palást című bronz domborművének részlete látható



Tisztelt Kerületi Polgárok! 

Minden esztendő elején, így idén is átadjuk
Önöknek a Budavári Önkormányzat elõzõ évi
tevékenységét összefoglaló Beszámolót. Mai felgyor-
sult világunk ban talán még nagyobb jelentõsége van
egy-egy ilyen helyi krónikának, hiszen a minden-
napok roha ná sában sokszor elfelejtjük, mi minden
történt velünk és szû kebb lakókör nyezetünkkel. 

Fellapozva a mögöttünk hagyott 12 hónap esemé -
nyeit, mindannyian találhatunk valamit, aminek
örül hetünk, amire vagy akikre büszkék lehetünk:
néha egy-egy nagyobb ugrással, máskor apróbb lé pé -
sekkel haladunk elõre, hogy kényelmes és barátsá-
gos otthont teremtsünk az itt élõk számára. Büsz kék
lehetünk a köztünk élõ mûvészek, polgárok teljesít-
ményére és elismerésére is. És sajnos, látnunk kell
azt is, sokaktól kellett búcsúznunk a tavalyi évben.  

Beszámolónk elkészítése az idõ kettõsségére is rávilágít. Egyszerre döbbenünk rá arra, hogy
milyen gyorsan peregnek a naptár lapjai és arra is, hogy ennek ellenére múltunk, törté nel -
münk valóban velünk él, és képes meghatározni közösségünk sorsát. Ezer éve koronázták
királlyá államalapítónkat, Szent Istvánt. Koronázási palástjának bronzból készített mása –
Rieger Tibor szobrászmûvész alkotása – 2017. Húsvétján méltó helyére, a Kapisztrán térre,
az egykori Mária Magdolna templom romkertjébe került. A palást másolata több, mint
pusztán egy mûalkotás. Egy szerre emlékeztet minket ezer éves történelmünkre, keresztény
hitünkre, kulturális érté keinkre és államalapító királyunk messze tekintõ bölcsességére,
emberségére, erkölcsi erõforrására. Intelmei és törvényei idõtlenek. Mintha a mának szól-
nának. 

Miközben fut velünk az idõ, a Szent István-i örökség ezer év távlatából is idõtálló. Jól példáz-
za, hogy az elmúlt esztendõkben meghozott és a közeljövõben meghozandó döntéseinkkel
hosszú idõre határozhatjuk meg az ország, a közösség sorsát. Nemcsak a magunkét, hanem
gyerekeink, unokáink, az utánunk következõ nemzedékek sorsát is. Emlékeztessen minket
erre a Budai Várban Szent István palástja még hosszú ideig! 

Budavár, 2018. január

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Év elején számos társadalompolitikai intézkedés lépett életbe. Többek között emelkedett a két-
gyerekes családok adókedvezménye és több alapvetõ élelmiszer tekintetében – baromfihús,
tojás, friss tej – 5 százalékra csökkent az általános forgalmi adó. 27 százalékról 18 százalékra
mérséklõdött az internet-elõfizetés forgalmi adója is. A kormány döntése értelmében nõtt a
minimálbér, a munkáltatói járulékok pedig öt százalékponttal csökkentek.

Szomorú hírrel indult az új év a kerületben: január 4-én hajnalban ismeretlen tettesek
megrongálták a Tóth Árpád sétányon található Zsolnay-díszkutat. A mûalkotást Óbuda, Buda
és Pest egyesítésének centenáriumára ajándékozta Pécs város és Baranya megye a fõvárosnak.
A Díszkút javítását, restaurálását a tulajdonos Budapest Galéria megbízásából év végén
kezdték meg a szakemberek.

Január elején a rendkívül hideg idõjárás nehezítette meg a mindennapokat: éjszakánként –20
Celsius-fokot is mértek, és nappal is bõven fagypont alatt maradt a hõmérséklet. Az extrém
hidegben jól vizsgázott a kerületi szociális ellátórendszer. A Budavári Szociális és Gyermek -
jóléti Szolgáltatási Központ kiemelt figyelmet fordított az idõs, beteg, egyedül élõ kerü leti
lakosokra, míg a Máltai Szeretetszolgálat utcai szociális szolgálata és a közterület-felügyelet
munkatársai rendszeres járõrözéseik során az utcán élõket figyelmeztették, hogy szállókon,
melegedõkben töltsék az éjszakát. A kerületben senki sem szenvedett fagyhalált. A hidegben
a Duna is befagyott, hasonló természeti jelenségre évek óta nem volt példa.

Elkészült a Margit híd és Lánchíd közötti szakaszon a budai alsó rakpart mellvédjén elhe-
lyezett közvilágítás megújítása, összesen 88 közvilágítási oszlopot és lámpatestet cserélték ki. A
korszerûsítéssel jelentõsen csökkent az energiafelhasználás. A beruházásra a fõváros 56 millió
forintot biztosított.
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Január 18-án testvérvárosunk, Zenta polgármesterét, Czeglédi Rudolfot fogadta az
Önkormányzat vezetése. A látogatás célja az volt, hogy elõkészítsék a zentai csata 320. évfor-
dulójának közös megünneplését.

Az extrém hideg idõjárás után nagyfokú jegesedés okozott kellemetlenségeket, az egész város
jégpályává változott; a csúszós utakon szinte alig lehetett közlekedni. Ezért az Önkormányzat
a Gamesz munkatársai mellett külön céget is megbízott a kerületi utcák, lépcsõk letakarításá-
val, szórásával. Fontos tudni, hogy az ingatlanok elõtti járdaszakaszok esetében a tulaj-
donosoknak kell gondoskodniuk a síkosságmentesítésrõl.

Január 20-án borzalmas tragédia rázta meg az országot: egy budapesti gimnázium diákjait érte
baleset Olaszországban, Verona közelében. A gyerekeket szállító autóbusz letért az útról, és
fékezés nélkül az autópálya szalagkorlátjának hajtott, majd egy autópályahíd pillérének csapó-
dott, végül kigyulladt. A balesetben 17-en vesztették életüket.

Január 21-én, életének 72. évében elhunyt a
Kossuth- és Liszt-díjas, a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjével és Budavárért
Emlékéremmel kitüntetett Takács Klára opera -
énekes. 1973-ban végzett a Zenemûvészeti Fõ -
iskolán, majd 1989-ig az Operaház egyik vezetõ
mezzoszopránja volt. A világ szinte valamennyi
színpadán fellépett, lemezeit nemzetközi
díjakkal ismerték el. Muzikalitása, mûvészi
tuda tossága egyedülálló volt, ragyogó hangja
sokak számára marad örök zenei élmény.
Takács Klárát a Magyar Állami Operaházban
pályatársai, tisztelõi búcsúztatták február 9-én.

2017-ben immár 12. évfolyamát indította el Szigethy Gábor és felesége, Gábor Júlia a Márai
Szalonban. Minden hónap utolsó keddjén az Önkormányzat Úri utcai Dísztermében
kellemes, jó hangulatú, mégis elgondolkodtató beszélgetésekkel. irodalmi és zenés prog ra -
mokkal és természetesen finom borokkal várták az érdeklõdõket.
Az elsõ félévben Mészáros András, Érd polgármestere, Vass István Zoltán szerkesztõ-
mûsorve zetõ, Leitert Henrik hintókészítõ, Tóth József Füles fotómûvész, Gyöngyössy
Katalin és Csankó Zoltán színmûvészek, valamint Jakabffy László gasztronómiai szaktanács -
adó voltak a szalon vendégei. A borászok közül ebben az évadban a zánkai Lídia Borház,
Borbély Tamás, Árvay Angelika és Árvay Szabolcs, Figula Mihály és Gál Lajos mutatkozott
be az Úri utcai közösségnek.
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Budavári Önkormányzat koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott a Batthyány téren, Kölcsey Ferenc szobránál, ahol Szentmártoni János,
a Magyar Írószövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, majd Tolcsvay Nagy Béla Kossuth-
díjas énekes, zeneszerzõ – Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére – a költõ
megzenésített verseit adta elõ. Az esemény zárásaként az Önkormányzat nevében Varga Antal
alpolgármester és Szentmártoni János helyeztek el koszorút a szobor talapzatánál. Este a
Városházán az Egy este Pilinszkyvel címû bensõséges hangulatú zenés irodalmi esttel ünne-
pelték a magyar kultúrát. Mindkét rendezvényen egyperces néma fõhajtással emlékeztek a
január 20-i, olaszországi busztragédia áldozataira.

Január 26-án rendezték meg a 20. focimaratont a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban. A ta -
nárok és a diákok idén már 2017 percet, azaz több mint 33 órát játszottak egyfolytában. A
két csapatban rendszeres váltásokkal játszottak az iskola tanárai, a meghívott vendégek,
sportolók és az önkormányzat vállalkozó kedvû tagjai is. A 2017 perces torna nagyon szoros
küzdelemmel zárult: egyetlen, az utolsó percben szerzett góllal a diákok nyertek 582-581
arányban.

Év elején fedezték fel, hogy a Bem rakparton,
a Halász utcai lejárónál valaki egy aprócska,
mindössze 15 centiméteres szobrot állított a
mellvédfalra. A nagy ho-ho-ho horgász mesé -
bõl ismert Fõkukac pontos mása Kolodko
Mihály alkotásának, amelyet 2016 novembe -
rében helyeztek el Ungváron. Az ungvári
horgászoknak állítólag szerencsét hoz, ha
megdörzsölik a Fõkukac orrát. 



A társadalmi felelõsségvállalás jegyében a Budavári Önkormányzat arra ösztönzi a kerületi
diákokat, hogy figyeljenek környezetükre és védjék a természeti értékeket. E cél megvalósítása
érdekében az óvodáknak és a kerületi ÖKO-iskoláknak madáretetõket ajándékoztak. Az
etetõk rendszeres feltöltésével a gyerekek segítik a madarak téli áttelelését.

Február 3-án Máté Péter
énekes, zeneszerzõ születésé -
nek 70. évfordulójára avat-
ták fel Krisztina körút 75.
számú épületen, az énekes
egykori lakóházán a Ripped
Band – Szakadt szalag címû
emlékjelet. A Németország -
ban élõ Varga Mátyás kép -
zõmûvész alkotása, a szakadt
magnószalag Máté Péter
tragikus hirtelenségû halá -
lára is utal. A Budavári
Önkormányzat által szerve -
zett avatáson családja, mû -
vészek, egykori pályatársai és
a fiatalabb zenészgeneráció
tagjai is részt vettek, kifejezve, hogy Máté Péter dalai olyan klasszikusok, amelyek az egyetemes
magyar kultúra részévé váltak. Soltész Rezsõ és Benkõ László személyes hangvételû megem-
lékezése után Nagy Gábor Tamás polgármester méltatta az énekest. Máté Péter születésének
70. évfordulóját február 4-én a Kongresszusi Központban nagyszabású koncerttel is köszön-
tötték.
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Február 9-én az Önkormányzat vezetése sajtótájékoztatón ismertette a 2017. évi Beethoven
Budán Fesztivál és Kadenciaverseny részleteit. A kadenciaversenyrõl Rolla János Kossuth-
díjas hegedûmûvész, a bíráló bizottság elnöke számolt be. Szabó Balázs orgonamûvész pedig
arról a nagyszabású kezdeményesérõl árult el részleteket, hogy a Beethoven IX. szimfóniáját
két orgonás átirattal mutatják be a Mátyás-templomban a májusi koncertsorozat zárásaként.

Február 10-én ünnepelte 70. születésnapján a kerületben
élõ, a Budavári Mûvelõdési Házban rendszeresen fellépõ
Sebõ Ferenc, Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerõlantos, dalszerzõ, nép -
ze nekutató a hazai hangszeres népzenei és táncházmozga-
lom egyik elindítója.

