


3

Köszöntõ
Ismét eltelt egy esztendõ, most mindannyian egy új év
kapujában állunk. Ilyenkor lélekben ki-ki elkészíti a maga
beszámolóját 2013-ról: lajstromba veszi saját eredményeit,
sikereit vagy esetleges kudarcait. 

Évrõl-évre ezt teszi Önkormányzatunk is, amikor összeál-
lítjuk Önöknek a kerület Beszámolóját. Hónapról hónapra
haladva bemutatjuk, mi mindent értünk el közösen, mire
fordítottuk a költségvetési forrásokat, hogyan szépítettük
lakókörnyezetünket és kikre lehetünk büszkék. Ered-
ményeinkbõl meríthetünk erõt az új esztendõ feladataihoz. 

Hosszú évtizedek után 2013-ban megkezdõdött a Várkert
Bazár felújítása. Ma már mindenki láthatja, hogy hogyan nyerik vissza eredeti pompáju-
kat az épületek homlokzatai, a jellegzetes rámpasor és a Bazárt õrzõ oroszlánok. Néhány
hónap múlva belülrõl is megcsodálhatjuk Ybl Miklós építészeti remekét és a közlekedés-
fejlesztési beruházások eredményeként kényelmesen feljuthatunk a Várkert Bazárból a
Budai Várba, ahol tavaly tovább folytatódott a buszútvonal és a járdák felújítása. Lassan-
lassan élet költözik a háború óta elzárt Dísz térre, a Honvéd Fõparancsnokság felújított
romépületébe is.  

A Budai Vár újjászületése egész nemzetünk büszkesége, hiszen a Várnegyed a határon
innen és túl élõk számára egyaránt a nemzet lelki központját jelenti. Ezer éves történel-
münk során Buda mindig is kiemelt jelentõséggel bírt, elsõ hiteles látképe több mint 500
évvel ezelõttrõl, 1493-ról marad ránk Hartman Schedel Világkrónikájában. 

A történelmi múlt pótolhatatlan építészeti és kulturális örökségünk fokozott védelmére
kötelezi Önkormányzatunkat. Ezt tartottuk szem elõtt, amikor elvégeztük a vízivárosi
mûemlékházak felújítását, és új köztéri alkotásokkal gyarapítottunk kerületünket.
Nemzeti értékeink megóvása vezet minket akkor is, amikor újabb és újabb támogatási
formákkal segítjük a családokat, a fiataloknak pedig tanulmányi ösztöndíjat és iskola-
kezdési támogatást biztosítunk. Hiszen a Várnegyed különlegességét éppen az adja,
hogy itt, a történelmi falak között a mai napig emberek élnek, akik tartalommal töltik
meg a városrészt.    

Kívánom Önöknek, hogy az új évben is találják meg számításukat, boldogságukat e tör-
ténelmi kerületben! 

ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
polgármester



Január 

Január 1-jével országszerte megalakultak a járási hivatalok. Az I. Kerületi Hivatal az Attila út 12.
szám alatt, az egykori okmányiroda helyén kezdte meg mûködését – az okmányügyintézés helyszí-
ne tehát nem változott. Januártól a gyermekvédelmi és gyámügyek döntõ többsége, valamint a szo-
ciális ügyek egy része, az idõskorúak járadéka, az alanyi jogú és az emelt összegû ápolási díj inté-
zése került át a kerületi hivatalok feladatkörébe. Önkormányzati hatáskörben maradt a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás ügyintézése, az óvodázta-
tási támogatás, a köztemetéssel és az átmeneti segéllyel kapcsolatos ügyintézés. A kerületi hivatal
vezetõjévé a közigazgatási és igazságügyi miniszter dr. Brezoczki Erikát nevezte ki, aki az év ele-
jén személyesen is felkereste a kerületi intézményeket. 

Ugyancsak az év elsõ napjától kezdte meg mûködését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
I. kerületi tankerülete. A tankerület fenntartásába került valamennyi, korábban kerületi vagy fõvá-
rosi fenntartásban lévõ oktatási intézmény és a Nevelési Tanácsadó. A tankerület vezetõjévé Gálné
Csabai Klárát nevezte ki az emberi erõforrások minisztere. Az állami intézményfenntartó foglal-
koztatja a pedagógusokat, míg az iskolaépületek üzemeltetésérõl továbbra is az önkormányzatok
gondoskodnak. Erre a célra több mint 500 millió forintot költ a kerület éves szinten. 

Január 16-án jelent meg az a Kormányhatározat, amely jóváhagyta a Budai Vár és környéke köz-
lekedésfejlesztése és a Várkertbazár fejlesztése címû kiemelt projektek támogatásának együttesen
2,6 milliárd forinttal történõ növelését. A Várkert Bazár felújításáról 2011-ben döntött a Kor-
mány, 2012-ben elkészültek a szükséges tervek és engedélyek, valamint lezajlottak a beruházáshoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárások.   
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Látványterv a Várkert Bazárról



Január 6-án, Vízkereszt napján ünnepi
Szent Liturgiát tartottak a Fõ utcai
görögkatolikus templomban, majd
Kocsis Fülöp püspök a Batthyány
téren – az elmúlt évekhez hasonlóan –
megszentelte a Duna vizét.

Január 11- 13. között a Magyar Királyi
2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófá-
jának 70. évfordulója alkalmából a
Hadtörténeti Intézet megemlékezést és
kegyeleti virrasztást tartott a Ka-
pisztrán téren. A megemlékezésen
Hende Csaba honvédelmi miniszter
mondott beszédet. Felidézte, hogy
1943. január 12-én összehangolt táma-
dást indítottak a szovjet csapatok a
Donnál állomásozó Magyar Királyi 2.
Honvéd Hadsereg ellen. A véres csatá-
ban több mint hatvanezer magyar kato-
na és fegyvertelen munkaszolgálatos
vesztette életét, huszonnyolcezren meg-
sebesültek, míg a hadifoglyok száma
meghaladta a húszezret. 

Egész évben nívós kiállításokkal várta az érdeklõdõket a Várnegyed Galéria. Az év elsõ felében
a Várban, illetve a kerületben élõ vagy ide kötõdõ képzõmûvészek mutatkoztak be. Januárban
a „Várbeliek” címû kiállításon Bedõk Bea, Kovách Georgina, Katona Kata, Lakatos Botond,
Mórotz László és Zsombori Erzsébet képzõmûvészek mutatták be alkotásaikat. Tavasszal
Paczona Márta kerületi festõt, grafikust, textiltervezõ mûvészt ismerhette meg a közönség,
míg májusban Incze Mózes festõmûvész „Ember–Kép–Gép” címû kiállítása várta az érdeklõ-
dõket. Júniusban  közismert színészek és operaénekesek mutatták be a közönségnek képzõmû-
vészeti alkotásaikat. Csavlek Etelka és Sass Sylvia operaénekesek, Esztergályos Cecília, Koltai
János, Szabó Sipos Barnabás, Tahi Tóth László és Varga Gábor színmûvészek valamint
Kárászy Szilvia zongoramûvész kerámiákat, rajzokat és festményeket állítottak ki a
Galériában. 

Január 19-én ünnepelte százkettedik születésnapját Singer Andorné, Magdi néni. Kerületünk
egyik legidõsebb lakóját gyermekei, unokái és dédunokái köszöntötték otthonában a jeles napon.
Magdi néni a ‘60-as években költözött az Attila útra, s azóta él az I. kerületben. A Budavári Önkor-
mányzat nevében Nagy Gábor Tamás polgármester fejezte ki jókívánságait az ünnepeltnek.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én az Önkormányzat, a Batthyány Lajos Általános Iskola
és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium diákjai, tanárai és a kultúra iránt érdeklõdõ kerületi polgárok
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Batthyány téren. Kölcsey Ferenc szobra
elõtt dr. Vasy Géza irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. –  A magyar kultúra elsõsorban,
ha nem is kizárólagosan, azoké, akiknek magyar az anyanyelve. Az anyanyelv õrzi, továbbadja,
gazdagítja azt a kultúrát, amelyet létezése óta hordoz – mondta a szónok. 
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A Magyar Kultúra Napja egyben
Cseh Tamás születésének évfordu-
lója is. Az elõadó 2013-ban lett
volna 70 esztendõs. Ebbõl az alka-
lomból az Országos Széchényi
Könyvtár egynapos kiállítást és
koncerteket szervezett. Cseh Ta-
más hajdani törzshelyén, az Iskola
utcában lévõ Isolabellában január
26-án emlékeztek az elõadómû-
vészre. A „születésnapi” koncertek
hagyományát a Budavári Önkor-
mányzat kezdeményezése indította
el 2011-ben, a Cseh Tamás-dalok
születésének 40. évfordulóján. 

A Budai Református Egyházközség önkéntesei és a Református Szeretetszolgálat januárban több
száz adag meleg ételt osztott ki a rászorultaknak a Szilágyi Dezsõ téri templomnál. A nehéz hely-
zetben lévõk levest, vitamintablettákat, gyümölcsöt, forró teát kaptak, de az önkéntesek arra is
figyeltek, hogy néhány szóval elbeszélgessenek a rászorulókkal. A meleg ételt elfogadók közül töb-
ben ajánlkoztak, hogy a program lezajlása után segítenek a rendrakásban, hogy ezzel fejezzék ki
köszönetüket a kapott segítségért.

Január 30-án a 100 éve született magyar-indiai festõmûvészre, Amrita Sher-Gilre emlékeztek a
Szilágyi Dezsõ tér 4. számú háznál, ahol az indiai nagykövet és Hammerstein Judit kultúráért fele-
lõs helyettes államtitkár mondott beszédet.
Kevéssé ismert, hogy a házban született
Amritát Indiában a kortárs festészet egyik
legnagyobb alakjaként tartják számon, mûve-
it nemzeti kinccsé nyilvánították, életmûvét a
delhi Nemzeti Galériában õrzik. 

Amrita magyar édesanyja egy indiai her-
cegnõ társalkodónõjeként került fiatalon
Indiába, ahol megismerkedett Umaro Sher-
Gillel. A szerelembõl házasság lett, és a fiata-
lok úgy döntöttek, hogy Budapesten teleped-
nek le. 1912-ben költöztek az akkor újonnan
épült Szilágyi Dezsõ téri lakóházba. Itt tar-
tózkodásuk alatt született mindkét lányuk:
Amrita és Indira. Amrita nyolc éves volt, ami-
kor a család elhagyta Magyarországot. A kis-
lányok édesanyjuktól magyar népdalokat,
népmeséket hallgattak, házitanítójuk is
magyarul tanította õket írni és olvasni, a
magyar táj pedig Amrita késõbbi festményein
is visszatérõ téma. A festõnõrõl 2001-ben
Sára Sándor készített háromrészes, lírai han-
gulatú dokumentumfilmet. 

Cseh Tamás dalait játszották a Széchényi Könyvtárban

Amrita Sher-Gil indiai festõmûvész



2013-ban is folytatódott a Márai Szalon. Szigethy Gábor minden hónap utolsó keddjén az  Önkor-
mányzat Úri utcai dísztermében irodalmi délutánokon látta vendégül a kerületben élõket. Dr.
Okváth Imre, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának fõosztályvezetõje a besúgók-
ról mesélt, Batta András rektor a Zeneakadémia kulisszatitkaiba avatta be az érdeklõdõket, akik
megismerkedhettek Gulyás Dénes operaénekessel, Freund Tamás neurobiológussal, Csák János
londoni nagykövettel, Csizmadia András gasztrofilozófussal, Blaskó Péter, Szõcs Artur, Trokán
Anna és Trokán Nóra színmûvészekkel. Nem maradtak el a neves borászok sem: mások mellett
Áts Károly, az Év borásza, Jásdi István, Bock József, Polgár Zoltán, dr. Laposa József és Vida
Péter borosgazdák mutatkoztak be a budavári közönségnek. 

