


Köszöntõ
Január hagyományosan a számvetés és a jövõbetekintés ideje.
Mindannyian számba vesszük, hogy milyen évet hagyunk magunk
mögött és mindenki felteszi magának a kérdést, hogy mi vár ránk az
új esztendõben? Ugyanígy tesz Önkormányzatunk is, amikor év elején
összeállítja Önöknek a Beszámolót, amely kronológiába szedve, szin-
te naptárszerûen számol be közös évünkrõl.  

Mi,budaváriak sikeres évet hagytunk magunk mögött, mondhatni, új
mérföldkõhöz érkeztünk. Harminc év után végre ismét megnyitotta
kapuit a felújított Várkert Bazár. Hetven év után eltûnt a Várból az
utolsó háborús sebhely, és már csak emlék a Szentháromság téren a
kifordult kockakõ, a Batthyány tér repedezett járdája, az elhanyagolt
Clark Ádám tér vagy a Rudas fürdõ lepusztult épületrésze. Lépésrõl-lépésre haladva, a Kormánnyal és
a Fõvárossal együttmûködve vagy éppen saját erõbõl sikerült újjáépítenünk a kerületre jellemzõ tere-
ket, utcákat. A munkálatok során akadtak kisebb-nagyobb gondok, és sokszor nem minden olyan
könnyedén zajlott, ahogyan azt a tervezõasztalnál elképzeltük, de közös erõvel megoldottuk a problé-
mákat és az eredmények – azt remélem – mindannyiunkat kárpótolnak. 

Hiba lenne azonban elégedetten hátradõlni, hiszen feladatunk bõven van még. A közeljövõben fel-
gyorsul a munka a Nemzeti Hauszmann Bizottságban és megkezdõdik a Budai Várra valamint a
Palotanegyedre vonatkozó tervek kidolgozása is.  

Az év eleje az újrakezdés idõszaka. Sokan megfogadják, hogy egészségesebben élnek, többet mozognak,
míg mások újító ötletekkel, új elhatározásokkal vágnak neki az évnek. A Budavári Önkormányzat azt
szeretné, hogy a kerületi intézményekben mindenki barátokra leljen, megtalálja a maga közösségét.
Várjuk Önöket a Várnegyed Galéria, a Mesemúzeum vagy a Budavári Mûvelõdési Ház kulturális és
közösségi programjain, ünnepeinken, rendezvényeinken. Bátorítjuk Önöket, hogy éljenek a sportolá-
si lehetõségekkel a népszerû Czakó-pályán vagy éppen a Vízivárosi Klub tornaóráin. 

A találkozás és a közös együttlét reményében kívánok Önöknek sikerekben és egészségben gazdag,
békés esztendõt!

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



JANUÁR 

Január 3-án Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megáldotta az I. Kerületi
Rendõrkapitányságot. Ez volt az elsõ alkalom, hogy a kardinális áldást osztott rendõrségi épü-
letben.

A Várnegyed Galéria a tavaszi évadban számos nívós kiállítással várta az érdeklõdõket. Év ele-
jén Kárpáti Tamás újságíró különleges és egyedülálló gyûjteményét, a Hungarikonokat ismer-

hették meg a látogatók. Februárban a kerületben élõ
Benkõ Cs. Gyula Ferenczy Noémi-díjas festõmûvész mun-
káit mutatták be, majd Szakács Imre õsi mitikus motívu-

mok és szakrális jelképek ihlet-
te képeit lehetett megtekinteni.
Májusban a lendvai születésû
Gálics Istvánnak (Štefan Galic)
grafikusnak rendeztek emlékkiállítást. A fiatalon, 1997-ben elhunyt grafikus egyedi fametsze-
tei révén számos elismerést kapott, mûvei nemzetközi szinten is ismertek. A tárlatot Šimonka
Tanja mûvészettörténész nyitotta meg, a résztvevõket a szlovén nagykövet-asszony köszöntötte.
Júniusban, az évad zárásaként a kerületi mûvésztanárok alkotásait mutatták be a Batthyány
utcai kiállítóteremben.

Január 20-án L. Simon László kormánybiztos, az Ybl Emlékbizottság elnöke hirdette meg az
Ybl-emlékévet, amely a 200 éve született építész munkásságát volt hivatott bemutatni. A csak-
nem 200 programot felvonultató emlékév széles körû összefogás eredményeként valósult meg,
és egyik kiemelkedõ eseménye a Várkert Bazár megnyitása volt.
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A lendvai mûvész jellegzetes egyedi fametszete

Gálics István (1944-1997)



1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar
Kultúra Napját. A Budavári Önkormányzat
hagyományosan a Batthyány téren, Kölcsey
Ferenc szobránál tartja rendezvényét. Furkó
Zoltán, az azóta már elhunyt irodalomtörté-
nész beszédében a Himnusz költõjét méltat-
ta. Mint mondta, vallásos és filozófiai szere-
tettel fordult a haza felé, ennek bizonyítéka
nemzetünk imádsága is. Az emlékezés része-
ként a Budavári Önkormányzat, a Kölcsey
Társaság, a budavári civil szervezetek és
kerületi iskolák helyezték el koszorúikat a
szobornál. A Magyar Kultúra Napján más
kerületi intézmények is színes programok-
kal várták az érdeklõdõket. A Magyarság
Házában táncelõadással, az Országos
Széchényi Könyvtárban tárlatvezetéssel
ünnepeltek.

Ezen a napon, Cseh Tamás születésnapján
nyitott meg a Cseh Tamás Archívum a
Budai Várban. Az Úri utcai egykori
Majláth-palotában lévõ intézmény tudomá-
nyos hitelességgel dolgozza fel a zenész élet-
mûvét. A 2009-ben elhunyt mûvész öröksé-
gét felelevenítõ ünnepségen Halász János
kultúráért felelõs államtitkár mondott
köszöntõt. 

Az enyhe télnek köszönhetõen már február-
ban megkezdõdhettek a kerületben a felújí-
tási és karbantartási munkálatok. Többek
között elvégezték az Esztergomi rondella
burkolatának felújítását és a terület részleges
parkosítását. Folytatódott a vári útfelújítási
program is a Dísz téren. 
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Kölcsey Ferenc szobra a Batthyány téren
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FEBRUÁR

A 2014-es évben számos fejlesztés történt a kerületi játszótereken. Elsõként a Horváth-kerti
játszóteret kerítették körbe, hogy az Attila út és a Krisztina körút által határolt parkot rende-
zettebbé és tisztán tarthatóvá tegyék. 

Február közepén rendkívüli ülésen tárgyalta a Képviselõ-testület az önkormányzati adósságkonszo-
lidációt. Ismeretes, hogy a Kormány több lépésben vállalta át a települések tartozását. Elõször a
megyei önkormányzatokat, majd 2012 decemberében az ötezer fõ alatti településeket szabadítot-
ták meg a teljes adósságtól. 2013 elsõ negyedévében az ötezer fõnél nagyobb települések esetében
az adósság 40–70 százalékát vette át az állam. Az utolsó ütemben, 2014 elején az állam a fennma-
radó tartozásokat is átvállalta valamennyi település esetében. A Budavári Önkormányzat úgy dön-
tött, hogy él a lehetõséggel, így mentesült a 2006-ban kibocsátott fejlesztési célú kötvény visszafi-
zetésétõl.

Budapest ostroma és a fõváros által elszenvedett pusztítás a második világháború történeté-
nek legkegyetlenebb lapjaira tartozik – mondta Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára február 12-én a
Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
közös megemlékezésén. A Magdolna-toronynál összegyûltek, a még élõ bajtársak az 1945-ben
a budapesti harcokban hõsi halált halt katonákra és polgári áldozatokra emlékeztek. 

Rendezett játszótér a Horváth-kertben



A február végén megtartott
Képviselõ-testületi ülésen döntöt-
tek a kerület költségvetésérõl. Az
elmúlt évek kiegyensúlyozottságá-
nak, valamint az elnyert európai
uniós pályázatoknak köszönhetõen
2014-ben több mint 21 milliárd
forintból gazdálkodhatott az
Önkormányzat. Így a kerület saját
forrásból finanszírozhatott olyan
nagyarányú, több száz millió forin-
tos fejlesztéseket, mint például a
Batthyány tér vagy a Clark Ádám
tér felújítása. A költségvetés biztos

forrást jelentett az intézményi felújításokra és a tematikus játszótér-építési program folytatásá-
ra is. Emellett az Önkormányzat csatlakozott a Kormány rezsicsökkentési programjához. 2014-
ben nem emelték a lakbéreket, a bérlakásban élõ, mellékvízmérõvel nem rendelkezõ lakók
esetében pedig márciustól 15 százalékkal csökkentették a víz- és csatornadíj átalányát. A
Budavári Önkormányzat döntésével annak a lakossági elvárásnak a megvalósulását segítette,
hogy a rezsiterhek az európai átlagnak megfelelõ árszínvonalra csökkenjenek.

Szociális kérdésekrõl is határoztak a képviselõk: 7500 forintról tízezer forintra emelték
azt az összeget, amelyet a Szociális Kártyán keresztül juttat az Önkormányzat a rászorulók-
nak. Ismert, hogy a Szociális Kártya bankkártyaként mûködik, és a boltokban csak alapve-
tõ élelmiszerek vásárolhatók vele. Bevezették a húsvéti és a karácsonyi támogatás rendsze-
rét is: a 80 év felettieket, a rászoruló csalá-
dokat és nyugdíjasokat a két ünnep elõtt
8000 forint értékû Erzsébet-utalvánnyal
segíti az Önkormányzat.

MÁRCIUS
Nõnap alkalmából a kerület vezetése az idõs-
klubokban pezsgõvel és virággal köszöntötte
a hölgyeket. A polgármester az eseményen
köszöntõn úgy fogalmazott: nem elég egyet-
len ünnepnapon megemlékezni a hölgyek-
rõl, hiszen megérdemelnék, hogy minden
nap köszöntsék õket.
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Emelkedett a szociális juttatások összege

Kerületi hölgyek köszöntése



Március 15-én a kerület lakói számára
hagyományos helyszínen, a Dísz téri
Honvéd Emlékmûnél tartotta megemléke-
zését a Budavári Önkormányzat. A jeles
napra az Önkormányzat letisztította az
emlékmûvet, amely így eredeti pompájá-
ban várta az ünneplõket. Nagy sikert ara-
tott a kerületben élõ Tolcsvay László zene-
szerzõ, énekes, aki a Nemzeti dal általa
megzenésített változatát adta elõ. Az
ünnepségen az Önkormányzat, a pártok
képviselõi, a helyi civil szervezetek és az
iskolák helyezték el koszorúikat.