Február 13-án az 1945. évi budapesti harcokban hõsi
halált halt katonákra és polgári áldozatokra emlékezett a
Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Kapisztrán téren. – Mi,
akik csupán örökösei vagyunk a második világháború
borzalmait, nélkülözéseit átélõknek, nem tudjuk elképzel-
ni azt a poklot, amely az ostrom napjaiban, heteiben és
különösen a kitörés öldöklõ küzdelmében a budai
utcákon elszabadult. Számunkra ma már elképzelhetetlen
a gránát szaggatta, a törmelékektõl, jármûroncsoktól, emberi és állattetemektõl, a kiontott
vértõl szennyes utcák látványa. Mégis, vagy éppen ezért fontos, hogy itt vagyunk, emlékezünk
és emlékeztetünk – mondta beszédében Nagy Gábor Tamás polgármester. A megemlékezést
követõen a múzeumban megnyílt a Töredékek – az ostrom utáni Budapest egy amerikai
gyûjtemény tükrében címû kamarakiállítás. Dr. Kovács Vilmos ezredes, az intézet parancsno-
ka elmondta: a rendhagyó tárlat fõleg Edward J. Czerniuk amerikai dandártábornok – aki
1945 és 1947 között a szövetséges ellenõrzõ-bizottság amerikai delegáltjaként tartózkodott
Magyarországon – magángyûjteményre épül. Az akkor még õrnagyként szolgáló katona maga
fotózott, illetve vásárolt fényképeket, ezekbõl állt össze a száznál több felvételbõl álló gyû jte -
mény.

Februárban új évaddal jelentkezett a Budavári Zenei Szalon. Szilasi Alex zongoramûvész, és
állandó vendége, dr. Horváth Attila alkotmánybíró minden hónap második keddjén várta a
zenekedvelõket, hogy az egykori szalonok hangulatát megidézve, egy-egy téma köré építve mu -
tasson be zenemûveket és azok keletkezésének hátterét, korrajzát. A hallgatóság megismerked-
hetett például a reformkor muzsikájával, a forradalmak zenéjével, a filmzenék sajátos ságaival,
Beethoven és a Brunszvik család kapcsolatával.
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Február 15-tõl új, vonalkóddal és
egyedi azonosítóval ellátott I. Ke -
rületkártyát vezetett be a Budavári
Önkormányzat. A megújult rend-
szer – a vonalkód és a csip segítsé -
gével – a korábbinál hatéko nyabb
módon biztosít kedvezményeket a
kerületben élõknek a helyi üzletek-
ben vagy különbözõ szolgáltatások
igénybevételekor. Az elfogadóhe-
lyekrõl, a kedvezményekrõl a
www.keruletkartya.budavar.hu
oldalon lehet tájékozódni, és itt
igényelhetõ a kártya.

Folytatódott a Tabán moziban a kerületi filmklub. 2017-ben Így nevettünk egykor… címmel
az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek szatirikus vígjátékai közül válogattak a szervezõk, hogy
bemutassák, a film miként dolgozta fel a diktatúra és a Kádár-kor hazugságait. Nagy Gábor
Tamás polgármester beszélgetõpartnerei, filmkritikusok, a filmek alkotói, szereplõi számtalan
érdekességgel szolgáltak a nézõknek a korszakról vagy éppen a forgatásokról, a filmek
történetérõl. A félév során a filmklub vendége volt mások mellett Ludwig Emil újságíró,
Kelecsényi László filmtörténész és Császár Angela Jászai Mari-díjas színmûvész.

Életének 92. évében elhunyt Bíró
Éva. A Budavárért Emlékérem -
mel kitüntetett bõrdíszmûves
mester 1947-tõl élt a Dísz tér 16.
szám alatti épületben családjával
és hagyományos kézmûves mes -
ter séget folytatott. Minõségi bõr -
áruit nemcsak a váriak, de a kül -
földi látogatók is keresték Dísz
téri üzletében. Bíró Éva lelki
üdvéért február 27-én a Mátyás-
templomban tartottak szentmi -
sét, és február 28-án a Farkasréti
temetõben helyezték örök nyuga-
lomra.
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Február 25-én emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba
hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján börtönbe vagy mészárszékre küldött em be -
rekre, az ellenállóként mártírhalált halt hõsökre. Emlékezünk mindazokra, akik az erõszak -
rendszer áldozataivá váltak, akiket vallattak és kínoztak, akiket megbélyegeztek; családtag-
jaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. A
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Szentháromság téren felállított Barakkba zárva
– életre ítélve címû vándorkiállítás installációjánál a Budavári Önkormányzat gyertyagyújtással
emlékezett az áldozatokra. A program részeként este Matúz Gábor Nincs kegyelem címû
filmjének díszelõadását tartották a Magyarság Házában.

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen felülvizsgálták és módosították a lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló helyi rendeletet, valamint a
közterületek használatáról és rendjérõl szóló helyi rendelet. Ebben többek között szabályozzák
az utcabútorok kihelyezését, hiszen egyre több üzlet virágládákkal, padokkal próbált újabb és
újabb közterületeket „lehatárolni”. Ugyancsak problémaként jelentkezett, hogy a tulajdonosok
nem tartották karban a kihelyezett utcabútorokat és azok sok esetben jelentõsen rontották az
utcaképet. Új zajvédelmi rendeletet is alkotott a Budavári Önkormányzat; a szabályozás jelen-
tõsen korlátozza és engedélyhez köti a nagyobb környezeti zajjal járó tevékenységeket, így
például a tûzijátékot, az építkezési és bontási munkálatokat, valamint a rendezvényeken hango -
sító berendezés üzemeltetését, az élõzene- és a mûsorszolgáltatást. Döntöttek a képviselõk a
Horányi Ifjúsági Tábor hasznosításáról is, azt az önkormányzat mûködteti 2017-tõl. Meg -
hirdették népszerû Civil pályázatot és az Épület-felújítási pályázatot is.

A farsangi idõszakban számos mulatságot tartottak kerületszerte. Vidám jelmezes mûsorral
búcsúztatták a telet a Roham utcai Idõsek Klubjában, a Kiskép Galéria pedig ismételten
jelmezes felvonulást tartott a vári utcákon.
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Március 2-án az Önkormányzat vezetése az I.
kerületi kapitánysággal közösen adta át a megújult
kerületi térfigyelõ rendszert. A korábbi, elavult
eszközöket a legmodernebb, IP-alapú technoló -
giára cserélték, az új kamerák érzékenységét mutat-
ja, hogy éjjel is jó minõségû képeket adnak és
harmincszoros optikai zoom-ra képesek, vagyis
ennyire nagyíthatók a képek. Az intelligens kamer -
a hálózat felismeri és rögzíti a közlekedési kihágá-
sokat is. A képeket egy központi állomáson, a
Pauler utcában rögzítik, illetve a közterület-felü-
gyelet és a rendõrség figyelemmel kíséri a kamerák által továbbított képeket, így szükség esetén
intézkedni tudnak. A felvételeket a törvényi szabályozásnak megfelelõen nyolc napig tárolják,
és bûncselekmény vagy szabálysértés bekövetkeztekor külsõ hordozóra áttöltik. A 22 térfigyelõ

mellett egy autóban
elhelyezhetõ mobil ka -
merát is beszereztek,
amely még hatéko -
nyab bá teszi a közterü -
let-felügyelõk munká -
ját. A megfigyelt terü -
le teken egyértelmûen
javult a közbiztonság, a
térfigyelõ kamerák ké -
pei már több bûncse-
lekmény felderítéséhez
nyújtottak segítséget.
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Március



Prága szíve címmel fotókiállítást rendeztek a Václav Havel születésének 80. évfordulójára alka-
lmából a cseh fõvárosban. A nagy sikerû kiállítást az év folyamán – Oldrich Lomecky, Prága
I. kerületi polgármesterének javaslatára – a testvérvárosi együttmûködés jegyében több euró-
pai városban is bemutatták, elsõként Budaváron. A március 3-án megnyílt tárlat Alan Pajer
fotográfus Havelrõl készült fotóit mutatta be. Oldrich Lomecky a megnyitón úgy fogalmazott:
„Alan Pajer azokat a pillanatokat örökítette meg és tárja elénk, amelyek mindannyiunk életében
jelen voltak és mindannyiunk életére hatással voltak.”

Március 10-én a németországi regensburgi Goethe Gymnasiumból érkeztek diákok a Város -
házára. Budavár testvérvárosának gimnáziuma és az I. kerületi Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
évek óta tart fent diákcsereprogramot, amelynek részeként a regensburgi és a magyar diákok
jobban megismerhetik egymás kultúráját, történelmét, és természetesen a nyelvet is gyakorol-
hatják.

A tavasz beköszöntével folytatódott a kerületben a graffitimentesítés: az Önkormányzat meg-
bízásából többek között az Attila úton, a Logodi utcában, a Kuny Domokus utca alsó sza-
kaszán, a Bem rakparton és a Málna utcában tisztították le a falfirkákat. A következetes fel-
lépés eredményeként a nagyobb, olykor egész házfalakat, kapuzatokat betöltõ falfirkákat sike -
rült számûzni a kerületbõl.
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Alan Pajer a Prága szíve című fotókiállítás megnyitóján a Városházán



Március 15-én a Dísz téren, a Honvédemlékmûnél tar-
totta megemlékezését a Budavári Önkormányzat. Nagy
Gábor Tamás polgármester úgy fogalmazott: mi
budaváriak „áldó imádság mellett” adunk hálát a for-
radalom és szabadságharc hõseinek, a márciusi ifjak-
nak, az elsõ felelõs magyar kormánynak, a vértanúvá
lett hadvezéreknek, a névtelen hõsöknek – és a lel -
kesítõ, majd az elnyomás éveiben a hamu alatt parazsat
õrzõ költõknek, így Arany Jánosnak. A költõfejedelem
születésének 200. évfordulóját 2017-ben ünnepeltük.
Kiss Gy. László Liszt-díjas tárogatómûvész és Koncz
Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész szavalata
tette még emelkedettebbé a hangulatot.

A nemzeti ünnepen – a hagyományokhoz híven – színes családi programokat rendeztek a
Budai Várban. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, a Magyarság Házában, a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a Zenetörténeti Múzeumban és a Várkert Bazárban
ingyenes kiállításokkal, vetélkedõkkel, ügyességi játékokkal, kézmûves foglalkozásokkal,
táncházzal, vásári komédiás elõadásokkal várták a látogatókat.
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Koncz Gábor színművész



A Dísz téri megemlékezés után újabb ünnepi pillanatok következtek: átadták a Halász -
bástyánál a Schulek lépcsõ boltívében található honfoglaló kõvitézeket, pontosabban a szo-
brok másolatát. Mint elhangzott, az eredeti szobrokat az Önkormányzat restauráltatta, és
olyan helyszínen állítja majd ki õket, ahol a csapadék és a fagy nem rongálja a mészkõbõl
készült alkotásokat. A nemzeti ünnep alkalmából a polgármester felhívta a figyelmet a
Schulek lépcsõ északi feljárójában olvasható feliratra is: „Magyar, ki e lépcsõn jársz, ne feledd:
Nemzetünket erõssé a hit és a hazaszeretet egysége tette.”

Márciusban a Városházán tartot-
ták a fõvárosi kerületek Kábító -
szerügyi Egyeztetõ Fórumainak
elsõ munkaértekezletét, amelyen
Bucsek Gábor, Budapest ren d õr -
 fõkapitánya, a kerületi ren d õr -
kapitányságok vezetõi, illetve
helyetteseik, valamint a Polgár -
mesteri Hivatalok szakemberei
vettek részt.
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Bucsek Gábor rendőrfőkapitány és Krammer György kerületi
rendőrkapitány



Március 21-én az 1956-os forradalmat követõ megtorlások legfiatalabb áldozatának, Mansfeld
Péternek a kivégzésére emlékezett a Budavári Önkormányzat az ifjú forradalmár emlék-
mûvénél. Mansfeld László megrendülten beszélt testvérérõl, elmondta, hogy Péter nem írha-
tott búcsúlevelet, még édesanyjától sem köszönhetett el. Kivégzésérõl a rendszerváltásig szinte
semmit sem tudtak. – Pétert nem lehet feltámasztani, de az emlékét õrizni kell – hangsúlyozta
Mansfeld László. A résztvevõk – mások mellett Melocco Miklós Nemzet Mûvésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas szobrász mûvész, a Mansfeld-emlékmû kezdeményezõje és alkotója
– gyertyát gyújtottak az emlékmûnél és a Halászbástyára kifüggesztett Mansfeld Péter-
molinónál is. A kerületben ezzel zárult le az 1956-os emlékév.