A hónap utolsó napján aláírták a Várkert Bazár felújításának kivitelezõi szerzõdését. Az Önkor-
mányzat és a Várgondnokság Nonprofit Kft. által 2012. október 26-án közösen indított közössé-
gi nyílt közbeszerzési eljárásra a 2012. december 10-i határidõig három pályázó nyújtotta be aján-
latát. A szakmai értékelés eredményeként, az összességében legelõnyösebb ajánlatot adó
Swietelsky – WHB konzorciumot hirdették ki nyertesként. A Swietelsky Magyarország Kft. által

vezetett konzorcium ajánlatában 8.9 milliárd forintért vállalta a Várkert Bazár felújítását vala-
mint a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési projekt egyes elemeinek megvalósítását. A
szerzõdést Márkus András, a Várgondnokság Nonprofit Kft. ügyvezetõje,  Kelemen Zsolt, a
Swietelsky Magyarország Kft. területi igazgatója, Nagy Gábor Tamás polgármester, Bognár
Árpád, a Swietelsky Magyarország Kft. vezérigazgatója, és Paár Attila, a West Bau Hungária Kft.
vezetõje írta alá.  A kivitelezõ februárban vette át a munkaterületet és megkezdõdött a Várkert
Bazár hosszú évtizedek óta várt felújítása. 

A január végén megtartott rendkívüli Képviselõ-testületi ülésen az Önkormányzat úgy döntött,
részt vesz a kormányzati adósságkonszolidációs program elsõ ütemében. 2013-ban az állam átvál-
lalta a településektõl és a kerületektõl az adósságuk vagy a kötvényben fennálló tartozásuk egy
részét, az Önkormányzat esetében ez 40 százalékot jelentett. A 2008-ban kibocsátott svájci frank
alapú kötvény törlesztõrészleteinek fizetése eddig nem jelentett nehézséget. A kötvénybõl az
Önkormányzat a Krisztinavárosban, a Vízivárosban és a Várban fejlesztéseket valósított meg. Az
adósságátvállalással kapcsolatos végsõ megállapodást február 28-án írta alá a Kormány és az
Önkormányzat. Az adósságkonszolidáció 2014-ben is folytatódik. 
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Ünnepélyes aláírás a Városházán



A képviselõk arról is döntöttek, hogy a kerületben élõk magas színvonalú egészségügyi ellátása
érdekében a Maros utcai rendelõ továbbra is önkormányzati fenntartásban marad, a kerület azt
nem adja át az államnak. A kerület demográfiai helyzete, az idõskorúak egyre nagyobb aránya
mindenképpen megkívánja a saját rendelõ mûködtetését, amelynek költségei a fejlesztéseknek és
az átszervezéseknek köszönhetõen jelentõsen csökkentek az elmúlt években. 

Február 
Február 7-én tartották a
Roham utcai Idõsek
Klubjában a hagyomá-
nyos farsangi jelmezbált.
A rendezvényen nem csak
az idõsek klubjának tag-
jai, hanem a Szent
Gellért Katolikus Iskola
kisdiákjai is részt vettek,
akik vendégként, versek-
kel és énekekkel léptek fel
a közösségi programon.

A hónap elején sószobát adtak át a Tigris utcai bölcsõdében. A budavári Népjóléti Közalapítvány
támogatásával és a szülõk közremûködésével kialakított helyiségben a gyerekek játék közben élvez-
hetik a speciális sóbarlang áldásos hatásait. A helyiség kialakításában a családok is segítséget
nyújtottak: festettek, takarítottak, a függönyöket pedig az egyik óvodás nagymamája varrta meg.

Február 12-én a Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az 1945-ben a
budapesti harcokban hõsi halált halt katonákra és a polgári áldozatokra emlékezve koszorúzási
ünnepséget tartott a Magdolna-toronynál. Nagy Gábor Tamás polgármester beszédében arra
emlékeztetett, hogy Budapest 1944-45-ös ostroma a legvéresebb városostromok közé sorolható.
Budapest elfoglalásáért indított hadmûvelet 108 napig, a tényleges ostrom 102 napig tartott,
amelybõl 52 napot a védõk teljes bekerítésben harcoltak végig. Ezzel szemben Berlin két hét alatt,

Bécs hat nap alatt elesett. Budapest
ostromához csak Varsó 1944-es ostro-
ma mérhetõ. A megemlékezés után a
résztvevõk a Hadtörténeti Múzeum
díszudvarán megkoszorúzták az egye-
temi rohamzászlóalj emléktábláját. Itt
Lányi Zsolt, a rohamzászlóalj egykori
tagja mondott beszédet. A Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a
Farkasréti temetõben emlékezett
Budapest ostromára és a civil áldoza-
tokra. Február 13-án a Budavári
Mûvelõdési Ház és az Irka Kör tartott
megemlékezést a Kapisztrán téren.
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Farsang az Idõsek Klubjában

Az egyetemi rohamzászlóalj egykori tagjai



Február 16-án a XX. század
egyik kiemelkedõ magyar
zeneszerzõje és népzenekuta-
tója, Lajtha László halálának
ötvenedik évfordulója alkal-
mából emlékszobát avattak az
MTA Zenetudományi Intéze-
tében, a budavári Erdõdy-
palotában. Az emlékmúzeum-
ban a komponista íróasztala,
írógépe, zsúfolásig telt könyv-
szekrényei mellett kiváló álla-
potban lévõ zongorája is látha-
tó, melyen egykor Bartók Béla
és Dohnányi Ernõ is játszott.
Az 1892-ben, Budapesten
született Lajtha László egyszerre volt magyar hazájához szorosan kötõdõ és európai léptékben
gondolkodó mûvész és polgár. Második hazájában, Franciaországban Bartókkal és Kodállyal
együtt emlegették, mint „a három nagy magyar” („les trois grands hongrois”) egyikét. Zenetörté-
netileg igen jelentõs, egészen egyedi arculatú életmûvét az utóbbi évtizedekben kezdi újra felfedez-
ni a szakma és a közönség.

Ugyanezen a napon vehetett át Lajtha-díjat a kerületben élõ Sebõ Ferenc zeneszerzõ, énekes,
zenetudós. A Lajtha László Alapítvány minden évben egy olyan muzsikust, zenetörténészt, peda-
gógust vagy kiadót részesít az elismerésben, aki sokat tett Lajtha életmûvének megismertetéséért.
A díjátadóra a Magyar Rádió Márványtermében, a zeneszerzõ tiszteletére rendezett hangverse-
nyen került sor.

A Budavári Zenei Szalon és Szilasi Alex zongoramûvész 2013-ban is várta a zenerajongókat. Az
évad kiemelt témája a párizsi szalonok és a barokk táncok világa volt. Szilasi Alex a minden hónap
második keddjén a Zenetudományi Intézet Bartók termében megtartott szalonban zenével kísért
kultúrtörténeti elõadásaiban azt mutatta be, hogy a különbözõ európai zenei stílusok hogyan hatot-
tak a táncmuzsikára.

Mátyás király születésének 570.
és királlyá választásának 555.
évfordulója alkalmából a Bu-
davári Önkormányzat rajzpályá-
zatot hirdetett a kerületi iskolá-
soknak. A pályázatra 215 pálya-
mû érkezett a kerületi iskolások-
tól, a rajzokat Paczona Márta és
Csikay Márta kerületben élõ alko-
tómûvészek bírálták el, az ered-
ményhirdetésre február 23-án, a
Városházán került sor. Nagy
Gábor Tamás polgármester
köszöntõjében úgy fogalmazott,
hogy mindannyian büszkék
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Érdeklõdõk a Lajtha László kiállításon

Egyszer volt Budán kutyavásár...



vagyunk rá, hogy királyi székhelyen élhetünk. A gyerekrajz-kiállítás sikere pedig azt bizonyítja,
Mátyás király ma is itt él közöttünk. Az eredményhirdetés után Kóka Rozália Magyar örökség-
díjas elõadó Mátyás királyról szóló mesékkel jutalmazta a gyerekeket, majd reneszánsz táncház
várta a családokat a Városházán. 

Február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Lánchíd budai hídfõjénél tartott
mécsesgyújtást a Kormány, amelyhez a Budavári Önkormányzat is csatlakozott. A megemlékezõk
között volt mások mellett Kövér László házelnök és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter, György István fõpolgármester-helyettes, Péterfalvi Attila,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. A helyszínválasztás korántsem
véletlen: a Lánchíd budai pillérénél végezték ki a vörös különítményes Szamuely-fiúk 1919. ápri-
lis 22-én idõsebb Hollán Sándort, a Posta Takarékpénztár igazgatóját, miniszteri tanácsost, és
fiát, ifjabb dr. Hollán Sándor kereskedelemügyi államtitkárt, a MÁV igazgatóját. Idõsebb és ifjabb
Hollán Sándor tiszteletére a Budavári Önkormányzat állította helyre egykori emléktáblájuk máso-
latát 2011-ben.

Február végéig pályázhattak a rászorulók lakás-helyreállítási támogatásra. Ezzel a sajátos, az
egyedi igényeket is szem elõtt tartó önkormányzati támogatási formával a kerület azokat a rászo-
rulókat támogatja, akik önerejükbõl képtelenek a lakásukban elvégezni az állagmegóvási munká-
kat, például tisztasági festést, elavult vezetékek javítását, szigetelési munkákat, a mosdó helyisé-
gek karbantartását. A nagycsaládosok és a rászoruló idõsek 200-200 ezer forint támogatást kap-
tak az Önkormányzattól. 

A hónap utolsó napján ülésezõ Képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a kerület költségvetés-
ét: 2013-ban minden eddiginél nagyobb összeggel, több mint 18 milliárd forinttal gazdálkodhatott
a kerület. A jelentõs többlet a KÖZOP pályázati támogatásoknak, illetve az Önkormányzat évek óta
tartó kiegyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetõ, a kerület jelentõs tartalékokkal is rendelkezik.
Az állami adósságkonszolidáció eredményeként jelentõsen csökkentek a kötvénykibocsátásból szár-
mazó törlesztõrészletek is. Mindennek köszönhetõen folytatódhattak a már megkezdett illetve ter-
vezett felújítások, fejlesztések, amelyek finanszírozásához nem volt szükség vagyonértékesítésre. 

A képviselõk egyhangúan támo-
gatták Lázár Nóra pályázatát, a
kerületi szakembert öt évre a Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgálta-
tási Központ vezetõjévé választot-
ták.

Március 
Március 2-án tartották az „Uniós
Fejlesztések nyílt napja – séta a
kulisszák mögött” címû rendez-
vénysorozatot. A látogatók töb-
bek között megtekinthették a
Várkert Bazár felújításának
munkálatait is. 
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A szokatlanul hideg idõ és havazás sem riasztot-
ta el az ünneplõket attól, hogy részt vegyenek a
Budavári Önkormányzat hagyományos március
15-i megemlékezésén. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester a Dísz téri Honvéd emlékmûnél a
magyar nép szabadságszeretetére és a nemzeti
jelképeink által is kifejezett önrendelkezés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. 

A nemzeti összetartozás jegyében a megemlé-
kezés után a székely népviseletbe öltözött Baricz
Gergõ tûzte ki a székely zászlót a Városházára.
Az erdélyi származású énekes az I. kerületben
tette le az állampolgársági esküt. 

A rendkívüli havazás ellenére a kerületbe terve-
zett családi rendezvények többségét sikerült
megtartani: szinte valamennyi közintézmény
változatos és színvonalas mûsorokkal várta az
érdeklõdõket. A Budapesti Történeti Múzeum udvarán régi mesterségek, kokárdakészítés, és vetí-
tett képes elõadások idézték fel a szabadságharc hangulatát. A Magyarság Házában a gyerekek
bátorság, erõ- és ügyességi próbákon vehettek részt. A Városházán óriásbábos elõadás és Bársony
Bálint koncertje várta a családokat. 

A nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjat vehetett át mások mellett András Ferenc Balázs Béla-
díjas filmrendezõ, kerületünk egykori lakója és Benkõ László, Liszt Ferenc-díjas elõadómûvész, az
Omega  Együttes tagja, aki jelenleg is az I. kerületben él. A kultúra érdekében végzett kiemelke-
dõ tevékenységének elismeréseként Bánffy Miklós-díjat vehetett át Ertl Péter a Nemzeti
Táncszínház ügyvezetõ igazgatója. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben
részesült Endrõdi Gábor, az I. kerületi Petõfi Sándor Gimnázium intézményvezetõje. 

Március 17-én Szutrély Katalin és Malcolm Bilson adott nagysikerû koncertet a Városháza aulá-
jában. Ezúttal Mozart, Haydn és Schubert dalmûveibõl hallhattak válogatást a klasszikus zene
kedvelõi. Az amerikai fortepiano-mûvész több mint három évtizede gyakori vendég Budapesten, az

utóbbi években többször is koncertezett az Orfeo
Zenekarral, illetve Szutrély Katalinnal. 

