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ÉRTESÍTŐ

A 25 éves 
Budapesti Városvédő Egyesület lapja

2008. szeptember             XXVI. Évfolyam, 7. szám

Köszöntöm az Olvasót! A Budapesti Városvédő Egyesület ez évi tematikus hónapjai
keretében  június  –  július  -  augusztus  a  BUDAPEST-VIDÉK kapcsolatának  erősítése
jegyében telt el. Júniusban bemutatkozott GYŐR városa, majd Tapolcára látogattunk
el,  júliusban járt  nálunk egy kínai  delegáció,  augusztusban az  Olimpia eseményeit
követhettük nyomon és pihentünk. Szeptember az OKTATÁS-NEVELÉS hónapja lesz,
ezért különösen örülünk annak, hogy a Prima Primissima-Díj Kuratóriuma a Budapesti
Városvédő Egyesületet a „magyar oktatás és köznevelés” kategóriában PRÍMÁnak jelölte! 

Honlapunkon részletesebb információkat találnak, lelkes tagjainktól pedig továbbra is
várjuk az értékes beszámolókat, meghívókat szeptember 20-ig bezárólag. 
                                                                                                                                   Tétényi Éva
                                                                              

***

MEGHÍVÓK, KIÁLLÍTÁSOK

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti csoportja szeretettel meghívja
szeptember 2-án (kedden) 17 órára az egyesület Podmaniczky termébe a

„Pesterzsébet... amit a következő generációnak átadunk” című fotókiállításra.

Köszöntőt mond: Szabados Ákos, XX. kerület polgármestere.
A kiállítást megnyitja: Ráday Mihály, egyesületünk elnöke.

Közreműködik: A Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar szólistája.

A kiállítás megtekinthető: október 1-ig, h-cs: 10-16 óráig, pénteken: 10-13 óráig

***

EPRESKERTI ESTÉK
a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Budapesti Városvédő Egyesület szervezésében

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az Epreskertbe (VI. kerület Kmety u. 26.)

2008. szeptember 6-án, szombaton 17 órára,

ahol a Kálvária színpadán Bach hangversenyt hallhatnak.
(H-moll szvit, Ich habe genug – BWV 82., Prelúdium és Fúga)

Közreműködik a Brassimum Quintet és Bokor Jutta, az Operaház magánénekese 
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PROGRAMAJÁNLÓ

Kulturális Örökség Napjai –  Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban
rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat. A program célja az,
hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor
részlegesen,  esetleg  folyamatosan  zárva  vannak.  A  hagyományosan  szeptember  harmadik
hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja
nyílik  meg  a  látogatók  előtt.  Mindenki  számára  fontos,  hogy  megismerje  szűkebb  és  tágabb
környezete kulturális értékeit. A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra,
hogy  értékeink  megtekintése  mellett  észrevegyük  azok  sérülékenységét,
mulandóságát és  a  megőrzés munkájának  összetettségét  is,  amelyhez  az  egész
társadalom  összefogására és  közreműködésére szükség  van.

A Kulturális Örökség Napjai 2008. évi témája és időpontja:
„ÚJJÁSZÜLETÉS” - A RENESZÁNSZ ÉVE

2008. szeptember 20-21. szombat-vasárnap

Szeptember 20-án  (szombaton) a  Kulturális Örökség Napok szervezésében gyalogos sétát
teszünk az  Andrássy úton és a Hősök terén.  Ennek során a  2002-ben világörökség címet
elnyert útvonal néhány nevezetes neoreneszánsz épületét is részben megtekintjük. Utunk végén,
a Hősök terén megemlékezünk a 150 éve született Zala György szobrászunkról és munkásságáról.
Indulás  :   10 órakor az Andrássy út 2. sz. előtt. A séta időtartama kb. 3 óra.

Szeptember  21-én  (vasárnap) Leányfalura  indulunk távolsági  autóbusszal.  A  100  éve
megalakult  Nyugat folyóiratra  és  szerkesztőjére  emlékezünk.  A  séta  során  felkeressük  a
Helytörténeti  Gyűjteményt (Móricz Zsigmond emlékanyag) és a gyönyörű katolikus templomot.
(Épült  1892-ben;  tervezte:  Hoffhauser  Antal).  Néhány  szép  századfordulós  villát  is  láthatunk.
Indulás: az Árpád-hídi buszpályaudvarról 8.35 órakor induló busszal megyünk Leányfalura a strand
melletti megállóig. Kb. 9.30 órakor innen indulunk a sétára. Lehet Hévvel is utazni, és Szentendrén
átszállni az autóbuszra. Jegyváltás egyénileg. A látogatás kb. 14 óráig tart.

