
Be
sz

á
m
o

ló
20

18
 



A címoldalon:
Budavári Madonna

A különlegesen értékes gótikus szobor több éves restaurálását 
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány támogatta. 

A műalkotás a Mátyás-templomban tekinthető meg.



Köszöntő

Beszámolónkban évről évre összegyűjtjük mind -
azt, amit az I. kerületben élők közössége együtt
élt meg a mindennapokban, és egy kü lön leges
emlékkönyvként adjuk át Önöknek. 

Volt részünk sikerekben, hiszen támogatást nyer -
tünk a Maros utcai szakrendelőnk felújítá sának
folytatására és saját forrásból teljesen átépítettük
a Mikó utcai gyermekorvosi ren de lőnket. Újabb tíz
műemlék há zunk szépült meg az önkormányzati
program keretében, és 80 millió forinttal segíthet-
tük a társasházak fel újítását. Tovább erősítettük a
kerület közbiztonságát, a rendőrség munkáját egy
új járőrautó ajándéko zásával is támogattuk. Az itt
élő családokat egyre erősebb szociális védő hálóval tudjuk segíteni. Az anyagi támo-
gatáson felül intézményeinkben, bölcső déinkben, óvodáinkban, játszótereinken és
közösségi tereinkben színvonalas szolgáltatásokat nyújtunk, hogy mindenki jól érezze
magát közöttünk. 

Kiváló művészek jöttek el hozzánk, hogy koncerte ken, kiállításokon, előadásokon
mutassák be nekünk nagyszerű teljesítményüket. Beethoven budai fellépésére igazi
öröm zenélésekkel emlékeztünk, vigassággal köszöntöttük a Mátyás Emlékévet, bállal
búcsúztattuk a nyarat és megünnepeltük a magyar nyelvet. Új galériát nyitottunk a
Krisztina városban, tisztelegve a városrész gazdag kulturális hagyományai előtt.   

Sajnos, volt okunk szomorúságra is. Elment közülünk Rabati Magda tanár-történész
díszpolgárunk, Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a kerület egyik legaktívabb civilszer -
vezetének örökös, tiszteletbeli elnöke, és Kányádi Sándor, a Kossuth-díjas költő, mű -
fordító, Budavár díszpolgára. A szomorúságból azonban az emlékek felidézése újra
szép pillanatokat varázsolt a Sándor bácsi tiszteletére rendezett Találkozások kiállítá-
son vagy az emlékkő-avatáson.  

Hiszem, hogy ezek a pillanatok jövőnk építőelemei, olyan közös élményeink, amelye -
ket érdemes továbbadnunk az utánunk jövőknek. Kívánom, hogy Beszámolónk sok
szép és emlékezetes pillanatot idézzen fel Önöknek is! 

Buda, 2019. január
dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester



A 2018-as évet Magyarország Kormánya a Családok évének nyilvánította, hogy ezzel is
felhívja a figyelmet arra, milyen fontos érték a család, a gyermekbarát szemlélet, a gene -
rációk közötti együttműködés. Éppen ezért támogatást élveznek a fiatal házasok, az
otthonteremtés és a gyermekvállalás előtt állók, a nagycsaládosok, a munkába szülés
után visszatérők, valamint az idősek is. A családok támogatása a Budavári Önkormányzat
számára is fontos feladat, év közben számos intézkedés született ennek jegyében.   

2018-ban is folytatódott a Jókai Anna Szalonban Eckhardt Gábor zongoraművész,
zenetörténész rendhagyó zenetörténeti előadássorozata, a Vízizene. A népszerű
előadássorozatban számos érdekesség elhangzott Bartók Béláról, Liszt Ferencről,
Chopinről és Beethovenről is.

A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életműsorozata címmel a Kossuth-díjas rendező
legendás alkotásai közül mutattak be néhányat az Önkormányzat által szer vezett
tabáni filmklubban. A vetítések után Nagy Gábor Tamás polgármester mások mellett
Kelecsényi László filmtörténésszel, Gelencsér Gábor filmkritikussal, Barabás Klára
szerkesztővel, Fazekas Eszter filmtörténésszel és Bartal Csaba történésszel beszél-
getett a filmekről és Fábri mának szóló üzeneteiről.
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JANUÁR

Az Önkormányzat is elkötelezett a családok támogatása iránt



Különleges programsorozattal ünne-
pelte a Magyar Kultúra Napját a
Budavári Önkormányzat. Január 20-
án a Várkert Bazárban az Udvarhely
Néptáncműhely művészei az Apám
tánca című előadást mutatták be,
január 22-én pedig Kölcsey Ferenc
szobránál, a Batthyány téren koszo -
rúzással emlékezett az Önkormány zat
a Himnusz születésére és nemzeti
imádságunk költőjére. Az ünnepségen
Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgár -
mestere és Eckhardt Gábor zongora -
művész mondott köszöntőt. Este a
Városházán nyílt meg Kaiser Ottó
fotóművész Kárpát-medence feketén
fehéren című tárlata, amely a magyar -
országi és a határon túli magyar kul-
turális élet eseményeit és részt vevőit,
a tárgyi kultúra és az épített örökség részleteit villantotta fel. A tárlatot Korniss Péter,
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas fotográfus nyitotta meg, aki úgy
fogalmazott: a témaválasztás mindent elárul Kaiser Ottóról és életművéről; a magyar -
ság értékeihez való kötődés az, amely őt igazán jellemzi. 
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Korniss Péter és Kaiser Ottó

Apám tánca - az Udvarhely Néptáncműhely előadása
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Január 21–28. között rendezték meg az ökomenikus imahetet, amelyen a kerületi egy-
házközségek is részt vettek. A programsorozat célja a megbékélés keresése a
különböző egyházak és felekezetek között. Az ökumenikus imahét országos nyitó
istentiszteletén az üldözött keresztényekért imádkoztak a hívek.  

Folytatódott a népszerű Márai Szalon programsorozata: Szigethy Gábor minden hónap
utolsó keddjén az Önkormányzat Úri utcai Dísztermében várta az érdeklődőket iro-
dalommal, gasztronómiával és zenével. Mások mellett Kovács Lászlót, a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének elnökét, Zilai Zoltánt, a Magyar Bor Akadémia elnökét,
Szőke Mátyást, a 2018. év bortermelőjét, Batta András zenetörténészt, Horn Mártont,
a Magyar Zene Háza menedzserét, Vomberg Frigyes séfet és Béres Attilát, a Miskolci
Nemzeti Színház igazgató-rendezőjét ismerhették meg a résztvevők. Az év második
felében pedig mások mellett Bencsik Gábor író, szerkesztő, Szilágyi Péter, a Magyar
Bajusz Társaság elnöke, Siklósi Beatrix, az MTV csatornaigazgatója, valamint Pápai
Erika és Felföldi Anikó színművésznők látogattak el a Szalonba. A szellemi táplálék
mellé kínált finom falatokról a La Fiesta Party Service gondoskodott.

Csatári Bíborka református lelkész, Makláry Ákos görögkatolikus parókus, Vigassy Mihály római kato-
likus plébános és Bence Imre evangélikus esperes az ökomenikus imahéten



FEBRUÁR
Február 2-án a 600 éves Budavári Madonna szobrot mutatta be Prokopp Mária
művészet történész a Mátyás-templomban. Az alkotás a bűnt eltaposó Máriát ábrázol-
ja, aki bal karjában a kis Jézust tartja, jobb kezében pedig egy jogart mutat fel. Az
európai mércével is kiemelkedő alkotás restaurálását 2013-ban kezdték el a Budavári
Önkormányzat és a Budai Vároltalmazó Közalapítvány támogatásával. Prokopp Mária
a bemutatón azt hangsúlyozta, hogy nagyon különleges egy ilyen korú, közel hatszáz
éves szobor esetében, hogy festésében megújulva, de eredeti kompozíciójában
látható. A szobor a Mátyás-templom kiállításán tekinthető meg. 

Február 13-án a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a
Budavári Önkormányzat az 1945. évi budapesti harcokban életüket áldozó magyar
katonákra és a polgári áldozatokra emlékezett a Magdolna-toronynál és a Had -
történeti Intézet és Múzeum Díszudvarán. Baráth Ernő dandártábornok beszédében
úgy fogalmazott: Budapest ostroma „igazi apokalipszis” volt, amelynek áldozataira,
civilekre és katonákra egyaránt emlékezni kell. 
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Prokopp Mária művészettörténész előadása a Budavári Madonna szoborról



Délután a Városházán
mutatták be A Várnegyed
ostroma – Buda 1944-45
című helytörténeti köte -
tet, amely az Önkormány -
zat támogatásával jelent
meg. Szakály Sándor tör -
ténész, a Veritas Történet -
kutató Intézet főigazgató -
ja a kötet hitelességére
hív ta fel a figyelmet. – Aki
kezébe veszi ezt a
könyvet, közelebb kerül-
het múltunk egy darabjá-
nak jobb megértéséhez,
és talán megérez valamit abból a „várbeli szellemiségből” is, amit igazán csak azok
ismernek, akik évtizedek óta a Budai Vár lakói.