Március idusán a Budai Várban családi
és hagyományõrzõ programok, huszárbe-
mutatók és táncház várta az érdeklõdõket.
A több helyszínen zajló rendezvényekre
sokan látogattak el.
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Családi programok az I. kerületben



A nemzeti ünnepen Kossuth-díjat kapott Takács Klára Budavárért Emlékéremmel kitüntetett
operaénekes és Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést vehetett át Dévény Anna gyógy-
tornász, mûvészitorna-szakedzõ, Budavár Díszpolgára. 

Március 20-án újra megnyitott a Tabán mozi, új nevén a Tabán Kinotéka a Krisztina körúton.
Az Önkormányzat a Mentsük meg a Tabán mozit! kezdeményezés mellé állva vállalta, hogy
évente ötmillió forinttal segíti Buda utolsó filmszínházának mûködését. A nyitás elõtt teljes
körû felújítást és mûszaki fejlesztéseket végeztek, így nívós tartalmi és szolgáltatási kínálat várta
– és várja azóta is – a vendégeket. Jelentõs kedvezményeket biztosítanak a kerületben élõk szá-
mára: a 18 óra elõtti elõadásokra a kerület diákjai, valamint a 60 év felettiek fél áron válthat-
nak jegyet.

Március 21-én a Budapesti Történeti Múzeumban egyedülálló tárlat nyílt: Festõk a tükörben
címmel az Uffizi Képtár gyûjteményének egy részét, 24 magyar mûvész önarcképét tekinthet-
ték meg az érdeklõdõk. A festményeket 2013 õszén, a magyar–olasz kulturális évadban az
Uffizi Képtár önálló kiállításon mutatta be, majd ezt az Önkormányzat támogatásával a hazai
közönség is megismerhette. Érdekesség, hogy Magyarországon a Firenzébõl érkezett önarcké-
pek mellett a mûvészeknek egy-egy, itt-
honi gyûjteményekben lévõ alkotása is
látható volt. 

Március 24-én szabadtéri koncerttel és
kiállítással nyitotta meg kapuit a
Batthyány utca 26. szám alatt a kerület
legújabb találkozóhelye. A Vízivárosi
Klub célja, hogy helyszínt kínáljon az itt
élõknek, közösségeknek, civil szerveze-
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Bridzs-parti a Vízivárosi Klubban



teknek programjaikhoz. A klubban mindenkit szívesen várnak egy kellemes beszélgetésre, tár-
sasjátékra, olvasásra vagy éppen kártyapartira. A helyiség elõtti terecske arra is alkalmas, hogy
a programokhoz szabadtéri események kapcsolódhassanak.

Március 26-án Arcok a Várnegyedbõl címmel Kaiser Ottó kiállítása nyílt meg a Városházán.
A neves fotómûvész – aki maga is a Vár lakója – az itt élõkrõl készített portrékat, velük, álta-
luk mutatta be a városrész igazi arcát. A képeken ismert személyiségek is felbukkantak. Mások
mellett Takács Klára operaénekes, Gór Nagy Mária színésznõ, Herczku Ágnes népdalénekes,
Zsombori Erzsébet festõmûvész, Boros Marietta néprajzkutató és Ponori Thewrewk Aurél csil-
lagász is látható volt a fekete-fehér fotókon.

Március 28-án adta át az Önkormányzat a megújult Batthyány teret. A szervizutakkal hatá-
rolt részen a töredezett, balesetveszélyessé vált aszfaltburkolatot tégla hatású térburkolatra
cserélték, felújították a zöldfelületeket, új ivókutat, padokat, szemeteseket helyeztek ki, vala-
mint Budavár típusú kandeláberekkel kiépítették a közvilágítást is. Ezzel nem csupán szebb,
de biztonságosabb is lett Budapest egyik legnagyobb forgalmú tere. A mintegy 100 millió
forintos felújítást, a térrendezést az Önkormányzat saját forrásból finanszírozta. Nagy
Gábor Tamás polgármester az avatáson elmondta, hogy az elvégzett munka inkább „szépé-
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szeti beavatkozás”, hiszen a teljes rendezés elõfeltétele, hogy az itt várakozó buszok számát
erõteljesen csökkentsék. Erre azonban csak a budai fonódó villamos megépítése után nyí-
lik lehetõség. 

Március 29-én tartották meg a hagyományos
kerületi nagytakarítást, amely mostanra már igazi
közösségi programmá nõtte ki magát. Lakók, kép-
viselõk, az Önkormányzat dolgozói kitisztították a
virágágyásokat, és új virágokat, cserjéket ültettek
el többek között a Linzi lépcsõnél, a Hattyú és a
Batthyány utca találkozásánál, a Körmöci lépcsõ-
nél, a Mátray utca–Logodi utca sarkon és a vári
játszótéren. A Naphegy téren a hiányos sövényt
pótolták ki, míg az Aladár utcában fákat is ültet-
tek. Tavasszal a FÕKERT Nonprofit Zrt. megbí-
zásából 25 fát telepítettek az Attila úton, 32 fát a
Bem rakparton.

ÁPRILIS
Április 1-jén körzeti megbízotti iroda nyílt a Budai Várban,
a Tárnok utcában. Az eseményen Papp Károly altábornagy,
országos rendõrfõkapitány és dr. Tóth Tamás dandártábor-
nok, budapesti rendõrfõkapitány is részt vett. Papp Károly
arra hívta fel a figyelmet, hogy a körzeti megbízotti szolgálat
legnagyobb erénye, hogy közvetlen kapcsolatot teremt a
rendõrség és a lakosság között, hozzájárul az információk
átadásához, és ezáltal a bûncselekmények megelõzéséhez. A
kerületben is kiépített  rendszer szerint az önkormányzati
választási körzetekhez igazítva összesen tíz körzeti megbízott
teljesít szolgálatot. 

Április 3-án befejezõdött a Várkert Bazár felújításának elsõ
üteme: Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára az épület
mûemléki részei készültek el. Az újjászületett Várkert Bazárt
Orbán Viktor miniszterelnök, L. Simon László kormánybiz-
tos, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Bognár Árpád,
a kivitelezõ Swietelsky Kft. igazgatója adta át a nagyközön-
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Faültetés a Naphegyen



ségnek. Avatóbeszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a rekonstrukcióval a magyar
mûemlékvédelem történetébõl egy harminc éve éktelenkedõ szégyenfoltot sikerült eltüntetni.
A Várkert Bazár sorsa azt mutatja, hogy ha van egységes cél és egységes akarat, akkor a magya-
rok lenyûgözõ dolgokat tudnak létrehozni.

Az avatáson az Önkormányzat meghívására részt vett Bertrand du Vignaud, a World
Monuments Fund alelnöke is. A New York-i székhelyû nemzetközi mûemlékvédõ szervezet
európai vezetõje a Várkert Bazár „meg-
mentõinek” tiszteletére adott fogadáson
jelentette be, hogy a Várkert lekerült a
világ száz legveszélyeztetettebb mûemlé-
keinek listájáról. E nem túl dicsõséges
„kitüntetést” még 1997 nyerte el az épü-
let, a Budavári Önkormányzat ezzel pró-
bálta felhívni a figyelmet a páratlan építé-
szeti remekmû elhanyagolt sorsára. A
megnyitó utáni hétvégén idegenvezetõk
segítették a látogatókat, a 3 nap alatt 50
ezren keresték fel a Várkert Bazárt és a
Déli Paloták kiállításait.
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Ünnepi mûsor a Várkert Bazár átadásán

Bertrand du Vignaud, a World Monuments Fund alelnöke



Április 6-án tartották az országgyûlési választásokat, amelyen a Fidesz-KDNP pártszövetség
ismét kétharmados felhatalmazást kapott a választóktól. Budapest 1-es számú választókerület-
ében a Fidesz-KDNP jelöltje, Rogán Antal kapta a legtöbb szavazatot, így az új országgyûlésben
õ képviseli az I. kerületben lakók érdekeit.

Április 11. a Költészet Napja és egyben Márai Sándor
születésének évfordulója is. Az Önkormányzat minden
évben a Mikó utcai gesztenyefák árnyékában, az író
egykori lakóhelyénél álló Márai szobornál tart megem-
lékezést. 2014-ben Pozsgai Zsolt rendezõ méltatta,
Szabó Sipos Barnabás színmûvész pedig Márai legis-
mertebb könyvébõl, „A gyertyák csonkig égnek” címû
mûbõl adott elõ részleteket. 

Április 12-én tavaszköszöntõ családi napot tartottak a
Czakó utcai sportpályán. A résztvevõket ingyenes csalá-
di és sportprogramokkal, sportbemutatókkal, életmód-
tanácsadással várták. Természetesen nem maradhatott
el a gyermekek kedvence, az ugrálóvár sem.

A húsvéti ünnepkör jegyében április 13-án virágvasárnapi
koncertre hívták a komolyzene kedvelõit. A Városháza aulájá-
ban a Vízivárosban élõ Baranyay László Liszt-díjas zongoramû-
vész adott nagy sikerû koncertet. Baranyay László nem pusz-
tán elismert zongorista, de neves egyetemi tanár is, aki több
zongoristagenerációt nevelt fel, mûhelye számos verseny-
gyõztes mûvészt adott a világnak.