Az Idõsbarát Önkormányzat díjjal is kitüntetett Budavári Önkormányzat egyik kiemelt
törekvése, hogy segítse az idõseket. Éppen ezért a nagyobb ünnepek – Húsvét és Karácsony
elõtt – 8-8000 forint támogatást biztosít a kerületben élõ 80 év felettieknek. Az
Önkormányzat az anyagi segítségnyújtással az idõsek számára is szeretné szebbé, gazdagabbá
tenni az ünnepi napokat. 2017-ben a 8000 forint értékû Erzsébet-utalványokat március végén
postázták, illetve a kerületi Idõsek Klubjaiban az Önkormányzat vezetése személyesen adta át
azokat.
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A 125 éves Petõfi Sándor Gimnázium 2017-ben is megrendezte a méltán népszerû Petõfi-
napokat. A rendezvénysorozaton az iskola egykori híres diákjai vendégtanárként léptek a kat-
edrára. Mások mellett Schmitt Pál volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párba-
jtõrvívó, sportdiplomata, Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó és Török Ádám
fuvolamûvész tartott órákat a fiataloknak.

Tavasszal megkezdõdött az egykori Budai Polgári Casino báltermének felújítása. A Krisztina
tér 1. számú ház emeletén lévõ helyiséget még 2016-ban vásárolta meg az Önkormányzat. Elsõ
lépésként a legfontosabb gépészeti felújításokat és a nyílászárók cseréjét végezték el. A tervek
szerint a helyiséget – hiánypótló céllal – közösségi-kulturális célokra hasznosítja majd az
Önkormányzat.

A Képviselõ-testület márciusi ülésén megtárgyalták az önkormányzati cégek üzleti tervét, felül
vizsgálták a helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat. Módosították a Kerületi Építési
Szabályzatot (KÉSZ) az Országház utca–Kapisztrán tér–Úri utca–Dárda utca által határolt
terület vonatkozásában. A változtatásra és a Belügyminisztérium Budai Várba történõ elhe-
lyezésével összefüggõ beruházások miatt volt szükség. A tervekrõl dr. Szaló Péter, a Belügy -
minisztérium fõtanácsadója adott tájékoztatást a képviselõknek.
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Az épület egykor a Budai Polgári Casinonak adott otthont



Április 3-án a regensburgi Domspatzen Gimnázium tanárait és diákjait látták vendégül a Vá -
ros házán, a látogatók a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola természettudományi csereprogram -
ján vettek részt.

Április 5-én arról döntött a Fõ -
városi Közgyûlés, hogy támogatja
a Budavári Önkormányzat által
be nyújtott, a Batthyány tér fel -
újítására vonatkozó pályázatot. A
fõváros 270 millió forintot ítélt
meg a projektre, amelybõl meg -
kezdõdött a tervezés elõkészítése.
Ismeretes, az Önkormányzat
napirendjén régóta szerepel a tér
felújítása, de a nagyobb léptékû
fejlesztéseket, a közlekedés átszer -
vezését, gyalogosbarát felületek kialakítását önerõbõl nem tudja a kerület finanszírozni. Az
elképzelések szerint jelentõsen csökkentenék a téren a gépjármûforgalmat, a buszmegállókat
átszerveznék, és a Fõ utcán térszínre emelt, forgalomcsillapított útpályát alakítanának ki. A
közel egymilliárd forintos munkálatokhoz szükség van további állami és fõvárosi forrásokra is.
Az Önkormányzat – saját költségvetésébõl – korábban már elvégezték a repedezett, baleset -
veszélyes burkolatok cseréjét, a közvilágítás modernizálását. A Fõvárosi Közgyûlés támogatta a
Gondolatmegálló létesítésére benyújtott pályázatot is, erre kétmillió forintot ítéltek meg.

Április 8-án, a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont ismét megrendezte a népszerû Tavasz -
köszöntõ Családi Sport- és Egészségnapot. Sportvetélkedõkkel, bemutatókkal, kézmûves prog -
ramokkal várták a családokat. A tombolából befolyt összeget a Sportközpont jótékony célra
ajánlotta fel: a Csodalámpa Alapítvány súlyos beteg gyermekek kívánságait teljesíti.
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Április
Látványterv a Batthyány térről



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 lakóházá nál,
a Mikó utcában Kovács
Ákos Kossuth-díjas dalszer -
zõ, zeneszerzõ, köl tõ sze -
mélyes hangvé telû, szug -
gesz tív elõadásában beszélt
arról, mit jelent számára a
vers és a köl tészet. A vers -
tõl, a költé szettõl hitet,
mûveltséget, történelmi
tudást, önismeretet, katar -
zist és nem utolsó sorban
hazaszeretet kapunk –
mondta Ákos, aki meg le -
petésként az akkor még
készülõ Arany János-est -
jének kulisszatit kaiba is
beavatta a szép számban
megjelenteket. A megem-
lékezés végén az Önkor -
mány zat nevében a polgár -
mester, a Márai csa lád, a
Márai Sándor Olvasókör
tagjai, Kovács Ákos, a Litea
Könyvszalon valamint a
Várbarátok Köre helyeztek
el koszorút Márai szob rá -
nál és emléktáblájánál.

Április 16-án, életének 91. évében elhunyt dr. Székely Gabriella, az Elsõ kerület szolgálatáért
érdeméremmel kitüntetett háziorvos. 1955 óta dolgozott a kerületben, elõször a Markovits
Iván utcai, majd a Csalogány utcai rendelõben, végül a Corvin téri rendelõben.

Szakrális idõpontban, Húsvét hétfõn és szakrális helyszínen, a Mária Magdolna-templom
egykori szentélyében avatta fel az Önkormányzat Rieger Tibor, Magyar Örökség-díjas szob -
rászmûvész Koronázási palást címû bronz dombormûvét. A bensõséges hangulatú,
gyertyagyújtással egybekötött avatási ünnepségre azért került sor, mert a korábban ideiglenesen

18



a Kapisztrán téren elhelyezett mûalkotást az
Önkormányzat 2017-ben megvásárolta, és végsõ
helyére, a ma gya rok egykori templomában he lyezte
el. Az avatási ceremónián Nagy Gábor Tamás
polgár mester úgy fogalmazott, hogy Szent István
király programja, azaz a hit nélkül ma nem
lennének magyarok. – Õrizzük hát meg az
üzenetet, amit Szent István és a palást közve tít –
mondta. Kozma Imre irgalmasrendi szer zetes, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a
Szent István-i örökség fontos ságáról és erejérõl
beszélt. Felidézte, hogy 2013 februárjában Ró -
mában, a Máltai lovagrend 900 éves jubi leumán õ
köszönthette XVI. Benedek pápát, aki ezekkel a
szavakkal köszönt el tõle: „Vigyázzanak Szent István
örökségére! Õ Isten elõtt vállalt felelõsséget nemze -
téért.” Az est zárásaként Török Máté, a Misztrál
együttes egyik alapítója egy rész letet énekelt el
Dzsida Jenõ Psalmus Hungaricus cí mû versébõl,
miközben a résztvevõk mécsese ket gyúj tottak a
palástnál, a romtemplom egykori szentélyében.
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Rieger Tibor szobrászművész a Koronázási palást üzenetét magyarázza az érdeklődőknek



Április 22-én, a Föld Napján nagysza -
bású parkszépítõ akcióra hívta a
kerületben élõket az Önkormányzat
és a Fõkert Zrt. A polgármester mel-
lett önkormányzati képviselõk, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, is -
kolások és családok dolgoztak azon,
hogy zöldebb és tisztább legyen a
kerület. Az Önkormányzat bemutatta
azokat a jármûveket, amelyekkel a
kerület tisztántartásáért dolgoznak, a
Gamesz gépparkját folyamatosan
modernizálják, zéró emissziós, azaz
tisztán elektromos meghajtású jár-
mûveket vásárolnak.

A Föld Napjára meghirdetett akcióban a résztvevõk a
Vérmezõn összegyûjtötték az elszórt hulladékot, segí -
tettek a sétautak rendbetételén, fákat és virágokat
ültettek. A kerületi játszóterek üzemeltetéséért felelõs
BUJSZ Kft. a Toldy–Donáti utca sarkán lévõ ját-
szótérre várta a családokat közös kertészkedésre, virág -
ültetésre. Tavasszal az Önkormányzat megbízásából a
kerület több pontján – a Gellérthegyen, a Nap he -
gyen és a Vízivárosban – ültettek facse metéket.

Ugyancsak április 22-én emlékezett az Önkormányzat Hollán Sándor és fia, ifjabb Hollán
Sándor kivégzésére. 1919. április 22-én idõsebb Hollán Sándort, a Posta Takarékpénztár igaz-
gatóját, miniszteri tanácsost, és fiát, ifjabb dr. Hollán Sándor kereskedelemügyi államtitkárt,
a MÁV igazgatóját a vörös különítményes Lenin-fiúk hurcolták el I. kerületi, Pauler utcai
otthonukból. A két férfit a Lánchídra vitték és a budai pillér mellett fejbe lõtték õket,
holttestüket a Dunába lökték. Emléküket tábla õrzi a Lánchíd budai pillérénél.

Április 22-én és 23-án rendezték meg a Budapest 100 programsorozatot, amelynek részeként
a rakparti házakba várták a látogatókat. A Budavári Önkormányzat a Bem rakpart 6. szám
alatti egykori Andrássy-palota kapuit nyitotta ki. A házban mûködik a Budavári Mûvelõdési
Ház és a Bemrockpart, így a vendégeket muzsikaszóval és hangulatos kávézóval is várták. 
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Különleges kiállítással ünne-
pelte a Húsvétot a Várnegyed
Galéria. A Húsvétra várva cí -
mû tárlaton a Németh-Kriza
családi gyûjtemény Keresztút
sorozatait mutatták be, a mû -
vek alkotói Imets László és
Plugor Sándor erdélyi grafi -
kus  mûvészek. A megnyitón
köszöntõt mondott Németh
Zsolt, az Országgyûlés külügyi
bizottságának elnöke, Né -
meth Géza, a Budafoki Refor -
mátus Gyülekezet gond   noka,
valamint Plugor Miklóssy
Mária képzõmûvész.
A galéria kiállításain a tavaszi
évadban a közönség megis-
merkedhetett a kerületben élt
Bor Pál festményeivel, márciusban Decsi Ilona Luca – Kéri Imre képzõmûvész-házaspár
látogatott a Várnegyed Galériába, májusban a 80 éves Gyulai Líviusz Kossuth- és Munkácsy-
díjas grafikusmûvészt köszöntötték a Lulu címû kiállítással. Júniusban az 1956 hõseinek és
áldozatainak emléket állító köztéri képzõmûvészeti alkotásokból nyílt fotókiállítás.

Szent György-nap alkalmából adta át az Önkormányzat a
Budavári Szent György-díjat, az elismerést 2017-ben Angyal
Mihály rendõr fõtörzsõrmester vehette át. Az oklevéllel és
pénzjutalommal az önkormányzat a kerületben dolgozó
rendõrök kiemelkedõ munkáját ismeri el. A ünnepségen a
Közbiztonsági Közalapítvány is köszönetét fejezte ki a rendõ -
röknek: huszonheten részesültek összesen 2,6 millió forint
jutalomban.
A közbiztonság volt a fõ téma az április végén megtartott
Képviselõ-testületi ülésen is, amelyen Krammer György
rendõr kapitány számolt be a 2016. évben elvégzett munkáról
és a tervekrõl. Mint mondta, tovább csökkent a bûncselek-
mények száma. Kevesebb volt a lakásbetörés, lopás, és négy
rablás történt. Kábítószerrel kapcsolatos bûncselekményt
pedig egyáltalán nem regisztráltak 2016-ban.
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Incze Ildikó galériavezető, Németh Géza gyülekezeti gondnok, 
Plugor Miklóssy Mária képzőművész, Németh Zsolt a Külügyi Bizottság
elnöke, Banner Zoltán művészettörténész, Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár és Kovács Nóri énekesnő

Angyal Mihály



Május 1-jén ismét megrendezték a Tabán Fesztivált, amelyen mások mellett fellépett Török
Ádám és a Mini, a Beatrice, Deák Bill Gyula és Földes László Hobo, valamint a Tátrai Band.

Május 3. és 7. között rendezte meg a Budavári Önkormányzat a Beethoven Budán fesztivált.
Az öt nap alatt hét különleges, teltházas koncerttel emléketek arra, hogy 1800. május 7-én
Beethoven fellépett a Budai Várban. A fesztivált Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes
nyitotta meg.