Február 20-án, életének 92. évében
elhunyt Rabati Magda törté nelem -
tanár, történész-kutató, író, Budavár
díszpol gára. 1926. július 31-én szü le -
tett Budán, élete több ponton is
kapcso lódott az I. kerülethez és a XX.
század történelmé hez. Az ‘56-os for-
radalom utáni megtorlások idején
folyamatos rendőri megfigyelés alatt
állt. Történészként részt vállalt a for-
radalmi dokumentumok összegyűj -
tésében és külföldre juttatásában.
Bátorságá val és erkölcsi kiállásával
Kosáry Domokost is megmentette a

koncepciós elítéltetéstől. Több évtizedes hazai és osztrák anyaggyűjtés és kutatómunka
után 2005-ben jelent meg Kossuth Zsuzsáról írt monográfiája. Haláláig dolgozott a
Görgei Artúrról készülő nagy monográfián.

A Budavári Önkormány zat veze tése kiemelt feladatának tartja a lehető legszélesebb
körű egészségügyi ellátás fenntartá sát.  Ezért február 23-án az Önkor mányzat vezetése
együtt műkö dési és támogatási szerző dést kötött a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal. A
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A helytörténeti kötet az Önkormányzat támogatásával jelent meg

Rabati Magda (1926–2018)



megállapodás ér tel mében az I.
kerületben élők számára is biz-
tosít a kórház kardiológiai és
belgyógyászati-diabetológiai
ellátást. Az együttmű ködés
részeként szűrővizsgálatokat és
otthonápolási képzé seket is tart
a kórház. Az Önkor mányzat öt -
millió forinttal támogatta a
kórházat, amelyből defibrilláto -
rokat és hordozható EKG-ké -
szüléket vá sá  roltak.

A hónap végén megtartott
Képviselő-testületi ülésen a
Budavári Önkormányzat is
csat lakozott a bu da pesti Klí ma -
 stratégia és éghajlatváltozási
platformhoz. Az Ön kor mányzat
úttörő szerepet vállal a kör -
nyezetvédelemben, a helyi klí-
mastratégiát már 2017-ben
megalkotta a kerület. 

A Képviselő-testület ülé sén
hirdették meg a civil szerve -
zetek támogatá sára kiírt pá -
lyázatot és az épületfelújí tási
pályá zatot. Az Önkor mány zat
1995 óta segíti a társasházak
felújítását, az azóta eltelt
időben összesen közel egy -
milliárd fo rint vissza nem
térítendő támogatáshoz ju -
tottak a lakókö zös sé gek.
2018-ban 80 millió forint
támogatást biztosított a
kerület erre a célra, és 76 tár-
sasház felújí tását segítette. 
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Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Toldy-Schedel Emil, 
a Szent Ferenc kórház igazgatója

Felújított társasház a Vízivárosban



MÁRCIUS
Kincses Kultúróvoda címet nyert a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti
intézménye. Az elismerést Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Maruzsa
Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes
államtitkára adta át Katinszki Ferencné óvodavezetőnek.

Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkal -
mából a Budavári Önkormányzat a Dísz téren, a Honvéd emlékműnél tartott megem-
lékezést, amelyen részt vett Miłosz Sałagan, Budavár testvérvárosának, Varsó I.
kerületének alpolgármestere is. Köszöntőjében úgy fogalmazott: nagy megtisz teltetés
számára, hogy Budavár meghívására részt vehet a nemzeti ünnepen, hiszen a len gye -
lek – akárcsak a magyarok – szabadságszerető lelkülettel bírnak. Nagy Gábor Tamás
polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a szabadság az európai népek kultú -
rájának szerves része. – A magya rok, a lengye lek, a csehek megtanul ták tör ténelmük
során, hogy milyen értékes kincs ez. Ezért ragaszkodunk hozzá! – mondta. 
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Miłosz Sałagan, Varsó I. kerületének alpolgármestere is velünk ünnepelt március 15-én



A nemzeti ünnepen nyílt meg új
helyszínen, a Vörös Sün Házban a
Litea könyvesbolt. A Bakó Anna má -
ria, Budavár díszpolgára által veze -
tett népszerű szellemi műhely 2017
októberében zárt be a Hess András
téren, mert az üzletnek addig helyet
adó épületet felújítják. Az Önkor -
mányzat a könyvesboltnak a Vörös
Sün Házban biztosított helyi séget.  

A tavasz első napján, március 21-én
avatta fel a Budavári Önkormányzat
Avar István, a Nemzet Színésze cím-
mel, Kossuth-díjjal elismert színmű -
vész, egyetemi tanár emléktábláját a
Tárnok u. 13. szám alatt, ahol a mű -
vész évtizedekig élt. Az avatáson pálya társai, művészbarátai, tanítványai és tisztelői
idézték fel Avar Istvánt. Mások mellett Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész, a
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Pályatársak, mások mellett Hegedűs D. Géza színművész helyezett el koszorút Avar István frissen
felavatott emléktáblájánál a Tárnok utcában

A Vörös Sün Házban nyílt meg újra a Litea



Színház- és Filmművészeti Egyetem rektor-helyettese, Szinetár Miklós Kossuth-díjas
rendező, egyetemi tanár és Nyári Oszkár, a Kaposvári Csiky Gergely Színház színmű -
vésze, Avar István tanítványa mondott köszöntőt.

Húsvét közeledtével az Önkormány zat 8000 forint értékű Erzsébet-utalványt biztosí-
tott a 80 év felettieknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő családoknak.

Március 22-én 100. születésnapján köszöntötte Nagy Gábor Tamás és dr. Jeney
János né önkormányzati képviselő Hollókövi Lajosnét, Klára nénit, aki évtizedek óta él
az Attila úton.

Az Önkormányzat vezetése kiemelt figyelmet fordít a közbiztonságra, a rendőrség
munkájának támogatására. Március 22-én Nagy Gábor Tamás polgármester adta át azt
a Ford személygépkocsit az I. kerületi Rendőrkapitányságnak, amelyet az Önkor -
mányzat saját forrásból vásárolt. – Budapest ma Európa egyik legbiztonságosabb
fővá rosa. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, az Önkormányzat továbbra is
segíti a rendőrség munkáját – mondta a polgármester. A rendőrség márciusban bűn -
megelőzési fórumot tartott.
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Az Önkormányzat segíti a rendőrség munkáját, 2018-ban új autót vásároltak a kerületi 
kapitányság részére



Tavasszal Vízivárosi Csillagok címmel indult el a Jókai Anna Szalon és a Litea Könyv -
szalon közös programja, amely a Vízivároshoz kötődő jeles személyiségeket mutatja
be. Bakó Anna mária, a rendezvény háziasszonya az év során vendégül látta Sass
Sylvia operaénekest, Baranyay László zongoraművészt, dr. Hoppál Mihály néprajzku-
tatót, Debreczeni Tibor drámapedagógust és Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ-
és Európa-bajnok vízilabdázót, edzőt.

Húsvét ünnepéhez kapcsolódva, március 28-án nyílt meg a Várnegyed Galériában a
Tavaszi fohász című kiállítás. Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas
alkotó, és lánya, Petrás Alina keramikusművészek a csángó falvak imáit és énekeit,
valamint a magyar motívumokat dolgozták be alkotásaikba.  
A Várnegyed Galéria tavaszi évadában a látogatók megismerkedhettek még a hand
tufting technikával készült alkotásokkal, Török Ferenc építész, Budavár díszpolgára
munkáival, Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas kárpitművész alkotásaival és Gábor Miklós
Kossuth-díjas színművész rajzaival is.

ÁPRILIS
A Budavári Önkormányzat az elsők között csatlakozott a kormány által meghirdetett
Idősügyi Infokommunikációs Programhoz, amelynek keretében a 65 év felettieknek
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Az internet használatát tanulják az idősek, a programot a kormány is támogatja



számítógép- és internethasználati ismereteket tanítanak. A kerületben az első csopor-
tok április elején két helyszínen – a Budavári Művelődési Házban és a Vízivárosi
Klubban – kezdték meg az ingyenes tanfolyamot. A programra óriási igény mutatkozik
az idősek részéről, ezért az Önkormányzat szervezésében ősszel újabb tanfolyamok
indultak. Hasonló programot korábban már indított az Önkormányzat, most a kormány -
zati támogatás segítségével még többeknek tud segítséget és a mindennapi életben jól
hasz nosítható, aktív tudást biztosítani. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért
felelős miniszterelnöki biztos a tanfolyam indításakor arról beszélt, hogy a digitális át -
ala kulás nem pusztán technikai változás, hanem mindenkit érintő társadalmi változás is.  

Április 4-én végleges helyére, a zentai Városháza Emlékkilátójába került A zentai
csata és a magyarországi visszafoglaló háborúk című népszerű kiállítás. A tárlatot a
Budavári Önkormányzat készíttette 2017-ben, a zentai csata 320. évfordulója alkal -
mából Zenta város önkormányzatának. Az 1683 és 1699 közötti időszakot bemutató
tablók mellett multimédiás anyagok is színesítik a tárlatot. A kiállításon Czeglédi
Rudolf, Zenta polgármestere köszönetét fejezte ki az egyedülálló ajándékért.

Április 8-án tartották meg az országgyűlési választást, amely valamennyi kerületi
szavazókörben rendben lezajlott. Az 1. számú egyéni választókörzetben Csárdi Antal
(LMP) nyerte el a mandátumot. A választáson a Fidesz-KDNP 91 egyéni és 42 listás
mandátumot szerzett, amely kétharmados többséget jelent. A választások után Áder
János köztársasági elnök Orbán Viktort, a Fidesz elnökét kérte fel kormányalakításra.

Április 11-én a Budavári Önkormányzat a Mikó utcában, Márai Sándor szobránál
emlékezett az író születésére és a Költészet Napjára. Ezúttal Reisinger János irodalom -
történész beszélt a megjelenteknek a vers és az irodalom lélekformáló erejéről. Az

ünnepség végén megkoszorúz -
ták Márai szobrát és emléktáb -
láját. 