Húsvét közeledtével keresztény értékeket felmutató, a
szakralitáshoz közelítõ tárlat nyitotta meg kapuját a
Várnegyed Galériában, ahol Kacsoh Cecília textilmûvész
és Mátyássy László szobrászmûvész házaspár mutatkozott
be. Itt mutatták be a Mária Anya címû, a Budai Vár
fokán, a déli Cortina fal tetején felállítandó bronzszobor
életnagyságú gipszváltozatát is. Az Immaculata
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Klukon Edit zongora-
mûvész felkérésére Mátyássy László alkotta meg a szob-
rot. A bemutatón Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas nép-
rajztudós és Dávid Katalin mûvészettörténész beszélt az
alkotás jelentõségérõl. 
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Március végén több nívós, ingyenes kon-
certtel várta a kerület lakóit az Önkor-
mányzat. Március 23-án a Musica
Nostra zenekar adott Nagyböjti Hang-
versenyt a Városházán, ahol elhangzott
Bob Chilcott: Peace Mass és Giovanni
Battista Pergolesi: Stabat Mater címû
mûve. A koncert karmestere Mindszenty
Zsuzsánna volt. Március 24-én, Virág-
vasárnapon az MTA Kongresszusi
Termében a Purcell Kórus és az Orfeo
Zenekar teltház elõtt mutatta be Händel
Messiás címû oratóriumát. A kórust és a
zenekart Vashegyi György mûvészeti
vezetõ, karmester dirigálta. 

A Képviselõ-testületi ülésen elfogadták
a budavári Palotanegyed közterület-

rendezési tervét, amely az itt megtartható fesztiválok gyakoriságát és idõtartamát is szabályozza.
Ugyanis az elmúlt években jelentõsen megszaporodtak az állami kezelésû Palotanegyed területén
a különbözõ fesztiválok, vásárok, amelyek a terület lezárásával jártak, ráadásul a hajnalig tartó
nagy zaj zavarta az itt élõk nyugalmát is. A területet a Várgondnokság Nonprofit Kft. adja bérbe,
a bevétel is a céget illeti. A Budavári Önkormányzat, látva a kedvezõtlen tendenciát, és egyetértve
a jogos lakossági észrevételekkel a jogszabály adta lehetõségekkel élve úgy döntött, hogy saját sza-
bályozási rendszerével próbál gátat szabni a vári fesztiváloknak. Idõben és térben is szabályozták
a képviselõk a Palotanegyed használatát továbbá kikötötték, hogy biztosítani kell a közintézmé-
nyek megközelíthetõségét. 

Döntött a Képviselõ-testület a szociális kölcsön bevezetésérõl is. Így április 1-tõl azok a csalá-
dok, akik nehéz élethelyzetbe kerülnek, de képesek visszafizetni a támogatást, szociális, azaz
kamatmentes kölcsön formájában kaphatnak rendkívüli
segélyt az Önkormányzattól. A támogatást, amelyet az
Egészségügyi és Szociális Bizottság ítél meg, 12 havi részlet-
ben kell visszafizetni. Emelték a közgyógyellátás jogosultsági
jövedelemhatárát is, hogy több olyan kerületi idõs, illetve
beteg rászorulót támogathasson a kerület, akik számára nagy
anyagi terhet jelentenek a gyógyszerkiadások. 

Április
Áprilistól dr. Bács György látta el a Polgármesteri
Hivatalban a jegyzõi feladatokat. Bács György kiemelkedõ
köztisztviselõi és vezetõi tapasztalatokkal rendelkezett, koráb-
ban a XVIII. kerület Testületi, Ügyviteli és Jogi iroda vezetõ-
je volt. A kerület korábbi jegyzõje, Tánczosné dr. Pósa Ibolya
nyugdíjba vonult, ezért az Önkormányzat pályázatot írt ki a
tisztség betöltésére.
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A Fõvárosi Önkormányzat megbízásából tavasszal folytatódott a vári útpálya felújítása. Sajnos, a
2012-ben az Országház utcában lerakott burkolat nem bírta a terhelést, a frissen lerakott kövek
kifordultak a helyükrõl. A hasonló hibát a Bécsi kapu téren és a Nándor utcában már 2012 év
végén kijavították, az Országház utcában tavasszal végezte el a kivitelezõ Penta Kft. a garanciá-
lis javítást. A teljes útpályán kicserélték és újrarakták a köveket. Az Önkormányzat által felújított
járdák azonban jól vizsgáztak, ott nem volt szükség javításokra. 

Áprilisban megkezdõdött a várfalak veszélytelenítése. A tél folyamán a várfal burkolatát képezõ kõ
és tégla valamint a kötõanyagukat képezõ habarcs több helyen szétfagyott. A megrongálódott
anyagot a szakemberek eltávolították a várfalakról. Ezt követõen nyáron helyreállítási és karban-
tartási munkálatokat végeztek a várfalakon. Az Önkormányzat a karbantartás mellett rendszeres
mozgásméréseket is végeztet a várfalaknál, de mozgásra utaló jelek nem mutatkoznak.

Április 6-án a 199 éve született Ybl
Miklósra emlékeztek az Ybl Egyesület tag-
jai. A megemlékezés középpontjában ter-
mészetesen Ybl remekmûve, a Várkert
Bazár újjáépítése állt.  – A 200. évfordu-
lón már régi szépségében pompázik majd
az épület – mondta Zumbok Ferenc, a
Várkert Bazár újjáépítését felügyelõ kor-
mánybiztos. A bazársor és a királyi kert
újjáépítése során liftekkel, mozgólépcsõvel
teszik lehetõvé a Várba való feljutást az
Ybl térrõl. Ezek a beruházások az Önkor-
mányzat nyertes uniós pályázatának kere-
tében valósulnak meg.

Április 6-7. között immáron harmadik
alkalommal rendezték meg Budapesten a
nyitott házak hétvégéjét, amelynek kereté-
ben az idén századik születésnapjukat
ünneplõ épületek életébe nyerhettek bepil-
lantást a városlakók. Az I. kerületben a
Csalogány utca 55., a Várfok utca 8., és a
Szilágyi Dezsõ tér 4. csatlakozott a prog-
ramhoz.

Április 11-én 11 órakor Márai Sándor születésének évfordulójára és a Költészet Napjára emléke-
zett a Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a Mikó utcában,
Márai egykori lakóházánál. A megemlékezésen beszédet mondott Furkó Zoltán irodalomtörténész,
aki 1988-ban az utolsó interjút készítette az íróval. Az ünnepségen ebbõl olvasott fel részleteket
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színmûvész. Márai Sándor szobrát és emléktábláját az Önkormány-
zat képviseletében dr. Jeney Jánosné alpolgármester és dr. Bács György jegyzõ koszorúzta meg. A
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány nevében Stróbl Krisztina, a Budavári Lakosok Szövetsége
részérõl Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumból Stelzelné Szabó
Erzsébet igazgató és a 10/d osztály diákjai, illetve a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnáziumból Nyáry Zsigmond igazgató és a diákok helyezték el az emlékezés virágait.
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A jó idõ beköszöntével ismét Tavaszköszöntõ Családi Napot tartottak a népszerû Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban. A sportprogramokon és a bemutatókon kívül kézmûves foglalko-
zásokat és egészségügyi tanácsadást is tartottak, a gyerekek pedig birtokba vehették a nemrégi-
ben átépített játszóteret és az új csúszdát. A sportpálya természetesen egész évben várja a kerüle-
tieket, a mozogni vágyókat: nagy népszerûségnek örvend a futópálya, a mûfüves focipálya és a kül-
téri fitnesz-pálya. A ,,Czakó” emellett kedves közösségi tér is: számos civil szervezet, lokálpatrióta
egyesület tartja itt összejövetelét. 

Április 18-án 95 eszten-
dõs korában angliai ott-
honában elhunyt özvegy
Horthy Istvánné, gróf
Edelsheim Gyulai Ilona,
Budavár díszpolgára.
Ilona Asszonyt 2011-ben
választotta díszpolgárá-
vá a kerület. Élete szoro-
san kötõdött a Várne-
gyedhez. Férje tragikus
elvesztése után a kor-
mányzó-helyettes özve-
gyeként a háború alatt,
mint önkéntes ápolónõ
gyógyította a sebesülte-
ket, mentette az életeket
a Sziklakórházban. Ön-
zetlensége, az áldozato-
kért való tenni akarása
példaértékû volt. A gyászszertartását május 1-jén a Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia-
templomban tartották. A kerületiek a Városházán rendezett búcsúztatáson rótták le kegyeletüket,
ahol gyertyagyújtással és az özvegyrõl szóló portréfilm megtekintésével emlékeztek Budavár dísz-
polgárára.

Április 20-án Buda, Esztergom,
Sopron és Pozsony küldötteinek
részvételével rendezték meg a
Koronázóvárosok Találkozóját
Székesfehérváron, a 2013-as Szent
István Emlékév keretében. A
koronázóvárosok közös szándék-
nyilatkozatot fogalmaztak meg,
amelyben vállalták, hogy õrzik és
ápolják Szent István örökségét. 

Az elmúlt években igazi közösségi
programmá vált az Önkormányzat
szervezésében megtartott tavaszi
kerülettakarítás. 2013-ban sem
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A koronázó városok szándéknyilatkozata



volt ez másként. Az április 20-án és 22-én, a Föld Napján megtartott tavaszi nagytakarításon
önkormányzati képviselõk, diákok és civil szervezetek is csatlakoztak, akik a Vérmezõn, a Várban,
a Batthyány téren, a Szilágyi Dezsõ téren és a Tabánban szedték össze a szemetet. Szerencsére,
az egész napos munka végén alig négy köbméter hulladék gyûlt össze, ami azt bizonyítja, hogy a
kerület lakói a mindennapokban is gondot fordítanak lakókörnyezetük ápolására, tisztán tartásá-
ra.

Felújíttatta az Önkormányzat a Mészáros utca és a Pálya utca sarkán kialakított kis téren álló
Kilus-kutat. A munkálatok során kijavították a kõtalapzat hibáit és repedéseit, letisztították a fel-
építményt, valamint az ivókút tetején álló 140 cm magas mészkõ szobrot, amely Melocco Miklós
szobrászmûvész alkotása. A kutat 1987-ben emelte az I. kerület lakóinak városszépítõ szándéka. 

Kerek születésnapot ünnepeltek a Lánchíd Kör tagjai, áprilisi összejövetelük alkalmával köszön-
tötték Mészáros Ilonát 90. születésnapján. Ilona néni több mint húsz éve tagja a Körnek, az elõ-
adások egyik fõ szervezõje. Szellemi frissessége, tudása, akaratereje tiszteletre méltó, példaképül
állítható a felnövekvõ nemzedék elé. 

Az áprilisi Képviselõ-testületi ülésen elsõ ízben adták át a
Budavári Szent György díjat. A kitüntetés annak ítélhetõ
oda, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban leg-
alább öt éve teljesít szolgálatot a kerületben és a bûnmeg-
elõzés, a bûnüldözés, a közbiztonság területén végzett kivá-
ló munkájával hozzájárul a kerület közbiztonságának javí-
tásához. Az elismerést elsõként Pintye György rendõr
fõtörzszászlós vehette át. 

Sárkányölõ Szent György a küzdelem, az elesettek
segítésének, támogatásának jelképévé vált. Ezért vált
április 24., Szent György napja a rendõrség ünnepévé. –
Amikor a közösség, az I. kerület nevében átadjuk a díjat,
egyúttal példaképet is állítunk, arra hívjuk fel a figyelmet,
büszkék lehetünk a rendõrökre – mondta az átadási
ünnepségen Nagy Gábor Tamás polgármester. A
Képviselõ-testületi ülésen megtárgyalták és elfogadták a
rendõrség beszámolóját. Kiss Szabolcs kapitányságvezetõ
elmondta, hogy az I. kerület közbiztonsága más belvárosi
kerületekhez viszonyítva jónak mondható. Kiss Szabolcs
külön is kiemelte, hogy sikerült felszámolni a tiltott sze-
rencsejátékot: az „itt a piros hol a piros” játék eltûnt a
Budai Várból.