A kerületben élõk már jól tudják, hogy minden hónap utolsó
keddjén a Márai Szalon ingyenes rendezvényei, irodalmi dél-
utánjai várják õket az Önkormányzat Dísztermében. Szigethy
Gábor az év elsõ felében is érdekes programokat szervezett.
Mások mellett L. Simon László kormánybiztos, Pokorni
Zoltán polgármester, Karinthy Márton rendezõ, színházigaz-
gató, Mécs Károly és Tordai Teri színmûvészek anekdotáztak
a közönségnek. A beszélgetéseken különbözõ borászatok
mutatták be boraikat, a vendégek megkóstolhatták a
Heimann Családi Borbirtok, a Vesztegombi Pince vagy a
Szent Gaál Pincészet nemes italait.
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Pozsgai Zsolt rendezõ a Mikó utcában

Baranyay László zongoramûvész



Április 22-én, a Föld Napján avatták fel az
Önkormányzat által kibõvített és felújított
Tabáni Tanösvényt. Az Orvos lépcsõtõl induló,
száz állomást, valamint madár- és denevérodú-
kat magában foglaló, közel egy kilométeres séta-
úton a látogatók számos különleges, a Kárpát-
medencében õshonos növényt ismerhetnek
meg, köztük a XVII. században ültetett híres
tabáni eperfát is. Dr. Lányi András író-filozófus
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szelíd, kevés-
bé látványos, de annál fontosabb beruházásról
van szó, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az erre
járók rácsodálkozzanak a velünk élõ természet-
re, és kedvet kapjanak a kirándulásra. A meg-
nyitó után tavasszal több sétát is tartott az
Önkormányzat a Tanösvényen.

Április 25-én tanítványai, barátai és kollégái kilencvenedik születésnapján köszöntötték a
Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Szõnyi Erzsébetet, a 20. századi magyar zeneszerzés és
zenepedagógia nagyhírû alakját. Az ünnepségre egykori iskolájában, pályakezdésének helyszí-
nén, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban került sor.

A rendvédelmi szervezetek napján, azaz György napon a Képviselõ-testületi ülésen vehette át a
polgármestertõl Morvai Árpád István, az I. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának
vezetõje, kapitányságvezetõ-helyettes a Budavári Szent György-díjat. Nagy Gábor Tamás a kitün-
tetés átadásakor elmondta: a rendõr százados évek óta magas szakmai színvonalon, komoly hely-
ismerettel látja el munkáját, amit elöljárói és beosztottjai is nagyra értékelnek.

A képviselõk az ülésen döntöttek a
kerületi kertszépítési akcióról is. A
Szépítsük meg közösen a lakóházak
udvarait címmel hirdetett program
célja, hogy a lakók – az Önkormány-
zat segítségével – közös munkával
tegyenek környezetükért. Az akcióra
több mint száz társasház jelentkezett,
a felmérések után a kertszépítési
munkák az õszi és a tavaszi idõszak-
ban zajlanak.
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Közös séta a Tabáni Tanösvényen

Népszerû a kertszépítési akció



MÁJUS

Május 1-jén ismét a Tabán Fesztivál várta a rajongókat. A nézõk számára ingyenes koncertso-
rozat szervezését ezúttal is a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Rózsa István producer,
hanglemezkiadó vállalta. A fellépõk között volt mások mellett a Beatrice és Nagy Feró, a legen-
dás Skorpió és a Tátrai Band. Este Charlie és zenekara adott nagy sikerû koncertet a
Tabánban. 

Évrõl évre igazi kuriózumnak örülhetnek a komolyzene szerelmesei a Beethoven Budán koncert-
sorozaton. Május 7-én, a zeneszerzõ budai fellépésének 114. évfordulóján a nemzetközi hírû hol-
land Van Swieten Society kamarazenekar adott hangversenyt a Várszínházban. A különlegesség
ezúttal az volt, hogy Beethoven I. szimfóniája korabeli hangszeren, egy 1820-ban készült, erede-
ti Alois Graff-féle fortepianón szólalt meg, Somlai Petra és Bart van Oort elõadásában. 

Május 8-án a Magyarság Házában ismét e különleges hangszer szólalt meg Somlai Petra és Bart
van Oort „Négy híres kéz – Beethoven és Schubert” címû estjén. A magyar és a holland
mûvész többek között Beethoven Leonóra-nyitányával, a Holdfény-szonátával, Schubert A-dúr
rondójával és f-moll fantáziájával varázsolta el a közönséget.

Május 10-én kora este az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus Beethoven nyitányaiból
adott koncertet az MTA vári dísztermében. Majd a program a Városházán folytatódott,
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Somlai Petra, Bart van Oort egy eredeti Alois Graff-féle fortepianóval a Várszínházban



ahol igazán különleges és
megismételhetetlen program
tanúi lehettek a látogatók: két
ismert fiatal magyar muzsi-
kus, Balázs János zongoramû-
vész és Lajkó Félix hegedû-
mûvész Beethoven-mûvekre
improvizált. A hangversenyt a
fellépõk a 2013-ban elhunyt
Vukán György emlékének
ajánlották, aki korábban
maga is fellépett a Beethoven-
koncertsorozaton.

Az Önkormányzat minden
évben lehetõséget biztosít arra,
hogy a Beethoven Budán ren-
dezvénysorozatán fiatal, pálya-
kezdõ mûvész mutatkozzon be.
Ennek jegyében május 11-én a
Junior Prima-díjas Medgyesi
Zsolt adott  koncertet.

Május 9-én, a Madarak és Fák
Napján a Kaláka együttes várta
a gyerekeket a Vízivárosi
Klubban. Így ez alkalommal a
kézmûves foglalkozások és ter-
mészettudományos elõadások
mellett a zene és a gyermekdal-
ok jutottak fõszerephez.

Május 10-én a Mesemúzeumban verssel, dallal, zenével köszöntötték 85. születésnapján
Kányádi Sándort, Budavár Díszpolgárát. A költõ tabáni otthona elõtt gyermekek adtak szere-
nádot, és saját rajzaikkal ajándékozták meg az ünnepeltet. Az Önkormányzat nevében Nagy
Gábor Tamás polgármester köszöntötte a Kossuth-díjas költõt, akinek nevéhez számos sike-
res kezdeményezés fûzõdik. Az õ ötlete nyomán állították fel a Fátyol parkban Elek apó kút-
ját és alakították ki a népszerû Mesemúzeumot a Tabánban.

16

Lajkó Félix Beethoven-mûvekre improvizált



Májusban testvérvárosi megálla-
podást kötött egymással Buda-
vár és Munkács. A dokumentu-
mot Nagy Gábor Tamás és
Lengyel Zoltán polgármesterek
május 16-án írták alá a kárpátal-
jai városban. Ismeretes, hogy a
testvérvárosi kapcsolatok kiépí-
tésekor az Önkormányzat arra
törekedett, hogy a környezõ
országokból legyen egy-egy olyan
magyarlakta, történelmi szem-
pontból is jelentõs testvérváros,
amellyel aktív kulturális együtt-
mûködést lehet kialakítani.
Pozsony, Bécs, Székelyudvarhely, Lendva és Zenta után most Munkács is bekapcsolódott ebbe
a körbe. Az ünnepségen Budavár polgármestere úgy fogalmazott: a nagy nemzeti célokat –

mint amilyen a magyar
nemzet határokon át-
nyúló újraegyesítése, a
szülõföldjén boldogu-
ló, a szomszédos nem-
zetekkel való együttmû-
ködés hídját képezõ
magyar közösségek
megerõsítése – nem
egyedül a kormányok
valósítják meg, hanem
a kormányok által meg-
teremtett lehetõségek-
kel élni tudó és élni
akaró közösségek.

Május 21-én, a Honvédelem Napján és a Kerület Napján hagyományõrzõ lovas huszárok és a
történelmi zászlók felvonulásával kezdõdtek a programok a Dísz téren, ahol Hende Csaba hon-
védelmi miniszter mondott beszédet. A Buda 1849-es visszafoglalásának emléknapja alkalmá-
ból tartott tiszteletadáson mások mellett részt vettek a Magyar Honvédség vezérkarának tagjai,
a Honvédelmi Minisztérium vezetõi, valamint a Magyarországra akkreditált katonai attasék is. 
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Munkács vára Kárpátalján

Lengyel Zoltán és Nagy Gábor Tanás polgármesterek



Az ünnepség délután a Város-
házán folytatódott, ahol a pol-
gármester átadta a díszpolgári
oklevelet és az aranygyûrût.
2014-ben a Képviselõ-testület –
a beérkezett ajánlások alapján –
Balázs Fecót választotta a kerület
díszpolgárává. Az énekes zene-
szerzõ több mint huszonöt éve a
Várnegyed lakója, a Tóth Árpád
sétányra nézõ lakásban alkot, és
Drazsé nevû kutyájával gyakran
tesz sétát kedvenc helyein: a
Bécsi kapu melletti sétányon
vagy a Sándor-palota elõtti terü-
leten. Balázs Fecót Schmitt Pál
korábbi köztársasági elnök,
Almási Éva Kossuth- és Jászai-
díjas színmûvész, valamint
Kovács Ferenc, a sitkei kastély-
szálló tulajdonosa, a Vas megyei
közgyûlés elnöke méltatta. Az
esemény rögtönzött örömzené-
léssel zárult, az ünnepelt a legna-
gyobb slágereit énekelte el a
Városháza aulájában.

Május 25-én tartották az európai parlamenti választásokat. A listát állító pártok közül a Fidesz-
KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP és a DK 2-2, az LMP és az Együtt-PM 1-1 képviselõt küldhe-
tett ki Brüsszelbe.

A májusi Képviselõ-testületi ülésen számolt be munkájáról a kerületi rendõrkapitányság.
A kerületben a rablások, a lakásbetörések, a gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselekmé-
nyek száma fõvárosi viszonylatban kifejezetten alacsony. A fokozott közterületi jelenlét
eredményeképp a rablások elkövetõit 24 órán belül kézre kerítették. Krammer György
rendõr ezredes, aki 2013 augusztusa óta vezeti a kerületi rendõrkapitányságot, külön
kiemelte, hogy sok segítséget kapnak az Önkormányzattól, amely jelentõs anyagi segítséget
nyújt a térfigyelõ rendszer üzemeltetéséhez, valamint a közterületeken szolgálatot teljesítõ
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Rögtönzött koncert a Városházán



rendõrök túlórájának finanszírozásához. A
rendõrség munkáját a Közbiztonsági Köz-
alapítvány is támogatta, májusban közel egy-
millió forint értékben adományoztak számí-
tástechnikai eszközöket az I. kerületi rend-
õrkapitányság részére.