Április 21-én a Föld Napját
köszöntötte az Önkormányzat
a kerü leti iskolásokkal közösen
a Czakó utcai Sport- és Szabad -
idő központban. A GAMESZ ve -
zetése be mutatta azt az új
elektromos meghajtású jármű -
vet, amely a kutyaszemete-
seket ürí ti. Össze sen már négy
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A GAMESZ új autóját először a gyerekek próbálták ki



zéró-emissziós jármű segíti a kerületi utak takarítását, a zöld területek rendben tartását.
A Vuk játszótéren közös kertészkedéssel ünnepelték a Föld Napját. Az Önkormányzat,
a Budavári Játszótér Üzemeltető Nonprofit Kft. és a gellérthegyi családok együtt
szépítették meg a kedvelt játszóparkot.  A Föld Napja alkalmából valamennyi kerületi
játszótérre ültettek fákat vagy bokrokat.

Április 25-én került sor a Budavári Szent György-díj
átadására a Jókai Anna Szalonban. Az elismerést 2018-
ban Simon Attila címzetes rendőr őrnagy vehette át. Az
ünnepségen a Közbiztonsági Közalapítvány pénzjutalom-
mal ismerte el a kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök,
tűzoltók és katasztrófavédelemben dolgozók munkáját.
A közbiztonság volt a témája a Képviselő-testület áprilisi
ülésének is, Krammer György kerületi rendőrkapitány
számolt be a rendőrség munkájáról. Csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma, kevesebb volt a közterületen
elkövetett bűncselekmény, és az előző évhez viszonyítva
mintegy negyedével kevesebb volt a vagyon elleni
bűncselekmények száma. 
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Simon Attila rendőr őrnagy

Közös kertészkedés a Vuk játszótéren; a Föld Napján minden kerületi játszótérre ültettek fákat



MÁJUS
Május 1-jén ismét megrendezték a népszerű Tabán Fesztivált. A jó hangulatról ezúttal
Török Ádám és a Mini, a Beatrice, Hevesi Tamás és Horváth Charlie gondoskodtak.

Május első hetében rendezte meg az Önkormányzat a Beethoven Budán Fesztivált,
amely Beethoven 1800. május 7-i budai fellépésének emlékét őrzi. A rendezvényt
megelőző héten Beethoven életét bemutató filmekkel és gyermekelőadásokkal várták
az érdeklődőket a Tabán moziban. 
A 19. Beethoven Budán Fesztivál nyitókoncertjére május 1-jén került sor a krisztina -
városi templomban. A teltházas előadáson Beethoven C-dúr miséje csendült fel az
Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György vezényletével. 

Május 2-án nagy sikerrel mutatták be a Budavári Beethoven Zeneszerzőverseny négy
díjazott pályaművét a Zenetudományi Intézetben. A zsűri döntése értelmében a 3.
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A Beethoven Budán Fesztivál nyitókoncertje a krisztinavárosi templomban



díjat Leszkovszki Albin zeneszerző, zenetanár, a Budai Református Gyülekezet orgo -
nistája nyerte, a 2. díjat Balogh Máté zeneszerzőnek, a Zeneművészeti Egyetem okta -
tójának ítélték oda. Megosztott 1. díjban részesült Ott Rezső zeneszerző, zenetanár és
Oláh Patrik Gergő zeneakadémiai hallgató. A díjazottak Maros Miklós zene szerzőtől, a
zsűri elnökétől  és Nagy Gábor Tamás polgármestertől vehették át az okle ve leket és a
pénzjutalmat. 

A fesztiválon a műfaji sokszínűség je gyében jazz-koncerteket is rendeztek.
Közönségsiker lett Oláh Kálmán jazz-zongorista Beethoven-fantáziája, amelyet a
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zene karral közösen adott elő. A szerze ményt a
Beethoven Budán Fesztivál felkérésére készítette a művész. A Jazzical Trio szintén
Beethoven műveiből válogatott, amelyeket eredeti karakterük megőr zésével, mégis
egészen újszerű megközelítésben játszott el.  A Sárik Péter Trió Beethoven jazz-feldol-
gozásait 2015-ben mutatták be, a 2018-as fesztiválra elkészült a program vonós -
zenekarral kibővített változata is. Az 1800. május 7-i Beethoven-koncert évfordulójá-
nak emlékhangversenyén óriási sikert aratott Berecz Mihály zongorajátéka és az
Orfeo Zenekar. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében a IV. szimfónia és a
G-dúr zongoraverseny hangzott el. A fesztivál több koncertjét a Bartók Rádió élőben
közvetítette, a programsorozatról készült dokumentumfilmet pedig az Echo TV
vetítette le. 
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Oláh Patrik, Balogh Máté, Leszkovszki Albin, Ott Rezső – a Budavári Beethoven Zeneszerzőverseny
díjazottjai



Új programmal, a házimuzsikával is bővült a
fesztivál. Számos helyszínen, köztük magánla -
ká sokban, a Hilton szállodában, a De la Motte –
Beer-palotában és az Önkormányzat közös ségi
termeiben tartottak ingyenes örömzenélést
fiatal művészek és Liszt Ferenc-díjas, illetve
nemzetközi hírű Kossuth-díjas muzsikusok,
mások mellett Vásáry Tamás, Balázs János,
Balog József, Bogányi Gergely, Baranyay László,
Szabó Balázs és Szüts Apor. 
A fesztiválon bemutatkozási lehetőséget kaptak
az új generáció képviselői is. A tehetséges fiata -
lok a Városházán tartottak koncerteket.  

A Beethoven Budán Fesztiválra ellátogatott
Bécs I. kerületének küldöttsége is, George
Prantl tanácsnok és Mariana Kühnel külügyi
referens. 
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Házimuzsika Balázs Jánossal és Vásáry Tamással a De la Motte – Beer-palotában 

Szüts Apor egy magánlakásban adott koncertet 



Májusban nyílt meg az Ybl Budai Kreatív Ház, a Várkert Bazárhoz kapcsolódó egykori
Vízház, amelyet teljesen felújítottak, és közösségi térré alakítottak. Az átadó ünnepsé-
gen Nagy Gábor Tamás polgármester idézte fel a Várkert Bazár és a Vízház sok
évtizedes hányattatását. Az elhanyagoltság és a nemtörődőmség miatt a Várbazár már
a világ 100 legveszélyeztetettebb műemlékének listáján szerepelt és csak 2010 után,
az Orbán-kormány döntése alapján került sor az épület felújítására. A Várkert Bazár
mellett álló Vízházat csak 2016-ban sikerült megvásárolni a tulajdonosoktól, így a
felújítása ekkor indulhatott el. A felújított épületben  közösségi-  és kiállítótér kapott
helyet, valamint kávézó is nyílt.

A Honvédelem Napja alkalmából – amelyet Budavár 1849. május 21-i vissza fog la lá -
sának évfordulóján tartanak – a Honvédelmi Minisztérium a Dísz téren, Görgei Artúr
szobránál, valamint az Országzászlónál rendezett megemlékezést. Május 21-én
hagyományőrzők elevenítették fel Buda 1849-es visszafoglalását; a látványos törté -
nelmi játékban a „döntő összecsapásra” a Kapisztrán téren került sor.
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A teljesen felújított egykori Ybl Vízház a Lánchíd utcában



Május 21-én ünnepli az Önkormányzat a Kerület Napját. A Városházán tartott ünnep-
ségen adták át a Budavár Díszpolgára címet, amelyet 2018-ban Pál István Szalonna
prímás, Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti veze -
tőjének ítélt oda a Képviselő-testület. – Pál István szülőföldje örökségével, családjának
szeretetével, nyíltságával, őszinteségével és egész jellemé-vel a szabadsággal való
élni tudás kiemelkedő példája. Kivételes zenei tehetsége pedig megbabonázó, játéka
felszabadítja és magával ragadja az embereket – így mutatta be az új díszpolgárt Nagy
Gábor Tamás. 
Pál István Szalonnát Hafenscher Károly, a Reformáció 500 miniszteri biztosa és Böször -
ményi Gergely, a Refor mátus Zenei Fesztivál igazgatója méltatta, a díszpolgárok
nevében pedig Imre Géza párbajtőrvívó köszöntötte. – Visk a szülőföldem, akkor va -
gyok otthon, ha bemegyek kis falum református templomába. De hazatérni már ide az
I. kerületbe, a Tabánba térek haza – mondta Pál István Szalonna. Az ünnepség igazi
örömzenéléssel zárult, hi szen a kitüntetettel együtt zenélt édesapja, Pál Lajos is. 

25 éves jubileumát ünnepelte 2018-ban az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnok -
sága. A programot negyed évszázaddal ezelőtt Vecsey András képviselő kez demé -
nyezte, és évről évre vállalja a szervezését. Május 26-án, a 25. évfordulón két dísz -
vendég is ellátogatott a bajnokságra: Gera Zoltán és Szőke István, az FTC válogatott
futball-legendái.
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Pál István Szalonna, Budavár díszpolgára 2018-ban



Zöld óvoda címet nyert a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák Toldy Ferenc utcai intézménye,
amely pedagógiai programjának középpontjába a
környe zettudatos nevelést és a környezet -
védelem fontosságát állította. A pályázathoz
kapcsolódó rajz pá lyázaton is sikerrel szerepelt az
óvoda: Bánfalvi Rebeka Hajnalka, Marosi Janka
és Tari Eszter rajzait a  Magyar Természet tudo -
mányi Múzeumban mutatták be.