Mindkét napon a sétákra szeretettel várok minden érdeklődőt: dr. Horváth Péterné

***
A Belváros-Lipótvárosi Helytörténeti Kör a Kulturális Örökség Napjai keretében:

Szeptember 20-án (szombaton)  11 órakor az  V. kerület Szép u.  3.  szám alatti  épületet
mutatja be az érdeklődőknek.
Szeptember 21-én (vasárnap)  14 órakor A Belvárosi Plébániatemplom (V. kerület Március
15.  tér)  reneszánsz  korszakát  és  reneszánsz  pasztofóriumait  mutatja  be  Millisits  Máté,
művészettörténész.

***
Az EU Mobilitás Hét alkalmából szeptember 21-én (vasárnap)  10-15 óra között játékos
vetélkedőt rendeznek Terézváros értékeiről. A Városvédők sátrában, az Andrássy úton Kiss Bea és
Roszinszky Bella vár minden érdeklődőt!

***

Negyedik alkalommal, szeptember 20-21-én  (szombat,  vasárnap) kerül  megrendezésre a
Nagytétényi Kastélymúzeumban az „Ókori víg napok a Kentaur kertjében”. Ezen a két napon
a  kastély  parkja  újra  illatos,  életteli  római  kertté,  a  „Szerelmes  Kentaur”  kertjévé  alakul  át.
Bemutatják  a  kastély  állandó  kiállításán  szereplő  bútorok  titkos  rekeszeit,  lesz  ókori  színház,
koncert,  mitológiai  játék és különféle társasjátékok, kézművesek kirakodóvására, római étel- és
italkóstoló. Az érdeklődők előadásokat hallgathatnak meg a kentaurokról, az ókor tudományáról,
az ókori kertekről és lakóikról, a Kentaur csillagképről és sok más érdekességről. A gyönyörűen
felújított barokk Száraz-Rudnyánszky kastély méltó környezetet biztosít a rendezvényhez, amelyre
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minden  érdeklődőt  szeretettel  várnak!  A  részletes  program  a  www.nagytetenyi.hu honlapon
olvasható, belépődíj nincs!

Szeptember 24-én (szerda) 17 órakor
„Szecsuán (Kína) a földrengés előtt”

címmel tart  úti beszámolót István Ági az egyesület vetítőtermében.

***

BVE - Budapestért Veled Együtt! – BVE

                          „ A magányos ember semmi, csak az egyesületeknek van hosszú életük és igazi súlyuk.”
Gróf Széchenyi István

 A keddi klubnapokon a BVE földszintjén 15 és 16 óra között mindenkit szeretettel várunk! 
Ezeken a napokon különböző programokat rendezünk, és lehetőséget teremtünk az ismerkedésre.

  
 Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan!

***

CSOPORTÜLÉSEK-PROGRAMOK

Fotós csoport: minden kedden 16 órától
Közlekedési csoport: minden szerdán 17 órától
Panteon csoport: minden hónap második szerdáján (szept. 10-én) 16.30 -tól

Templomtörténeti csoport: Legközelebbi összejövetelüket  szeptember 17-én (szerdán)
16.30 órakor tartják az egyesület Nagytárgyalójában.

Környezetvédelmi csoport: Következő találkozójuk szeptember 9-én (kedden) 16
órakor lesz a BVE központjában. 
Részletes beszámolóért és programért lapozzon a Tagtársaink írják rovathoz!

Várostörténeti csoport: Tovább folytatják régi sorozatukat. Ezúttal  szeptember 16-
án (kedden)  17 órakor az egyesületben „Ismerkedjünk a XXII.  kerülettel”
címmel tart előadást Bartos Mihály.

Csendvédelmi Bizottság: Következő ülését szeptember 17-én (szerdán) 16-18 óráig
tartja az egyesület székhelyén, melynek témája a folyamatban lévő zajszabályozás. 