Gyermeknapra mesés ajándékot kaptak a
kerületi kicsinyek: május 25-én nyitott meg a
Mária téren a kibõvített Rumini-játszótér. A
több száz gyermek örömmel vette birtokba a
Berg Judit írónõ által megálmodott mesere-
gényt idézõ Egérvárat és a többi „ruminis”
játékot. Az átadásra – a Magyar Színház mûvé-
szeinek köszönhetõen – személyesen ellátoga-
tott maga Rumini, a bátor kisegér is, s jött vele
Balikó, Negró, Csincsili és Rizsa bandája is.
A játszótér kialakítása két ütemben valósult meg, 2013. december 6-ra készült el többek között
a Szélkirálynõ hajó, fél évvel késõbb, gyermeknapra pedig a már említett Egérvár is. Az oldal-
falat és a járdákat Kálmán Annának, a Rumini-könyvek illusztrátorának rajzai díszítik.
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Gyereknapra készült el a kibõvített Rumini-játszótér

Kálmán Anna rajzai



A gyermekeket a Kapisztrán téren is ingyenes programok várták ezen a napon: a Budavári
Népjóléti Közalapítvány támogatásával immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a
Miénk a Vár címû gyermeknapi kavalkádot. A legnagyobb sikere most is a pónifogatnak volt. 

Elbírálták a társasház-felújítási
pályázatokat is a képviselõk. 2014-
ben összesen 100 pályázat érke-
zett. A testület döntése értelmé-
ben 60 lakóközösségnek összesen
52,8 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújtott az
Önkormányzat a felújítási mun-
kálatokhoz. Összehasonlításul:
2013-ban 63 felújítási pályázat
nyert támogatást, amelynek segít-
ségével a kerületi társasházak
közel 208 millió forint értékû felújítást valósítottak meg.

Május 31-én rendezték meg a hagyományos egyházi focikupát a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontban. Az immár 21. alkalommal meghirdetett tornát a Tabáni Szent Sasok
nyerték, akik ezzel a gyõzelemmel megszerezték a vándorkupát is.

JÚNIUS
Az Országgyûlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét, az elsõ világháborút magyar részrõl lezáró
trianoni békediktátum aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás Napjává. Ez alkalomból a
Budavári Önkormányzat a Clark Ádám téri Országcímernél tartott megemlékezést.
Döbrentei Kornél író, költõ arról beszélt, hogy Trianon ma már nemcsak nemzeti gyásznap,
hanem a magyarság összetartozásának ünnepe is, annyi keserû évtized után. A megemlékezés
végén az Önkormányzat vezetése koszorút helyezett el az Országcímernél.

Június 6-án került sor a Budavári Virág Benedek-díjak átadására, amellyel az Önkormányzat
a kerületi pedagógusok, nevelõk kiemelkedõ munkáját ismeri el. A 2014. évi Virág Benedek-
díjat a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete Vékásné Dobos Zsuzsannának, a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium testnevelõ tanárának, valamint Friedrich Attilának, a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Szakközépiskola igazgatójának adományozta. Az elismeréseket dr. Jeney Jánosné alpolgármes-
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Az Önkormányzat által a társasházaknak nyújtott támogatás



ter adta át. Vékásné Dobos Zsuzsanna
1981-ben került a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumba, ahol a mindennapos moz-
gás örömére nevelte diákjait, és sportveze-
tõként elsõsorban kosárlabdaedzéseket
vezetett. Friedrich Attila, a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola igazgatója 1998-tól
tanít történelmet az iskolában, amelynek
2006 óta igazgatója is. 

A tavaszi évadban is sokan látogatták a
Szilasi Alex zongoramûvész által vezetett
Budavári Zenei Szalon koncertjeit a Zene-
tudományi Intézetben. Minden hónap
második keddjén Chopin- és Liszt–dara-
bokat hallgathattak meg az érdeklõdõk, és
megismerhették a szalonok világát, sõt
egy lemezfelvétel kulisszatitkait is.

Június 13-án számos, az I. kerülethez kötõdõ magyar olimpiai bajnok, illetve a már elhunyt
olimpikon sportolók családtagjai látogattak el a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban

megrendezett találko-
zóra, a 2013-ban fel-
avatott olimpiai em-
léktábla egyéves évfor-
dulójára. A sportoló-
kat és a résztvevõket
most újabb meglepe-
tés várta: a közösségi
épületben elkészült az
olimpiai bajnokok
fényképes emlékfala
is. Mind az emléktáb-
la, mind az emlékfal
célja, hogy a példaké-
peken keresztül a
gyermekeket mozgás-
ra és a sport szereteté-
re ösztönözze.
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A díjazott pedagógusok

Olimpiai bajnokok a Czakón



A Budavári Önkormányzat – helyzetébõl adódóan – továbbra is kiemelt figyelmet fordít a
mûemlék házakra. A nyáron kezdõdött meg többek között a Bécsi kapu téri lakóházak és a
Vörös Sün-ház felújítása. A Tabán emblematikus épülete, a Virág Benedek-ház több ütemben
újult meg: tavasszal új szigetelést kapott, nyáron pedig megkezdték a két épületbõl álló tömb
(Apród utca 10. és Döbrentei utca 9.) homlokzatának felújítását is. Emellett a belsõ területe-
ket újragondolták, az Apród utcai szárny rekonstrukciója során például vendéglátás céljára
alkalmas területet is kialakítottak. A fõváros megbízásából szinte teljesen újjáépítették a
Szarvas téren, az Aranyszarvas étterem elõtt a rossz állapotú támfalat.

A nagyobb felújítások mellett folyamato-
san zajlanak a karbantartási munkálatok
is, a GAMESZ beruházásában utcai vagy
belsõ udvari homlokzatokat állítottak hely-
re, szigetelési, burkolási munkákat, tetõja-
vításokat végeztek. Az elöregedett kémé-
nyek rendbetételére hangsúlyosan odafi-
gyelnek, hogy biztonságos legyen a lakások
fûtése: 2014-ben 70 kémény javítása, béle-
lése készült el. 

Júniusban, a Dunán valaha volt legma-
gasabb árhullám évfordulóján árvízi
emlékjelet avatott az Önkormányzat a
Batthyány téren. A vízállást jelzõ alkotás
nem pusztán a hatalmas víztömegre
hívja fel a figyelmet, de emléket állít a
védekezésben résztvevõknek is, akiknek
összefogásával jelentõsebb káresemények
nélkül vonult le az ár. Az avatáson jelen
volt Bakondi György országos katasztró-
favédelmi fõigazgató, Szeneczey Balázs
fõpolgármester-helyettes és Joachim
Wolbergs, testvérvárosunk, a Duna
menti Regensburg fõpolgármestere is.

Június 19-én tartotta meg az Önkormányzat az éves közmeghallgatást a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Krisztina körúti székházában. Nagy Gábor Tamás polgármester
az önkormányzati választások elõtt a 2010–2014-es idõszak fejlesztéseirõl is beszámolt a részt-
vevõknek.
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Június 26-án a Budavári Önkormányzat Lendván tartott kihelyezett Képviselõ-testületi ülést. A
Városháza tanácstermében Anton Balazek, a szlovéniai testvérváros polgármestere köszöntötte
az I. kerületi képviselõket. Az elsõ napirendi pontban a lendvai és a magyar képviselõk együttes
ülést tartottak, ahol közös nyilatkozatot fogadtak el a két település közötti kapcsolat további erõ-
sítésérõl. Ezt elõsegítendõ, úgy döntöttek, hogy az elsõ világháború kitörésének centenáriumán
a Budavári Önkormányzat történelmi vetélkedõt hirdet az I. kerületi középiskolák diákjai szá-
mára, s a legjobb csapatok lendvai és doberdói tanulmányi kiránduláson vehetnek majd részt.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége június utolsó hétvégéjén Gödöllõn rendezte meg a
Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozóját, ahol Polgármesteri Aranygyûrûvel ismerték el dr.
Nagy Gábor Tamás munkáját. A Polgármesteri Aranygyûrût más települések vezetõinek aján-
lása alapján azon polgármesterek kaphatják meg, akik legalább két ciklus óta állnak a helyi
önkormányzat élén. Elismerést vehetett át Berencsi Béla, Ibrány és Zagyi István, Détér
(Felvidék) polgármestere is.

JÚLIUS
Júliustól az alapterület függvényében csökkentette a nem lakás célú helyiségek bérleti díját az
Önkormányzat. A helyi vállalkozókat segítve, a 200–300 m2 alapterületû helyiségek esetében
a csökkentés 5 százalék, a 301–400 m2 alapterületû helyiségek esetében 7, a 401–500 m2 alap-
területnél 10, az 501–600 m2 alapterületnél 15, míg a 601 m2 feletti helyiségeknél 20 száza-
lék. Az Önkormányzat korábban is dolgozott ki programokat a vállalkozói szektor megsegíté-
sére. A pénzügyi válság idején bérleti díj-moratóriumot hirdetett, és hozzájárult a bérleti díjak
átütemezéséhez is.

Július 4-én Semmelweis Ignác születésnapja
alkalmából az egészségügyben és a szociális
területen dolgozó munkatársait köszöntötte a
Budavári Önkormányzat. A világhírû magyar
orvos elhivatottságát viszik tovább azok, akik
nap mint nap a betegek és a rászorulók szolgá-
latában állnak. Munkájukat évente Budavári
Semmelweis Ignác-díjjal ismeri el a kerület.
2014-ben dr. Szabó Krisztina, a Tárnok utcai
rendelõ háziorvosa és Gál Tiborné, az
Egyesített Bölcsõde Iskola utcai telephelyének
kisgyermeknevelõje részesült az elismerésében
és a pénzjutalomban.
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Budavári Semmelweis-díjasok 2014-ben



Több mint 170 millió forintos pályázatot nyert az Önkormányzat a kerületi intézmények
további energetikai korszerûsítésére. A munkálatokat nyáron kezdték meg az Iskola utca böl-
csõdében, a Nyárs utcai óvodában, a Mészáros utcai óvodában és a Lovas úti óvodában, illet-
ve bölcsõdében. Valamennyi intézmény esetében elvégezték a homlokzatok és a födémszerke-
zetek utólagos hõszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a kazánokat modern, kondenzációs beren-
dezésekre cserélték, valamint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerelték fel.