Május utolsó vasárnapja ismét a gyermekeké
volt a Budai Várban. A Kapisztrán téren az
Önkormányzat szervezésében színpadi elő -
adások, kézműves foglalkozások, állatsimogató
és pónifogat várta a gyerekeket, akik a Pék -
műhely finomságait is megkóstolhatták. 

Május 31-én ad ták át a
Budavári Virág Bene -
dek-dí jat. Az elismerést
2018-ban Török Zsu -
zsan na, a Brunszvik
Teréz Buda vári Óvodák
Iskola utcai telephe -
lyének óvodapedagó-
gusa és Takács Zoltán, a
Toldy Ferenc Gimná -
zium test ne velő tanára,
intéz mény veze tő-he -
lyet t ese vehette át. A
részt vevőket Varga
Antal alpolgár mester
köszöntötte. 

A május végén megtartott Képviselő-testületi ülésen került sor többek között a par -
kolási rendelet módosítására. A szabályozás egyértelművé teszi, hogy a zöld rend-
számos autók is csak engedéllyel hajthatnak be a Budai Vár védett övezetbe. Az
Önkormányzat új elismerő címet is alapított: a Budavári Szent Flórián-díj a ka -
tasztró  fa  védelemben dolgozó személyeknek adományozható.
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Már az óvodások is óvják a környezetet

Takács Zoltán, a Toldy Ferenc Gimnázium testnevelő tanára és Török
Zsuzsanna, az Iskola utca óvoda pedagógusa kapta a Budavári Virág
Benedek-díjat.



JÚNIUS
Június 2-án Reneszánsz Vigasságot rendezett az Önkormányzat a Kapisztrán téren. A
programmal csatlakozott a kerület a Mátyás Emlékévhez, amelynek keretében
Hunyadi Mátyás uralkodóvá választásának 560., valamint születésének 575. évfor-
dulóját ünnepelték. Az egész napos rene szánsz forgatagban színpadi játékok, haditor-
na, kézműves fog lalkozások, ruha- és gasztronómiai bemutatók, valamint koncertek
várták a látogatókat. 

Az Emlékévben szerte a Kárpát-medencében kiállításokkal, előadásokkal, koncer tek -
kel emlékeztek a legendás uralkodóra és a reneszánsz kultúra virágzására. 
A Reneszánsz Vigasság mellett a nyár folyamán több alkalommal is  tematikus prog -
ramokkal, Mátyás-mesékkel, reneszánsz kézműves foglalkozásokkal várta a családo -
kat a Budavári Játszótér Üzemeltető Nonprofit Kft. a Mátyás király játszótéren. 
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Látványos felvonulás a Reneszánsz Vigasságon



2018-ban ünnepeltük Budavár és Carouge testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból június elején a svájci város küldöttsége érkezett a Budai Várba,
hogy közösen értékeljék a negyedszázados együttműködést. A testvérváros tiszte letére
rendezett díszvacsorán részt vett Ligeti Imre, Budavár 1990-ben megválasztott polgár -
mestere, aki kezdeményezője volt a testvérvárosi kapcsolatnak. A találkozó végén, az
együttműködés tapasztalatait összegezve, a két polgármester, Anne Hiltpold és Nagy
Gábor Tamás a testvérvárosi kapcsolat megerősítését közös nyilatkozatban is rögzítették.

Június 4-én, életének 83. évében elhunyt Sze pes falvy -
né Bodócsi Eszter, a Budavári Lakosok Szö vetsé -
gének örökös és tiszteletbeli elnöke. Születése óta a
Budai Várban élt, aktívan részt vett a közösség
életében, a BLSZ elnökeként szót emelt a Honvéd
Főparancsnokság helyére tervezett modern épület
ellen és a Várkert Bazár felújításáért. Tevékenységét
2007-ben Buda várért Emlék éremmel ismerte el a
Budavári Önkormányzat.

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én rendezte meg a Budapesti Szent Ferenc
Kórház az Egy vérből vagyunk! elnevezésű jótékonysági akciót, amelyen véradással és
közös futással hívták fel a figyelmet az összetartozásra. A véradáson részt vett
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és a Budavári Önkormányzat több dol-
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Szepesfalvyné Bodócsi Eszter
(1935-2018)

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a Nemzeti Összetartozás Napján szervezett véradáson



gozója is. A jótékonysági futás a
kórháztól indult, a résztvevők
több magyarországi várost
érintve a kárpátaljai Ráton meg -
épült Szent Mihály Rehabi li tá -
ciós Központ javára gyűjtöttek. 

Az Önkormányzat hagyomá -
nyosan déli 12.00 órakor a
Clark Ádám téri Országcímernél
tartotta megemlékezését. 2010
óta ez a nap nem a nemzeti
gyász, hanem a Nemzeti Össze -
tartozás Napja. Az ünnepségen
dr. Gali Máté, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa idézte fel a békediktátum
előzményeit és tragikus hatásait, Petrás Mária népdalénekes pedig csángó dallamokkal
hívta fel a figyelmet az összetartozás fontosságára. 

Június 5-én és 6-án a Főpolgármesteri Hivatal a Batthyány téren Lakossági Mobilitási
Műhelyt szervezett, amelynek keretében az itt élők is elmondhatták véleményüket,
igényeiket a tér tervezett felújításával kapcsolatban. A helyszíni műhelymunka tapasz-
talatai alapján elmondható, hogy az emberek is erősítenék a tér közösségi funkcióját,
pihenésre alkalmas területeket szeretnének. Az elképzeléseket az Önkormányzat is
figyelembe veszi a tér felújításának tervezésekor, a munkálatokra fővárosi pályázaton
nyert támogatást a kerület. A felújítás előkészítése az év folyamán több ütemben zajlott.  

Június 5-én emlékeztek Jókai Anna halálának első évfordulójára. Az írónőről elne vezett
Szalonban Bálint Márta színművész tolmácsolásában hangzott el az Én, Szegény Sudár
Anna című monodráma. Az Önkormányzat által az Iskola utcában életre hívott Jókai Anna
Szalon célja, hogy megőrizze az írónő szellemiségét és emlékét. A 2017 szeptemberében
megnyílt közösségi-kulturális tér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert.

Június 6-án mások mellett Heim László, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola igazgató-
helyettese vehette át a Fővárosi Önkormányzat Bárczy István-díját. A Fővárosi
Közgyűlés kitüntetése azoknak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményükkel
hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához és ezáltal a főváros
fejlődéséhez. Az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgár -
mester-helyettes és Nagy Gábor Tamás, az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kap cso -
la tok Bizottságának elnöke adta át. 
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Megemlékezés az Országcímernél június 4-én



Június 14-én tartotta meg a Budavári Önkormányzat az éves közmeghallgatását a
Budavári Művelődési Házban. Nagy Gábor Tamás polgármester beszámolójában
bemutatta a kerület pénzügyi-vagyoni helyzetét, gazdálkodását, az elmúlt időszakban
elvégzett munkálatokat és a jövőre vonatkozó terveket is. Ezek közül kiemelte a
Krisztina tér 1. számú épület felújítását és a Batthyány tér rendezését. 

Csörögi Dóra fotóművész
Vannak vidékek legbelül című
kiállításával nyílt meg jú nius -
ban a  tabáni Virág Be nedek
Ház, amelynek felújí tását az
elmúlt időszakban végezte el
az Önkormányzat. A fotókon a
művész az ember és a ter-
mészet harmóniáját mutatta
be, a gyönyörű táj képek
Kányádi Sándor költő Előhang
című versének soraira „rímel-
nek”. A tárlatot Eifert János
fotóművész nyitotta meg, a
hangulatról Pál István Szalonna gondoskodott. 

Június 15-én Fűrjes Viktória
fotóművész Összhang című
fotókiállítása nyílt meg a
Vízivárosi Klubban, a tárlat a
Beethoven Budán Fesztivál
koncertjein készült ihletett
képeket tárta a néző elé. A
megnyitó után a Jókai Anna
Szalon ban a zenesze rető kö -
zönség újra meghallgathat ta
a Buda vári Beethoven Zene -
szer zőver seny díjazott  pá -
lya  műveit, sőt, szavaz ha tott
arról, melyik kapja a közön-
ségdíjat. A hallgató ság Lesz -
kovsz ki Albinnak ítélte oda
a különdíjat. 
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Fotókiállítással nyílt meg a tabáni Virág Benedek Ház

Leszkovszki Albin zeneszerző és Beczner Barbara, a Beethoven
Budán Fesztivál igazgatója



Június 20-án, életének 90. évében
elhunyt Kányádi Sándor, Kossuth-
díjas költő, író, mű fordító, a Buda -
vári Önkor mány zat dísz pol gára.
Az erdélyi magyar irodalom egyik
legnagyobb alakja 1929-ben szü -
letett. Pálya fu tását számos díjjal
ismerték el, 1993-ban Kossuth-
díjat, 1995-ben Herder-díjat,
2009-ben a Magyar Köztár sasági
Érdemrend nagy keresztjét vehet -
te át. 2002 óta volt a Magyar
Művészeti Akadémia tagja, 2007-
ben a Magyar Írószövetség örökös
tagjává választották. 2014-ben a
Nemzet Művésze díjjal, 2017-ben Prima Primissima Díjjal tüntették ki. 