22

Május



A nyitókoncerten bemutatkozott Záborszky Katariina hegedûmûvész, a Budavári
Önkormányzat által meghirdetett kadenciaverseny abszolút gyõztese, akinek Nagy Gábor
Tamás polgármester adta át az elismerõ oklevelet és a 3000 eurós díjat. A Finnországban élõ
muzsikus-zenetanár a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében,
saját kadenciáival színesítve játszotta el Beethoven D-dúr hegedûversenyét. A koncert
második felében a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Purcell Kórus Beethoven István király
címû mûvét adta elõ. Május 4-én Érdi Tamás zongoramûvész, május 5-én a Kelemen
Barnabás Trió adott hangversenyt a Hillebrand-teremben. Május 5-én este a Várkert Bazár
színpadán a Juhász Gábor Trió mutatta be Beethoven inspirálta jazzmûsorát. Május 6-án a
korhû hangszereké volt a fõszerep: a Zenetudományi Intézetben megrendezett koncerten
Kolonits Klára drámai koloratúrszoprán és Ránki Fülöp zongoramûvész lépett fel. Este az
Orfeo Zenekar koncertjére várták az érdeklõdõket Hillebrand-teremben.

A fesztivál zárókoncertjét különleges helyszínen, a Mátyás-templomban tartották, ahol
Beethoven IX. szimfóniájának átirata hangzott el két orgonára és kórusra. A zsúfolásig telt
Mátyás-templomban a zeneirodalom egyik leghíresebb darabja Szabó Balázs átiratában és
elõadásában csendült fel, közremûködött Fassang László. A IV. tételben felhangzó Örömódát
a Nemzeti Énekkar adta elõ, Antal Mátyás vezényletével. A koncert szólistái: Kolonits Klára,
Kun Ágnes Anna, Horváth István és Kovács István. A koncert hatalmas sikert aratott, és az
M5 televízió már többször is mûsorára tûzte a templomban készített felvételt. 
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A Budavári Önkormányzat hat kerületi oktatási intézménynek lépcsõjáró kerekesszék-emelõt
ajándékozott, amellyel jelentõsen megkönnyíthetõ az intézménybe kerekesszékkel érkezõk
közlekedése. Az eszközöket május 5-én, az Esélyegyenlõség Napján adták át. Ezen a napon az
önkormányzat bemutatta azt az az érzékenyítõ programot is, amelyet 2015-ben indított útjára.
A program részeként a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete tagjai rendhagyó osztá-
lyfõnöki órán keresik fel a kerületi iskolákat és játékos, könnyed formában, mégis õszintén
beszélnek életükrõl, mindennapjaikról, nehézségeikrõl, illetve megmutatják azt is, hogyan
tudnak nekik segíteni ép embertársaik. A budavári érzékenyítõ program része, hogy a gyere -
keknek megtanítják a jelnyelv alapjait is.

Május 5-én 100. születésnapja alkal -
mából köszöntötte Nagy Gábor Tamás
polgármester a kerületben élõ Tolcsvay
Béláné Rózsa mamát, Tolcsvay László és
Tolcsvay Béla zenészek édesanyját. A kö -
szöntésen természetesen jelen volt
Tolcsvay László és felesége, Péreli Zsuzsa
képzõmûvész is. A vári közösség másnap
a Mátyás-templomban köszöntötte Rózsa
mamát.

Május 10-én Kányádi Sándor Kossuth-
díjas költõ, a Nemzet Mûvésze, Budavár
díszpolgára ünnepelte 88. születésnapját.

Ebbõl az alkalomból a Petõfi Irodalmi
Múzeum rendezett ünnepséget neki,
míg a Budavári Önkormányzat vezeté -
se otthonában köszöntötte Sándor
bácsit.

Május 14-én, az Emlékhelyek Napján
ismét megnyitotta kapuit a Városháza,
a vezetett sétákon az egyébként nem
látogatható helyiségekbe is betekint -
hettek az érdeklõdõk, majd megismer -
kedhettek a Mária Magdolna-templom
történetével, és megnézhették a temp -
lom egykori kriptáját is. 
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Május 21-én, a Honvédelem Napján a Dísz téren, a Honvédemlékmûnél tartott megem-
lékezést és koszorúzást a Honvédelmi Minisztérium. Vargha Tamás miniszter-helyettes arra
emlékeztette a résztvevõket, hogy 1848. május 21-én a fiatal magyar hadsereg nagyszerû, hõsi
küzdelemben vívta vissza Buda várát Görgey Artúr vezényletével. A résztvevõk koszorúzással
tisztelegtek Görgey-szobránál, majd az Esztergomi rondellán ünnepélyes zászlófelvonással és a
hagyományõrzõk ágyúlövéseivel emlékeztek meg e jeles napról.

Budavár 1848-as visszavívásának
napja egyben a Kerület Nap ja is,
ekkor kerül sor a dísz polgári cím
átadására. A Képviselõ-testület
2017-ben Imre Géza világ- és
Európa-bajnok, kétszeres olim -
pi ai ezüstérmes, kétszeres olim -
pi ai bronzérmes párbajtõrvívót
választotta díszpolgárává. Az
ünnepségen az új díszpolgárt
Kovács Ákos Kossuth-díjas dal -
szer zõ, zeneszerzõ, költõ, Orendi
Mihály, a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke, Dragonits
Tamás építész, Budavár Dísz -
polgára és Boczkó Gábor párbaj -
tõrvívó olimpikon méltatta.
Nagy Gábor Tamás polgár -
mester az új díszpolgár avatá -
sakor úgy fogalmazott: a kard
kötelez, kardforgató embert
nem lehet elválasztani a legne -
mesebb ember jellemvonásaitól:
a hûségtõl, az igazságosságtól, a
megbízhatóságtól, a józanságtól
és az állhatatos ságtól. Nem a ki -
vont kard teszi a jellemet naggyá,
hanem a nagyság a kard igazi
ereje – mondta, majd átadta a
kerület címerével ellátott arany
pecsétgyûrût és ajándék ként
egy tiszti szablyát, amelynek
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pengéjén az áll: Freiheit
und Recht, míg másik
olda lán egy dátum szere-
pel: 1848. március 15.
Imre Géza Budavár
Arany könyvébe Ernest
Hemingway író idézetét
írta be: „A sport megtanít
becsületesen gyõzni vagy
emelt fõvel veszíteni. A
sport tehát mindenre meg-
tanít.” – Mindez jól jel lemzi
a pályafutásomat és muní-
ció lehet a követ kezõ gen-
erációknak. Engem pedig
arra tanít, hogyan lehetek
példakép – tette hozzá.

Segíteni jó – ez volt a
mottója a Magyar Re for -
mátus Szeretet szol gálat
Szeretethíd elneve zésû
önkéntes akciójának,
amelyet májusban ren-
deztek meg. A Budai
Református Gyü lekezet
a Csillagvirág Családi
Bölcsõdével és a Fila del -
fia Ház – Fogyaté ko so -
kat Segítõ Refor mátus
Köz ponttal közö sen a
Frank lin utcai játszó té -
ren mu tatta meg a részt -
ve võk nek, hogyan tu -
dunk segí teni a fogya ték -
kal élõk emberek nek,
illetve azt, hogy õk ho -
gyan tudnak segíteni a
kö zösségnek.
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Május 23-án, a Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra a 94 éves korában eltávozott
Mészáros Ilonát, a Lánchíd Kör vezetõségi tagját, aki az egyesület szellemiségének egyik
meghatározó alakja és számos kerületi program szervezõje volt.

Május 27-én rendezték meg az I. kerületi Egyházak labdarúgó bajnokságát a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban. Az esemény díszvendége Szõke István, az FTC volt válogatott
labdarúgója, örökös bajnoka volt. A tornát a Szent Anna Plébánia II. csapata nyerte.

Május 28-án a Kapisztrán téren gyermeknapi program várta a családokat. A népszerû lovas
kocsizás és pónilovaglás mellett nagy sikere volt a óriásbuboréknak, a zöldség-szobrászkodás-
nak és a bábelõadásnak is.

A hónap végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen megtárgyalták az önkormányzati cégek
mérlegbeszámolóját: mind a Házgondnoksági Kft., mind a Budavári Kapu Kft., mind pedig
Budavári Játszótér Üzemeltetõ Kft. jól mûködött a 2016-os évben. Az ülésen sor került a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi rendszer átfogó értékelése is. A Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központja részletesen bemutatta a kerületi sajátossá-
gokhoz igazodó gyermekjóléti tevékenységet. 
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Június 4-én, pontban déli 12 órakor a Clark Ádám téren, az Országcímer alatt tartotta a
Nemzeti Összetartozás Napján ünnepségét a Budavári Önkormányzat. Szigethy Gábor iro-
dalomtörténész az egybegyûltekkel írók, költõk gondolatait osztotta meg, amelyek mára is út -
mutatással szolgálnak. – A politikai határokat a politikusok játszva tologathatják, de ezek csak
ideig-óráig maradnak fent. Mert a politikai határoknál sokkal mélyebb a nyelvi határ, azaz az
anyanyelvünk és még ennél is mélyebb közös kultúránk, hõseink, nemzeti emlé kezetünk –
mondta. A Szentháromság téren, a Magyarság Házában színes programok várták a látogatókat
a nemzeti összetartozás jegyében: anyaországi és határon túli élõ mûvészek mutatkoztak be. Dél -
ben piros, fehér és zöld léggömbök elengedésével adták hírül: mi, magyarok összetartozunk.

Az Önkormányzat delegációja a polgármester vezetésével Budavár testvérvárosában,
Székelyudvarhelyen ünnepelte a Nemzeti Összetartozás Napját. A küldöttség részt vett az
Udvarhelyi Napok rendezvénysorozaton és a csíksomlyói búcsún is.

Június 5-én, életének 85.
évében, elhunyt Jókai An -
na, a Nemzet Mûvésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth
Nagydíjas és Kossuth-díjas
író, a Magyar Írószövetség
egykori elnöke, a Mûvészeti
Akadémia alapító tagja.
Jókai Anna az Önkor -
mányzat vendégeként több-
ször is részt vett a Könyv -
ünnepen és a Várnegyed
Galéria megnyitóin is.
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Jókai Anna többször vett részt az Önkormányzat rendezvényein, 
képünk a Várnegyed Galériában, Vinczellér Imre kiállításának 
megnyi tóján ké szült, 2015. novemberében



Június elején az I. kerületben élõ, vagy a kerülethez kötõdõ olimpiai bajnokokat köszöntötték
a Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpontban. A résztvevõk között ott volt mások mellett
Tass Olga tornász, Kásás Zoltán vízilabdázó, Steinmetz Ádám vízilabdázó, Gerevich Pál vívó,
Bóbis Ildikó tõrvívó, Bóbis Gyula birkózó lánya, valamint Czibor Tibor özvegye is.

Június 8-án a Budavári Virág Benedek Díj átadásával köszöntötték a kerületi pedagógusokat.
2017-ben Bognár Ildikó, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium magyar–történelem szakos tanára
és Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, a Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
gitártanára vehette át az elismerést. A pedagógusokat Hûvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas szín-
mûvész elõadásával köszöntötték. A Fõvárosi Önkormányzat által alapított Bárczy István
Díjat Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelõ tanára vehette át
Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán fõpolgármester-helyettestõl.

Június 12-én nyílt meg az Önkormányzat Zamárdi üdülõje, amelyet a nyári szezonra felújítot-
tak és egy új, hatméteres partszakasszal ki is bõvítettek. A tavaszi karbantartás során szigetelték
és újracsempézték a vizesblokkokat, kicserélték a szanitereket. A faházak közötti terület pedig
kõburkolatot kapott. A nyaralók kényelmének biztosítása érdekében új eszközöket is vásá -
roltak az üdülõbe.
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Június 15-én, életének 89. évében elhunyt Falvy Zoltán, az MTA Zenetudományi Intézet nyu-
galmazott tudományos tanácsadója, volt igazgatója, a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
kuratóriumának tagja. Falvy Zoltán 1968-ban megalapította a Zenetörténeti Múzeumot, majd
Ujfalussy József igazgatása alatt az intézet igazgatóhelyettese volt. 1980–1998 igazgatta
Zenetudományi Intézetet. Ebben az idõszakban költözött az intézmény a Várba, az Erdõdy–
Hatvany-palotába, amelynek átépítését is irányította.