A Nándorfehérvári Diadal Emléknapját július 22-én díszsortûzzel, ünnepi díszmenettel és
koszorúzással ünnepelték a Budai Várban. A Honvéd Nemzeti Díszegység és a honvédség
zenekara, valamint hagyományõrzõ egyesületek alkotta díszmenet az Akadémia–
Lánchíd–Clark Ádám tér–Hunyadi János út útvonalon a Hunyadi-szoborhoz vonult, ahol
koszorút helyeztek el a nándorfehérvári diadal hõseinek tiszteletére. Majd a menet a Budai
Váron keresztül a HM Hadtörténeti Intézethez érkezett, ahol dr. Rétvári Bence, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mondott emlékezõ beszédet.
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Korszerû hõszigetelés az Iskola utcai bölcsõde épületén



Évrõl évre a nyári szünetben kerül sor a
kerületi oktatási, szociális és mûvelõdési
intézmények felújítására, a szükséges kar-
bantartási munkálatok elvégzésére. 2014-
ben az Önkormányzat 170 millió forintot
biztosított arra, hogy a gyermekek kényel-
mes, tiszta és jól felszerelt intézmények-
ben játszhassanak és tanulhassanak.

Megújult a Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium sportpályája is: szep-
tembertõl új, rekortán borítású kültéri pályán is sportolhatnak a diákok a Krisztinavárosban.
Nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat az intézmények takarékos mûködtetésére, ezért több
helyen modern készülékekre cserélték az elöregedett kazánokat. Sok intézményben felújítot-
ták a mosdókat, öltözõket.

Július 25-én adták át a megszépült Clark Ádám teret. Az Önkormányzat beruházásában vég-
zett felújítás során újjászületett a zöldterület, a korábbi elhanyagolt park helyett ivókút, séta-
utak, padok, dísznövényágyások fogadják a látogatókat. Megújult a 0 kilométerkõ is; Borsos
Miklós alkotását a tervezõk  a tér központi elemévé tették. A szobor talapzatánál faragott dísz-
követ helyeztek el, amely a távolságot és az irányt mutatja Magyarország világörökségi helyszí-
nei és megyeszékhelyei felé. A repedezett, töredezett járdák helyére vágott bazalt nagykockakõ
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Új sportpálya a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban



burkolat került. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester a felújított tér avatásán elmondta,
hogy a helyszín sorsa a 80-as évek elejétõl
folyamatosan foglalkoztatta a szakembereket,
városvédõket. Ennek eredménye volt többek
között a második világháború után elbontott
Sikló rekonstrukciója, a gázlámpák megmen-
tése és a befalazott Országcímer helyreállítá-
sa. A mostani fejlesztésekkel és az Alagút tete-
jének korábbi rendezésével a tér méltóvá vált
a világörökségi helyszínhez.

AUGUSZTUS
70 év után, augusztus 1-jén megnyitotta kapuit a Dísz tér 17. Az épület sorsának megoldása
évtizedeket váratott magára, felújítására az elmúlt években számtalan ötlet született: a
Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány a Budai Vár hangulatától idegen, modern épületet kép-
zelt el a területre. A Budavári Önkormányzat változtatási tilalommal védte meg a Honvéd
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Önkormányzati beruházásban született újjá a Clark Ádám tér 

Évekig elhanyagolt park jellemezte a területet 



Fõparancsnokság egykori épületé-
nek torzóját. A felújításról végül az
Orbán-kormány döntött 2012-ben.
Az épületben kiállítótermeket alakí-
tottak ki, nyitáskor Zsolnay-kiállítás
várta a látogatókat. Az Önkormány-
zat az I. kerületi lakosok számára
ingyenes látogatásokat és tárlatvezeté-
seket szervezett, hogy bemutassa a 70
éve elzárt épületet. 

Augusztus 20-án, Szent István ünne-
pén a király szobránál tartották a
hagyományos kenyéráldást, ame-
lyen Nagy Gábor Tamás polgármester mondott köszöntõt, Lovász Irén népdalénekes pedig
archaikus Szent István-éneket adott elõ. Az aratómenet által vitt új kenyereket és azok készí-
tõit Fejes Csaba, a Budavári Nagyboldogasszony-fõplébánia-templom káplánja áldotta meg.

Augusztusban felújították a Czakó utcát a Naphegy utca–Dezsõ utcai szakaszon. A munkála-
tok során a töredezett aszfaltot lemarták és újraaszfaltoztak, kijavították a szegélyköveket és a
vízelnyelõket. A közeli Lisznyai-iskola diákjai és a sportpályára látogatók biztonsága érdekében
fekvõrendõröket is építettek az útszakaszra. Ismert, hogy 2013-ban, az elsõ ütemben már elké-
szült a Naphegy utcai járdaépítés: az addigi, földdel fedett gyalogjáró térburkolatot kapott, és
a Kereszt és a Czakó utca közötti szakaszon újraaszfaltozták az útpályát.
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Látogatók a 70 éve elzárt Dísz tér 17-ben

Biztonságosabb lett a Czakó utca



Elkészült a Hess András tér
és a Szentháromság utca bur-
kolatának felújítása is, amit
az Önkormányzat saját beru-
házásban végzett el. A mun-
kálatok a Szentháromság
téren és a Mátyás-templom
körüli területen folytatódtak.
Megújult a Kard utca és a
Hajadon utca is. A Fõváros
által végzett vári útfelújítás is
a végéhez ért: az utolsó sza-
kaszban a Fortuna utca
készült el.

Augusztus 29-én a Várkert Bazár felújításának újabb ütemét adta át Tarlós István fõpolgár-
mester, L. Simon László államtitkár és Nagy Gábor Tamás polgármester. A nyári hónapok-
ban elkészült az új rendezvényterem technikai berendezése és az Öntõház-udvar, a királyi kert
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Ismét látogatható a királyi kert

Készül az új burkolat a Szentháromság téren



pedig teljes pompájában fogadta a látogatókat. A Várkert Bazár kikötõben is ezen a napon
indult meg a BKK kishajóforgalma. A Lánchíd utcában utcabál zajlott, családi programokkal,
gasztronómiai bemutatóval és koncertekkel. Augusztus utolsó hétvégéjén mintegy
hatvanezren keresték fel a Várkert Bazárt és a királyi kertet. 

Augusztus utolsó szombatján ismét a Nyárbúcsúztató Bál várta a kerületeiket a Czakó utcai
Sportközpontban. Délután biciklis bemutatók, gyermekprogramok, kézmûves foglalkozások
szórakoztatták a látogatókat. A jó hangulatot a Szomszédnéni Produkciós Iroda show-mûsora
alapozta meg, majd Balázs Fecó és zenekara adott fantasztikus hangulatú koncertet. A „hiva-
talos” program a hagyományoknak megfelelõen látványos tûzijátékkal zárult, de a táncolni
vágyóknak még éjfélig húzta a talpalávalót a PartYssimo zenekar.

Kiemelt feladatot ró az Önkormányzatra a polgárvárosi részen a várfalak karbantartása, gon-
dozása. A Babits sétánynál lévõ várfalszakaszon a korábbi helyreállítások során a víztelenítõ
rendszert már kiépítették és a várfal fagykárt szenvedett burkolatát helyreállították. Nyáron a
várfalat kívülrõl megtámasztó oszlopot építettek és kijavították a megrepedt falsarkot is.
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Balázs Fecó, Budavár Díszpolgára búcsúztatta a nyarat



SZEPTEMBER

Szeptember 1-jén lépett hivatalába a kerület új fõépítésze, miután dr. Aczél Péter nyugdíjba
vonult. Csány Éva 1982-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Mûszaki
Egyetemen, majd tíz évig az építési igazgatásban dolgozott. Az építésügyi jogszabályok elõkészí-
tésében is részt vett a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban. 1992-tõl a
Mûemlékek Állami Gondnokságán (késõbbi nevén: Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága) álta-
lános igazgatóhelyettesi, 2000-tõl 2007-ig igazgatói, majd ismét igazgatóhelyettesi kinevezéssel
2012-ig foglalkozott az állami tulajdonú mûemlékek vagyonkezelésével összefüggõ építési,
beruházási, tervezési, fenntartási feladatokkal.

Szeptemberben két tematikus játszóteret vehettek birtokba a gyermekek. A Naphegyen a
Pom Pom-játszótér ajándékozta meg sok-sok meglepetéssel a családokat. Csukás István törté-

neteihez Sajdik Ferenc készí-
tett illusztrációkat, amelyek
mind-mind megelevenedtek
a Naphegyen. Itt várja a ját-
szani vágyókat a Madárvédõ
Golyókapkodó háza, a Fes-
téktüsszentõ Hapci Benõ há-
za, és persze Gombóc Artúr
háza. Nem hiányozhat Pom
Pom sem, aki a játszótér
egyik bejáratánál a padon
ülõ Picurral fogadja a vendé-
geket. De játszhatnak a gye-
rekek az Órarugógerincû
Felpattanóval vagy a
Radirpókot felidézõ játékok-
kal, Gombóc Artúr afrikai
útjára emlékeztetõ hajóval és
vonattal is. Az avatáson részt
vett a karikaturista Sajdik
Ferenc, akit elmondása sze-
rint meghatott, hogy a figu-
rák még mindig a gyermekek
kedvencei.
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Néhány nappal késõbb a Gellérthegyen a kibõvített Vuk-játszóteret fedezhették fel a gyer-
mekek. A korábban csak a kicsinyeknek kitalált játszópark 2014-ben olyan eszközökkel és
ügyességi játékokkal bõvült, amelyek a nagyobbak számára is szórakozást ígérnek. Henrik
Irén, a Vuk címû rajzfilmet alkotó Dargay Attila özvegye úgy fogalmazott, hogy „a férjem
elsírta volna magát, ha négy évvel ezelõtt láthatta volna a Vuk-játszótér átadását. Most pedig,
a játszótér bõvítése után, tátva maradt volna a szája, olyan fantasztikus szellemességgel épí-
tették fel a játékokat”. Szabadtéri sakkpályát is létrehoztak, hogy a gyermekek játékos formá-
ban ismerkedjenek meg e páratlan szellemi sporttal. A tábla kialakításában tevékenyen részt
vett a Gellérthegyen élõ Polgár Judit sakkvilágbajnok is, aki a megnyitón örömmel játszott
a gyermekkel.