Szőnyi István Képzőművészeti Kör: minden hétfőn 15 és 18 óra között tartja foglalkozásait
a BVE pinceszintjén lévő teremben, és szívesen fogadja a festészet és rajz iránt
érdeklődőket.        Vezető tanár: Ferenczi Tiborné  festőművész, művészettörténész

I. kerületi városvédő csoport: Következő csoportülésüket  szeptember 17-én (szerdán)  15
órakor tartják az egyesület székhelyén.

Belváros-Lipótvárosi Helytörténeti Kör: a Kulturális Örökség Napjai keretében szervezett
programjainkat a 2. oldalon olvashatják!

Terézvárosi csoport: Szeptembertől folytatják a „Szecesszió a Terézvárosban” sorozatukat!
Szeptember 9-én (kedden) 16 órakor Roszinszky Bella előadásában Fodor Gyula
építész munkásságát mutatják be.
Szeptember  22-én (hétfőn)  17  órakor „Modern  üvegfelületek  a
Terézvárosban” címmel az emberi lélekre gyakorolt „üvegház hatás” vizsgálatáról
Keszei  Barbara előadását  hallhatják.  Ezúton  köszönjük  meg  mindazoknak,  akik
válaszaikkal a kutatást segítették!
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Erzsébetvárosi  Helytörténeti  Klub: Szeptemberben  a  Kulturális  Örökség  Napjai
rendezvénysorozathoz  csatlakoznak;  a  pontos  helyszín  és  időpont  tekintetében
figyeljék az egyesület honlapját!

Józsefvárosi  csoport: Szeptember  24-én  (szerdán) 15 órakor  „Józsefváros  nevezetes
épületei, alkotói, lakosai” címmel előadást hallhatnak a Józsefvárosi Galériában
(VII. ker., József krt. 70.)                       Előadók: Baglyas György és Domján Manó

Kőbányai csoport: Legközelebbi összejövetelét szeptember 18-án (csütörtökön) 17 és 19 óra
között tartja a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény épületében (X. ker. Budapest,
Halom u.  37/b.)  „A mohácsi  vész”  címmel  tart  előadást  Borza József. Minden
érdeklődőt  szeretettel  várunk!  Ugyanitt  a  helytörténeti  kiállítás  megtekinthető:
hétfő, kedd, szerda, péntek 10-14 óráig, csütörtök 14-18 óráig.

XIII.  kerületi  Városvédő  Csoport:  Szeptember  16-án  (kedden)  14  órakor "A  volt
Magdolnaváros  építési  előírásainak felülvizsgálata".  A  sétát  vezeti:  Arató
György,  a XIII.  kerület  főépítésze.  Találkozó: 13:30 órakor az angyalföldi  József
Attila Művelődési Központ előcsarnokában.

Pesterzsébeti Városvédő Csoport: Szeptember 2-án (kedden)  17 órakor nyílik a csoport
fotókiállítása  az  egyesület  Podmaniczky  termében  „Pesterzsébet...  amit  a
következő generációnak átadunk”. 

Soroksári Grassalkovich Kör: szeptember 11-én (csütörtökön) 17 órakor tartja következő
összejövetelét a Közösségi Házban (Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 154).

Promontor – Tétény munkacsoport: Szeptember hónapban külön összejövetelt nem tartunk!
Ajánlott programok Budafok-Tétényben

A hagyományokhoz híven szeptember 5-7. között kerül megrendezésre a  „XIX. Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál”,  melynek keretében a vendégváró pincék  megnyitásra  kerülnek az
érdeklődők előtt. A gazdag kulturális programok mellett megtekinthetőek lesznek az egyes pincék
építészeti értékei és a faragott díszhordók is. … és természetesen ezekben a napokban Budafokon
minden a borról  és  a pezsgőről  szól!  A  fesztivál  részletes programja a  www.bp22.hu honlapon
olvasható.

Külön felhívjuk a figyelmet a szeptember 7-én 11 órakor, a Záborszky Pincészetben (XXII.
Nagytétényi  út  24.)  kezdődő  ünnepségre,  melynek  keretében,  a  Klauzál  Gábor  Társaság által
adományozott  „Klauzál-díszhordó”  ünnepélyes  felavatására  kerül  sor.  A  rendezvényre
minden érdeklődőt szeretettel várnak!