2009-ben Budavár díszpolgárává válasz-
tották. Kezdeményezésére állították Elek
apó kútját a Fátyol parkban, és nevéhez
köthető a Magyar Mesemúzeum és Mese -
műhely, valamint az Önkormányzat által
alapított Tóth Árpád Műfordítói Díj is.
Halálának napján gyertyagyújtással emlé -
keztek rá Elek apó kútjánál; június 25-én a
Városházán tartottak megemlékezést ba -
rátai és tisztelői. 
A költőt szülőfalujában, Nagygalambfal -
ván helyezték örök nyugalomra július 8-
án. Ravatalánál Kányádi György Attila
református lelkipásztor, Böjte Csaba fe -
ren ces szerzetes és Dávid Gyula iro da -
lom történész mondott gyászbeszé det. A
szertartáson Áder János köztársasági
elnök mellett számos világi és egyházi
méltóság, a politikai és az irodalmi élet
több jeles személyisége volt jelen. A
Budavári Önkormányzatot Nagy Gábor
Tamás polgármester és dr. Herpai-Nagy
Teodóra jegyző képviselte.
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Kányádi Sándor (1929-2018) – A portré Csák Attila alkotása

In memoriam Kányádi Sándor: gyertyagyújtás
Elek apó kútjánál



Június 29-én adták át a
Budavári Semmelweis Ignác-
díjakat, amellyel az Önkor -
mányzat az egész ségügyi és
szociális területen dolgozó
szak emberek kiváló munká ját
ismeri el. A Képviselő-testület
döntése értelmében az elis-
merést dr. Keltai Vera házior-
vos és dr. Szabó Sándor, a
Gyógyszerészeti Kamara tisz -
teletbeli elnöke, volt gyógy -
szer ügyi miniszteri biztos ve -
hette át.

A nyári szünet előtt megtartott Képviselő-testületi ülésen mó dosították a közösségi
együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében tilos az I.
kerület tulajdonában lévő gyalogutakon és gyalogos övezetekben elektromos meghaj -
tású eszközöket – segwayt, elektromos rollert, hoverboardot, elektromos gördeszkát
– használni. A módosításra azért volt szükség, mert az elektromos eszközökkel sok-
szor nagy sebességgel és óvatlanul közlekedtek, ezzel veszélyeztetve a gyalogosokat.

JÚLIUS
Júliusban nyílt meg a Budavári
Önkormányzat Közterület-felü-
gyeletének új irodája. Az Attila út
107. szám alatt lévő helyi séget a
GAMESZ újította fel, így az már
alkalmassá vált a teljes Közterü -
let-felügyeleti részleg kiszolgá -
lására. Ügyfélfogadásra és ügyin-
tézésre is alkalmas irodákat, tár-
gyalót, öltözőket, mosdókat, pihe -
nőhelyi sé geket alakítottak ki.      

25

Dr. Keltai Vera háziorvos és dr. Szabó Sándor, 
a Gyógyszerészeti Kamara tiszteletbeli elnöke

Új irodába költözött a kerületi Közterület-felügyelet



Július 4-én az Önkormányzat meghívására Budavárra látogatott a kerület olasz
testvérvárosának, Capestranónak a delegációja, hogy a két város együtt emlékezzen
Kapisztrán Jánosra, Capestrano szülöttjére.  A testvérváros egy emléktáblát ajándéko-
zott Budavárnak, amely Kapisztrán János szellemi hagyatékát őrzi. A találkozó ré -
szeként Budavár és Capestrano polgármestere közösen megkoszorúzta Kapisztrán
János szobrát a Budai Várban. 

Immár hagyomány, hogy nyaranta a Budavári Önkormányzat vendégül látja a test vér -
városokból érkező gyermekeket Zamárdiban és a Horányi Táborban. Július 16-23.
között több mint negyven diák érkezett Mun kácsról, Székelyudvarhelyről és Zentá ról,
hogy együtt vakációzzanak Magyarországon. A testvérvárosi tábor célja, hogy a buda -
vári diákok és a hatá rainkon túl élő magyar fiatalok megismerhessék egymást, az
össze tartozás élmé nyét és a magyarországi nevezetességeket.  

A kerületben élő nagycsaládosoknak és rászoruló családoknak a Budavári Szociális
Szolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Zamárdiban szervezett
nyaralást, emellett a 7-14 éves korú gyermekek számára a népszerű Erzsébet Tábort
rendezték meg a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és az Önkormányzat
támogatásával. 
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Összetartozunk! A testvérvárosi tábor résztvevői a Parlamentbe is ellátogattak



Az Önkormányzat minden évben kiemelt figyelmet fordít a kerületi műemlékházak
felújítására, karbantartására. A munkálatokat elsősorban a nyári és az őszi időszakra
ütemezik. 2018-ban az Úri utca 43. és az Úri utca 36. számú ház homlokzatát valamint
az Úri utca 34. számú épületen a tetőt újították fel. Ugyancsak tetőfelújítás volt az
Országház utca 2., 8., és a Fortuna utca 13. számú épületek esetében is. Az Országház
utca 24-ben az udvari homlokzat született újjá. A Táncsics Mihály utca 8. és 18. szám
alatti műemlékházaknak az utcai mellett az udvari homlokzatát is felújították, míg a
Táncsics Mihály 5. és 12. számban a lépcsőházat, illetve a lépcsőt alakították, javítot-
ták ki.  
Az épületek felújítása a Váron kívül is folytatódott, az év során többek között megújí-
tották a Batthyány utca 25. szám alatti ház utcai nyílászáróit.  

Július 22. a nándorfehérvári diadal emléknapja, amely a magyar-oszmán háborúk
egyik legjelentősebb eseményére emlékezteti a keresztény Európát. A kormány
Hunyadi János szobránál tartott megemlékezést, amelyen a kerület nevében Nagy
Gábor Tamás polgármester vett részt.
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2018-ban is folytatódott a műemlékházak felújítása - A Táncsics Mihály utcában is több épület
újjászületett



A Budavári Önkormányzat tudatosan
felépített testvérvárosi kapcsolatrend-
szere július 20-án egy új várossal, a
finnországi Savonlinnával gazdago -
dott. Savonlinna Kelet-Finnországban,
a dél-savói régióban fekvő történelmi
város, fontos idegenforgalmi és kul-
turális központ, amely középkori
váráról, Olavinlinnáról, a várudvarban
évente megrendezett savonlinnai
nyári operafesztiválról és művészeti
iskolájáról ismert. 
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Savonlinna egyik nevezetessége a középkori
vár, Olavinlinna

Janne Laine, Savonlinna polgármestere és
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere a
testvérvárosi szerződés aláírásakor



AUGUSZTUS
A nyáron felújították a
Czakó utcai Sport- és Sza -
bad idő központ kézilabda -
 pályá ját. Az elavult beton-
pálya helyett modern, biz-
tonságos rekortán borítású
terület vár ja a sportolni
vá gyókat. A mun kálatok
részeként felújítot ták a
lelátó melletti rézsűt, és
elkészült a büfé épülete is. 

Minden évben a nyári
szünetben végzi el az
Önkor mányzat az intéz -
mé nyek felújítását, karbantartását. Ezúttal a legnagyobb változás a Toldy utcai óvodá -
ban történt, ahol elkészült az épület külső hőszigetelése, és a gyermekek biztonsága
érdekében kicserélték a lapostető korlátját is. Az óvoda rekonstrukciója lépésről
lépésre valósult meg: az első ütemben az épület fűtési rendszerét korsze rűsítették,

majd a laposte tő
kapott gumilapos
burkolatot, ezzel
megnövelték a sza -
badtéri játszó fe lü -
le teket. Az ener -
 giatakaré kos ság je -
gyében kicse rélték
a nyílás zá rókat,
majd ehhez kapcso -
lódva 2018-ban
külső hő szi getelést
kapott az óvoda. 
Az Iskola utcai böl -
csődében  az udvar
újult meg a nyár fo -
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A gyermekek kényelméért és biztonságáért: megújult a Toldy óvoda is

Felújították a kézilabdapályát a népszerű „Czakón”



lya mán, illetve az elektromos hálózatot is felújította a GAMESZ. A Lovas úti bölcső -
dében is megtörtént az udvar felújítása. A Tigris utcai óvodában lépcsőt építettek, a
Dísz téri óvodában a belső helyiségeket újították fel. Az iskolák fenntartása már a
Tankerülethez tartozik, de a konyhák üzemeltetése továbbra is a GAMESZ feladata. Így
a vakáció ideje alatt az iskolai konyhákon is megtörténtek a szükséges felújítások, az
új eszközök beszerzése.  

Közös szolidaritás címmel partnervárosi találkozót és szakmai szimpóziumot rendez -
tek Zentán augusztus 10-12. között. A résztvevők azt mutatták be, milyen önkor-
mányzati vagy civil programokkal lehet segíteni az idősek és fiatalok, illetve a mozgá-
sukban korlátozott személyek életét. Budavárt – az Önkormányzat vezetése mellett –
a Család- és Gyermekjóléti Központ Kamasz Csoportja, a kerületi Idősek Klubjának tag-
jai képviselték. 

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén aratófelvonulást  és ünnepi  kenyéráldást tar-
tottak a Szentháromság téren. A Szent István-szobornál Nagy Gábor Tamás, Budavár
polgármestere a Szent Istváni-örökség maradandóságára, Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója az összetartozás fontosságára és
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Ünnepi kenyéráldás a Szentháromság téren Csaba testvérrel 



erejére hívta fel a résztvevők figyelmét. – Ezen a napon azért kell imádkoznunk, hogy
valamilyen módon vissza tudjuk hozni Szent István szellemét, mert a Kárpát-
medencét külön-külön nem tudjuk tündérkertté tenni, csak közösen. Ezért kérek áldást
nem csak a kenyérre, hanem az azt készítő kezekre, a pékekre, a szántó-vető
emberekre – mondta Csaba testvér.