Május
A Budavári Önkormányzat javaslatára a Fõváros módosította a parkolási-várakozási övezetekre
vonatkozó rendeletét: májustól a Gellérthegy I. kerületi oldalát is bevonták a parkolási övezetbe. Az
itt élõk régóta kérték már ezt a módosítást, ugyanis nehezményezték, hogy az ingyen parkolást
kihasználó, külsõ kerületekbõl érkezõ autósok miatt jelentõsen megnõtt a forgalom a szûk utcák-
ban, ráadásul az itt élõk egyszerûen nem tudtak megállni otthonaik közelében. 
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Május 1-jén ismét megrendezték a Tabáni Fesztivált. A kellemes nyári idõben több tízezren láto-
gattak ki a tabáni könnyûzenei programra. A sztárvendég Horváth Charlie és zenésztársai voltak,
akik fergeteges koncertet adtak. 

Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat koncerttel emlékezik
Beethoven budai fellépésére. A program egyre nagyobb elismertségnek és népszerûségnek örvend,

valódi komolyzenei feszti-
vállá nõtte ki magát.
2013-ban május 3-7.
között három nagyszerû
koncertet hallgathattak
meg az érdeklõdõk. A
nyitókoncerten Szakcsi
Lakatos Béla Kossuth-
díjas zongoramûvész– ze-
neszerzõ Beethoven mû-
vek jazz-improvizációit
adta elõ. Ifj. Balázs
János Junior Príma díjas
zongoramûvész ingyenes
koncertet adott a Város-
házán. 

Május 7-én, az emlékhangverse-
nyen Baráti Kristóf nemzetközi
hírû hegedûmûvész és Würtz
Klára zongoramûvész Beethoven
hegedû-zongora szonátáiból ját-
szott a Várszínházban. 

A Maros utcai Szakrendelõ
Egészségügyi Szolgálata évente
több alkalommal is ingyenes
szûrõvizsgálatokat és egészség-
ügyi tanácsadást szervez. Ilyen-
kor külön beutaló és sorbanállás
nélkül végzik el a legfontosabb
betegségmegelõzõ vizsgálatokat.
Így még idejében fény derülhet olyan betegségekre, amelyek súlyosabb tünetei csak késõbb jelent-
keznek. 2013-ban is több alkalommal rendeztek ingyenes szûrõvizsgálatokat, a lehetõséggel több
százan éltek. 

Május 20-án tartotta az Önkormányzat a díszpolgáravatási ünnepséget a Városházán. A kitüntetõ
címet 2013-ban Dévény Anna gyógytornász, mûvészi-torna szakedzõ, a Dévény-módszer kidolgozó-
ja vehette át. Dévény Anna a Krisztinavárosban él, alapítványa a Széll Kálmán téren és a
Belvárosban fogadja a beteg gyermekeket. Budavár új díszpolgárát Várjon Dénes Liszt-díjas zon-
goramûvész és Kováts Adél Kossuth-díjas színmûvész köszöntötte egy-egy meglepetés mûsorral.
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Rogán Antal, a Belváros pol-
gármestere a Dévény Alapít-
vány fontosságáról, Volf
Katalin Kossuth-díjas ba-
lettmûvész pedig Dévény
Anna munkabírásáról és sze-
rénységérõl beszélt. Dévény
Anna elkötelezettségét, segí-
teni akarását és a gyermekek
iránti szeretetét méltatta
Blahó Orsolya, akinek gyer-
mekét Dévény Anna kezelte.
Az édesanya hangja vissza-
emlékezésekor többször is
elcsuklott. – A nehézségektõl
soha nem rettent vissza,
önmagához és betegeihez mindig hû maradt. Gyógymódjának köszönhetõen több ezren kapták
vissza a mozgás örömét és szabadságát – Nagy Gábor Tamás polgármester ezekkel a szavakkal adta
át a díszpolgári oklevelet és a gyûrût Dévény Annának, akit percekig tartó vastaps köszöntött. 

Május 21-én, a Honvédelem Napján a Honvédelmi
Minisztérium, a Budavári Önkormányzat és a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közösen
avatta fel a Szentháromság téren a Nemzeti
Emlékhelyet jelölõ oszlopot és a nemzeti zászlót.  Az
avatás után koszorúzást tartottak a Honvéd emlék-
mûnél, Görgey Artúr lovasszobránál, valamint ünne-
pélyes zászlófelvonásra került sor az Esztergomi
rondellánál. 

Május 23-án a Budavári Önkormányzat a Város-
házán lakossági fórumot tartott, amelynek a témája
a Budai Várhoz kapcsolódó közlekedésfejlesztés volt.
A fórumon a szakértõk bemutatták a fejlesztési
elképzeléseket, a Lánchíd utca és a Döbrentei utca
forgalomcsillapításának terveit, a vári behajtás és
parkolás szabályozását, a turistabusz-fordulók és
várakozóhelyek tervét is. 

Május 24-én „Magyar Varsó” címmel nyílt szabadté-
ri kiállítás a Kapisztrán téren, amelyet Krzysztof Czubaszek, Varsó belvárosának alpolgármestere
és Nagy Gábor Tamás polgármester nyitott meg. A rendhagyó tárlat a varsói magyar emlékeket –
utcaneveket, szobrokat – mutatja be. A kiállítás-megnyitón részt vettek a ,,Ki tud többet Magyar-
országról” címû verseny gyõztes diákjai is. A vetélkedõt Budavár lengyel testvérvárosa,
Srodmiescie  polgármestere hirdetette meg a varsói iskolásoknak. A diákok 5 napot tartózkodtak
Magyarországon, jártak Szentendrén, Gödöllõn és fogadta õket Kövér László, az Országgyûlés
elnöke is. A gyermekek a Budavári Önkormányzat vendégeiként látogatást tettek a Köztársasági
Elnöki Hivatalban és felmászhattak a Mátyás-templom tornyába is. 
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Május 25-én immár 20. alkalommal rendezték meg az egyházak labdarúgó bajnokságát az I. kerü-
leti Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban. Tizenhárom csapat szállt ringbe a vándorkupá-
ért, amelyet a gyõztes egy évig õrizhet meg. A játékosokat Nagy Gábor Tamás polgármester
köszöntötte, a díszvendég Rákosi Gyula, az FTC örökös bajnoka volt. 

Ugyanezen a napon a Református Egyház Szeretethíd nevû programja keretében önkéntesek tet-
ték rendbe Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti épületét. Az ide járó gyermekek szülei a
Poli-Farbe Kft. által adományozott festékekkel lefestették az udvar apró kerítéseit és a teraszos
udvart csinosították. 

Május utolsó vasárnapján a gyerme-
kek vették birtokba a Kapisztrán
teret. A „Miénk a Vár” rendezvényen
táncelõadások, bábszínház, tombola-
sorsolás, lovaglás és arcfestés várta a
kicsiket és a nagyokat. Az esemény
fõvédnöke Soltész Miklós szociálpoli-
tikáért felelõs államtitkár, védnöke
Nagy Gábor Tamás polgármester
volt. A Mesemúzeum és Mesemûhely
kreatív mûhellyel, koncertekkel,
zenés-mesés elõadásokkal várta a
családokat gyermeknap alkalmából.
Este nyárköszöntõ koncerttel várta
az érdeklõdõket a Budavári Önkor-
mányzat a Kapisztrán téren, a sza-
badtéri színpadon a Byron Lounge
zenekar lépett fel. 

Május 31-én tartotta a Budavári
Önkormányzat a pedagógus napi
ünnepségét a Városháza aulájában,
amelynek során átadták a Virág

Benedek díjakat és a színes diplomákat az 50, 60, 70 évvel ezelõtt pedagógus diplomát szerzett
tanítóknak, tanároknak. Az Önkormányzat döntése értelmében Mózessy Egon, a Lisznyai utcai
Általános Iskola igazgatója, valamint megosztva Mátyók Sándorné, Marcsi néni és Gomola
Lászlóné, Julika néni, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák óvodapedagógusai vehették át a Virág
Benedek díjat. 

A májusi Képviselõ-testületi ülésen döntöttek a társasházak felújítási pályázatairól. Az Önkor-
mányzat 2013-ban 50 millió forint vissza nem térítendõ támogatást biztosított a kerületi társas-
házaknak az épület közös tulajdonú utcai homlokzatának, a tetõ és a kémény tetõsík feletti részé-
nek felújítására. Összesen 61 társasház részesült a támogatásból és 200 millió forint értékû beru-
házás valósult meg a pályázat segítségével. Döntött az Önkormányzat a civil szervezetek támoga-
tási pályázatáról is: az eredetileg 5 millió forintos keretet 2,5 millió forinttal megemelték a képvi-
selõk, hiszen számtalan jó és támogatásra méltó pályázat érkezett. Az emelésnek köszönhetõen
összesen 42 szervezet jutott vissza nem térítendõ támogatáshoz, amelybõl karitatív és kulturális
programokat valósítottak meg az év folyamán. 
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Június 
Megkezdte munkáját a Buda-
vári Önkormányzat Közte-
rület-felügyelete, amelynek
elsõdleges faladata a közterü-
letek rendjének és tisztaságá-
nak védelme, valamint a lakos-
ságot leginkább zavaró sza-
bálysértések megelõzése, szük-
ség esetén szankcionálása. A
közterület-felügyelõk kiemelt
figyelmet fordítanak az illegá-
lis árusok felszámolására,
valamint a közösségi együtt-
élés szabályainak betartatásá-
ra. Az errõl szóló rendeletet
májusban alkotta meg a
Képviselõ-testület. A szabályozás célja az állampolgárok nyugalmát, a közterület rendjét, rendel-
tetésszerû használatát biztosító, ám életszerû szabályok betartása és betartatása. A rendelet szá-
mos olyan tiltott viselkedésformát rögzít, amelyek már ismertek, elfogadottak, mondhatni, magá-
tól értetõdõek. Ilyen például a szeszesitalfogyasztás tilalma az élelmiszerboltok közelében. Az
Önkormányzat tiltott magatartásformának minõsítette a parkourt és a driftingelést. A parkour
lényege, hogy a fiatalok utcabútorokon keresztül ugrálva jutnak el egyik helyrõl a másikra. Ez a
tevékenység nem pusztán veszélyes, hiszen megsérülhetnek a „sportolók” és a járókelõk is, de ron-
gálja az építményeket, utcabútorokat. A driftelõk még ennél is veszélyesebb mutatványokkal „szó-
rakoznak”: nagy sebességgel köröznek, és az autókat a kanyarban csúsztatják. 

A nyár elejére készült el a
Szentháromság téren a Zene-
pavilon környezetének rendezése.
A gyöngykavics helyett kis- és
nagykockakõ burkolatot raktak le
a parkban lévõ sétányokon, kicse-
rélték az elavult, rossz minõségû,
a Budai Várhoz nem illõ padokat

és megújították a zöldterületeket is. A látogatók nagy
száma miatt a térre nagyobb hulladékgyûjtõket is kihe-
lyezett az Önkormányzat.  

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Ma-
gyarság Házában külhoni és hazai diákok részvételével
felavatták a diákok által közösen készített, a nemzeti
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összetartozást kifejezõ alkotást. A Budavári Önkormányzat hagyományaihoz híven déli 12.00
órakor a Clark Ádám téri Országcímernél tartotta megemlékezését és koszorúzását. 

Folytatódott a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. „Határtalanul!” programja is: 2013-ban a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói öt napot tölthettek Erdélyben, a diákok megismerkedtek
Kolozsvár és környéke magyar lakta területeivel. 

Június elején történelmi árhullám vonult
végig a Dunán. Az árvíz elleni védekezés-
ben a kerületi rendõrség, a polgárõrség, az
önkormányzati képviselõk, a polgármester
és a hivatali dolgozók mellett önkéntesek
ezrei segítettek a Bem rakparton és a
Corvin téren. Az Önkormányzat már az
árhullám érkezése elõtt telefonon értesí-
tette a lakókat, hogy a pincéket ürítsék ki
és áramtalanítsák, ehhez a GAMESZ
szakemberein keresztül segítséget is bizto-
sított. Június 8-án és 9-én önkéntesek
százai vettek részt a Batthyány tér és a

Lánchíd közötti szakaszon a
mellvédfal megerõsítésében, a
már tapasztalható buzgárok és
átfolyások megakadályozásá-
ban. Idõsek és fiatalok, férfiak
és nõk, külföldi turisták, kerüle-
tiek és ide látogatók ragadtak
lapátot vagy álltak csatárlánc-
ba, hogy segítsenek az árvíz
elleni védekezésben. A folyó vasárnap éjszaka tetõzött, 891 centiméteres vízállással. Az árvíz levo-
nulása után az Önkormányzat a helyreállításban is részt vett és fertõtlenítették a pincéket. 