***

Rákoshegyi Bartók Zeneház (XVII. kerület, Budapest - Rákoshegy, Hunyadi u. 50.)
                         Programjaik olvashatók a www.bartokzenehaz.hu honlapon!

***

FELHÍVÁS

Negyedszázada,  1983.  május  8-án,  az  Újvárosháza  dísztermében  zajlott  le  a  Budapesti
Városszépítő Egyesület (ma: Budapesti Városvédő Egyesület) alapító közgyűlése. A civil társadalom
e korszakos eseményén készült egyetlen fényképfelvételről sincs tudomásunk. Kérünk mindenkit,
aki rendelkezik olyan fényképpel, amely biztosan vagy vélhetően az alapításkor készült, értesítse
egyesületünk titkárságát! (Budapest, V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. telefon/fax: 321-1696)
 
Várjuk azok jelentkezését is, akik régi tárgyi emlékeket őriznek a negyedszázad jeles
eseményeiről,  első kiadású könyvekből, az egykori események fotóiból.  A Budapesti
Városvédő Egyesület huszonöt évét bemutató kiállítás 2008. október 29-én nyílik a
Budapesti Történeti Múzeumban, melynek összeállításához kérjük a segítséget.
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KÖZLEMÉNY

Kedves Tagtársaink!

Nyilvántartásunk szerint sajnos sok tagtársunk nem fizeti be a tagdíjat. Mivel a tagdíjak jelentős
részét az Értesítő postaköltségére fordítjuk, így azoknak, akiknek már négy éves hátralékuk gyűlt
össze,  sajnos  nem  áll  módunkban  az  Értesítőt  postai  úton  kiküldeni  mindaddig,  amíg
tagdíjhátralékukat  ki  nem  egyenlítik.  Amennyiben  tagdíjbefizetéssel  vagy  a  nyilvántartással
kapcsolatban kérdésük lenne, forduljanak bizalommal az Egyesület titkárságához!

         Megértésüket köszönve:
BVE Titkárság

TAGTÁRSAINK ÍRJÁK

Látogatás a Megyeri hídnál

Az I.  kerületi  városvédő csoport  látogatást  szervezett  a  hamarosan átadandó Megyeri  hídhoz,
amelynek  utolsó  elemét  2008.  június  12-én  emelték  a  helyére.  A  csaknem egész  napos  eső
elbátortalanította a jelentkezőket, azonban így is 12 bátor ember jelent meg a Hídépítő Speciál Kft.
Látogató  Központjában,  ahol  először  Pintér  Árpád  mérnök  úr  előadásából,  majd  egy  rövid
filmösszefoglalóból  ismerhették  meg  a  híd  műszaki  adatait,  különlegességeit  és  az  építkezés
fázisait. A látogatás különlegessége azonban még hátra volt: a csoport kishajóra szállt, és a Dunán
átkelve közelről is megcsodálhatta a ferde kábeles hídszakaszt a Váci-ágban és a Szentendrei-
sziget felett átívelő feszített vasbeton szakaszt.

A Látogató Központ egyébként hétfőtől péntekig 9-16-ig, szombaton 9-14-ig várja a bejelentkezett
csoportokat.  Jelentkezni  az  501-0301-es  telefonszámon  vagy  a  visitorduna.hid@mail.datanet.hu
címen lehet.

Tárkányi Botond
***

A Környezetvédelmi csoport hírei

Május 31-i sétánk során a Népligetben azt a szakaszt tekintettük meg, amely Dr. Gecse Albertről
lenne elnevezve. Gecse Albert, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény egyik alapítója.
Június 7-én csoportunk emlékfát  - libanoni tölgyet – ültetett el a Népligetben, az  Üllői-táblán a
Korolkowi  -  táblával  szemben,  a  Budapesti  Városvédő  Egyesület  fennállásának  25.
évfordulója alkalmából.