A szeptemberi iskolakezdést emelt összegû, tízezer forintos iskolakezdési támogatással segítet-
te az Önkormányzat. A támogatásra az az I. kerületben lakcímmel rendelkezõ, általános vagy
– a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelõ család
vagy egyedülálló szülõ jogosult, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a 85 500
forintot, egyedülálló szülõ esetében a 99 750 forintot.
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Polgár Judit sakkvilágbajnokkal is játszhattak a gyerekek a Vuk játszótéren



Buda történetében 1686. szeptember 2-a, Buda visszavívásának napja különleges jelentõségû.
Az évforduló ma is ünnep az I. kerületiek életében: hagyományosan ekkor adják át a
Budavárért Emlékérmeket. 2014-ben a Képviselõ-testület döntése értelmében dr. Sutarski
Konrád író-mûfordító, Bíró Éva bõrdíszmûves és Melocco Miklós szobrászmûvész vehette át.

Szeptember elsõ hétvégéjén immár 12. alkalommal rendezte
meg a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét a Budavári
Önkormányzat. A díszvendég ezúttal Kárpátalja és Budavár
legújabb testvérvárosa, Munkács volt, akik zenéjüket és törté-
nelmüket mutatták be az érdeklõdõknek. Lengyel Zoltán,
Munkács polgármestere úgy fogalmazott, hogy örömmel jöttek
Budára, szeretnék megismertetni a kárpátaljai hagyományo-
kat, kiadványokat, és kultúrájuk számos sajátosságát. Az ingye-
nes fesztiválon délelõttönként gyermekmûsorok, délután iro-
dalmi bemutatók, este pedig könnyûzene várta a látogatókat.
Pénteken este Csemer Boggie, szombaton Szalóki Ági, vasár-
nap pedig a Dresch Quartet adott ingyenes koncertet. A
könyvbemutatók és irodalmi mûsorok az elsõ világháború
kitörésének centenáriuma köré szervezõdtek.
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A munkácsi magyar iskola növendékeinek mûsora a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén

Csemer Boggie



A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén jelentette be
az Önkormányzat, hogy 2014-ben kinek ítélte oda   a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat.  A képviselõk
Lorand Gaspar francia mûfordító munkáját ismerték el a
kitüntetésel, a Mester azonban idõs korára tekintettel nem
tudott részt venni az ünnepségen. A. Szabó Magda, a
Nemzeti Színház stratégiai igazgatója egykori kulturális
újságíróként és a párizsi Magyar Intézet korábbi vezetõje-
ként azonban számos érdekességet osztott meg a közönség-
gel Lorand Gasparról, azaz Gáspár Lórándról, aki mások
mellett Illyés Gyula, Vas István, Somlyó György, Weöres
Sándor és Nemes Nagy Ágnes verseit ültette át franciára.
Pilinszky János költeményeit is az õ mûfordításai révén
ismerte és szerette meg a közönség. Franciaország nevében
a budapesti nagykövet, õexcellenciája Roland Galharague
mondott köszöntõt magyar nyelven.

Szeptember 8-án adta át az Önkormányzat vezetése az I. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat
(korábban Nevelési Tanácsadó) felújított épületét a Logodi utcában. A korszerûsítés során a
tetõtérben 6 új helyiséget alakítottak ki, egyebek mellett tanácsadó, terápiás és csoportfoglal-
kozásra alkalmas szobákat.
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Kibõvítették a Pedagógiai Szakszolgálat épületét

Lorand Gaspar mûfordító



Szeptember 29-én a kívülrõl is
felújított Maros utcai szakorvosi
rendelõintézetet adta át az Ön-
kormányzat. A 90-es évek máso-
dik felében, amikor a kerület
átvette a Szent János Kórháztól a
bezárásra ítélt rendelõt, rendkí-
vül elszomorító állapotok ural-
kodtak. A folyamatos felújítások
eredményeként fokozatosan szé-
pült az épület. Liftet alakítottak
ki, korszerûsítették a fûtési rend-
szert, kicserélték a nyílászárókat,
és új kezelõket, például gyógytor-
naszobát és fizikoterápiás helyiségeket is létrehoztak. Most kívülrõl is új külsõt kapott a ren-
delõintézet. A felújítás mellett az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a betegek
magas színvonalú ellátásban részesüljenek, ezért lehetõség szerint minden évben korszerû
berendezéseket, orvostechnikai eszközöket vásárol. A járóbeteg-szakellátó mellett folyamato-
san végezték a felújítási munkálatokat a háziorvosi rendelõkben is, 2014-ben az Attila úton
cserélték ki a nyílászárókat.

Bár az iskolák már állami fenntartásba kerültek és a tankerületekhez tartoznak, a Budavári
Önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni a kerületi intézményeknek a korszerû
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A Maros utcai szakrendelõ bejárata

Új informatika terem a Lisznyai utcai iskolában



oktatáshoz. Ennek egyik példá-
ja a Lisznyai-iskola új számítás-
technikai terme, amelyet az
energiakorszerûsítés miatt
megüresedett egykori kazán-
házban rendeztek be. A felújí-
tott helyiségben egy osztálynyi
gyerek kap lehetõséget arra,
hogy méltó körülmények
között eligazodhasson a
kibertérben. Az új tantermet
szeptember 26-án, a Lisznyai
utcai iskola szüreti mulatságán
adta át az Önkormányzat.

Szeptember 13-án  a Budai Re-
formátus Egyházközség hála-
adó ünnepséget rendezett
abból az alkalomból, hogy
befejezõdött a Szilágyi Dezsõ
téri templom felújítása, amely-
re a Kormány biztosított for-
rást. A Nemzeti Örökség
Intézete történelmi emlék-
hellyé nyilvánította a mûem-
léképületet, valamint egy szté-
lét is felavattak a fõbejárat mel-
lett. Az avatáson a kerület
nevében Nagy Gábor Tamás
polgármester szólalt fel, az ezt
követõ hálaadó istentisztele-
ten Balog Zoltán miniszter és
Szabó István püspök is beszé-
det mondott. A templom kör-
nyezetének rendbetételét a
gyülekezet tagjai vállalták
magukra.
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Szeptember végén Mozogjunk együtt – kortalanul! címmel családi sportnapot szervezett a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontban. A fiatalokat és az idõseket sportversenyekkel, bemutatókkal (jóga, taiji
és nordic walking), míg a szellemi kihívások kedvelõit kvízjátékokkal várták. A „civil utcában”
szociális és mentálhigiénés tanácsadást tartottak az I. kerületi civil és önkormányzati intézmé-
nyek a családdal, párkapcsolati nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, szenvedélybe-
tegséggel, idõsellátással kapcsolatban.

Teljesen megújult a Rudas
fürdõ, amely wellness-részleg-
gel is gyarapodott. A korábbi
években a mûemléki tereket
korszerûen felújították, rend-
be tették a külsõ homlokzatot,
és az utolsó ütemben a régóta
üresen álló egykori palackozó-
üzem területén egy új élmény-
fürdõrészleg építése történt
meg. A Budapest Gyógyfürdõi
és Hévizei Zrt. mintegy egymil-
liárd forintos beruházásában
elkészült modern szárnyat
Tarlós István fõpolgármester
avatta fel.

Az év második felében is folytatódott a Márai Szalon, amely olyan neves személyiségeket látott
vendégül, mint Bencsik Gábor történész, a Magyar Krónika fõszerkesztõje, Balikó Tamás szí-
nész, rendezõ, Gáspár Balázs teniszedzõ, mûgyûjtõ, Bátor Botond pálos szerzetes, Sutarski
Konrád költõ és Pápai Erika színmûvész. A budaváriak megismerkedhettek többek között a
Petrény borászattal és a Szent Donát Pincészettel is.

OKTÓBER
Októbertõl a kerület teljes területén bevezette az FKF Zrt. a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtést. A szolgáltatás ingyenes, és a jövõben sem kell majd fizetni érte. A rendszer fenntar-
tását pályázati forrásokból és a szelektív hulladék értékesítésébõl finanszírozzák.
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Október 1-jén, az Idõsek Világnapján
ismét hajókirándulásra hívta a kerületi
nyugdíjasokat a Budavári Önkormányzat.
Az úti cél a festõi szépségû Szentendre volt,
ahol képzett idegenvezetõk kísérték az idõ-
seket, a hajóra visszatérve pedig finom
ebéd várta a résztvevõket.

Október 4-én, a Mesemúzeum kétéves szü-
letésnapja alkalmából kézmûves foglalko-
zással, színházi elõadással és koncerttel egy-
bekötött ünnepi rendezvényt tartottak a
múzeum új helyén, a Döbrentei utca 9.
szám alatti Virág Benedek-házban. Az épületben, melyet a Budavári Önkormányzat újíttatott
fel és adott át a múzeumnak, a késõbbiekben helytörténeti kiállítások és étterem is nyílik
majd a tervek szerint.

Õsszel befejezõdött a Mikó utca alsó szakaszának felújítása. Az Attila út–Krisztina körút közöt-
ti részt újraaszfaltozták, a megsüllyedt szegélyeket kicserélték. A ferde, 45 fokos parkolóhelyek
átkerültek a Vérmezõ oldalára, így a Pauler utcai csomópont beláthatóbb, biztonságosabb lett.
A biztonságot szolgálja az is, hogy a BKK kerékpárútvonal-tervéhez igazodva átépítették járda-
szigeteket is. Ugyancsak õsszel készült el a Mátray utca felújítása. A munkálatok során kicse-
rélték az útpálya aszfaltburkolatát, valamint egyes helyeken a járdaburkolatot is.
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A kerékpárosok biztonságára is figyeltek a Pauler utcai csomópont átépítésekor



Az aradi vértanúk emléknapjára készült el a Honvéd Emlékmû díszkivilágítása a felújított Dísz
téren. A munkálatok során kijavították a szobor körüli burkolatot. 