Június 10-én az Önkormányzat vezetése fogadta a Közösség Lámpásai elnevezésû uniós projekt
szervezõit. A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által indított
projekt célja a látássérültek közösségi mentorainak képzése és foglalkoztatása. A mentorok elõször
a vak, gyengénlátó, és más fogyatékos személyek kis, integrált közösségeit építik fel, kapcsolatokat
keresnek más sorstárs közösségek felé, majd a közösség igényeit és javaslatait szakszerûen tolmá-
csolják a helyhatóságnak.

Június 14-én emléktáblát avattak a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban az I. kerülethez
kötõdõ olimpiai bajnokok tiszteletére: összesen 24 olimpiai bajnok szerepel a táblán, akik a 168
magyar olimpiai aranyérembõl 53-at szereztek. Az avatási ünnepségen Fábián László, a Magyar
Olimpiai Bizottság sportigazgatója mondott köszönetet a bajnokoknak a sporteredményekért és
az Önkormányzatnak, amiért ápolja az olimpikonok emlékét. Mint mondta, az olimpikonok sok-
sok, a Czakó utcai sportpályára látogató gyermeknek szolgálhatnak példaként.
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A nyári szünet elõtt határon túli magyar gimnáziumok tanári csapatait látták vendégül a
Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban rendezett labdarúgó-tornán. Érkeztek Pozsonyból, Zentáról és
Eszékrõl játékosok, valamint a Budavári Önkormányzat és az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának dolgozói alkottak csapatokat. Eközben az Önkormányzat Zentáról és Székelyudvar-
helyrõl, Budavár testvérvárosaiból érkezett gyermekeket látott vendégül a zamárdi üdülõben. A
kerületi diákokat a Lisznyai utcai iskola képviselte az egyhetes közös táborozáson. 

Június 20-án a T-Com székházban tartotta az Önkormányzat az éves közmeghallgatását. A
Gyarapodó kerület címmel megtartott prezentációban az Önkormányzat vezetése bemutatta a
kerület pénzügyi-vagyoni helyzetét, a legfontosabb fejlesztéseket és a jövõbeli terveket is. A pre-
zentáció megtalálható a www.budavar.hu oldalon a Társadalmi kapcsolatok menüpont alatt. 

Június 20-23 között rendezték meg a prágai nemzetközi focikupát, amelyet a cseh fõváros szerve-
zett meg immár második alkalommal a testvérvárosok diák-focicsapatai részére. A viadalon a nyolc
csapat közül a Budavár Football Team az elsõ helyet szerezte meg. 

Június 21-23. között rendezték meg németországi testvérvárosunkban, Regensburgban a hagyo-
mányos „Bürgerfest” elnevezésû rendezvényt, amelyen a Budavári Önkormányzat delegációja is
képviseltette magát. 

Június 22-én a Múzeumok Éjszakáján nyitotta meg elõször kapuit a nagyközönség elõtt a Dísz
tér 15. alatti Patikus ház, más néven a De la Motte – Beer palota, amely nyár óta múzeumként
mûködik. Az ingatlan 1760-ban került De la Motte Ferenc császári mérnökkari alezredes és fele-
sége Neuner Hochenberg Krisztina tulajdonába. Ebbõl a korszakból maradt fenn az épület ma is
látható legrégibb része, a földszinti és emeleti dongaboltozat.

A Semmelweis-napi ünnepség keretében
adták át a kerület szociális és egészség-
ügyi díjait június 28-án, a Városházán.
Tíz szakember polgármesteri dicséretben
részesült, míg a Semmelweis Ignác-díjat a
Képviselõ-testület döntése értelmében a
Budavári Egészségügyi Szolgálat fõigaz-
gató fõorvosa dr. Bodroghelyi László és
Perémy Gábor, a Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony plébánia karitász csoport-
jának vezetõje érdemelte ki.

A június végén megtartott Képviselõ-tes-
tületi ülésen döntöttek arról, hogy a buda-
vári közösségi közlekedés fejlesztése kap-
csán az Önkormányzat együttmûködési
megállapodást köt a Budapesti Közleke-
dési Központtal. Ennek célja, hogy a legkorszerûbb környezetvédelmi besorolásnak megfelelõ dízel
midibuszok mellett elektromos hajtású buszok is közlekedjenek a Budai Várban, az új jármûvek
üzemeltetõje a BKK lesz. Nagy Gábor Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy szeretnék a régi,
korszerûtlen buszokat minél elõbb lecserélni, az elsõ elektromos jármûvek 2015-ben jelenhetnének
meg a Budai Vár útjain.
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Július
Megkezdõdött a volt Honvéd Fõparancsnokság felújítása a Dísz téren, a Kormány még 2012-ben
700 millió forintot csoportosított át az épületmaradvány renoválására. A tervezés, az engedélyez-
tetés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyáron kezdõdött meg a munka. A felújítás

során az állagmegõrzõ
munkálatokon túl meg-
nyitják a korábban befala-
zott nyugati kaput, így az
épület átjárhatóvá válik.
Rendezik az épület köz-
ponti elemeként szolgáló,
loggiával bõvített négyze-
tes udvart is. Ismeretes,
hogy korábban a Med-
gyessy- és a Gyurcsány-
kormány is tervezte a volt
Honvéd Fõparancsnokság
épületének felújítását:
több elképzelés is született,
a tervezõk modern épületet
gondoltak a területre. Az
akkori kormányok pedig

szinte hetente változtatták az elképzeléseket az épületre vonatkozóan. A Budavári Önkormányzat
változtatási tilalom elrendelésével akadályozta meg, hogy a kapkodás miatt kiforratlan koncepció-
val épüljön meg egy, a területre nem illõ épület. 

Bár az oktatási intézmények januártól az államhoz kerültek, a Budavári Önkormányzat továbbra
is kiemelt figyelmet fordít az épületek karbantartására, hogy a gyermekek kényelmes, jó mûszaki
felszereltségû iskolákban tanuljanak. Ezért a nyári szünetben számtalan karbantartási, felújítási
munkát végzett el az Önkormányzat az iskolákban, óvodákban. Európai Uniós pályázati forrásból
napelemeket telepítettek a Toldy Ferenc Gimnázium, valamint az Iskola utcai bölcsõde és óvoda
tetejére. Nyolcvanöt százalékos pályázati támogatás mellett mintegy harminchat millió forintból
összesen 162 darab napelem
került az épületekre. A nap-
elemekkel jelentõsen csök-
kenthetõ az intézmények
energia-költsége, ráadásul a
nyári idõszakban termelt
többletenergiát a rendszer
visszatáplálja az ELMÜ
hálózatába, ezzel bevételhez
juttatva az intézményeket. A
Lisznyai utcai iskolába
modern, kondenzációs elven
mûködõ kazánokat szereltek
be. Ennek, és a tavalyelõtt
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elvégzett homlokzatszigetelésnek és a hõtartó ablakok beszerelésének köszönhetõen jelentõsen
javult az épület energiahatékonysága. Befejezõdött a homlokzati hõszigetelt ablakok beszerelése a
Toldy Ferenc utcai óvodában. Az Iskola utcai bölcsõdében a szennyvízvezetékeket és az emeleti fog-
lalkoztató burkolatát újították fel. A Tigris utcai bölcsõdéhez vezetõ utat az Önkormányzat felújí-
totta, ugyanis az utcáról nyíló régi betonút a repedések miatt szinte már járhatatlan volt.

Július 22-én, a nándorfehérvári gyõzelem emléknapján Hunyadi János szobránál tartottak meg-
emlékezést, amelyen részt vett az a 250 diák is, akik az Erzsébet-program keretében ellátogathat-
tak Belgrádba, az 557 évvel ezelõtti gyõzelem helyszínére. A koszorúzást követõen a fiatalok Nagy
Gábor Tamás polgármesterrel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületéhez vonultak, ahol
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, valamint rendhagyó történelemórával várták õket. Délben, a
harangszó után az intézmény udvarán rendeztek ünnepséget, amelynek szónoka Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter volt.

Július 23-án a Farkasréti temetõben helyezték örök nyuga-
lomra Katona Tamás volt polgármestert. Boross Péter volt
miniszterelnök búcsúbeszédében azt mondta, hogy Katona
Tamás hûséggel és alázattal látta el munkáját. 

A Budavári Önkormányzat rendkívüli Képviselõ-testüle-
ti ülésen búcsúzott a június 28-án elhunyt volt polgármes-
tertõl. A testület nevében Vecsey András képviselõ, az egy-
kori MDF-frakció nevében Brányik Ottó volt képviselõ,
míg az Önkormányzat nevében Nagy Gábor Tamás polgár-
mester mondott búcsúbeszédet. – Katona Tamás alakja
összeforrott kerületünk történetével, múltjával. Sze-
mélyével arra mutatott példát, hogy városvezetõként csak
az lehet méltó Budavár képviseletének megtisztelõ felada-
tát ellátni, aki alaposan ismeri annak múltját, aki szemé-
lyesen és érzelmileg is kötõdik a köveihez, aki zsigereiben
érzi ennek a nagy történelmi örökségnek a súlyát, felelõs-
ségét – mondta. 

Július 25-én adták át a Polgármesteri Hivatal új Attila úti ügyfélszolgálati irodáját. A
Kormányhivatal kerületi irodájával szemben lévõ új ÜSZI a Krisztinavárosban, a Naphegyen, a
Gellérthegyen és a Tabánban élõk számára nagyban megkönnyíti az önkormányzati ügyek intézé-
sét. Néhány nappal késõbb az Iskola utcai ügyfélszolgálati irodát is átadták az ügyfeleknek. 

Július 29-én türelemmel viselt betegség után, életének 36. esztendejében elhunyt dr. Bács György,
a Budavári Önkormányzat jegyzõje. Bács György 2003-ban a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi karán szerzett jogi diplomát. 2004 februárjától a Miskolci 2. számú Ügyvédi irodá-
ban, majd 2005 novemberétõl Budapesten egyéni ügyvéd irodában ügyvédjelölti beosztásban dol-
gozott. 2008 óta Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc – Pestszentimre Önkormányzatánál az
Okmány- és Hatósági irodán, majd jogi referensként a Jogi munkacsoportban dolgozott. 2011
augusztusától a Testületi, Ügyviteli és Jogi iroda vezetõje volt. Dr. Bács György 2013 áprilisa óta
volt a Budavári Önkormányzat jegyzõje. Temetése augusztus 9-én a Pestszentlõrinci temetõben
volt, ravatalánál Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere, sírjánál Ughy Attila, a XVIII. kerü-
let polgármestere mondott gyászbeszédet. 
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Augusztus 
Augusztus 1-jén a Lánchíd
utca forgalomcsillapításá-
ról, felújításáról tartott
lakossági fórumot az Ön-
kormányzat a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum-
ban. Az érdeklõdõk kérdé-
seire a KÖZOP-projekt-
csoport munkatársai és a
tervezõ FÕMTERV Zrt.
képviselõi válaszoltak. A
tervek szerint a Lánchíd
utca új díszburkolatot kap,
kerékpársávokat és villa-
mosmegállót alakítanak ki
és kicserélik az utcabúto-

rokat. Felújítják a Szarvas teret és a Döbrentei teret is. Ezzel a Várkert Bazár elõtti budai korzó
visszanyeri egykori pompáját.  

Augusztus 1-jével Krammer György Zsolt ezredest bízta meg az I. kerületi rendõrkapitányság
vezetésével dr. Tóth Tamás dandártábornok, Budapest rendõrfõkapitánya. Az új rendõrkapitány
ezt megelõzõen a XVII. kerületben kapitányságvezetõként teljesített szolgálatot. Dr. Kiss Szabolcs
õrnagy a VII. kerületi kapitányság vezetõjeként folytatja munkáját.