Június 10-i találkozónkon két új tag csatlakozott csoportunkhoz: Tábor Margit,  a XIII. kerületből
és Kazárné Kati, a XI. kerületből.                                                                     Köszöntjük Őket!
Kati rögtön javaslatokat tett a hulladék begyűjtéssel kapcsolatban: 1./ piacokon, hétvégi napon
legyen  használt,  főzésből  származó  olaj  begyűjtés,  valamint  ugyanezt  javasolja  a  bevásárló
központok  parkolóiban,  bevásárló  udvarokban  is,  hetente  egy  alkalommal.  2./  hulladékgyűjtő
szigetek kerületenkénti fellelhetőségéről, nyitvatartásáról és az odaszállítható hulladékokról pontos
tájékoztatást a lakosság részére és arról is mit vesznek át ingyen és (esetleg) mit nem.
Pesti László javasolta, hogy szabályozni kellene a parkokban keletkezett zöldhulladék és a tűzifa-
értékű  anyag  hasznosítását.  A  kertészeti  gyakorlatban  szabványosítani  kellene  az  ésszerűsítési
javaslatait, melyet több évtizedes gyakorlati munkájának tapasztalata eredményként kidolgozott és
összeállított.  
A  június  19-22.  között  Tapolcán  megtartott  Város-és  Faluvédők  Szövetségének  (Hungaria
Nostra) XXVII. Országos Találkozóján és Konferenciáján, a tematikus hónapok: „kapcsolat építés
vidéki  csoportokkal” jegyében,  a kisújszállási, tapolcai, rácalmási és füleki csoportok képviselővel
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vettem fel a kapcsolatot. Egyéb rendezvényeken a „Zöld Sorompó Egyesület” és az „Advocatus
Alapítvány „elnökeivel állapodtunk meg a kapcsolattartásban ill. egymás kölcsönös informálásában.

Következő találkozónk szeptember 9-én 16 órakor lesz, a BVE központjában.

AKCIÓ!ELÉG A FALFIRKÁKBÓL!
Őszi nagytakarítás az ország főutcáján

Budapest  Városarculati  Tanácsnoki  Irodája  és  a  Szeretem  Budapestet  Mozgalom
kezdeményezésében és koordinációjával,  2008. szeptember 12-én nagyszabású rendrakás veszi
kezdetét  az  ország  főutcáján.  A  decemberig  tartó  intenzív  akciósorozat  folyamán  a  rendkívül
szennyezett  pesti  és  budai  Belváros  főútja  és  a  Nagykörút-budai  körút  térségének  falfirka-
mentesítése, azaz 250 társasház és mintegy 800 üzletportál szennyezettségének eltüntetése a cél.
Hogy,  hogyan kívánják a  szervezők a felületek tisztaságát  megőrizni,  további  információkat  az
együttműködés lehetőségeiről a:  www.tisztabudapestet.hu  honlapon olvashatunk.

Jeles napok a környezetvédelemben, szeptemberben:
Szeptember 16.  Az ózon világnapja; 

 szeptember 23.  Takarítási világnap;   
szeptember 26.  A tiszta hegyek napja.

                                                                                                                                 Vándor Éva

***

Jeles évfordulók

A reneszánsz év jegyében, az Andrássy úti (2002-től a világörökség része) Kodály Köröndön
lévő  Róna József szobrászunk készítette Zrínyi Miklósra, és  várvédő kortársaira, valamint a régi
itáliai építészekre is emlékezzünk! 

Ferenc József tíz köztéri szobrot ajándékozott Budapestnek. 1897-ben, amikor II. Vilmos német
császár látogatást tett szép fővárosunkban, hiányolta a köztéri szobrokat, ugyanakkor irigyelte a
kontinens első  földalattiját! A kör  alaprajzú térre  így került  négy  képzőművészeti  alkotás,  bár
ezekből már csak egy áll  eredeti  helyén. Bethlen Gábor (ifj.  Vastag György) és Bocskai István
(Holló Barnabás) szobrait áthelyezték a kolonnádra, a Hősök terére. Pálffy János (Senyei Károly)
szobrát rég eltávolították. Ma Szondy György (Marton László), Balassi Bálint (Pátzay Pál) és a kuruc
Vak Bottyán (Kiss-Kovács Gyula) szobrai díszítik a teret.

1902-ben állították fel Zrínyi Miklós hadvezér szobrát a 87-89. sz. ház előtt, melyben találjuk a
Kodály Múzeumot is.  A szigetvári hős 1508-ban, 500 éve született és a vár védelmében
esett el. Az ostromot dédunokája a Szigeti veszedelem c. eposzában (1646-49) örökítette meg.
Magyarország a reneszánsz időkben, a 15-16. században, leginkább a török elleni védekezésben
veszítette el erejét. A híres, 1697-es török elleni zentai győző, Savoyai Jenő délceg lovas szobrát a
Várban szintén Róna József alkotta.