Október 5-én és 6-án, az aradi
vértanúk emléknapja alkalmá-
ból az Önkormányzat kezdemé-
nyezésére megnyitotta kapuit a
Táncsics-börtön, amelyet augusz-
tusban kapott vissza a magyar
állam. Az ingatlan 1948-ban
háborús jóvátételként került az
Egyesült Államok tulajdonába.
Visszaadásáról George W. Bush
amerikai elnök 2006-os buda-
pesti látogatásán született elvi
egyezség, az errõl szóló nemzet-
közi szerzõdést 2007-ben egy-
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Félárbócra engedett magyar zászló a Táncsics-börtön udvarán



hangúlag fogadta el az Országgyûlés. Eszerint az amerikai fél az Erdélyi bástyát és a Táncsics-
börtönt visszaadja a magyar államnak, cserébe Magyarország felújítja és átadja az amerikai
nagykövetség melletti két, Szabadság téri épületet.

A nyílt napon katonai tiszteletadással felhúzták a nemzeti lobogót az Erdélyi-bástyán. A
két nap alatt több ezren keresték fel az évtizedek óta elzárt épületet, ahol egykoron Táncsics
Mihály, Kossuth Lajos és Jókai Mór is raboskodott. Október 6-án a börtönudvaron, az egyko-
ri vesztõhely közelében gyertyagyújtással emlékeztek az aradi vértanúkra és mindazokra, akik
életüket adták a magyar szabadságért. Az ingatlan hasznosításáról egyelõre nem született dön-
tés, funkcióját a Nemzeti Hauszmann Tervben határozzák majd meg.

Október 8-án, 94 éves korában
elhunyt Ponori Thewrewk Aurél,
a Magyar Csillagászati Egyesület
örökös tiszteletbeli elnöke, a TIT
Uránia Csillagvizsgáló és a Buda-
pesti Planetárium nyugalmazott
igazgatója. A Budavárért Emlék-
éremmel kitüntetett csillagász
temetése Palóznakon volt. 

Október 8-án gróf Bethlen István
halálának 140. évfordulója alkal-
mából rendezett megemlékezést a
Budavári Önkormányzat az egy-
kori miniszterelnök szobránál. A 2013-ban felavatott Szent György téri emlékmûnél Tõkéczki
László történész elevenítette fel az utolsó jelentõs magyar arisztokrata politikus alakját.

Október 12-én az önkormányzati választásokon dr. Nagy Gábor Tamás polgármesternek sza-
vaztak bizalmat a választók, akiknek több mint 55 százaléka voksolt arra, hogy az 1998-tól a
kerület élén álló polgármester folytassa munkáját. A kerület valamennyi egyéni választókerület-
ében a kormánypártok képviselõjelöltjei gyõztek, így a 14 tagú testületben a Fidesz–KDNP 10
képviselõje, valamint az LMP, az MSZP–MLP, az Együtt-PM és a DK egy-egy, listáról bejutott
képviselõje dolgozik majd. A fõpolgármesteri választást nagy többséggel Tarlós István nyerte.

A Czakó utcai sportpálya különbözõ programokkal várja az egészségükért tenni akarókat. A
kerületiek számára ingyenes rekortán futópálya és a kültéri fitneszeszközök elõsegítik, hogy
mindenki rendszeresen sportoljon – még azok is, akik a drága fitnesztermeket nem engedhe-
tik meg maguknak. A „Czakó” kínálata õsszel tovább bõvült: már ingyenes sakk szakkörrel is
várják a gyerekeket.
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Október 21-én ünnepé-
lyes keretek között ve-
hették át mandátumu-
kat és esküdtek fel a
közösség szolgálatára az
újonnan megválasztott
Képviselõ-testület tagjai,
és a kerület élén immár
ötödik önkormányzati
ciklusát megkezdõ dr.
Nagy Gábor Tamás pol-
gármester. 

Megkezdõdött a budai
fonódó villamoshálózat
építése, ami jelentõs for-
galomkorlátozásokkal

jár az I. kerületben is. A munkálatok és az útlezárások 2015 végéig tartanak. A fejlesztés célja,
hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak, és új,
átszállásmentes kapcsolatok kössék össze Észak-, Közép- és Dél-Budát. 

Október második felében a Budai Vár és
környéke közlekedésfejlesztés címû projekt
újabb szakaszaként megkezdõdött az Öntõ-
ház utca felújítása. A munkálatok során a
meglévõ burkolatot elbontják, és új, nagy-
kockakõ burkolatot építenek, gránit kocka-
kõ szegéllyel. Felújítják a parkolót és a köz-
világítást, valamint rendezik a zöldterületet
is. Megkezdõdött a vári liftek építése is. A
Gránit lépcsõhöz tervezett lift a Tóth
Árpád sétányra, a Szentháromság utcához
hozza majd az utasokat, a Murad pasa bás-
tyájánál tervezett lift a Lovas úti parkolótól
az Anjou sétányra szállít, az Iskola lépcsõ-
höz tervezett lift pedig az Ibolya utcához, a
Hess András térhez. A felvonók a Budai
Vár akadálymentes megközelítését segítik
majd elõ. 
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Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján a tabáni emlékmû-
nél tartott megemlékezést a Budavári Önkormányzat. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
és Schrötter Tibor egykori 56-os politikai elítélt beszéde után az Önkormányzat, a kerületi
politikai pártok képviselõi, a civil szervezetek és az oktatási intézmények elhelyezték a tisztelet-
adás virágait.

Lakossági kérésre új kutyafuttatót alakí-
tott ki az Önkormányzat a Csalogány
utca–Málna utca közelében. A területet
körbekerítették, és a kutyák részére játé-
kokat is felszereltek.

Elkészült a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium napelemes
rendszere, az intézmény mûködéséhez
szükséges villamos energia több mint két-
harmadát a gimnázium maga állítja elõ, s
ezzel évente egymillió forintot takarítanak
meg. A 64 db 250 wattos napelemet a
gimnázium Krisztina tér 4. alatti épületé-
nek udvari tetõfelületén helyezték el.

NOVEMBER
November 7-én megtartotta alakuló ülését a harminchárom fõs Fõvárosi Közgyûlés, amely-
nek Tarlós István fõpolgármester és a huszonhárom kerületi polgármester mellett kilenc,
kompenzációs listán bejutott képviselõ is tagja. A választási törvény módosításával 2014-
tõl a kerületi polgármesterek is a Fõvárosi Közgyûlés tagjai. Az alakuló ülésen Orbán
Viktor miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy sikeres fõváros nélkül nincs szabad, önálló
és elõrelépõ Magyarország, ezért Budapest fejlõdése nemzeti érdek. A kormányfõ szerint
olyan Budapestre van szükség, ahová százszor visszajönnek a külföldiek, mert úgy érzik:
van még mit megnézni. Ehhez járul hozzá a 4-es metró befejezése, a megújult Várbazár, a
Ludovika, a Zeneakadémia és az Erkel Színház, a felépült Groupama Aréna és Budapest
Music Center is.

Kedves hagyomány a Mesemúzeumban, hogy minden évben egy olyan személyiségre bízzák az
intézmény jelképes kulcsának õrzését, aki sokat tett a mese, és ezen keresztül az olvasás nép-
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szerûsítéséért. Elsõként a múzeum ötletgazdája, kerületünk díszpolgára, Kányádi Sándor
fogadta el a megtisztelõ felkérést, majd Csukás István következett, akitõl november 7-én
Halász Judit vette át a feladatot.

November 14-én a miniszterelnök nyitotta meg a Budai Várnegyed rekonstrukcióját tárgyaló
Hauszmann-bizottság elsõ ülését. A grémiumban olyan építészek, mûvészettörténészek, törté-
nészek, jogászok és közgazdászok vesznek részt, akik korábban intenzíven foglalkoztak a
Várnegyeddel. A testület tagja mások mellett a kerület országgyûlési képviselõje és a polgár-
mester.

November 14-én, 90. születésnapján a Városházán köszöntötték barátai, kollégai és tanítvá-
nyai a 90 éves Dragonits Tamás építészt. A közszeretetnek örvendõ és köztiszteletben álló szak-
ember a háború után kapcsolódott be a Várnegyed rehabilitációjába, mûemléki tervezésébe,
és hosszú éveken keresztül személyesen is részt vett a helyreállítási munkákban.
Születésnapjára jelent meg könyve Szemtanúság címmel.

November 16-án a Szalag utca 11. számú házon avatták fel Maderspach Károlyné
Buchwald Franciska márványtábláját. Ezzel a gesztussal az 1848/49-es szabadságharc egyik

40

Halász Judit a Mesemúzeum kulcsainak új õre



méltatlanul elfeledett hõsnõjének állítottak
emléket. Az erdélyi Maderspach házaspár nem
vett részt harci cselekményben, ám Budavár
visszavételének hírére örömtüzet gyújtottak és
szabadságfát ültettek. Haynau ezt árulásnak
bélyegezte. Ezért katonái 1849. augusztus 23-
án Franciska asszonyt a szabadságfánál letér-
deltették, és nyilvánosan megvesszõzték, majd
bebörtönözték. Férje még aznap önkezével
vetett véget életének. Franciskának szabadulá-
sa után öt gyermeket kellett felnevelnie.
Idõsebb korában egyik gyermekénél Budán, a
vízivárosi Szalag utca 11. számú házban talált
otthonra. Itt élt 1880-ig, 76 éves korában
bekövetkezett haláláig. Az emléktábla állítását
a leszármazottak és a ház lakói kezdeményez-
ték, a megvalósításhoz a Budavári Önkor-
mányzat mellett Schöpflin György, az Európai
Parlament képviselõje, valamint a ház lakói és
a családtagok is hozzájárultak.

Megkezdõdött a Szentháromság téren az
Óvárosháza épületének felújítása. A középkori
építészeti részleteket is megõrzõ épülettömböt a tulajdonos Magyar Nemzeti Bank átadta a
Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak. A tervek szerint 2016 õszétõl nemzetközi köz-
gazdász továbbképzési központ lesz majd itt.