Augusztusban a Fõvárosi
Önkormányzat közútkeze-
lõjeként a BKK folytatta a
Budai Várban az útfelújí-
tást. A Tárnok utcában és
a Dísz téren az eddigi
rossz, balesetveszélyes
burkolatot új, hasított koc-
kakövekre cserélték le, az
utat a jelentõs turistafor-
galom igényeinek megfele-

lõen megemelték a járda szintjére. A vízelvezetést a korábbi kiemelt
szegély helyén készült süllyesztett szegélyben elhelyezett folyókával
oldották meg. A parkolóhelyeket a mûemléki környezethez illõ gránit-
kövekkel jelölték ki. Az útpálya felújításával párhuzamosan az Önkor-
mányzat a járdákat újította fel, a Dísz téren  szélesebb járófelületet
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Év végére elkészült a Dísz tér és a Tárnok utca új, emelt pályás burkolata



alakítottak ki. Az út és a járda újjáépítése közel 1,1 milliárd forintba került és decemberben feje-
zõdött be. A munkálatok tavasszal folytatódnak a Fortuna utcában. Az Önkormányzat beruházá-
sában pedig a Szentháromság tér - Szentháromság utca - Hess András tér burkolatát cserélik ki
teljes egészében.   

Az operett mûfaját népszerûsítette az Oroszlános udvarban augusztus 10-én megrendezett
Budavári Operettgála, amelyet az Önkormányzat is támogatott. A látványos, szabadtéri gálaesten
a legnépszerûbb operett-szerzõk legismertebb melódiái csendültek fel. Az elõadást a közmédia
augusztus 19-én vetítette le a televízióban. 

Augusztus 17-20. között 27. alkalommal népesült be a mesteremberekkel a Budai Vár, közel 800
mester várta portékáival, szakmai bemutatóval a családokat. Szokás szerint jobbnál jobb színpadi
programok, koncertek, táncelõadások is színesítették a kavalkádot, amely most is több tízezer láto-
gatót csalogatott a Várba. 

Augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepe alkalmából családi programok várták az
érdeklõdõket a Budai Várban. A Clark Ádám téren megtartott hagyományos kenyérszentelési
ünnepségen a résztvevõket Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte, az áldást Bence Imre, a
Budai Evangélikus Egyházmegye esperese mondta. A nemzeti ünnepen Áder János köztársasági
elnök a Magyar Szent István Rend kitüntetést adta át Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai baj-
nok úszónak, Budavár díszpolgárának. 

Augusztus 24-én rendez-
te meg az Önkormányzat
a Nyárbúcsúztató Bált a
Czakó utcai Sport- és
Szabadidõ Központban.
Az érdeklõdõket gyer-
mekprogramok, tombo-
lasorsolás, Badár Sándor
stand up comedy elõadá-
sa várta. Este a Bikini
együttes adott koncertet,
majd a hagyományos
tûzijáték után a résztve-
võk éjfélig táncolhattak a
bálon. 

Augusztus 30. és szep-
tember 1. között ismét a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepével köszöntötte Buda 1686. évi visszavívását, a török
uralom alól való felszabadulást a Budavári Önkormányzat. A Szentháromság téren családi és gyer-
mekprogramok, irodalmi elõadások, könyvbemutatók és koncertek várták a látogatókat. A nyitóna-
pon a muravidéki Lendva mutatkozott be: kulturális értékeik mellett finom boraikat is megismer-
hették a látogatók. Este a Misztrál együttes adott koncertet. Másnap gyermekprogramok és könyv-
bemutatók várták a családokat. A Márai Szalon a szabadban címû programon Szigethy Gábor és
Kovács Ákos a 135 éve született és 80 éve elhunyt Krúdy Gyulára emlékezett. A Könyvünnep ven-
dége volt Igor Janke lengyel újságíró a Hajrá magyarok! – Az Orbán Viktor sztori egy lengyel
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újságíró szemével címû kötet szer-
zõje, aki dedikálta is a könyvet. A
nagy sikerre és érdeklõdésre való
tekintettel a dedikálást vasárnap
megismételték. A szombati napot
Jamie Winchester koncertje zárta.
A zárónapon a Sebõ együttes
Weöres Sándor születésének 100.
évfordulója alkalmából Hatvanhat
címmel adott koncertet. Este, a
Könyvünnep zárásaként a meg-
újult Mátyás-templomban Kodály
Zoltán a Vár visszavívásának 250.
évfordulójára komponált „Buda-
vári te deum” címû mûve csendült
fel. 

A Könyvünnepen adta át az Önkormányzat a Tóth
Árpád Mûfordítói díjat, amelyet 2013-ban – a
Képviselõ-testület döntése értelmében – Lator
László Kossuth-díjas költõ, mûfordító vehetett át.
A díjazottat Zsille Gábor, a Magyar Írószövetség
Mûfordító Szakosztályának elnöke méltatta. 

Szeptember
Szeptember 1-jén, a történelmi évforduló ünnepsé-
geihez kapcsolódva  adták át a kerület rangos elisme-
rését, a Budavárért Emlékérmet. 2013-ban Hergár
Jenõné Stróbl Krisztina, a Stróbl Alajos Emlékhely

Alapítvány egyik alapítója, Igyártó Gabriella kulturá-
lis menedzser, a Népmûvészeti Egyesületek Szövet-
ségének ügyvezetõ igazgatója, a Mesterségek Ünnepe
fõszervezõje és dr. Aczél Péter okleveles építészmér-
nök, Budavár fõépítésze vehette át.

A Budavári Önkormányzat szeptemberben ismét
iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Az
általános iskolás vagy – a 19. életévét még be nem
töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermekek
után mintegy száz család közel 9000 forint támoga-
tást kapott. 

Szeptember 3-án, születésének 200. évfordulója
alkalmából báró Eötvös Józsefre, a nagyformátumú
író-politikusra, a Batthyány-, majd az Andrássy-
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kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterére. Az Úri utcai szülõház emléktáblája elõtt a
Várbarátok Köre és a Budavári Önkormányzat szervezett koszorúzást. Az emléktáblánál Ercsi
városa is megemlékezést tartott, mivel Eötvös József Ercsiben töltötte gyermekkorát és halála
után itt temették el.

Szeptembertõl sûrûbben jár a 16-os busz és éjszakai buszjárat is indult a Várba, a 916-os autó-
busz – a 16-os útvonalát kibõvítve – az Astoria megálló érintésével az Urániáig közlekedik. Az új
éjszakai járat 00.30 óráig biztosítja a Várba illetve a Várból való hazautazást. Az Önkormányzat
által mûködtetett 116-os piaci buszjárat menetrendjét a változás nem érintette: a váriak kedvelt
buszjárata továbbra is a már megszokott rendben közlekedik. 

A szeptemberi idõszakban elektromos hajtású buszt próbálhattak ki a Várba érkezõk. A Siemens
hajtásrendszerével felszerelt Rampini busz legnagyobb elõnye, hogy csendes, a motor rezgésével
nem károsítja az utakat és 0 százalékos károsanyag-kibocsátással rendelkezik. A 12 tonnás jármû
44 embert tud szállítani, motorja 114 lóerõs, egy töltéssel 120-150 kilométert tud megtenni, töl-
tési ideje legalább két óra, a fékezésnél keletkezõ energiát pedig visszatáplálja a rendszerbe. A
buszok Bécsben már bizonyítottak: az osztrák fõvárosban 12 ilyen midibusz jár. 

Szeptember 14-én került sor a Kapucinus
utca 9. és a Pala utca 8. számú, frissen fel-
újított mûemlék-házak átadási ünnepségére.
A Kapucinus utcai épület teljeskörû felújítá-
sával és átadási ünnepségével lezárult az a
közel másfél évtizedes mûemléképület-meg-
újító program, amelynek keretében 18 vízi-
városi mûemlékházat újított fel a Budavári
Önkormányzat. A programra közel 2,7 mil-
liárd forintot fordított a kerület, ebbõl mint-
egy 1,4 milliárd forintot nyert a fõvárosi
városrehabilitációs pályázaton. A program
eredményeként újjászületett a Víziváros. Új
arculatot kapott az Iskola utca, a Szalag
utca és a Corvin tér, a Pala utca és a

Kapucinus utca. Olyan mûemlékháza-
kat sikerült eredeti szépségükben meg-
menteni, mint a Batthyány téren álló
Casanova-ház és a Négy évszak-ház. A
szeptemberi átadási ünnepségen
Szeneczey Balázs fõpolgármester-
helyettes és Nagy Gábor Tamás polgár-
mester mondott köszöntõt, Bor Ferenc
mûvészettörténész mutatta be a vízivá-
rosi épület érdekességeit. A házavatón
vízivárosi mûvészek léptek fel: Török
Ádám, Sebõ Ferenc és együttese, Lovász
Irén népdalénekes. Az estét Cseh Tamás
dalokkal zárta a Dobredan együttes. 
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Az avatási ünnepséggel egyidõben Szerelmem, Víziváros címmel a Várnegyed Galériában mutat-
ták be a 18 épület felújításának részleteit, az ott feltárt régészeti leleteket. A nagy érdeklõdésre
való tekintettel szeptemberben, a Kulturális Örökség Napjain több tematikus sétát is rendezett az
Önkormányzat, ahol építészek és mûvészettörténészek mutatták meg a nagyközönségnek a vízivá-
rosi mûemlékházakat. 

Szeptember 15-én a 20 éves Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium valamint a 90
éves 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapat nagy sikerrel mutatta be a Horváth kertben a 30
éve született István, a király címû rockoperát, a magyar rocktörténet egyik legnagyobb remekét. 

Egyre nagyobb népszerûségnek örvend az Ars Sacra Fesztivál, amelyhez az Önkormányzat is csat-
lakozott. A Szent Mihály kápolnában, a Magdolna-toronyban ingyenes kiállítások várták az érdek-
lõdõket, a Városháza aulájában pedig Szutrély Katalin énekmûvész és Balogh József zongoramû-
vész tartott nagy sikerû Schumann-koncertet.

Szeptember 26-án Idõsbarát Önkormányzat díjat kapott a Budavári Önkormányzat. Az elismerést
Soltész Miklóstól az Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális és családügyi államtitkárától

és Asztalosné Zupcsán Erika
szociálpolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkártól vette át
Nagy Gábor Tamás polgár-
mester. A díjjal az I. kerületi
Önkormányzatnak a város-
rész idõs polgáraiért végzett
munkáját ismerte el a mi-
nisztérium. A rendezvényen
a kerületi nyugdíjasok mel-
lett részt vett dr. Jeney
Jánosné alpolgármester,
Horváth Orsolya, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke, Horváth Csilla, a
bizottság tagja, valamint a
kerületi Idõsek Klubja veze-
tõi, munkatársai.   

Szeptemberben készült el a Hagyományok Házának is otthont adó Budai Vigadó belsõ felújításá-
nak elsõ üteme, amelynek során az épületben 1019 négyzetméternyi tér újult meg. A Kormány
döntése értelmében a tartalékkeretbõl 100 millió forintot biztosítottak erre a célra. A munkálatok
eredményeként már kerekesszékkel is megközelíthetõ az évi több száz programnak helyet adó szín-
házterem, felújították a ház elektromos rendszerét, a belsõ tereket, irodákat és biztonságvédelmi
eszközöket szereltek fel. A Budai Vigadó felújítását azután kezdte meg az állam, hogy az Önkor-
mányzat beruházásában megszépült a Corvin tér. 

„Mozogjunk együtt – kortalanul!” címmel családi sportnapot szervezett a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban. Az idõse-
ket és fiatalokat sportversenyek és sportbemutatók, ugrálóvár, kreatív és kézmûves foglalkozá-
sok, családi vetélkedõk várták. A „civil utcában” szociális és mentálhigiénés tanácsadással vár-

28

Idõsbarát Önkormányzat díjat kapott az Önkormányzat



ták az érdeklõdõket. Az egészség-sátorban ingyenes egészségügyi szûréseket végeztek és akti-
vitással, mozgással kapcsolatos ötleteket kínáltak a résztvevõknek. A családi napot közös fõzés
is színesítette: a résztvevõ csapatok lecsót készítettek, amellyel megvendégelték a családokat. 

Szeptember 29-én ünnepelte egyéves születésnapját a Magyar Mesemúzeum és Mesemûhely. A csa-
ládokat egész napos programokkal, mesés-zenés világjárással, székely mesékkel és gyermekkoncer-
tekkel várta az országszerte
ismert és népszerû intézmény.
Sikerét az is bizonyítja, hogy
szeptember 30-án, a Múzeumok
Õszi Fesztiválja nyitórendezvé-
nyén a Mesemúzeum és Mese-
mûhely Múzeumpedagógiai
Nívódíjat vehetett át, amellyel  a
legszínvonalasabb múzeumpeda-
gógiai kiadványokat és múzeum-
pedagógiai kezdeményezéseket
ismerik el. A nívódíjat Halász
János, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának kultúráért
felelõs államtitkára adta át. 