Augusztus utolsó szombatján
Nyárbúcsúztató Bált rende zett
az Önkormányzat a Czakó
utcai Sportközpontban. A csa -
lá dokat már kora dél utántól
kézműves foglalkozásokkal,
kutyás bemutatóval, színpadi
műsorok kal és tánc bemu -
tatókkal várták. Az este sztár-
vendége, az arizonai Mogollon
Band country rock együttes
volt, akik fergeteges hangula-
tot varázsoltak. A Nyár -
búcsúz ta tóról ezúttal sem ma -
radhatott el a hagyo mányos
tűzijáték.   
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Játékosan a felelős állattartás fontosságáról

A Mogollon Band Arizonából érkezett a Nyárbúcsúztató Bálra



SZEPTEMBER
Szeptember első hétvégéjén immár 16. alkalommal rendezték meg a Magyar Nyelv és
a Magyar Könyv Ünnepét a Szentháromság téren. Az Önkormányzat és a Litea által éle-
tre hívott kulturális fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kisebb
kiadóknak is. 2018-ban a fesztivál díszvendége Székelyudvarhely volt. Dél előttönként
– a Mátyás Emlékév jegyében – gyermekprogramokkal, hagyomány őrző bemutatók -

kal, délutánonként irodalmi műsorokkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal
várták a látogatókat. Az esti koncerteken mások mellett fellépett a Jazzical Trió és Für
Anikó. Az Önkormányzat rendezvényéhez csatlakozott a Budapesti Történeti Múzeum,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Hagyományok Háza, a Magyar Nemzeti Levéltár,
az Országos Széchényi Könyvtár és a Zenetudományi Intézet is, így valóban nagyon
sokszínű és tartalmas szórakozást kínált a Könyvünnep.
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Ismét sokan látogattak el a Magyar Nyelv és a Magyar
Könyv Ünnepére



A Könyvünnepet az Önkormányzat a nyáron elhunyt Kányádi Sándor emlékének aján-
lotta. A Virág Benedek Házban nyílt meg a Találkozások című emlékkiállítás, amely
versekkel, családi fotókkal, személyes tárgyakkal idézte fel Kányádi Sándor találkozá-
sait. A tárlatot Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész, irodalom- és
művészetkritikus nyitotta meg és Pál Eszter énekes előadása tette még meghittebbé. 
A Jókai Anna Szalonban a Lázár Anna szerkesztette személyes hangvételű emlékestet
a szerkesztő, valamint Incze Ildikó színművész és Takács Bence előadóművész tolmá-
csolásában hallgathatták meg, a Kaláka együttes Vannak vidékek című koncertjére
pedig több százan látogattak el a Budai Várba. 

A Könyvünnepen hirdették ki, hogy a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat Tatjána
Voronkina orosz műfordítónak ítélte oda az Önkormányzat. Tatjana Voronkina
négyszáznál több kötetet fordított orosz nyelvre. A díjazott idős kora miatt személye-
sen nem tudott eljönni az eseményre, ezért a díj átadására szeptember 25-én a
Moszkvában megrendezett Budapest Napok keretében került sor, ahol Nagy Gábor
Tamás polgármester személyesen is köszöntötte az orosz írónőt, műfordítót.
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Találkozások – Kányádi Sándor emlékkiállítás a tabáni Virág Benedek Házban



Buda török uralom alóli
felszabadítására emlé -
kezett az Önkormány -
zat szeptember 2-án.
Ekkor került sor a Vá -
ros házán a Budavárért
Emlékérem átadására.
Az elismeréseket Nagy
Gábor Tamás polgár -
mester adta át Nyulászi
András öttusázónak, a
kerületi Polgárőrség
meg alapítójának, Rieger
Tibor Kossuth-díjas
szob  rászművésznek és
Vajda Józsefnek, a Pék -
műhely tulajdonosának. 

Gondolatmegállót avattak szeptember 5-én a Krisztinavárosban, a Horváth-kertnél. A
buszmegálló falait kerületi írók, költők, művészek Krisztinavárosról írt idézetei és
fotók díszítik, amelyeket diákok küldtek be egy erre a célra kiírt önkormányzati
pályázatra. A közel száz idézetből szakmai zsűri – Bakó Annamária, a Litea vezetője,
Benkő László zenész és Szigethy Gábor színháztörténész – választotta ki a legjob-
bakat. Döntésük értelmében Bodrog Máté József (Lisznyai Utcai Általános Iskola),
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Budavárért Emlékérem 2018: Rieger Tibor szobrászművész, Nyulászi
András öttusázó és Vajda József pék

A Gondolatmegállót kerületi diákok által beküldött idézetek díszítik



Hopka Tímea, Zbiskó Zoltán, Megyeri Magdolna Mária, Jákli Orsolya (a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói) és Endrődi Zsombor Antal (Petőfi
Sándor Gimnázium) által beküldött, a Krisztinaváros egykori hangulatát, jelentőségét,
milliőjét felelevenítő idézetek kerültek a megállóra. 

Szeptember 15-én a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban a Családok Éve
jegyében családi- és sportnapot szervezett a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ. A rendezvény a generációk együttélésének, együttműködé -
sének fontosságára hívta fel a figyelmet sportversenyekkel, vetélkedőkkel, gyermek -
játékokkal és bemutatókkal. A rendezvényen bemutatkoztak a kerületi civil szer ve -
zetek is. 

Az egykori Óvárosháza szeptember 21-én Bölcs Vár – Tudás Háza néven nyitotta meg
kapuit, az intézményt Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke
megnyitóbeszé dében a Kárpát-medence szellemi központjának nevezte. A gyö nyö -
rűen felújított, impozáns épü letben különböző tudo má nyos műhelyek, va lamint a
győri és a pécsi egyetem doktori prog ramjai kaptak helyet.  
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Ismét egykori pompájában ragyog az Óvárosháza a Szentháromság téren, az épület képzési  
programoknak biztosít helyszínt



Szeptember 27-én jelentették
be, hogy a Maros utcai szak -
rendelő felújításának utolsó
ütemére az Egészséges Buda -
pest Programból 173 millió
forintot nyert a kerület, az
összeghez az Önkormányzat
további 50 millió forintot biz-
tosít saját költségvetéséből. A
beruházás keretében átépítik a
jelenlegi alagsort, ahol vérvételi
helyiségeket és kényelmes
beteg várót alakítanak ki. 

Kányádi Sándor emlékkövet avatott az Önkormányzat szeptember 30-án, a Magyar
Népmese Napján a Fátyol parkban, Elek apó kútja mellett. Sándor bácsi számára Elek
apó kútja különös jelentőséggel bírt, felállítását ő maga kezdeményezte, és az alapját
képező sziklát is ő választotta. Éppen ezért döntött úgy az Önkormányzat, hogy a kút
mellett, Sándor bá csi
egykori, tabáni ott -
hona közelében állítja
fel a Csák Attila szob -
rász mű vész ál tal
készített emlék követ,
Ká nyádi Sán dor port -
réjával. A felújított
parkban a padokra
Kányádi idézeteket
vés tek fel. Délután
Csák Attila, Helmich
Katalin, a Mesemú -
zeum igazgatója és
Erdélyi Lajos fotó mű -
vész a Ká nyá di-
kiállítás rendhagyó
tárlatvezeté sén idéz -
te fel találkozásait
Sándor bácsival.
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Dr. Bodroghelyi László, az Egészségügyi Szolgálat vezetője

Csák Attila szobrászművész az általa készített emlékkő avatásán a
Fátyol parkban



OKTÓBER
Október 1-jén, az Idősek
Világnapján ismét hajó -
kirán dulásra várta a kerületi
seniorokat az Önkormány -
zat. A célállomás ezúttal Vác
volt, és már az odaúton
vidám hangulat alakult ki. A
Duna-parti városban a
résztvevők képzett idegen -
vezetők segítségével ismer-
hették meg a nevezetessé -
geket, majd a kiadós séta
után kellemes ebéd várta az
időseket a hajón. 

Október 4-én 100. születésnapja alkalmából
az Önkormányzat vezetése köszöntötte dr.
Horn Artúrné, Franciska nénit a Farkas Edith
Szeretetotthonban. Az ünnepségen Francis -
ka néni családtagjai mellett az otthon lakói,
munkatársai is részt vettek.

Ősszel kezdődött meg a Csap utca 4. számú
lakóház felújítása. A munkálatok során
vakolatcserét, majd a teljes homlokzat fes-
tését végezték el a szakemberek. Statikailag
is megerősítették az erkélyeket, kicserélték
a koronázópárkány gipszbabáit és a lábaza-
tot.  Az Önkormányzat által végzett beru há -
zás összköltsége mintegy 50 millió forint
volt. 
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Vidám hangulat a hajókiránduláson

Az Önkormányzat beruházásában ősszel megkez -
dődött a Csap utca 4. számú ház felújítása is



– Kultúránk megmutatja, kik voltunk, és kik vagyunk. Erő, amely az országlakosokat
nemzetté, a nemzet tagjait közösséggé teszi. A magyar népi kultúra nekünk nem
muzeális dolgok gyűjteménye, hanem megtartó erő, ezért minden kultúrára elköltött
forint befektetés a jövőbe – mondta október 4-én, a teljesen újjászületett Hagyományok
Háza átadásán Orbán Viktor miniszterelnök. A 2017-ben kezdődött felújítás során
helyreállították az előcsarnokot, a díszlépcsőházat az üveg felülvilágítóval, és a díszter-
met, amelyet az eredeti architektúrának megfelelően rekonstruáltak. Kiállítótereket, pró-
batermeket alakítottak ki és a legmodernebb technikával szerelték fel a színháztermet.
Az épület mintegy 7,5 milliárd forint állami támogatásból újulhatott meg.  