Újabb térfigyelõ kamerákat helyeztek ki a kerületben. Az Önkormányzat a rendõrség javasla-
tait figyelembe véve, az Alagút feletti terasznál, a Mária téri játszótérnél, a Budavári Általános
Iskola alatti játszótéren, a Batthyány téren a Kölcsey-szobor közelében, az Attila úton, vala-
mint a Nyárs utca és a Tigris utca sarkán szerelte fel a kamerákat. A kamerák képeit a Pauler
utcai kapitányságon a nap 24 órájában figyelik. A térfigyelõ kamerák mellett webkamera is
mûködik a Mária téri, valamint a vári játszótéren. A webkamerák képeit a www.budavar.hu
honlapon folyamatosan nyomon lehet követni.

A Szociális Missziótársulat nõvérei a II. világháborúban az ostromállapot miatt „halálkatlan-
ná” vált Krisztinavárosban végezték szolgálatukat, és naplóban rögzítették az 1944. március
19-tõl 1946. február 12-ig átélt eseményeket, a hõsies összefogás tanúságtételét. A hetven évvel
ezelõtt feljegyzett történéseket Ostromnapló címmel a Kairosz Könyvkiadó jelentette meg a
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Budavári Önkormányzat támogatá-
sával. A kötet bemutatóját november
19-én tartották a Városházán.

Folytatódott a kerületben a közvilá-
gítás fejlesztése. Õsszel a Gellérthegy
utca felsõ szakaszán, az Orvos utca
és a Naphegy utca közötti részen
helyeztek ki új, Budavár típusú kan-
delábereket. A Logodi utcában a
Mikó utca és az Alagút utca közötti
szakaszon állítottak fel a mai kor igé-
nyeinek megfelelõ, ugyanakkor a
kerület közterületeihez illõ, korhû
kandelábereket.

Novemberben a Budapesti Közle-
kedési Központ és a kivitelezõ kon-
zorcium, a magyar tulajdonú KÉSZ
Építõ és Szerelõ Zrt., valamint a
WIS Holding Zrt. képviselõi aláír-
ták a kivitelezõi szerzõdést, ezzel
hivatalosan is megkezdõdhet a Széll
Kálmán tér rekonstrukciója. A vil-
lamosvágányok átépítése (ez feltéte-
le a budai fonódó villamoshálózat
kialakításának) 2015-ben elkészül,
a teljes felújítás befejezése 2016-ra
várható. A tervezõk ígérete szerint
egy emberközpontú, ugyanakkor a
modern kor követelményeinek
mindenben megfelelõ, könnyen
használható tömegközlekedési cso-
mópont jön létre. Kiemelt figyel-
met kap a téren áthaladó gyalogos-

közlekedés. Ennek érdekében vala-
mennyi irányban akadálymentes kapcsolatok jönnek létre, a Várfok utcai buszmegállókat
mozgólépcsõn és liften is el lehet majd érni.
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Az új összetételû Képviselõ-testület novemberi ülésén
Varga Antalt, a Fidesz–KDNP képviselõjét választotta
alpolgármesterré. Varga Antal 1948-ban született Jászbe-
rényben, pedagóguscsaládban: édesanyja tanítónõ, édesap-
ja magyar–francia szakos tanár, irodalomtörténész volt,
Jászberény díszpolgára. Az ELTE TTK matematika–fizika
szakán szerzett középiskolai tanári diplomát, majd az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában kezdte oktatói pályá-
ját. 1996-ban a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
igazgatói teendõivel bízták meg, e tisztségben 15 éven
keresztül dolgozott. Nyugdíjba vonulása óta óraadóként
tanít az iskolában. Alpolgármesteri feladatát társadalmi
munkában látja el.

A Testület megválasztotta a tanácsnokokat is: közbizton-
sági tanácsnok Vecsey András, civil és egyházi tanácsnok dr. Patthy Szabolcs, míg környezetvé-
delmi tanácsnok Váradiné Naszályi Márta lett.

DECEMBER
A hónap elején több mint hetven fát és száztíz cserjét
ültettek ki a Budavári Önkormányzat parkfenntartói a
közterületekre. Fõleg nagylevelû hárs, japáncseresznye,
vadgesztenye és magas kõris került egyebek mellett az
Ostrom utca, a Mikó utca, az Orom utca, a Sánc utca,
a Várfok utca, a Lovas út, a Naphegy utca, a
Toldy–Donáti sarok, a Vérmezõ utca, az Aladár utca és
a Krisztina körút egyes részeire. Terülõ rózsát, kecske-
rágót és japán vérborbolyát telepítettek a Batthyány
téren a Kölcsey-szobor környékére, a Mária térre és a
tabáni tanösvényre. Emellett a Fõkert munkatársai a
Szentháromság téren, a Horváth-kertben, a Vérmezõn,
a Palota úton és az Alagút utcában végeztek faültetést.

A Fátyol parkban diófát ültetett az Önkormányzat.
A diófa különleges növény, hiszen csak sok idõ múlva
fordul termõre. Aki tehát ilyen fát ültet, az utódaira
gondol – mondta Kányádi Sándor, aki maga is részt
vett a faültetésben.
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A Budavári Önkormányzat az adventi idõszakban közös gyertyagyújtásra, valamint zenei
programokra várta a kerületieket. November 30-án, advent elsõ vasárnapján a munkácsi
Brevis énekegyüttes adott különleges hangulatú egyházzenei koncertet. Advent második
vasárnapján az Orfeo Együttes és a Purcell Kórus Bach-kantátákat énekelt a nagyszámú
közönségnek. Advent harmadik vasárnapján Sebestyén Mártát, a világhírû népdalénekes,
Budavár Díszpolgára lépett fel a Városháza aulájában, ahol Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter köszöntötte a mûvésznõt, aki 40 éve áll a színpadon. Töretlen népszerûségét és sikerét
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy adventi mûsorára több százan érkeztek. Az utolsó
adventi elõadáson a Görömbõ Kompánia családi koncertjén a betlehemi történetet mesél-
te el zenével.

Az év utolsó testületi ülésén a képviselõk elfogadták a fakivágásról szóló rendeletet. Ennek
értelmében a nem közterületen, azaz például magántulajdonú telken lévõ fa kivágása elõtt
engedélyezési kérelmet kell benyújtani a jegyzõhöz, és pótolni kell a kivágott fákat.
Közterületen lévõ fa vagy cserje kivágása esetén is szigorú pótlási szabályokat írt el az Önkor-
mányzat. Személyi kérdésekrõl is döntött a testület. Újraválasztották a Czakó Utcai Sport-
központ igazgatóját, Fehér Ferencet. A Budavári Kapu Kft. ügyvezetõjére kiírt pályázaton Járai
Szabolcs nyerte el a posztot.

Ülésezett a Fõvárosi Közgyûlés is, amely megválasztotta a Fõvárosban mûködõ bizottságok tag-
jait és elnökeit. Az Emberi Erõforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke dr.
Nagy Gábor Tamás lett. 

A Várnegyed Galériában az év végi kiállítás mindig az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódik. 2014-ben Kubinyi Anna Kossuth- és Prima Primissima-díjas textilmûvész Üzenõ tex-
tilek címû tárlata várta a látogatókat. Õsszel nagy sikert aratott Jankovics Marcell kiállítása is,
a Madách 150 – Az ember tragédiája képekben mesélve.

Decemberben a Budapest Fõváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelõsége forgalomba
helyezte a Döbrentei utca–Apród utca–Lánchíd utca útszakaszt, amelyet a Budai Vár és kör-
nyéke közlekedésfejlesztési program keretében újítottak fel. A munkálatok során kicserélték a
területen húzódó nagy átmérõjû fõnyomócsövet, majd bazalt nagykockakõ burkolatot építet-
tek ki az utakon, felújították a zöldterületeket, a közvilágítást, kerékpárutat alakítottak ki, és
a Lánchídnál lévõ parkoló is megújult. A Várkert Bazár jobb megközelíthetõsége érdekében
új villamosmegálló is létesült a területen.

December 13-án a Budavári Önkormányzat és a Magyarság Háza közös adventi mûsorral
adta át a teljesen felújított Szentháromság téren. A Hess András tér–Szentháromság
utca–Szentháromság tér rendezésének mintegy 1,2 milliárdos összegét az Önkormányzat

44



saját forrásból finanszírozta.
Az útpályát a Tárnok utcá-
hoz hasonlóan egy szintbe
hozták a járdával, az így
kapott sétálórészt pedig
vágott felületû bazalt nagy-
kockakõvel burkolták. A
Szentháromság-szobor körü-
li és a Magyarság Háza elõtti
téren díszburkolatot építet-
tek. A Mátyás-templom és
környéke burkolatfelújításá-
ra az állam 700 millió forin-
tot biztosított.

A megszépült Szentháromság teret a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe tavaly
bekerült csobányolással, a bukovinai székelyek betlehemes játékával köszöntötték a teveli
hagyományõrzõk.
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A hajdani kaotikus állapotok a Szentháromság téren

A Kormány, a Fõváros és a kerület közös erõfeszítésével 2014 végére megújultak a vári utak



A Budavári Önkormányzat az ünnepekre készülve fokozottan támogatja a rászoruló családo-
kat és idõseket, hogy mindenhol szép és szeretetteljesen legyen a karácsony. A rászoruló csalá-
dok 5000 forint értékû fenyõfa-vásárlási utalványt kaptak, az idõsek számára pedig 8000 forin-
tos karácsonyi támogatást adott az Önkormányzat. 

December 22-én tartották az idõsek karácsonyát, ahol Csonka Zsuzsa és Egyházi Géza film-
slágereket, népszerû dallamokat énekelt a résztvevõknek. Az ajándék sem maradt el, a
Képviselõ-testület tagjai bejglivel kedveskedtek. A nagycsaládosokat december 23-ára hívta az
Önkormányzat a Városházára. Az itt felállított hatméteres karácsonyfa alatt is meglepetések
várták a rászoruló családokat. Mintegy 80 család részére biztosított az Önkormányzat 12 ezer
forint értékû ajándékcsomagokat, amelyekbe a szaloncukor és a bejgli mellett játékok is
kerültek. 

Ünnepi külsõt öltött a kerület karácsonyra. Feldíszítették a játszótereket, a forgalmasabb köz-
területek és a Városháza pedig díszkivilágítást kapott. Az Önkormányzat a Szentháromság tér
mellett a Dísz téren és a Krisztina téren is feldíszített egy-egy karácsonyfát.
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