Június 18. és 23. között az Önkormányzat támogatásával rendezték meg az I. Budavári Bach-
fesztivál, amelynek fõvédnöke dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök volt. A fesztivál nyitó-
napján istentiszteleten áldotta meg a Bécsi kapu téri evangélikus templomban, a Reformáció
Emlékév tiszteletére felépített új Bach-orgonát, amelyen Bán István adott koncertet. Június
20-án a Musica Vivax Wien kamarazenekar és Kõvári Péter orgonamûvész, június 21-én
Homolya Dávid orgonaestjét élvezhette a közönség.
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Orgonaavatót tartottak a Szent Anna-templomban is, ahol a méltán országos hírû Jehmlich-
orgona újult meg. A munkálatokat a Szent Anna-plébánia részérõl Balasi Barnabás orgo -
namûvész, karnagy, a Szent Anna-templom zeneigazgatója irányította. Az ünnepi alkalomból
koncertekkel, nyílt nappal várták a látogatókat.

Június 19-én tartotta éves közmeghallgatását a Budavári Önkormányzat. Nagy Gábor Tamás
polgármester beszámolt a kerület pénzügyi-gazdasági helyzetérõl, az elvégzett fontosabb
fejlesztésekrõl, valamint a rövid- és középtávú tervekrõl. A résztvevõk elsõsorban az átmenõ
forgalommal, a turistabuszok közlekedésével és a minisztériumok Várba költözésével kapcso-
latban fogalmaztak meg kérdéseket, javaslatokat.

Június 22–24. között az Önkormányzat delegációja Regensburg város meghívásának eleget
téve részt vett a Bürgerfest elnevezésû nagyszabású helyi fesztiválon.

Június 26-án, a drogellenes világnapon ismeretterjesztõ elõadást tartott a Budavári
Önkormányzat Kábítószer Egyeztetõ Fóruma. A programon elsõsorban a gyógyszerek hatásá -
ról, az alkoholbetegség és a családtagok alkohol-, illetve drogfüggõségének jeleirõl beszélgettek
a résztvevõkkel.

Június 26-án, életének 81. évében elhunyt
Dévény Anna gyógytornász, mûvészi torna
szak edzõ, a mozgásrehabilitációs Dévény-mód-
szer kidolgozója, Budavár díszpolgára. Dévény
Anna 1957-ben diplomázott a Testnevelési
Fõiskolán, majd a neurológiai klinikán dolgo-
zott gyógytornászként, közben mûvészi tornát
tanított. Õ dolgozta ki a Dévény speciális
manuális technika–gimnasztika módszert
(DSGM), amellyel a mozgássérült gyerme -
keknél és felnõtteknél is kimagasló ered-
ményeket értek el. Közel 40 éven keresztül
foglalkozott koraszülöttek, sérült gyerekek és
felnõttek mozgás-rehabilitációjával és korrek-
ciójával. Tevékenységéért 2003-ban Batthyány-
Strattmann László-díjat, 2010-ben Príma
Primissima Díjat kapott. 2014-ben a Magyar Érdemrend középkereszt (polgári tagozat) kitün-
tetését vehette át. 2017-ben a Dévény-módszer kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat. Dévény
Anna hivatásáról így vallott: „Fentrõl kaptam a segítséget, hogy teljesítsek. Jutalom a gyógyítás
lehetõsége.”
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Június végén megnyitotta kapuit
a tavasszal felújított Horányi
Tábor, amelyet 2017-tõl már az
Önkormányzat tart fent és mû -
ködtet. A Szentendrei-szi geten
található, közel húszezer négyzet -
méteres erdõs területen elhe-
lyezkedõ tábor faházait új búto -
rokkal, ágynemûkkel, hûtõ szek -
rényekkel szerelték fel. A pihen-
ni vágyók kényelme érde kében
kerékpárokat, társasjá tékokat,
napozóágyakat, csocsó asztalt is
vásárolt az Önkor mányzat a
Horányi Táborba. Az elsõ nya -
ralók a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Köz -
pont kamaszcsoportjának tagjai
voltak, a nyár folyamán további
táborokat is tartottak.

Június 29-én a Városházán adták át a Budavári Semmelweis Ignác Díjakat, amellyel az
egészségügyben és a szociális területen dolgozókat köszöntötték. A Képviselõ-testület döntése
értelmében dr. Vályi Sándor, a Maros utcai szakrendelõ sebész-fõorvosa és dr. Boga Bálint
geriáter vehette át a kerületi elismerést. Nagy Gábor Tamás polgármester a kitüntetettek mel-
lett valamennyi egészségügyi és szociális területen dolgozó kollégának köszönetet mondott a
közösség nevében.

A júniusi Képviselõ-testületi ülésen módosították a kerületi szociális rendeletet: jelentõsen,
mintegy 25-30 százalékkal emelték egyes szociális támogatások összegét és valamennyi ellátási
forma esetében emelték a jövedelemhatárt is, így még többeknek tud segítséget nyújtani az
önkormányzat. A júniusi módosítás célja elsõsorban a gyermeket nevelõ családok és az idõs
emberek támogatása. Ezért többek között emelkedett a rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás, a születési támogatás és megduplázták a szociális tanulmányi ösztöndíj mértékét.
Kiterjesztették a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra való jogosultságot: júliustól már azok is
igényelhetik, akik bár nem számítanak idõskorúnak, de egészségi állapotuk indokolttá teszi a
készülék használatát.
A testületi ülésen elbírálták az épület-felújítási pályázatokat, és Vékásné Dobos Zsuzsanna
személyében új igazgatót választottak a Czakó Utcai Sport- és Szabadidõközpont élére. 
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Júniusban nyílt meg a Horányi Tábor



Júliusban Budapest és Balatonfüred adott otthont a FINA 2017-es úszó-, mûugró-, mûúszó-,
nyílt vízi úszó- és vízilabda-világbajnokságnak. A leglátványosabb versenyszámot, az óriás
toronyugrás versenyét a Batthyány tér dunai partszakaszánál felállított ideiglenes
medencében, Budapest lélegzetelállító épületével, a Parlamenttel szemközt rendezték meg. A
Nemzetközi Úszószövetség „minden idõk legjobb világbajnokságának” nevezte a budapesti
eseményt, amelyet számos szakmai díjjal is elismertek.

Az Önkormányzat évrõl évre kiemelt figyelmet és több száz millió forintot fordít a mûem-
lékházak felújítására, karbantartására. Nyáron került sor a Fõ utca 15. szám alatti épületben
a csa tornahálózat re -
konst  rukciójára, a Hu -
nyadi János út 9.-ben a
függõfolyosók és nyílás -
zárók, a Fortuna utca
8. számú épület tetõ -
zetének és udvari hom-
lokzatának a felújításá -
ra. Az Országház utca
5.-ben az utcai és ud -
vari homlokzat valamit
a tetõ újult meg, az
Országház utca 10.-ben
és 19.-ben pedig a tetõt
cserélték ki. Felújítot -
ták a Táncsics utca 17.
és az Úri utca 27. utcai
homlokzatát is.
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Július

Homlokzat-felújítás az Úri utcában



Borsos Miklós szobrászmûvész szobrait,
grafikáit és festményeit felvonultató
gyûjteményes kiállítás nyílt július 13-án a
Várkert Bazárban. A Borsos Miklós
Emlék múzeumnak helyt adó Úri utca 6.
szám alatti lakást a Kovács Gábor Mû -
vészeti Alapítvány, azaz a KOGART
számára adta bérbe az Önkormányzat,
ezzel megoldódik a múzeum helyzete.

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
beruházásában elkészült a Piroska utca és
a Márvány utca egy részének közvilágítás-fejlesztése. A munkálatok során megújult a
közvilágítási hálózat, az elavult közvilágítási oszlopokat kandeláberekre cserélték.

Július 22-én az Önkormányzat a nándorfehérvári diadal évfordulójára emlékezett. A megem-
lékezés a déli harangszóval kezdõdött, a koszorúzás a Hunyadi János-szobornál volt a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint az Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára, dr. Völner Pál részvételével.

Júliustól új történelmi attrakció fogadja a látogatókat a Szent György téren: a magyar történel-
mi zászlók 896-tól vezetik végig a látogatót a magyarság múltján. A tér másik oldalán pedig
épül a Lovarda, amely várhatóan a Budai Vár egyik látványossága lesz a jövõben.
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Július 23-án elhunyt a Maros utcai Egészségügyi Szolgálat belgyógyász fõorvosa és korábbi
fõigazgatója, dr. Kovách Gergely. A kerület lakosait 1967 óta gyógyította, 30 éven át a Szent
János Kórház II. Belgyógyászatán. 1997-ben került a Budavári Önkormányzat frissen
megalakult Egészségügyi Szolgálatának élére, az intézményt gyermekeként szerette, gyarapítot-
ta. Nyugdíjba vonulása után belgyógyász szakorvosként tovább rendelt a Maros utcai ren-
delõben.

A vakáció a nyaralásról szól. Éppen
ezért az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítványtól és az
Önkormányzattól nyert pályázati tá -
mogatásból Napközis Erzsébet-tábor
szervezett a kerületi gyermekeknek a
Budavári Szociális Szolgáltatási
Központ Család-és Gyermekjóléti
szolgálata. Olyan 7–12 éves korú
gyermekeket láttak vendégül, akik
még nehezen vállalták volna a csa lád -
tól távoli „ott alvós tábort”. A prog -

ramok között múzeumpedagó-
giai foglalkozások, rendõrségi
nyílt nap, erdei túra, kézmûves
foglalkozások, játszótéri prog -
ramok szerepeltek. A szülõk nek
csak jelképes összeggel kellett
hozzájárulniuk a tábor költ-
ségeihez. A zamárdi üdülõben
Budavár testvérvárosaiból,
Munkácsról, Székelyud varhely -
rõl, Varsóból és Zentáról ér -
kezett gyerekek nyaraltak.

Július 30-án Budapest, Pozsony, Prága és Varsó történelmi belvárosi kerületeinek pol-
gármesterei találkoztak a Budai Várban. A kerületi V4-ek – Magdalena Rogoziñska, Varsó
Šródmieście kerületének vezetõje, Oldřich Lomecký, Prága I. kerületének polgármestere és
Radoslav Števčí k, Pozsony Óvárosának vezetõje és Nagy Gábor Tamás – egyetértettek abban,
hogy noha mindegyik fõváros különbözik egymástól, a belvárosi kerületeknek azonos prob-
lémákkal szembesülnek. 
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Augusztus 1-jén Budavár testvárosa, Carouge meghívására Nagy Gábor Tamás polgármester
és Varga Antal alpolgármester részt vett Svájc nemzeti ünnepén. Carouge és Budavár 2018-
ban ünnepli testvérvárosi együttmûködésének 25. évfordulóját.

A nyári szünetben meg -
történt a kerületi fenntar -
tású bölcsõdék és óvodák
felújítása, karbantartása.
Az Iskola utcai bölcsõ -
dében többek között az
emeleti folyosó burkolat-
cseréjét végezték el, a
Tigris utcai intézményben
új ételliftet szereltek be. A
Nyárs utcai óvodában
kicse rélték a nyílászárókat
és az emeleti kisterem is
megújulva várta a gyere ke -
ket. A Lovas úti, az Iskola
utcai és a Toldy utcai óvo -
dákba öntött gumibur ko -

lat készült az udvarra, a Mészáros utcai óvodában pedig az emeleti konyha és a tálalószületett
újjá. Megkezdték a Toldy Ferenc Gimnázium északi szárnyán a tetõ felújítását is. A kõpár -
kányok és oromzatok javítása és pótlása után a tetõt természetes palafedéssel állították helyre.

Augusztusban felújították a Mátyás király játszóparkot: a területen új, öntött gumiburkolatot
építettek ki. Játszóparkhoz méltóan a burkolat is mesés: megidézi a Dunát, a bástyát körül -
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ölelõ vizesárkot, a köves átjárót, és még egy
bástya formájú ugróiskolát is megmintáztak.
Az esélyegyenlõség jegyében az egészséges és
mozgássérült gyermekek közös játékát egy új,
integrált játszóeszköz, a pillangó rugós játék
teszi lehetõvé. További kényelmi kiegé szítõ -
ket, párakaput, napvitorlát is felszereltek a
népszerû vári játszótéren.