Október
Október 1-jén az Idõsek Világnapja alkalmából a Budavári Önkormányzat hajókirándulást szer-
vezett az I. kerületi idõs polgároknak, közkívánatra ismét Vác volt a célállomás. A több mint két-
száz résztvevõt Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte és nem pusztán az elnyert állami

elismerésrõl számolt be,
de átadta az idõseknek a
Gondoskodó Önkor-
mányzat címû tájékozta-
tó kiadványt. A kétéven-
te megjelenõ informáci-
ós kiadvány nagy segít-
séget jelent az idõsek-
nek, hiszen jól áttekint-
hetõen összefoglalja az
Önkormányzat és a
Kormányhivatal által
igénybe vehetõ szolgál-
tatásokat, információt
ad a különbözõ támoga-
tási formákról és részle-
tesen szerepel benne az
orvosi rendelõk rendelési
ideje is. 
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Vácra hajóztak a kerületi idõsek



Az Önkormányzat azokra az idõs emberekre is gondolt, akik folyamatos ápolásra szorulnak és
egészségi állapotuk miatt nem tudtak részt venni a hajókiránduláson. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által mûködtetett Gondviselés Háza Idõsek Otthona lakóinak egy hûtõgépet és
egy 100 szeletes tortát vitt ajándékba az Önkormányzat, a Farkas Edit Szeretetotthon lakóit pedig
új mosógéppel és süteménnyel köszöntötte a kerület vezetése. 

Új köztéri alkotással gya-
rapodott a Várnegyed:
október 7-én a Szent
György téren avatták fel
gróf Bethlen István egy-
kori miniszterelnök egész-
alakos szobrát. Stremeny
Géza szobrászmûvész és
Kápolnás Gergely építész
közös alkotását Orbán
Viktor miniszterelnök és
Nagy Gábor Tamás pol-
gármester leplezte le az
egykori miniszterelnök
születésének 139. évfor-
dulója elõestéjén. 

A kormányfõ szónok-
latában az egykori
miniszterelnököt méltat-

ta. – Bethlen meggyõzõdése volt, hogy a magyar emberek alkotómunkája képes lesz új életet lehel-
ni a világháború, a forradalmak és az európai összeomlást lezáró béke poklát megjárt országba.
,,Az alkotómunka egyúttal mindig a helyes politika” – idzte õt a miniszterelnök, majd azzal foly-
tatta, hogy Bethlen kormányzásával az ország egy évtized alatt talpra állt, a gazdaság megerõsö-
dött, a széthúzás helyére az összefogás lépett.  
– Mindig azt kereste, amit épít, és ellenállt annak,
ami rombol. Ezért nem mondott igent az antisze-
mitizmusra és a zsidótörvényekre. Nem mondha-
tott és nem is mondott igent a háborúra és nem
mondott igent a nemzetiszocializmusra és a kom-
munizmusra sem – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Nagy Gábor Tamás polgármester arról
beszélt, hogy a szoboravatással Bethlen István
hazatért a mindenkori miniszterelnöki hivatalhoz,
a Sándor Palotához. Az ünnepségen jelen voltak
mások mellett a Bethlen, Teleki, Wesselényi és
Tisza-család tagjai, Boross Péter, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, Kerényi
Imre miniszterelnöki megbízott és Rogán Antal,
a Fidesz frakcióvezetõje. A szobor megvalósításá-
ra 2012-ben írt ki közös pályázatot a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
valamint a Budavári Önkormányzat. 
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Gróf Bethlen István szobrának avatása a Szent György téren

Orbán Viktor miniszterelnök mondott avatóbeszédet



Október 8-án, életének 68. évében elhunyt dr. Zumbok Ferenc a budai Várnegyed és a fertõdi
Esterházy-kastély megújításáért felelõs kormánybiztos. – Zumbok Ferenc személyében olyan sze-
mélyiséget vesztettünk el, aki elkötelezett volt a Budai Vár felújításáért. 2000 és 2002. között, az
elsõ polgári kormány idõszakában múlhatatlan érdemeket szerzett a Sándor Palota felújításában,
most pedig a Várkert Bazár felújítási munkálataiban, valamint a Várnegyed hosszú távú fejlesz-
tési koncepciójának kidolgozásában – méltatta a polgármester. Zumbok Ferenc 2011 márciusától
miniszteri biztosként, majd 2012 márciusától kormánybiztosként foglalkozott a Várbazár felújítá-
sával és a Budai Vár hosszútávú fejlesztési koncepciójával. Zumbok Ferenc búcsúztatása október
22-én a Szent István Bazilikában volt. 

Hosszú évek után végre befejezõdött a Mátyás-templom
felújítása. Méreteit és jelentõségét tekintve a mostanihoz
hasonló átfogó felújítás százhúsz éve nem történt. Október
13-án Erdõ Péter esztergom-budapesti érsek áldotta meg
a templomot. Az ünnepi liturgián részt vett mások mellett

Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterel-
nök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Tarlós István
fõpolgármester, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és a közélet számos más szereplõ-
je is. A szentmise elején Mátéffy Balázs mûvészettörténész, a felújítás plébániai koordinátora,
majd Semjén Zsolt köszöntötte az egybegyûlteket. A templom felújítása 2004-ben a tervezéssel
kezdõdött, majd 2006-ban indultak meg a munkálatok. A beruházás összesen 9 és fél milliárd
forintba került, az összeg felét a 2010-ben megalakult polgári kormány biztosította, ugyanis 2008-
tól az akkori kormányok csak kisebb összegekkel járultak hozzá a munkához. A történelmi haran-
gokat a kerület anyagi támogatásával újították fel. 

Október 22-én L. Simon Lászlót nevezte ki a miniszterelnök a budai Várbazár felújításának és a
Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásával felelõs kormánybiztossá. Az új
kormánybiztos személyesen egyeztetett a kerület vezetéséve az Önkormányzat közlekedésfejleszté-
si projektjérõl és a Lánchíd utca felújításáról. 

Befejezõdött a Naphegy utcai járdaépítés. Ennek keretében a Czakó utcai Sport- és Szabadi-
dõközpont délkeleti sarkától a Naphegy utca és a Czakó utca keresztezõdéséig az eddigi földdel
fedett gyalogjáró térburkolatot kapott. Ugyanitt a Kereszt és a Czakó utca közötti szakaszon
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Kívül-belül megszépült a Mátyás-templom



újraaszfaltozták az útpályát a megsüllyedt és több helyen sérült szegélyköveket helyreállították,
valamint a közlekedésbiztonság további javítása érdekében átépítették az itt található sebességcsil-
lapító küszöböt.

Október 22-én megkezdõdött a Rudas-fürdõ déli szárnyának felújítása és átépítése, amelynek
során az egykori palackozó üzem területén új medencéket, élményfürdõt alakítanak ki. A fürdõ fel-
újításának elsõ ütemében, 2012-ben a homlokzatot, a tetõszerkezetet valamint az elõcsarnokot újí-
tották fel és korszerûsítették a fûtési, a szellõztetési és a világítástechnikai rendszereket. 

Október 23-án, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 57. év-
fordulóján a Tabánban található
emlékmûnél tartotta megemléke-
zését a Budavári Önkormányzat.
Az Ócsai Károly által tervezett
56-os szobornál Nagy Gábor
Tamás polgármestere mondott
ünnepi beszédet. – Nem lehet
1956 forradalmát és szabadság-
harcát ünnepelni, a hõseire és az
áldozataira emlékezni anélkül,
hogy közben megfeledkeznénk az
elõzményeirõl,  a létezõ szocializ-
mus bûneirõl, az emberiesség elle-
ni bûntetteirõl, az ellenünk,
magyarok ellen elkövetett tetteirõl
– mondta. 
A nemzeti ünnep másnapján a
Várnegyed Galériában nyílt meg

Ócsai Károly szobrászmûvész munkáit, közterületi alkotásait bemutató kiállítás. A mûvész maga
is részt vett az 1956-os forradalomban, tevékenysége miatt alkotásai csak a rendszerváltozás után
jelenhettek meg.  

A Litván állam kétalakos szoborból álló, gránitból készült alkotást ajándékozott a kerületnek, ame-
lyet október 30-án avattak fel az Európa Ligetben. Jagelló Ulászló és Szent Hedvig, magyar király-
lány szobra Magyarország, Litvánia és Lengyelország közötti történelmi kapcsolatoknak állít
emléket. Jelentõségét jól mutatja, hogy a szobrot Martonyi János külügyminiszter és Linas
Linkevicius, az unió soros elnökségét adó Litvánia külügyminisztere avatta fel. 

November 
A Svéd Fenntarthatósági Program keretében a Fõvárosi Önkormányzat támogatásával kerékpá-
ros szerviz- és információs pontot adtak át a Vérmezõn. Az átalakított parkrészen kerékpárpum-
pát, ivókutat és információs táblákat szereltek fel. A környezettudatos élet- és gondolkodásmódot
hangsúlyozó Svéd Fenntarthatósági Programsorozatnak nem ez az elsõ kerületi beruházása: 2012-
ben a Lánchíd budai hídfõjénél található park újult meg a programnak köszönhetõen. 
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November 5-én a Litea Könyvszalonban barátok és pályatársak emlékeztek az öt esztendeje
elhunyt Gyurkovics Tibor író-költõre, Budavár díszpolgárára. Erre az alkalomra jelent meg özve-
gye, Gyurkovics Györgyi „Arcomat ne feledd el” címû kötete, amely naplórészletekkel, levelekkel és
versekkel mutatja be a költõ kevésbé ismert arcát. A kötet megjelenését a Budavári Önkormány-
zat is támogatta.

November 9-én „kulcsátadó-cere-
móniát” tartottak a Mesemúzeum-
ban: Kányádi Sándor után mostan-
tól Csukás István is õrzi a Mese-
múzeum és Mesemûhely kulcsát.
Ugyanis minden évben egy-egy
újabb mesemondóval, meseíróval
bõvül a kulcs õrzõinek köre, akik a
Mese Mindenkié Alapítvány segítsé-
gével különbözõ programokon lát-
hatnak vendégül hátrányos helyzetû
vagy határon túl élõ gyermekeket. 

Befejezõdött a Várban az Anna utca
és a Balta köz burkolatának teljes
átépítése. A munkálatok során
mindkét helyszínen a Tárnok és az

Országház utcából már jól ismert, a Vár történelmi hangulatához illeszkedõ, de ugyanakkor
kényelmes és biztonságos sétafelületet biztosító vágott bazaltköveket raktak le. 

Közadakozásból valósult meg a Mária anya szobor,
amelyet november 9-én az Immaculata Alapítvány
állított fel a Budai Vár fokán. A négy méteres bronz-
szobor a kerületben élõ Mátyássy László szobrászmû-
vész alkotása. 

Születésének 160. és halálának 85. évfordulója alkal-
mából november 14-én Vágó Pál festõmûvészre emlé-
keztek a Városháza aulájában. A helyszínválasztás
nem véletlen: a „festõ Petõfi”-ként ünnepelt mûvész
„Budavár bevétele 1849. május 21.” címû képe a
Városháza aulájában látható. Az emlékezõ összejöve-
telen köszöntõt mondott dr. Jeney Jánosné alpolgár-
mester és Borbás Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei közgyûlés alelnöke. 

Az Önkormányzat beruházásában elkészült a Clark
Ádám téren, a „0” km kõ környezetében az új kávézó.
A kerület vezetése azért döntött az építkezés mellett,
mert a területen rendszeresen megjelentek az enge-
dély nélküli árusok, akik rontják a városképet és az
ország imázsát is. 
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Csukás István vette át a Mesemúzeum kulcsait

Mária Anya szobra a Vár fokán



Elkészült az Alagút tetején az Ybl-kor-
lát és a megdöntött párkányfedés.
Ismeretes, hogy a sövénykerítés, a
drótkerítés és a figyelmeztetõ táblák
ellenére sokan rendszeresen kimásztak
a párkányra és az elmúlt években töb-
ben is a mélybe zuhantak. Az Önkor-
mányzat ezért olyan megoldást dolgo-
zott ki, amely a panorámát nem zavar-
ja, de megakadályozza, hogy a fiatalok
könnyelmûen kimásszanak a párkány-
ra. Az Alagút tetejének további felújí-
tása tavasszal folytatódik. 