Az Andrássy út 83-85. sz. alatti MÁV Nyugdíjintézet házát Kauser József tervezte 1882-84-ben. Ő
fejezte be Ybl halála után a Bazilika építését. Gyönyörű, belső árkádos udvarai szinte olaszhonba
repítik képzeletünket.  Ez a palota sok másikkal együtt, az Andrássy úton a régi olasz mesterek
munkáinak igen szép példáit mutatja be. Kauser is járt Rómában és tanulmányozta a reneszánsz
kori Itália jeles építészeinek munkáit.
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Itt most kiemelném a sok reneszánsz itáliai mester közül az alábbiakat:

Andreas Palladiót (1508-1580), aki szintén 500 éve született. Az általa alkalmazott hármas
kapcsolt nyílásrendszernek idehaza sok követője akadt. (palladianizmus) Lásd a belső udvaroknál
az Andrássy út 3. alatti Saxléhner palota, (ma Postamúzeum) Cziegler Győzőtől; Andrássy út 28.
Geschwindt -; és Andrássy út 52. Haggenmacher palotákat Schmall Henriktől. 

Megemlítem még  Simone del Pollaiuolo Cronacát (1457-1508),-  aki 500 éve halt meg. A
firenzei Palazzo Strozzi főpárkányát és udvarát alakította ki 1503 körül, melyet példaként tekintett
Hauszmann Alajos a Batthyány palotához az Oktogon mellett. 

Benedetto da  Maianot  (1442-1497),  aki  építész,  szobrász és  intarziakészítő  firenzei  mester.
Mátyás királyunk alatt Budán is járt és a visegrádi palota számára márványfaragásokat, terrakotta
plasztikákat is készített.  Ő tervezte a Strozzi palotát 1489-ben korai reneszánsz stílusban. Az ő
munkája  a  milánói  régi  Palazzo  Marini is,  mely  mintául  szolgált  Petschacher  Gusztávnak  a
Pallavicini palotához az Andrássy út 98. számú épülethez.

Sanmichele  (1484-1559),  a  veronai  Palazzo  Bevilacqua  építésze.  A  palota  előképe  a  régi
Műcsarnoknak, (Andrássy út 69.) amit Láng Adolf tervezett. Részt vett Veronában a városkapuk és
a dalmát tengerparti várak Sibenik és Zára erődítési munkáiban.

Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) a Farnése családnak sokat dolgozott. Rómában az Il-
Gesu  templomot  a  jezsuitáknak  tervezte,  ami  a  barokk  térrendszer  mintája  lett.  A  caprarolai
Farnése palota formai elemeit találjuk a köröndi Kauser József tervezte Andrássy út 83-85.-nél is.

Sansovino  (1486-1570),  a  velencei  Liberia  San  Marco  (könyvtár)  alkotója.  A  híres  könyvtár
reneszánsz építészeti jegyeit találjuk az Operaházunknál: földszinten három, emeleten öt loggia. Az
Operaházat Ybl Miklós tervezte. 

Az Andrássy úton találunk még francia reneszánszt (pl.: Andrássy út 25. sz. volt Balettintézet,
tervezte Lechner  Ödön és Pártos Gyula) és  észak-németet is.  Igaz, a legszebbek egyike, az
Andrássy  út  126-os,  volt  Weninger  bankár  házát,  tervezte  Petschacher  Gusztáv,  a  genovai
palotákat kedvelte, de a felismerhetetlenségig átalakították a házat.

A  reneszánsz  szívesen  alkalmazta  pártázatokon  a  sgraffitót.  Találunk  mi  is  az
útvonalunkon. Ilyenek: Andrássy út 12. Krausz palota; Andrássy út 20. Gomperz Zs. házának belső
udvari  falai;  Andrássy út  71.  Képzőművészeti  Egyetem főhomlokzata,  valamint  az Andrássy  út
88-90. MÁV nyugdíjintézet épületének külső falain. (Sajnos az Andrássy út 132. szám alatti volt
Edelsheim-Gyulay Lipót villáját a két háború között lebontották.)  Rauscher Lajos, aki, a szabadkézi
rajzi tanszék professzora volt, és megtervezte korai firenzei stílusban a Képzőművészeti Egyetem
épületét is tervezte a homlokzati rajzokat, illetve Székely Bertalan és Scholtz Róbert keze munkáját
dicsérik a fennmaradt díszítések. 