Augusztus 17–20. között 31. alkalommal ren-
dezték meg a Mesterségek Ünnepét a Budai
Várban. A színvonalas programra több ezer
látogató érkezett. A nemzeti ünnepen számos
programnak adott helyt a Budai Vár. A Szent
István-szobornál ünnepélyes kenyéráldást tar-
tottak. Az új kenyeret Fejes Csaba, a Mátyás-
templom káplánja áldotta meg és Vajda Lász -
ló tûzkovács osztotta szét a színpad elõtt állók-
nak. Ezt követõen az aratók menete innen
indult a Szent Jobb-körmenetre, a bazilikához.

Nyár végére elkészült a Naphegy utca út- és járdafelújítása: a Lisznyai utca és az Orvos lépcsõ
között újjáépítették az útpályát és a járdát, a Naphegy utca Orvos lépcsõ és Fém utca közötti
szakaszán, a Tabán felõli oldalon új járdát létesítettek és a gyalogosok biztonságos közlekedése

érdekében korlátot sze -
rel tek fel. A Fém utca–
Gellérthegy utca közötti
szakaszon pedig a régi
kockaköves járda új asz-
faltburkolatot kapott. Az
Önkormányzat által vég -
zett felújítás eredménye -
ként akadálymentesen
lehet közlekedni a Nap -
hegy utcában, egészen a
Kereszt utcáig, amelynek
felújítása az elõzõ évben
készült el. Az útépítési
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munkálatok ezzel nem fejezõdtek be a kerületben, ugyanis augusztus végén a Budavári
Önkormányzat beruházásában megkezdõdött a Ponty utca felújítása a Szalag utca–Fõ utca
közötti szakaszon, valamint a Halász utca felújítása a rakpart és a Fõ utca között.

Augusztus 25-én Lendva tartott testvérvárosi találkozót, amelyen az Önkormányzatot Nagy
Gábor Tamás polgármester képviselte. Ekkor rendezték meg a hagyományos Bogrács
Fesztivált is a muravidéki kisvárosban, a programra több ezer látogató érkezett.

Augusztus utolsó szombatján ismét megren-
dezték a Nyárbúcsúztató bált a Czakó utcai
Sport és Szabadidõközpontban. A gyereke -
ket délután kézmûves foglalkozások és
ügyességi játékok várták. Nagy sikerük volt a
Baross Imre Artistaképzõ növendékeinek,

akik valódi cirkuszi hangulatot varázsoltak a
színpadra, különleges eszközeiket a gyerekek is
kipróbálhatták. Kormos Anett stand-up mû -
sora után az est sztárja, Kovács Kati és zene -
kara adott fergeteges hangulatú koncertet,
amely után látványos tûzijátékkal búcsúztatták
a nyarat. 
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Szeptember 1-jén hatalmas érdeklõdés mellett nyílt meg a Jókai Anna Szalon az Iskola utca
28. szám alatt. Az Önkormányzat tavasszal döntött arról, hogy az egykori éttermet kulturális
és közösségi célokra hasznosítja, a felújítást és átalakítást a Gamesz végezte el a nyár folyamán.
A Szalon névadójának, a júniusban elhunyt írónõnek nem pusztán a szellemiségét, de
emlékét is õrzi: az egyik helyiségben személyes tárgyait, kitüntetéseit is kiállították. A megnyi -
tón Nagy Gábor Tamás polgármester úgy fogalmazott, hogy a Szalon legyen lelki-szellemi
otthona annak a spiritualitásnak, lelkületnek, amit Jókai Anna képviselt, és amit mûvein
keresztül adott át nekünk; legyen ez a hely az iránta érzet köszönet és hála szentélye. A meg-
nyitó mûsorában közremûködött Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas
népdalénekes, Császár Angela Jászai-díjas, Érdemes Mûvész és Mezey Katalin, Kossuth- és
József Attila-díjas prózaíró, költõ, mûfordító, a Széphalom Könyvmûhely vezetõje. Az esten
jelen voltak Jókai Anna gyermekei, Bánky Nóra és Gábor, az írónõ hozzátartozói és pályatár-
sai, barátai, tisztelõi, mások mellett Mádl Dalma asszony is.

Szeptember

Jókai Anna családja az írónőről elnevezett Szalonban



Szeptember elsõ hétvégéjén tartották a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepét a Budai Várban. Az
immár 15. alkalommal megrendezett kulturális fesztivál díszvendége Tokaj és Vizsoly volt. A
vizsolyi biblia az ötszáz évvel ezelõtti reformáció magyarországi történetének egyik fontos
része, Tokaj pedig többek között a Tokaji Írótáborral vált a magyar irodalom fontos részévé.
A rendezvényt Prõhle Gergely, a Petõfi Irodalmi Múzeum igazgatója nyitotta meg. A három-
napos fesztiválon a könyvkiadók bemutatkozása mellett gyermekprogramok, irodalmi mû -
sorok, hagyományõrzõ bemutatók és zenei betétek várták az érdeklõdõket a Szentháromság
téren. Pénteken este a Sárik Péter Trió, szombaton a 20. születésnapját ünneplõ Misztrál
együttes, vasárnap pedig a Juhász Gábor Trió adott nagysikerû koncertet.

A Könyvünnepen adta át az
Önkormányzat a Budavári Tóth
Árpád Mûfordítói Díjat, amelyet
a Képviselõ-testület döntése
értelmében Jávorszky Béla József
Attila-díjas író, mûfordító, diplo-
mata vehetett át. Jávorszky Béla
1958 óta fordít szépirodalmat,
kezdetben török és német nyelv -
rõl, majd finn, svéd és észt verset
és prózákat, hangjátékokat és
drámákat ültetett át magyar
nyelvre. Emellett magyar költõk
verseit is fordítja finn és svéd
nyelvre. Mûfordítói munkássága

mellett a 80-as évek végén kapcsolódott be a közéletbe. 1990 és 1994 között Helsinkiben volt
nagykövet, 1999-ben Tallinnba nevezték ki, egyúttal Lettországban és Litvániában is akkredi -
tálták. Nagykövetként itt 2002-ig dolgozott. Jávorszky Bélát a frissen megnyílt Jókai Anna
Szalonban köszöntötték; a Budavári Önkormányzat és a Finn Nagykövetség közös prog -
ramján az Örökség címû, finn kortárs költõk verseinek mû fordításait tartalmazó antológiát
mutatták be.

Szeptember 2-án, Buda török uralom alól felszabadulásának emléknapján hagyományõrzõk
bemutatójával és koszorúzással emlékeztek a török elleni ostromra az 1686-os emlékparkban,
ahol a Regensburgból érkezett Spatzen-Quartett tagjai is elhelyezték az emlékezés virágait a
bajor hõsök emlékmûvénél. Délután adták át a Budavárért Emlékérmeket, a kitüntetést Bán
István orgonamûvész, Cserháti László Gábor közgazda és Benkõ László, az Omega együttes
billentyûse vehette át az Önkormányzattól. Az ünnepségen bemutatták A zentai csata és a
magyarországi visszafoglaló háborúk címû tárlatot, amelyet Budavár Zenta városának állított
össze. A zentai csata történelmi jelentõségérõl Oborni Teréz történész tartott elõadást.
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Szeptemberben a kerületi oktatási intézményekben rendben megkezdõdött a tanév. A Közép-
Budai Tankerületi Központhoz kilenc I. kerületi intézmény tartozik: három általános iskola,
egy általános iskola és gimnázium, amelyben alapfokú mûvészeti képzés is folyik, négy gim-
názium és egy zeneiskola. Szeptemberben ezen intézményekben nyolc elsõ osztályt indítottak,
összesen 179 gyermekkel, akik idén kezdték meg az iskolát. Nyáron a Gamesz és a tankerület
együttmûködésével rendben lezajlottak a felújítási munkálatok az iskolákban. Az
Önkormányzat többek között iskolakezdési támogatással és szociális ösztöndíjjal segíti az
iskolás gyermeket nevelõ családokat.

Szeptember 11-én, a zentai
csata emléknapján Nagy
Gábor Tamás polgármester
nyitotta meg A zentai csata és
a magyarországi visszafoglaló
háborúk címû tárlatot, amelyet
Budavár ajándékozott a vaj-
dasági testvérvárosnak. – Az a
csata, ami Budaváron kezdõ -
dött és itt ért véget, 150 év
hódoltság után megszabadítot-
ta a Magyar Királyság területét
a megszálló Oszmán Biroda -
lomtól. Illõ, hogy emlékezzünk
rá – hangsúlyozta a polgármes -
ter. A kiállítás a HM Had -
történeti Intézet és Múzeum együttmûködésével és a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támo-
gatásával valósult meg. Zenta városa által szervezett megemlékezésen részt vett Áder János
köztársasági elnök és Aleksandar Vučić, a Szerb Köztársaság elnöke is.

Szeptember 16-án a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban tartotta meg a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Mozogjunk együtt – kortalanul elnevezésû
családi napot, ahol mindenki találhatott magának korosztályához szabott programot.

Szeptember 16–24. között rendezték meg a XI. Ars Sacra Fesztivált. Az immár hagyományos
õszi programsorozat célja, hogy bemutassa a szakrális kultúra gyöngyszemeit, és a mûvészet
eszközeivel segítse Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a keresztény értékekhez.

Szeptember 20-án elhunyt dr. Erdélyi Gábor pszichiáter. 2001-tõl a Budavári Önkormányzat
Pszichiátriai Gondozójában dolgozott, utóbb annak vezetõjeként vonult nyugdíjba 2015-ben.
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Elektromos meghajtású,
zéró emissziós járdatakarító
gépet vásárolt a Budavári
Önkormányzat, a környe -
zetbarát jármû elsõsorban a
Budai Vár utcáit takarítja,
hiszen könnyedén elfér a
szûkebb utcákban is.

Szeptember 30-án ünne-
pelte ötödik születésnapját
a Mesemúzeum a Tabán -
ban. Ebbõl az alkalomból

koncertekkel, kézmûves
pontokkal, népi játékok -
kal, mûhely foglalkozá-
sokkal, kalandpályával és
természetesen sok-sok me -
sé vel várták a gyerekeket és
szüleiket is.

A szeptember végén meg-
tartott Képviselõ-testületi
ülésen többek között elfo-
gadták a Településképi
arculati kézikönyvet és a
településkép védelmérõl
szóló új rendeletet is. A
kézikönyv bemutatja a

tele pülésen belül az egyes településrészek arculati jellemzõit, értékeit, és javaslatot tesz a
településképhez illeszkedõ építészeti elemek alkalmazására. A településkép védelmérõl
szóló rendelet pedig egyesíti az önkormányzat korábbi jogszabályait, így a helyi védettségrõl
szóló, a településképi eljárásokról szóló és a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tele -
pülésképre vonatkozó rendeleteit. A képviselõk hozzájárultak ahhoz is, hogy a kormány a
Nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési program II. ütemében bõvítse a Lisznyai
Utcai Általános Iskolát. Az intézményben – várhatóan 2018 nyarán – két új tantermet és
tornaszobát alakítanak ki, a fejlesztésre többek között a megnövekedett gyermeklétszám
miatt van szükség. 
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Október 1-jén, a Zene Világnapján a világhírû regensburgi Domspatzen kórus és a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola vegyeskara adott közös koncertet a Mátyás-templomban; a két
testvériskola ezzel a különleges zenei élménnyel emlékezett a Kodály-emlékévre. A kórust
elkísérte Regensburg város delegációja is, amelynek tagjaival a Budavári Önkormányzat
vezetése tartott tapasztalatokon alapuló eszmecserét. A bajor vendégek többek között megis-
merkedtek az Önkormányzat érzékenyítõ programjával és a Mozgássérült Emberek Önálló
Élet Egyesülete tagjaival.

Október 2-án került sor a hagyományos Idõsek Napi hajókirándulásra. A kerületben élõ idõs
emberek ezúttal Vácra látogattak az Önkormányzat szervezésében. Az Idõsek Napja alkal -
mából a Budavári Mûvelõdési Ház is speciális programokkal várta a nyugdíjasokat.
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Ugyancsak október 2-án II. világháborús bombát találtak a Krisztina téren a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felújítása során. A rendõrség, a katasztrófavédelem
és a kerületi közterület-felügyelet együttmûködésének eredményeként a lezárt területrõl min-
denkit biztonságos helyre kísértek, a Farkas Edith Szeretetotthon lakóit az Önkormányzat a
Petõfi Gimnáziumban szállásolta el. A 100 kilogramm tömegû orosz repeszromboló bomba
gyújtószerkezetét a tûzszerészek a helyszínen megsemmisítették, a bombatestet pedig a hon-
védség központi gyûjtõhelyére szállították.