November 15-én Hende Csaba magyar és Roman Jakic szlovén honvédelmi
miniszter együtt avatta fel Rostás Pál magyar huszár szobrát a szlovéniai
Budanjéban. A 200 éve elhunyt hõs huszár szobrát a szlovéniai település kezdeményezésére köz-
adakozásból újították fel, amelyhez a Budavári Önkormányzat is hozzájárult.

November 26-án, Babits Mihály születésének 130. évfordulóján a Városháza aulájában tartot-
ták a Misztrál Együttes és a Budavári Önkormányzat közös kiadásában megjelent Babits címû
cd sajtóbemutatóját. A lemezen Babits Mihály megzenésített versei hallhatók az együttes elõ-
adásában. A zenei feldolgozás egyik célja, hogy Babits Mihály sokszínû – az antik, a késõbbi
európai és a magyar költõi hagyományokból egyaránt merítõ – helyenként nehéz költészetét
közelebb hozza a mai kor emberéhez, különösen a fiatalokhoz. A cd kiadásával az Önkormány-
zat tovább ápolja Babits Mihály és a Krisztinaváros kapcsolatát, felhívva a figyelmet a költõ iro-
dalomtörténeti és helytörténeti jelentõségére. A sajtóbemutatón az együttes rövid ízelítõt adott
a hanglemez anyagából. 
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November 27-én délután közbiztonsági fórumot rendezett a kerületi rendõrkapitányság és az
Önkormányzat a Budavári Mûvelõdési Házban. A rendezvényen Nagy Gábor Tamás polgármester
és Krammer György rendõrkapitány a trükkös tolvajokra hívta fel a figyelmet. A magukat szerelõ-
nek, banki ügyintézõnek, önkormányzati vagy szociális dolgozónak kiadó tolvajok visszaélve az idõ-
sek gyanútlanságával – fõleg a téli idõszakban – ellopják az idõsek értékeit, készpénzt, ékszereket. 

Ugyanezen a napon került sor a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tisztújító közgyûlésére is.
Az alapszabály szerint a BÖSZ elnöke egy éves idõtartamban látja el a szervezet elnöki tisztségét.
A közgyûlés egyhangúlag Riz Leventét, a XVII. kerület polgármesterét választotta elnökének, alel-
nöknek pedig Nagy Gábor Tamást, Láng Zsoltot és Rogán Antalt. 

Teljesen megújult a radiológiai osztály a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának
Maros utcai szakrendelõjében: új röntgen-felvételi egységet szereltek fel és felújították a rendelõt
is, a beruházásra 16 millió forintot költöttek. Az új osztályt november 29-én avatta fel Nagy Gábor
Tamás polgármester és dr. Bodroghelyi László, az Egészségügyi Szolgálat fõigazgatója. Az új rönt-
gen-egységgel a betegeket kényelmesebb körülmények között tudják megvizsgálni, hiszen a rönt-
genasztal és a hozzá kapcsolódó egység is minden irányban mozgatható. A polgármester az avatá-
son azt hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a Maros utcai szakren-
delõ mûködtetését és folyamatos felújítását. Kis lépésekkel sikerült elérni, hogy ma már jól felsze-
relt és modern rendelõ várja a betegeket. 

December
December 2-án dr. Nagy
Teodórát nevezte ki a polgár-
mester a Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
jegyzõjévé, aki a decemberi
Képviselõ-testületi ülésen tette
le hivatali esküjét.   

Az adventi hétvégéken ismét
koncertekkel várta a kerületben
élõket az Önkormányzat. Advent elsõ vasárnapján Farkas Annamária népdalénekes és a Dunazug
együttes a karácsony környéki népdalokból és szokásokból hozott egy csokorra valót. A Budapesti
Monteverdi Kórus klasszikus és kortárs szerzõk karácsonyi énekeit mutatta be advent második vasár-
napján. Az Orfeo Együttes és a Purcell Kórus Bach-mûveket adott elõ. Advent utolsó vasárnapján
pedig a Misztrál együttes koncertjét hallgathatták meg az érdeklõdõk. A koncertek elõtt egy-egy kerü-
leti egyházközség képviselõje gyújtotta meg a kerület közös adventi koszorújának gyertyáit. 

December 3-a a Fogyatékos Emberek Világnapja. Ebbõl az alkalomból tartották meg a
Parlamentben a Jobb velünk a világ! elnevezésû programot, amelynek részeként az Emberi
Erõforrások Minisztériuma, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium
és mintegy 40 önkormányzat közös szándéknyilatkozatban rögzítette, hogy fontosnak tartják a
megváltozott munkaképességû munkatársak alkalmazását. A kezdeményezéshez a Budavári
Önkormányzat is csatlakozott, így a jövõben további két megváltozott munkaképességû fiatal dol-
gozik majd a Polgármesteri Hivatalban. 
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Új takarítógéppel bõvült a GAMESZ gépparkja: a gép hóseprõvel, hóekével és síkosság-mentesítõ-
vel is fel van szerelve, így már a téli idõszakban is munkába állhat. A gép átadási ünnepségén Nagy
Gábor Tamás polgármester rámutatott, hogy az Önkormányzat éves szinten több mint 50 millió
forintot fordít a közterületek, utcák takarítására. 

A Budavári Önkormányzat beruházásában felújították a Markovits utcai gyermekrendelõt, a
mintegy 8 millió forintos beruházás keretében kicserélték a rendelõben a nyílászárókat és a burko-
latokat is. Így már két háziorvosi rendelõ kivételével valamennyi egészségügyi intézményben vég-
rehajtották a nyílászárók cseréjét. Mindez nem pusztán az orvosok és a betegek kényelmét szol-
gálja, de az energia-számlákban jelentõs megtakarítást is eredményez.

December 5-én, a 2004-es kettõs állampolgár-
ságról szóló népszavazás 9. évfordulóján tett
állampolgársági esküt az Országházban az
ötszázezredik és ötszázezer-egyedik külhoni
magyar kérelmezõ, Böjte Csaba ferences szer-
zetes és édesanyja, Böjte Julianna. Eddig
kilencven országból több mint 540 ezren nyúj-
tották be az egyszerûsített honosítási kérelmet.
Európából már csaknem félmillióan, Észak-
Amerikából több mint kétezren, Dél-Ameri-
kából közel négyszázan, Ausztráliából ötszá-
zan, Ázsiából mintegy kétezren kérelmezték a
kedvezményes honosítást. Közülük a legfia-
talabb még csecsemõkorú, míg a legidõsebb
104 éves. Az évfordulón a Városházán is tartot-
tak állampolgársági eskütételt, a polgármester
elõtt 13 új magyar állampolgár tett esküt.  

Kormányzati kategóriában „Az Év Honlapja” díjat nyert a www.budavarikapu.hu, a Budavári
Önkormányzat parkolási cégének a honlapja. A pályázatra idén 333 nevezés érkezett, a legtöbb
pályázat a szolgáltatás, az e-kereskedelem és a márkasite kategóriákban volt. 

Decemberre készült el a Szenthárom-
ság téren a Magyarság Házának
homlokzatfelújítása. A közel 200 millió
forintos beruházás keretében le-
tisztították az épületet, a veszélyelhárí-
tó munkálatokon kívül visszaállították
az eredeti homlokzati díszeket, kõfara-
gásokat és erkélyeket., a vakolt felüle-
teken padig az eredeti kváder mintás
vakolatot, amely így visszanyerte
korábbi pompáját. A Magyarság
Házát mûködtetõ Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. tervei szerint 2014-re
elkészül a látogatóközpont és a
magyarságtörténeti kiállítás is.
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December 6-án, Mikulás-napján vehették birtokba a
gyerekek a Rumini-játszóteret a Mária téren. A
Budavári Önkormányzat beruházásában elkészült új
játszótér Berg Judit Rumini címû, 2007-ben az Év
Gyermekkönyve címet elnyert regény helyszíneit eleve-
níti meg. A gyerekek a Szélkirálynõn, a hatalmas,
háromárbocos kereskedõhajón járhatják be Egér-
ország tengereit. Felfedezhetik Egérvárost, Egér-
ország nyüzsgõ fõvárosát, a királyi vár székhelyét, s ha

a gyerekek ügyesek, még a Hétágú Szigony fogadót is megtalálhatják. De várja még õket a
Zúzmaragyarmat is, és az Északi öböl is. A legmodernebb és valamennyi biztonsági elõírásnak
megfelelõ játszóelemeket Kálmán Anna rajzai díszítik, és a regény ismert helyszíneit idézõ játéko-
kon feltûnik Rumini, a csavargóból hajósinassá lett, bátor és agyafúrt kisegér és Balikó, a
Szélkirálynõ másik hajósinasa. Az átadási ünnepségen részt vett a Rumini-könyvek szerzõje, Berg
Judit és a kedves mesehõsöket megrajzoló Kálmán Anna is. A játszótér felújítása tavasszal folyta-
tódik a Mária téren. A Budavári Önkormányzat már több tematikus játszóteret alakított ki a kerü-
letben. Elsõként a Franklin utcai játszótéren a Magyar Mesehõsök Falát készítette el az Önkor-
mányzat, majd a Gellérthegyen a Vuk-játszótérrel lepte meg a gyerekeket. 

A játszótér kialakításával párhuzamosan elvégezték a Mária tér rendezését is. A Donáti utcát
a Batthyány utcával összekötõ szervizút helyén sétálórészt alakítottak ki, megemelt gyalogátkelõ-
helyet építettek és felújították a Mária szobor környékén a burkolatot. 
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A Mikulás ajándéka a kerületi gyerekeknek: Rumini játszótér a Mária téren



December 12-én Magyarország elsõ
szabadon választott miniszeterelnö-
kének, Antall József halálának 20.
évfordulójára emlékeztek országszer-
te. Síremlékénél koszorúzást, életútjá-
ról az Országgyûlésben konferenciát
tartottak. A Budavári Önkormányzat
Antall József I. kerületben álló szob-
ránál  helyezett el koszorút, a Kép-
viselõ-testületi ülésen a polgármester
idézte fel a miniszterelnök politikai
életútját és emlékét. 

December 18-án adták át a felújított
vári mûemlékházakat. Az Úri utca 13., 14., 38. és 52. szám alatti épületek homlokzatai, díszítõ-
elemei az Önkormányzat beruházásában szépültek meg. A megújult lakóházakat egy-egy adventi

kapudísszel is meglepte a kerület veze-
tése.  Elkészült a Naphegyen a Derék
utca 16/b. szám alatti lakóház felújítá-
sa is. 

December 23-án tartották az I. kerületi nagycsalá-
dosok karácsonyát a Városházán. A családokat a Kiss Kata Zenekar karácsonyi mûsora köszön-
tötte, majd a 180 gyermek 12-12 ezer forintos karácsonyi ajándékot kapott a kerülettõl. A rászo-
ruló családok emellett 6000 forintos támogatásban és 5000 forintos karácsonyfa-vásárlási támo-
gatásban is részesültek. 

Ugyancsak december 23-án látta vendégül az idõseket és egyedül élõket az Önkormányzat. A mint-
egy 400  kerületi nyugdíjast a polgármester köszöntötte, majd a kerületben élõ Lukács Sándor
színmûvész verssel, Dancs Annamária, az Operettszínház mûvésze pedig operettslágerekkel szóra-
koztatta a vendégeket. Nem maradhatott el az ajándék sem, az idõs embereknek bejglivel kedves-
kedett az Önkormányzat. Emellett a kerület 6000 forinttal is támogatta a 80 év felettieket. 
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Húsz éve hunyt el Antall József miniszterelnök

Megszépült mûemlékzáz az Úri utcában

Felújított lakóház a Naphegyen



BBuuddaa  eellssõõ  hhiitteelleess  áábbrráázzoolláássaa  11449933

A Nürnbergi Krónika, vagy más néven Schedel kódex (Liber Chronicarum) 1493-ban, a kor legjelesebb 
mûvészeinek rajzai után készült. Ez a metszet Buda elsõ hiteles ábrázolásaként ismert, készítõi a városra 

jellemzõ elemek, így a fekvés és az ismertebb, jelentõsebb épületek bemutatására törekedtek. 


