
 

 

Beszámoló  a Pesterzsébeti Városvédők 2019.-évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Rátkai Gábor 

Az elmúlt 2019-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 alábbiakat. 

Az első előadást február hónapban tartottuk, melyen az előadó Ettvel Zoltán 

BVE küldött, a Pesterzsébeti csoport vezetőségi tagja volt. A vetítettképes 

program keretében megismerhettük a Délpesti területek történelmének 

kapcsolódását Pesterzsébethez. 

A következő hónapban,  márciusban Rátkai Gábor csoportvezető tartott 

vetítettképes előadást, a Pesterzsébeti Katolikus templomok történetéről.   

Az áprilisi tervünk szerint kirándulni szerettünk volna, de ez nem ebben a 

hónapban valósult meg. 

Viszont részesei lehettünk a Klapka téri Ref.templom ünnepélyes átadásának, 

és megtekintésének. A templom tervezését, és építését még az 1930-as évek 

végén kezdték. 2019 tavaszára az eredeti elképzelések szerint felépült.  

Május 12.-én egynapos buszos  kiránduláson vettünk részt Szegedre. A 

kirándulás alkalmával Szeged nevezetességeit, műemlékeit  idegenvezető 

segítségével tekintettük meg. Még ebben a hónapban megnéztük a 

Történelmi babaszobrok című kiállítást a Rátkay-Átlók Galériában. A kiállított 

szobrokról előadást tartott az alkotó keramikus művész Illyés Borbála. 

A 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. 

A nyári szünet után folytattuk a további tervezett feladatok végrehajtását. 

 

 



 

 

A Szabó-telepi Jézus Szíve plébánia templomot meglátogattuk. A helyszínen 

Rátkai Gábor tartott előadásából megismerhettük a templom viszontagságos 

történetét. 

Októberben Ettvel Zoltán folytatta a már tavasszal megkezdett előadásának 

folytatását, a második résszel a Délpesti települések és Pesterzsébet 

kapcsolódásáról. 

A következő hónapban nagy megtiszteltetésben volt részünk Surányi J. 

András  úr a BVE Elnöke tartott előadást, Budapest faunája, és flórája 

(épületdíszek mitológiája) címmel. 

A kerülettel kapcsolatos neves személyek évfordulóinak, és más 

megemlékezések. (koszorúzások) . 

pld.:Kossuth Lajos halálának 125.évfordulója. Szt.Lajos Pléb. rézsű 

Aradi vértanuk: Okt.6. Vécsei lkt. 

56.-os emlékmű Emlékezés tere 

Gyulai István iskola  (Új Mártirok isk.) Helytörténeti kiállitás 

Köszönöm, hogy meghallgattak, és  köszönöm  szíves türelmüket ! 