Októberben vezette be az Önkormányzat az Online Ügyfélablakot. Az ügyfélbarát megoldás
lehetõséget nyújt arra, hogy a parkolási hozzájárulásokat az itt élõk interneten keresztül,
otthonról, sorban állás nélkül tudják intézni. Az Online Ügyfélablak a www.budavar.hu
oldalról érhetõ el.

Október 4-én a Jókai Anna Szalonban emlékeztek Wagner Nándor szobrászmûvészre, a
gellért hegyi Filozófiai kert és a Bécsi kapunál felállított Földanya alkotójára. Az esten jelen
volt Kiss Sándor, az Academia Humana Alapítvány kuratóriumának elnöke, Wagner Bálint,
a mûvész fia, Koji Akiyama, a Wagner Nándor Emlékalapítvány elnöke és Wagner Chiyo, a
szobrász özvegye. Decemberben a mûvész halálának huszadik évfordulóján nagyszabású kiál-
lítást rendeztek Japánban, amelyre Budavár is meghívást kapott.

Vashegyi Györgyöt, a régizene kiemelkedõ szakértõjét, az Orfeo zenekar és a Purcell Kórus
alapítóját és vezetõjét választották október 10-én a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökévé. A
Budavári Önkormányzat 2003 óta támogatja a zenekart és a kórust, az együttmûködés ered-
ményeként több régizenei mû hazai õsbemutatójának megszületésében vehetett részt a
kerület.

Október 22-én avatták fel a Budai Várban, az Anjou sétáyon a Reformáció 500 Emlékév
tiszteletére létrehozott Reformáció Emlékforrást. A Reformáció Emlékbizottság támogatásá-
val és a Budavári Önkormányzat közremûködésével megvalósult emlékhelynél Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter Nagy Gábor Tamás
polgármester, Illés Dávid református esperes és
dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a
Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa
mondott köszöntõt. Áldást osztott Gáncs
Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke. A felszólalók azt hangsúlyozták,
hogy a reformáció elválaszthatatlan a magyar
történelemtõl. A kutat és a környezõ díszburko-
latot Kovács Miklós tervezte, a kivitelezést a
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Laki Zrt. végezte, a kút létrehozásának költségeit az állam finanszírozta. A Budavári
Önkormányzat saját költségvetésébõl a kút környezetét szépítette meg: a területet speciális
prágai kövezettel burkolta le a Budavár testvérvárosából, a cseh fõvárosból érkezett DAP cég.

A Reformáció Emlékhetében – október 22–
október 31. között – a kerületben számos
programmal ünnepeltek: koncertek, kiállítá-
sok, filmvetítés várta az érdeklõdõket. A
Várnegyed Galériában szeptemberben Kósa
Klára kerámiamûvész és Simon Ilona
grafikus, könyvmûvész Szavak, gyöngyök,
virá gok címû kiállítása a reformáció 500. év -
fordulója elõtt tisztelgett. Októberben
Richly Zsolt, Balázs Béla-díjas rajzfilmren-
dezõ, grafi kus, Érdemes és Kiváló Mûvész Luther Márton élete álló- és mozgóképeken címû
kiállítását tekinthették meg, a Jókai Anna Szalonban pedig részleteket vetítettek a filmbõl.
Október 28-án avatták fel az evangélikus gyülekezet Fortuna utca 25. alatti mûemlék
épületét. A közel egy éves felújítási munkálatok eredményeként új rendezvénytermet,
paróki át és vendégszobát alakítottak ki az épületben, amelynek a tetõzetét is kicserélték. A
felújítást az I. és a II. kerületi önkormányzat is támogatta. A programsorozat fáklyás fel -
vonulással zárult, a menet a Bécsi kapu téri evangélikus templomtól a Szilágyi Dezsõ téri
református templomhoz vonult.

45



Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján a Tabáni ’56-os
emlékmûnél tartotta megemlékezését az Önkormányzat. Boross Péter, a Magyarország volt
miniszterelnöke ünnepi beszédében azt hangsúlyozta: ’56 hõsei azt üzenik a mának, hogy mi,
magyarok nem fogadjuk el, amit ránk akarnak erõszakolni, mi a szabadságot akarjuk. A
megemlékezésen Újlaki Dénes Jászai Mari-díjas színmûvész, Érdemes Mûvész idézte fel az ’56-
os eseményeket, és személyes emlékeirõl is beszélt a közönségnek.

Õsszel új Környezettudatossági programot hirdetett az Önkormányzat: a kertekben összegyûlt
zöldhulladékot, avart, gallyakat október, november és december hónapokban térítésmente-
sen elszállíttatták a lakóingtalanoktól. Az összegyûjtött zöldhulladékot komposztolják és
vissza juttatják a természetbe. Az Önkormányzat ingyenes programja nagy sikerrel zárult, az
avar összegûjtésével több száz lakó segítette a környezettudatos feldolgozást.

Az október végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen többek között emléktáblák elhelye -
zésérõl is döntöttek. A Markovits Iván utca 2. számú épületen emléktábla hívja fel majd a fi -
gyelmet az utca névadójára, aki a magyar gyorsírási rendszert megalkotója volt. A Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) javaslata alapján bronz mellszobrot állítanak Valero Antal
selyemgyárosnak, aki az 1850-ben megalakult Kereskedelmi és Iparkamara elsõ elnöke volt.
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2017-ben ünnepelte függetlenségének centenáriumát
Finnország. Ebbõl az alkalomból a budapesti Finnagora
Finn Kulturális Intézet számos programmal emlékezett.
Irodalmi mûsorokat, koncerteket rendeztek, a Gellért -
hegyi vízesésénél pedig fényfestéssel idézték meg az északi
fényt. A Zeneakadémián a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának díszelõadása köszöntötte Finnországot. A
koncert egyúttal azok elõtt a magyar zenészek elõtt is tisztel-
gett, akik nagy szerepet töltöttek be a finn zenei életben és
zenepedagógiában, és bemutatta, hogyan lett Finnország a
függetlenség évtizedei alatt a klasszikus zene „kicsiny nagy-
hatalma”.

A Várnegyed Galériában két
kortárs festõmûvész, Mikola
Nándor magyar és Carl Wargh
finnországi svéd gyökerekkel
rendelkezõ mûvész mutatko-
zott be az Északi tájak magyar
és finn ecsettel címû kiállítá-
son, amelyet Petri Tuomi-
Nikula, Finnország budapesti
nagykövete és Eero Heinäluo -
ma, finn parlamenti képviselõ
nyitott meg.
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November 5-én a kiváló operaénekes, Liszt
Ferenc-díjas, Érdemes Mûvész Réti József tisz -
teletére avattak emléktáblát egykori lakhelyén. A
XX. század egyik legnagyobb belcanto tenorjaként
ismert mûvész a Naphegy utca 27. számú házban
élt és tanított. Az avatási ünnepségen László
Margit Liszt Ferenc-díjas, Kiváló és Érdemes
Mûvész, Réti József állandó partnere, valamint
Imre Gabriella, egykori tanítványa idézte fel
emlékeit az operaénekesrõl. Az emléktábla Farkas
Ádám Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászmûvész
alkotása.

Novemberben sajtótájékoztatón mutatta be az
Önkormányzat vezetése a Beethoven Budán 2018
programsorozatát. Beethoven budai fellépésének
218. évfordulójára neves elõadó mû vészek koncert-
jeivel, filmvetítésekkel, házimuzsikálással emlé kez -
nek. A nagy sikerû kadenciaversenyek után
Budavári Beethoven Zene szerzõversenyt hir de tett
az Önkormányzat, amelynek részleteit Mácsai
János zenetörténész, a zsûri tagja ismertette.
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November 17-én adta át az Önkormányzat a saját beruházásában teljesen felújított Európa
Ligetet. A Vár tövében fekvõ park onnan kapta a nevét, hogy Pest, Buda, Óbuda
egyesítésének centenáriumán, 1973-ban az európai fõvárosok vezetõi közös kongresszusukon
egy-egy fát ültettek itt el. Az Önkormányzat nem pusztán a fák alatt elhelyezett, városneveket
jelzõ táblákat cserélte ki, de rendezte a területet, megújította a sétautakat, a padokat és a
közvilágítást is. A liget végében lévõ egykori elavult beton sportpálya helyén zárható, öntött
gumiburkolatú pályát és kültéri fitneszparkot építettek.

Folytatódott az Önkormányzat fásítási programja: õsszel elsõsorban az üres fahelyeken pótol -
ták a növényeket többek között az Aranyhal utcában, a Vérmezõ úton, a Naphegy utcában, a
Pauler utcában, a Bugát és a Korlát lépcsõnél, a Mészáros utcában és a Gellérthegyen.

A száz százalékban magyar tulajdonú EuroCable Magyarország Kft. megkezdte a vári
épületeken belül az optikai hálózat kiépítését, amelyet valamennyi ingatlanhoz eljuttatnak.
Korábban az Úri utcában és a Táncsics Mihály utcában egyáltalán nem volt lefektetve gerinc -
hálózat, így a Várban élõk csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudtak internetet használni
és kábeltelevíziós szolgáltatást igénybe venni.

Év végéhez közeledve a Budavári Önkormányzat és a Közbiztonsági Közalapítvány együttesen
mondott köszönetet a kerületben dolgozó rendõröknek és tûzoltóknak, munkájukat pénzju-
talommal ismerték el. Az eseményen Árvai Zoltán, a Hilton Szálloda igazgatója is elismeréssel
szólt a kerület közbiztonságáról, a rendõrség munkájáról.
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Minden önkormányzati lakást
szén-monoxid-érzékelõvel szerel
fel az Önkormányzat, hogy meg -
elõzzék az esetleges tragédiákat.
A kerület 1300 darab olyan ma -
gas minõségû riasztót vásá rolt,
amelyek megfelelnek a katasztró-
favédelmi elõírásoknak. A prog -
ramot novemberben indították
el, a Gamesz munkatársai vala-
mennyi bérlõnél szakszerûen fel-
szerelik a készüléket. A kerület
éves szinten mintegy 60-70 mil-

lió forintot költ kémények felújítására, bélelésére, de ezzel együtt sem zárható ki azonban a
szén-monoxid visszaáramlása a lakótérbe.

A hónap végén több jeles alkotó – Jókai Anna, Babits Mihály, Jankovich Ferenc – szüle -
tésének évfordulóját is ünnepeltük a kerületben. November 24-én Jókai Annára emlékeztek
az írónõrõl elnevezett Szalonban. A Budavári Önkormányzat által szervezett rendezvényen
filmvetítéssel és irodalmi mûsorral emlékeztek. Az írónõ mûvein keresztül közösséget tudott
teremteni, s hogy erre milyen nagy az emberek igénye, azt jól mutatja a Szalon népszerûsége
is, amely Jókai Anna szellemiségét képviseli.

November 26-án Babits Mihály születésének évfordulóján a költõ Vérmezõn álló szobránál
Nagy Gábor Tamás polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy Babits egyszerre féltette a
magyarságot és az európai mûveltséget. – Üzenete éppen ezért ma is aktuális – tette hozzá.

November 29-én Jankovich Ferenc születésének 110.
évfordulóján a Kossuth-díjas költõ, író, mûfordító egyko-
ri lakóházánál, a Mátray utca 9. számú épületnél tartot-
tak koszorúzást. Jankovich Ferenc különleges szerzõje a
magyar irodalomnak: írt verseket, ifjúsági regényeket és
történelmi nagyregényeket is, ugyanakkor közel állt
hozzá a zene. Az õ szerzeménye a „Sej, a mi lobogónkat
fényes szelek fújják” kezdetû dal szövege. A megemlékezés
a Jókai Anna Szalonban folytatódott, ahol este mások
mellett Czigány György író, Baranyay László zongora mû -
vész, Incze Ildikó és Galkó Balázs színmûvészek idézték
fel Jankovich Ferenc mûveit.
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November 28-án ünnepelte 100. születésnapját a kerületben élõ Veszely Jelena szobrász -
mûvész, a jeles alkalomból a Budavári Önkormányzat is köszöntötte az ünnepeltet.