Végezetül álljon itt a reneszánsz Palladio mester mondanivalója: az építészetben első
a használhatóság, kényelem, a második a tartósság, a harmadik a szépség. A rész és az
egész egységének, összhangjának fontossága.

Mindenkit  szeretettel  várok  az  Andrássy  úti  sétán,  ahol  a  leírtakkal  a  valóságban  is
megismerkedhetnek.

A szerteágazó reneszánsz megemlékezést összeállította: dr. Horváth Péterné

***
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Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXVII. Országos Találkozója
és Szakmai Konferenciája

Tapolca 2008. június 19-22.

A  találkozó  szervezője  és  házigazdája:  Tapolca  Városszépítő  Egyesülete  és  Tapolca  Város
Önkormányzata  volt.  Tapolca  Városszépítő  Egyesületének  munkáját  részeletesen  is
megismerhettük, Dr. Zsiray Ferenc elnök előadásából.
A színesen összeállított programok - látogatás a Tavasbarlangban, városnéző séta, filmvetítés a
városról,  kulturális  gálaműsor,  XVI.  századi  lovasbemutató   -  mellett,  kellemes  voltak  a
szálláshelyek, udvarias és figyelmes  kiszolgálásban volt részünk, valamint Tapolcáról szóló értékes
kiadványokat is kaptunk. 
A szakmai programok színvonalasak és tartalmasak voltak. Előadást hallottunk:
Dr. Mezős Tamástól az örökségvédelem helyzetéről,  Balogh László a Balaton-felvidék természeti
értékeivel  ismertetett  meg  minket.  Papp  Zoltán  Tamás,  a  város  főépítésze  Tapolca
városfejlesztési  koncepcióját  és  stratégiáját  vázolta.  Ráday  Mihály   a  Hungaria  Nostra
tevékenységét ismertette.  Farkas Sándorné dr. a Tapolcai-medence hidrogeológiájába,  Dr. Májer
János  a szőlő-és borkultúra rejtelmeibe vezetett el minket. Hangodi László a tanúhegyek és várak
történelméről,  a  történelmi  családok  életútjáról  tartott  nemcsak  kiváló  szakmai  felkészültséget
tükröző  előadást,  de  előadásmódja,  csodálatos  szókincse  „órákig  tudnám  hallgatni”  élményt
nyújtott minden hallgatónak.
A szekcióülések alkalmat adtak a résztvevőknek az aktív részvételre, tanácskozásra. A Tamási Áron
Művelődési Otthonban, mely a rendezvény hivatalos színhelye volt, erre az alkalomra rendezett
kiállításokat is megtekintettünk.
Június 20-án,  pénteken a  Podmaniczky-díjak és Emléklapok ünnepélyes átadására került  sor a
polgármesteri fogadás után. Köszöntőt Ács János Tapolca Polgármestere mondott, a díjakat Ráday
Mihály adta át.

GRATULÁLUNK A KITÜNTETETTEKNEK ÉS TOVÁBBI MUNKÁJUKHOZ JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK !

A 2 napos munka értékelése után került sor a vándorbot ünnepélyes átadására, melyet Rácalmás
vett át!  Az értékelés és a Zárszó Ráday Mihálytól hangzott el.

Tanulságos,  értékes napokat töltöttünk együtt,  mely minden résztvevő javára vált.
Találkozunk 2009-ben Rácalmáson!
                                                                                                                          Vándor
Éva

UTAZÁSI AJÁNLATOK

Neoline Utazási Iroda „Kalandozás”    1088 Budapest, Szentkirályi u. 5.           Eng.sz.:
U-714/2006.
Tel.: 318-8064, fax: 317-1056,            e-mail: kalandozas@t-online.hu        www.kalandozastravel.hu

Szeptember
7. Budapest felfedezése – Római kori emlékek   1600,- Ft
11-14. Három ország – három főváros (Prága-Pozsony-Bécs) 43900,- Ft
17. Bécs – Zsidó emlékek nyomában   4990,- Ft
21. Budapest felfedezése – Séta a Sashegyen     500,- Ft
22-27. Világörökségek a Cote d'Azur mentén 89900,- Ft
28. Budapest felfedezése – a Terror Háza   1800,- Ft
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