Az őszi évadban is nagy sikere volt a Szilasi Alex zongoraművész által vezetett
Budavári Zeneszalonnak. Minden hónap második keddjén a Zenetudományi Intézetbe
várják az érdeklődőket, ahol a házigazda zenetörténeti érdekességeket mutat be.

A Budavári Önkormányzat ismét megrendezte az Őszi Környezettudatossági
Programot a kerületben. Összesen három alkalommal ingyenesen összegyűjtötték a
lakók által az ingatlanok elé kikészített avart, gallyakat, kisebb faágakat, és együttesen
komposztálták. 
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Kormányzati beruházásban teljesen felújították a Hagyományok Háza épületét a Corvin téren



Október első hétvégéjén az Állatok Világnapja alkalmából zenés mesejátékkal, kon-
certtel, állatbemutatókkal várta a családokat a BUJSZ a Vuk játszótéren. A kellemes
őszi időben rengetegen látogattak el a népszerű gellérthegyi parkba.

– A pesti srácok, a forradalom hősei, Szabó bácsi és Mansfeld Péter mind azt akarták,
hogy egész Magyarországon jobb legyen, ez vezérelte az 1956-os forradalom hőseit
és mártírjait. Egy jobb, erősebb, békésebb Magyarországot akartak, amiben jó élni –
mondta az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján tartott megem-
lékezésen Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. A
Tabáni ’56-os emlékműnél tartott ünnepségen Nagy Gábor Tamás polgármester a hat-
van éve kivégzett Nagy Imre miniszterelnök jellemét mutatta be. A megemlékezésen
Blaskó Péter színművész, Budavár díszpolgára Márai Sándor Mennyből az angyal című
versével emlékezett a szabadságharcra, majd a résztvevők koszorúzással tisztelegtek
a hősök előtt.
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Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a Tabáni 56-os emlékműnél



NOVEMBER
November 7-én irodalmi sétával emlékezett az Önkormányzat Tóth Árpád költő,
műfordító halálának 90. évfordulójára és Erkel Ferenc zeneszerző születésének 208.
évfordulójára. A megemlékezők koszorút helyzetek el Tóth Árpád egykori Táncsics
Mihály utcai házánál, a Tóth Árpád sétányon lévő emléktáblánál és Erkel Ferenc Úri
utcai lakóházánál.

November 8-án a Várnegyed Galériában nyílt meg Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafi -
kus vidám, mégis elgondolkodtató kiállítása. A megnyitón mutatták be a művész
alkotásaiból összeállított, A varázsló felemeli a ceruzáját című albumot is, amelyet Ker -
nács Gabriella szerkesztett. A címválasztást Csukás István Kossuth-díjas író indo kolta,
mint fogalmazott, Sajdik Ferenc igazi varázsló, aki újrateremti a létező világot. 

A Galéria őszi tárlatain még Karátson Gábor Kossuth-díjas festőművész, Csikai Márta
Munkácsy-díjas és Budavárért Emlékéremmel elismert szobrászművész, valamint gyer-
mekei, Bitó Kata textilművész és Bitó Balázs ötvösművész munkáival ismerkedhettek
meg a látogatók. 
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Csukás István író, Kernács Gabriella művészettörténész és Sajdik Ferenc grafikus a Várnegyed
Galériában



Malcolm Bilson amerikai zongora- és fortepiano művész november 11-én az
Önkormányzat különleges Graf fortepianóján adott koncertet a Városházán. Többek
között  Dvořák, Schumann, Mendelssohn és Beethoven műveit élvezhette a közönség
historikus előadásban. 

Kásás Tamás háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdá -
zó ról, az iskola egykori
diákjáról nevezték el a
Kosztolányi Dezső Gimná -
zium tornatermét novem-
berben. A Magyar Olimpiai
Bizottság, a Magyar Diák -
sport Szövetség és a Poli-
Farbe festékgyár által el -
indított a Mi iskolánk
bajnoka című program
keretében a pályázaton
nyertes iskolák tornater-
mét kifestik és azt egy
bajnokról nevezik el.  
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Malcolm Bilson amerikai zongora- és fortepiano művész koncertje a Városházán

A mi bajnokunk - Kásás Tamás a Kosztolányi Dezső Gimnázium
tornatermének névadóján



Tér-Kép Galéria néven nyílt meg az Önkormányzat új, kortárs
képző művészeti kiállítóterme a Krisztinavárosban. A november
15-i megnyitón Nagy Gábor Tamás polgármester elmondta, hogy a
Krisztina körúti helyiség hosszú idő óta állt kihasználatlanul, az
önkormányzati pályázatokon nem talált gazdára. Ugyanakkor a
kerület vezetése már régóta tervezte egy közösségi-kulturális tér
kialakítását a városrészben. Végül az üres helyiség felújítása és
átalakítása mellett döntöttek. A Tér-Kép Galéria elnevezése is arra
utal, hogy itt nem csupán a képeknek van helye, hanem igazi
közösségi tér jött létre. 

Az első kiállításon Fábri Zoltán filmrendező szuggesztív festményeivel találkozhattak az
érdeklődők, az Ez is ember műve című tárlatot András Ferenc Kossuth-díjas filmrendező,
Fábri Zoltán egykori tanítványa nyitotta meg. 

A kiállítás kapcsolódott a Fábri Zoltán életműsorozatát bemutató filmvetítésekhez. A
Tabán Moziban ősszel a polgár mester Sárközi Mátyás íróval, Medgyesi Gabriella doku-
mentumfilm-rendezővel, András Ferenc filmrendezővel beszélgetett az alkotásokról.
Az év utolsó vetítésén pedig Koncz Gábor és Venczel Vera színművészek idézték fel
Fábri Zoltánról őrzött emlékeiket. 

42

Tér-Kép Galéria: az Önkormányzat új, kortárs képzőművészeti kiállítóterme a Krisztinavárosban



Év végéhez közeledve az I. kerületben szolgálatot teljesítő rendőröket és katasztró-
favédelmi dolgozókat köszöntötte az Önkormányzat és a Közbiztonsági Köz -
alapítvány: 26 rendőr illetve rendőrségi dolgozó, és kilenc katasztrófavédelmi dolgozó
részesült pénzjutalomban.

A vári lakók régi és jogos vágya teljesült: a Budavári Önkormányzat és a VárTelecom
Kft. közös fejlesztésének eredményeként novembertől már a vári műemlékházakban
is megoldott a szélessávú és olcsó internetelérés. Korábban ugyanis nem álltak ren-
delkezésre modern optikai kábelek, ezek kiépítését egyetlen szolgáltató sem biztosí-
totta eddig.  Az Önkormányzat az önkormányzati lakások esetében a  bekötési költ-
séget átvállalta a bérlőktől.

Halálának tizedik évfordulóján,
november 16-án avatták fel
Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas,
Magyar Örök ség-díjjal és Magyar
Művészetért Díjjal elismert költő,
író, Budavár díszpolgára emlék-
tábláját egykori lakóhá zán, a Mé -
száros utca 10. számú épületen. Az
avatáson Nagy Gábor Tamás és
Szakonyi Károly, Kossuth-díjas író,
Gyurkovics Tibor barátja mondott
köszöntőt. Mind két szónok ki -
emelte Gyurkovics Tibor sokrétű
tehetségét, fanyar humorát és
szenvedélyességét. Ezekről a
részt    vevők maguk is meggyő ződ -
hettek, hiszen Kubik Anna szín -
művész a költő külön böző hang -
vételű verseit szavalta el. A Farkas
Ádám szob rászmű vész által ké -
szített emléktáblát a polgármester leplezte le Gyurkovics Györgyi, az író özve gye tár-
saságában.

November 24-én művészbarátai emlékeztek Jókai Anna születésnapjára az írónőről
elne vezett szalonban. Császár Angéla színművész, Mezey Katalin prózaíró, költő,
műfordító, Pállay József festőművész, R. Törley Mária szobrászművész, Szakács Imre és
Vinczellér Imre festőművészek meséltek arról, mit őriznek Jókai Anna tanításaiból.
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Nagy Gábor Tamás polgármester, Gyurkovics Györgyi, 
az író özvegye, Kubik Anna színművész és Szakonyi Károly
író Gyurkovics Tibor emléktáblájánál a Mészáros utcában



Megkezdődött a Bécsi kapu felújítása. A munkálatok során a kapuzat, a nyugati ol da -
lon a várfal, a keleti oldalon pedig a lépcső statikai megerősítését és restaurálását
végzik el a szakemberek. A beázások megszüntetése érdekében szigetelik az épít-
ményt és megújul majd a díszkivilágítás is.  A felújításra 160 millió forintot biztosít az
Önkormányzat. 

Babits Mihály születésének 135. évfordulóján, november 26-án a költő Vérmezőn álló
szobra mellett és Babits egykori krisztinavárosi lakóházainál – Attila út 133., Attila út
103. és Logodi utca 31. – elhelyezett emléktábláknál tartottak koszorúzást. A Virág
Benedek Házban a Misztrál együttes megzenésített Babits-versekkel emlékezett. Az
esemény egyben a tabáni kiállítótér névadója is volt: a barátságos hangulatú közösségi
tér a Tabáni Kuckó nevet kapta. 