Átadták az Önkormányzat beruházásában felújított Ponty utcát és Halász utcát. Az augusztus-
ban kezdõdött munkálatok során a korábbi kopott kockakövek helyett mindkét utcában új
aszfaltburkolatot építettek ki, jelentõsen csökkentve ezzel a csúszászveszélyt a téli idõszakban.
A járdát vágott, bazalt kockakõbõl alakították ki. A Halász utcában egy új sávot alakítottak ki,
gyorsítva ezzel a rakpartra tartó forgalmat.

A Budavári Önkormányzat és a Budapest Fõváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztálya közös életvezetési programsorozatot indított a Vízivárosi Klubban.
A tavaszi és õszi elõadásokon a meghívott szakemberek olyan gyakorlati tanácsokkal segítették
a résztvevõket, amelyekkel egészségesebben, boldogabban, stresszmentesebben élhetik
minden napjaikat. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok a senior korosztály számára tartott
elõ adást a mozgás fontosságáról. 
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November 30-án tartották a Tabán moziban
az Így nevettünk egykor… címû filmklub utol-
só elõadását. Az évad során az elmúlt ötven
év szatíráikus jétékfilmjeibõl válogattak a
szerve zõk, Nagy Gábor Tamás polgármester
vendégei volt mások mellett András Ferenc
Kossuth-díjas filmrendezõ, Gundel-Takács
Gábor televíziós mûsorvezetõ, Bán János
Jászai-díjas, Érdemes Mûvész, Ujlaki Dénes,
Jászai-díjas, Érdemes mûvész és Pálos György
rendezõ.

November végén nyitott meg a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont területén az Oxygen
Wellness által üzemeltetett fedett jégpálya. Tanítási idõben a kerületi iskolák és óvodák ingye-
nesen használhatják a pályát.

A november végén megtartott Képviselõ-testületi ülésen úgy döntött az Önkormányzat, hogy
2018-ban sem emeli az építményadó és a telekadó mértékét. Így 2015 óta gyakorlatilag vál-
tozatlan a két helyi adó mértéke a kerületben. Arról is döntött a Képviselõ-testület, hogy a
Litea Könyvesbolt részére a Vörös Sün házban biztosít helyiséget. A Bakó Annamária által
vezetett népszerû szellemi mûhely október végén zárt be a Hess András téren, mert az üzlet-
nek helyt adó épület teljeskörû felújítását készítik elõ.
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December
December 1-jén Kányádi Sándor, Budavár díszpolgára, Kossuth-díjas költõ, író, mûfordító
különleges elismerést, irodalmi kategóriában Prima Primissima Díjat vehetett át a
Mûvészetek Palotájában. Kányádi Sándor költészetét az anyanyelv megtartó ereje és az erdélyi
kisebbségi lét témaköre határozzák meg, verseiben a magyarság sorskérdéseire keresi a választ.

December 2-án Marék Veronika, a kerületben élõ meseíró, grafikus ünnepélyes kulcsátadó
ceremónián vette át a Mesemúzeum kulcsát. Kányádi Sándor, Csukás István, Halász Judit,
Lackfi János és Szabó T. Anna után egy éven keresztül a máig népszerû Boribon és
Annipanni, Kippkopp és Tipptopp mesék alkotója õrzi a Döbrentei utcai Mesemúzeum és
Mesemûhely kulcsát. Az Önkormányzat egymillió forinttal járul hozzá a mindenkori „kulcs -
õr” munkájához, aki a rendelkezésre álló összegbõl különbözõ gyermekprogramokat ren-
dezhet meg.



December 3-án tartják a Fogyatékkal Élõ Emberek Világnapját. Ebbõl az alkalomból rendezte
meg Budavár testvérvárosa, Regensburg az Elsõ Inklúzió Kerekasztal konferenciát, amelynek
célja az volt, hogy a résztvevõk közösen keressenek megoldást a fogyatékkal élõ embereknek
a napi szinten felmerülõ problémákra. Az I. kerületet a Mozgássérült Emberek Önálló Élet
Egyesülete képviselte. Ungvári Mihályné többek között az Önkormányzat által az iskolákban
elindított érzékenyítõ programot mutatta be Regensburgban.

Adventre ünnepi díszbe öltözött a kerület: a Mária tér, a Vízivárosi klub elõtt a Batthyány
utca egy része, a Naphegy utca, a Szentháromság téren álló hatalmas fenyõfa és természetesen
a Városháza díszkivilágítást kapott. Ugyancsak ünnepi fények várták a gyerekeket a kerületi
játszótereken. Az Önkormányzat karácsonyfát állított a Krisztina téren, a templom mellett.

A Karácsony elõtti négy hétvégén ismét koncertekkel várta az Önkormányzat a kerületben
élõket. November utolsó vasárnapján, az Örök élet vasárnapján Malek Andrea énekesnõ és
az Octovoice Énekegyüttes Robert Ray amerikai zeneszerzõ Gospel miséjét adta elõ.
December elsõ hétvégéjén az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus régizenei koncertje varázsolta
el a közönséget. December 10-én az Istvánffy Kamarakórus mutatkozott be, mûsorukon gre-
gorián dallamok szerepeltek. December 17-én, az utolsó koncerten Ránki Fülöp zongo-
ramûvész klasszikus és romantikus szerzõk mûveibõl összeállított hangversenye csendült fel a
Városházán. A koncertek elõtt egyházi vezetõk osztották meg gondolataikat az ünneprõl és
meggyújtották a kerület adventi koszorújának egy-egy gyertyáját.



December 8-án sajtótájékoztatón mutatta be a
Mátyás-templom vezetése a felújított Budavári
Madonna-szobrot, amelyet valószínûleg a XV.
század elején készített egy ismeretlen mester. Az
alkotás a bûnt eltaposó Máriát ábrázolja, aki bal
karjában a kis Jézust tartja, jobb kezében pedig
egy jogart mutat fel. Vállát kendõ takarja, fején
szõlõlevél mintázatú korona nyugszik. A gyermek
a szentlélek szimbólumát, egy galambot tart a
kezében. Az európai mércével is kiemelkedõ
alkotás restaurálását 2013-ban kezdték el a
Budavári Önkormányzat és a Budai Vároltalmazó
Közalapítvány támogatásával. Prokop Mária
mûvészettörténész a bemutatón azt hangsúlyozta,
hogy nagyon különleges egy ilyen korú, közel 600
éves szobor esetében, hogy festésében megújulva,
de eredeti kompozíciójában látható.

Wagner Nándor szobrászmûvész halálának 20. évfordulóján Japánban nagyszabású konferen-
ciával emlékeztek a Magyarországon született, Japánban élt szobrászmûvészre. A december 4–
10. között megrendezett eseménysorozaton részt vett Nagy Gábor Tamás polgármester is,
hiszen Wagner Nándor két alkotása – a Filozófiai kert és a Földanya – az I. kerületben van.
A polgármester Tokióban találkozott Tanaka Daisukével, Tokió Nakano városrészének pol-
gármesterével és Idei Ryosukéval, Nakano városrész képviselõ-testületének elnökével is.

December 12-én tartották meg az év utolsó Márai Szalonját, amelynek vendége ezúttal
Felföldi Anikó színésznõ, a Fõvárosi Operettszínház örökös tagja volt. Az év második felében
Szigethy Gábor meghívására ellátogatott a szalon közönségéhez Meskál Tibor, a budapesti
Corinthia Hotel ügyeletes igazgatója, Tóka Ágoston Junior Príma-díjas orgonamûvész,
Sándor György humoralista, Hegyi Dóra énekmûvész, Mórocz Tamás gitármûvész, valamint
Bolyki János, Légli Ottó és Vida Péter borászok. A bor mellé kínált falatokról pedig a La
Fiesta Party Service gondoskodott.

Decemberben, az év utolsó Képviselõ-testületi ülésen elfogadták a kerület költségvetését,
amely jelentõs fejlesztési és felújítási terveket tartalmaz, így többek között a Batthyány tér, a
Kapisztrán tér, a Táncsics Mihály utca, az Anjou sétány és a Bécsi kapu tér környezetének a
felújítását. A Maros utcai szakrendelõ alagsorában új, a laborvizsgálatokhoz szükséges helyi -
séget alakítanak ki és teljesen felújítják a Mikó utcai gyermekrendelõt. A Toldy utcai óvodá -
ban hõszigetelési munkákat terveznek, és a Czakó utcai Sportközpontban is jelentõs fejlesz -
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téseket hajtanak majd végre. A képviselõk megtárgyalták és elfogadták a kerületi klíma-
stratégiát is, amelynek célja, hogy segítse a lokális klímatudatosság kialakítását és felhívja a
figyelmet arra, hogy helyben is sokat tehetünk a klímaváltozás hatásainak csökkentéséért.

Az Önkormányzat különbözõ támogatásokkal segítette az ünnepi készülõdést. A kerület-
ben élõ 80 év feletti polgárok, a rászoruló nyugdíjasok számára 8000 forint értékû Erzsébet-
utalványt, a nagycsaládosoknak pedig 5000 forint értékû karácsonyfa-vásárlási utalványt
ajándékoztak. A kerületi egyházközösségeknek 200-200 ezer forintot adott az Ön kor -
mányzat, hogy azoknak is jusson az ünnep fényébõl, akik a közösség támogatására szorul-
nak. Az egyházak az önkormányzati támogatásból tartós élelmiszereket és ajándékokat
vásároltak.

Az ünnepi ráhangolódást segítette a Várnegyed Galéria decemberi kiállítása is: a Tûzben
született címû tárlaton Morelli Edit Ferenczy Noémi-díjas, Szent Adalbert-díjas képzõmûvész
tûzzománc alkotásait tekinthették meg a látogatók. A kiállítást Jelenits István Széchenyi-díjas
piarista szerzetes és Feledy Balázs M. S. mester-díjas mûvészeti író nyitotta meg.

Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójára emlékezett december 16-án a Budavári
Önkormányzat és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola. Az Európa Ligetben felállított
Kodály-szobornál Nagy Gábor Tamás polgármester mondott köszöntõt, a kórusiskola diákjai
pedig zenével tisztelegtek névadójuk elõtt. A nap folyamán Sebestyénné Farkas Ilona

zenepedagógus vezetésével villámcsõ -
dület is szervezõdött Kodály Zoltán
szobránál: több kórus részvételével
igazi öröm-éneklést tartottak, ame-
lyet az M5 televízió élõ ben közve tí -
tett.

Ugyanezen a napon került sor a
Magyar Örökség-díjak átadására. Az
elismerést ezúttal Bakó Annamária,
Budavár Díszpolgára, a Litea
Könyvesbolt és Teázó vezetõje is átve-
hette „irodalomközvetítõ és könyves
szolgálatáért”. A Magyar Örökség
címet igazoló aranyjelvényt és az
oklevelet Poprády Géza könyvtáros
adta át, a laudációt Szigethy Gábor
irodalomtörténész mondta.
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Délután a Sándor-palotában is ünnepi eseményt tartottak: letette állampolgári esküjét az
egymilliomodikként honosított külhoni magyar és családja. A vajdasági Lajkó Miklós és
felesége, valamint két fiuk esküjét Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere vette ki. Az
eseményen, amelyen részt vett mások mellett Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Orbán
Viktor miniszterelnök, Áder János államfõ mondott köszöntõt az egymilliomodik honosított
magyar állampolgár tiszteletére.

Az Önkormányzat egyik kedves hagyománya, hogy az
adventi idõszakban egy-egy koszorúval jelöli meg azon
mûemlékházakat, amelyek felújítása az adott évben
történt meg. December 18-án számos mûemlékházra
került ilyen koszorú, hiszen az Önkormányzat a Gamesz
közremûködésével mintegy húsz lakóépületen végzett
nagyobb volumenû felújítást.

December 23-án a Várkert Bazárban látta vendégül az
Önkormányzat a kerületi nagycsaládosokat és az idõs,
magányos embereket. Délelõtt a kicsiket Farkasházi
Réka zenés mûsora szórakoztatta, majd a gyermekek
személyre szabott ajándékokat kaptak. Délután Tóth
Verát hallgathatták meg az idõsek, akiknek Nagy Gábor
Tamás polgármester és a Képviselõ-testület tagjai
ajándékokkal is kedveskedtek.
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