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Előterjesztő: Rátkai Gábor 

Az elmúlt 2018-as évet is vezetőségi értekezlet, majd közgyűlés 

megtartásával kezdtük. Meghatároztuk az éves feladatokat. 

Az éves program egyik legfontosabb része,  hogy milyen témákról legyenek 

előadások. Az előterjesztés és elfogadás után, a közgyűlés támogatásával 

programba vettük. 

Az első előadást Óváry Gábor csoportvezető tartotta márciusban. A 

vetítettképes program keretében megismerhettünk néhány pesterzsébeti 

épület rejtélyes titkát. 

Áprilisban  Ettvel Zoltán a BVE Pesterzsébeti csoport küldötte tartott 

vetítettképes előadást Pesterzsébet történetéről.  

Május 16-án megtartott vezetőségi értekezleten bejelentette Óváry Gábor a 

PE. VV csoport vezetője, hogy lemond tisztségéről. A vezetőség kérte, hogy 

maradjon a csoport élén továbbra is. Többen voltunk azon a véleményen 

hogy az okok melyek miatt visszavonul, nem olyan mértékűek, hogy ilyen 

döntést vonjon maga után. A V.V. csoport vezetője elutasította a maradására 

vonatkozó kéréseket . 

Még május hónapban Pesterzsébet gyárai, üzemei a XIX század végén , és a 

XX.század elején címmel Ettvel Zoltán BVE küldött tartott vetítettképes 

előadást. Eredetileg ezt az előadást szeptemberben kellett volna megtartani, 

de Óváry Gábor kérésére előre lett hozva mert . 

Junius  03-án kirándultunk Kaposvár, -Szenna,-Szigetvár . Előzmény, 

szervezés, költségek. 

Egy-egy hasonló kirándulás célja a történelmi, természeti, építészeti, 

kulturális kulináris, gyógyászat szempontok figyelembevétele mellett az 

ország más településeink tájegységeinek megismerése. Az ilyen 

kirándulásokon az emberek közt új kapcsolat kialakulása, és már meglévő 

kapcsolat fejlesztése szempontjából sem elhanyagolandó. 

Június 11. ére közgyűlést hívott össze,  Óváry Gábor csoportvezető, és  a 

tagság előtt lemondott. A közgyűlés után a Csili udvarán egy rövid, rögtönzött 



vezetőségi egyeztetést tartottunk, hogy nyári szabadságolások alatt mindenki 

gondolkodjon azon,  hogyan tovább.  

A kéthónapos nyári szünet után  augusztus közepétől folytattuk a további 

feladatok előkészítését, az éves programnak megfelelően csoportvezető nélkül. 

A csoportvezető nélkül maradt vezetőség úgy döntött, hogy Ettvel Zoltán BVE 

küldött ideiglenes irányítása mellett fogjuk intézni továbbiakban az év 

hátralévő feladatait. 

A szeptemberi vetítettképes előadást már májusban megtartottuk ezért a soron 

következő téma a nyitott templomok program megtartása a Pacsirtatelepi 

Magyarok Nagyasszonya Templomban.  

Vénusz Gellért plébános közölte, hogy a templomlátogatást lemondta a V. V. 

csoport vezetője lemondta. 

Augusztus 29.-ére sikerült egy személyes találkozót kieszközölnie Ettvel 

Zoltán, és Komoróczi László uraknak Vénusz Gellért plébánossal. 

A kialakult helyzet ismertetését követően megsajnálta a Városvédő  csoport 

képviselőit  a Plébános úr. Felajánlott egy vasárnap délelőttöt két mise közt a 

rendezvény megtartására. Így került sor szeptember 16-án a templomlátogatás 

megtartására. Megismerhettük a templom történetét Gregus Ferencné V. V 

tagunk előadásában. Az üveg ablakok ábráiról maga a Plébános  Vénusz 

Gellért úr tartott előadást.  

A templomlátogatást követően meghívás alapján kibővített vezetőségi 

értekezletet tartottunk. Megválasztásra került a jelölő bizottság. Komoróczi 

László vezetésével megkezdődött a jelölőbizottsági munka. 

Közgyűlést tartottunk október 30.-án. A közgyűlés megfelelő 37 fős létszámmal 

megválasztotta az új csoportvezetőt , valamint az új vezetőségi tagot Czúni 

Imre személyében. A közgyűlésen jelen volt Surányi András  BVE Elnök, és 

Jenei Attila BVE titkár. Surányi András elnök úr hozzászólásában elmondta, 

hogy sajnálja Óváry Gábor távozását. A kijelentette, hogy minden törvényesen 

lett végrehajtva, jó munkát, és békességet kívánt. 

Ezen a közgyűlésen Ettvel Zoltán BVE küldött beszámolt a BVE 

küldöttértekezlet  munkájáról. Ebből egy lényeges részletet megismételnék. 

Ráday Mihály elnök úr lemondottaz elnöki posztjáról, majd örökös tiszteletbeli 

elnökké választották. A BVE új elnöke Surányi András lett. Ugyanezen a 

Küldöttgyűlésen bejelentették, hogy a pesterzsébeti csoportvezető Óváry Gábor 



lemondott a csoportvezetői tisztségről, valamint a központi elnökségi tagságról 

is. 

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a mai nap jegyzőkönyvében emlékezzünk meg 

Óváry Gábor munkásságáról. 

Facebook ügyek ! 3db. 

Pályázati pénz átütemezés 2019-re. 

Emléktáblák : Városháza június,  Zsinagóga, szeptember, Új Mártirok iskola 

október. 

Suda Gábor elhunyta részv táv. 

Reformkori nap. 

Csarnok. Ötlet emelet október.  Szedlacsek Ferenc  

Reformkori nap szeptember  

Szabó-telepi templom szept.  

Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm  szíves türelmüket ! 