A Képviselő-testületi ülésen felülvizsgálták a helyi adókat, és úgy döntöttek, hogy 2019-
ben sem emelik az építményadó és a telekadó mértékét, az Önkormányzat ezzel is segíti
az itt élőket. A képviselők hozzájárultak, hogy az Alagút utcai CBA bérleti jogát a bérlők
átadják a SPAR Magyarország Kft. részére. Az új bérlő – a helyiség felújítása után –
továbbra is élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytat majd a helyiségben.
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A Bécsi kaput is felújítja az Önkormányzat, a munkálatokkal 2019 nyarára készülnek el



DECEMBER
Adventi ajtódísszel is megjelölte az Önkor mány zat
azon vári mű emlékházakat, amelyek 2018-ban meg -
újultak. Az Ön kor mányzat beru há  zá  sában ezúttal tíz
ház szépült meg. A hely reállítások során – a mű szaki
állapot függvé nyében – a tető cseréjét, a homlokzat
rekonstruk ció ját, az udvarok, belső épületek felújí tását
vagy éppen a nyílászárók cse ré jét végezték el. A mun -
kálatokra 450 millió forintot fordított az Önkor -
mányzat. 
Nagy Gábor Tamás polgármester felidézte, hogy az
1990-es években az Önkormányzat rendkívül rossz
műszaki állapotú ingatlanokat vett át, hiszen korábban
még az állagmegóvást sem biztosították ezen épületek
esetében. Az Önkormányzat következetes és folyam-
atos felújítási programjának eredménye ként most már
sorra szépülnek meg a műemlékek.
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Nem pusztán kívülről, de belülről is
megújultak a műemlékházak

Újjászületett a Kard utca 4. számú épület is



Ismét megrendezte az Ön kormányzat az ad venti koncertsorozatot is a Városhá zán. A
hangversenyeken be mu tatkozott Budavár új testvérvárosa, Savon linna; a Művészeti Kö -
zépiskola diákjai a finn advent és kará-csony hagyományait hozták el a Budai Várba.
December 2-án Vashe gyi György veze tésével az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus a
barokk kor luthe ránus zenéivel ismer tet te meg a közönséget. De cember 9-én Petrás
Mária és zenésztársai adtak koncer tet, amelyen a Csángó föld archaikus dallamai csen -
dültek fel. A koncertsorozat utol só előadásán a Misztrál együttes és Sudár Annamária
zenés irodalmi összeállítása hangzott el A várakozás zsoltára címmel. A koncertek előtt
került sor a kerület közös adventi gyertyáinak meggyújtására.  

December 8-án került sor a Mesemúzeum kulcsátadó ceremóniájára. 2019-ben Tóth
Krisztina költő, író, műfordító a Mesemúzeum kulcsának őrzője és egy éven keresztül
segíti a múzeum programjait. Munkáját, az általa javasolt gyermekprogramok meg-
valósítását az Önkormányzat egymillió forinttal támogatja. 2018-ban a Krisztina -
városban élő Marék Veronika meseíró és grafikus volt a kulcs őrzője, aki tavaly a
Budapestért-díjat is átvehette.

Az Önkormányzat be ruházásában teljesen megújult a Mikó utcai gyermekorvosi ren -
delő, amelyet de cem berben adtak át. A korábbi szűk, elavult rendelő helyett világos,
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Adventi gyertyagyújtás Csatári Bíborka református lelkésszel



könnyen meg közelíthető,
aka dály  mentes, modern
gé pészeti és informa tikai
eszkö zök kel, bú to rok kal
felsze relt ren delő intéze -
tet alakított ki az Önkor -
mányzat. Új be járatokat
nyitottak, így már telje-
sen elkü lö níthetőek a vé -
dőnői tanácsadásra érke -
ző kismamák és cseme -
téik, valamint a beteg és
fer tőző gyer me kek. A
beruhá zás 150 millió
forintba került, a mun ká -
latokat az Egész ség ügyi
Szolgálat vezetése bo -
nyo  lította le. 
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A felújított Mikó utcai rendelőben három gyermekorvos mintegy
3200 gyereket lát el

Kívülről is felújították, akadálymentesítették a gyermekorvosi rendelőt



December 11-én a
Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium
és Kollégium és a
Jancsó Alapítvány
kö zös szervezésé ben,
a Magyar Kor mány
Nem zetpoliti kai Állam -
titkársága és a Bethlen
Gábor Alap támoga -
tásával a gimnázium
épüle té ben leplezték
le dr. Jancsó Benedek
pe dagógus, kisebb-
ségpolitikai és nem ze -
tiségtörténeti szakíró,

a Székely Nemzeti Tanács alapítójának, a gimnázium egykori tanárának mellszob rát.
Az avatáson Potápi Árpád János, a Minisz terelnökség nemzetpolitikáért felelős állam -
titkára mondott köszön tőt. A szobrot, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szob rász
alkotását, Jánosa Domokos pápai káplán, Buda vár dísz polgára áldotta meg.

Krisztinaváros anno címmel helytör téneti kiállítás nyílt decemberben a Tér-Kép
Galériában. A Fortepan archív fényképgyűjteményéből Saly Noémi irodalom- és
Budapest-történész, a kiállítás kurátora válogatta össze a tárlaton bemutatott képeket.
Ezek segítségével – ahogyan Viczián Zsófia művelődéstörténész a megnyitón fogal-
mazott – feltárul előttünk egy rejtélyes, kevéssé ismert, régi budai városrész. 

Az év utolsó Képviselő-testületi ülésén elfogadták a kerület 2019. évi költségvetését,
amely a már megkezdett kerületi fejlesztések folytatása mellett a családok támogatására
is nagy hangsúlyt fektet. Többek között alanyi jogon jár a százezer forintos születési
támogatás minden I. kerületi újszülöttnek és jelentősen emelték a Bursa ösztöndíj
összegét is, amellyel a rászoruló diákokat segítik. A családok kényelmét szolgálja a ter-
vezett új játszótér is. A kerületi fejlesztések sorában kiemelkedő jelentőségű a Batthyány
tér teljes felújítása, a Szentháromság tér melletti pavilonok rendezése és a Krisztina tér
1. számú épület átalakítása. Egy kormányhatározat értelmében a mű velődési háznak
most otthont adó Bem rakpari épületben alakítják ki az Andrássy  Emlék  múzeumot, így
a kerületi intézmény a felújítás után átköltözik a Krisztina tér 1-be, és 2020-ban Márai
Sándor Kulturális Központ néven nyílik meg. A társasházak felújításának támogatására
az eddigieknél magasabb összeget, 2019-ben 100 millió forintot biztosít az Önkormány -
zat, hogy ezzel is segítse a magántulajdonban lévő épületek karbantartását. 
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Jancsó Benedek szobrát Jánosa Domokos áldotta meg



December 12-én Antall József
halálának 25. évfordulójára
em lékeztek. A rend szerváltó
miniszter elnök szobránál, a
Semmel weis Orvos történeti
Mú zeum szomszédságában
Kónya Imre, az MDF hajdani
frakció veze tője, a Boross-kor-
mány be lügyminisz tere, Antall
József barátja mondott szemé-
lyes hangú be szé det. Nagy
Gábor Tamás polgármester
arra emlé kez tette a jelen lé vő -
ket, hogy Antall József volt az,
aki először merte ki mondani,
hogy lélekben tizenötmillió
magyar miniszterelnöke kí ván
lenni. – Neki köszönhetjük a
2010 óta töretlenül tartó,
határokon átívelő nem zet -
egyesítési prog ram szellemi
gyökereit – mondta.

Kodály Zoltán születésének 136. évfordulójára emlékeztek december 16-án az Európa
ligetben a kerületben működő Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola közreműködésével.
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Kónya Imre, az MDF hajdani frakcióvezetője, a Boross-
kormány belügy minisztere emlékezett Antall Józsefre

Koszorúzás Kodály Zoltán szobránál az Európa ligetben 



Karácsony közeledtével a kerület is ünnepi díszbe öltözött. Díszkivilágítás kapott a
Városháza épülete, ahol hatalmas karácsonyfát is állítottak. A Dísz téren, a Batthyány
téren és a Krisztina téren is egy-egy karácsonyfával várták az ünnepet. A gyerekek
örömére feldíszítették a kerületi játszótereket is. 

Az Önkormányzat azokra is gondolt, akiknek az ünnepi készülődés anyagi nehézséget
jelenthet. A kerületben élő 80 év feletti polgárok, a rászoruló nyugdíjasok számára
8000 forint értékben Erzsébet-utalványt biztosított az Önkormányzat, a rászoruló
családokat pedig még 5000 forintos fenyőfa-vásárlási utalvánnyal is segítette a
kerület. 

Emellett a nagycsaládosokat december 22-én a Várkert Bazárban is karácsonyi
műsorral és ajándékokkal várták. Délután a kerületi időseket, egyedül élőket látta
vendégül az Önkormányzat vezetése a Várkert Bazárban. Az idősek is kaptak aján dé -
kokat az Önkormányzattól, de számukra az igazi élményt a közös együttlét és a
Budapesti Operett Színház művészei által keltett vidám hangulat jelentette.

50



Beszámoló 2018
A Budavári Önkormányzat kiadványa

Szerkesztette: Blázsovics Lívia

A kiadásért felelős: dr. Herpai-Nagy Teodóra, 

a Budavári Önkormányzat jegyzője

Budapest, 2019








