
2016 beszámoló 

 

Pályázat útján elnyert összegek:  

2016 évben jóval több pályázaton kapott támogatást az egyesület mint, a korábbi években, sikerült 

elnyernünk kilenc támogatást 3.420.000 Ft értékben a programjainkra. 

 

 VI. ker. Terézváros Önkormányzata Epreskerti esték, összesen 70.000.- Ft 

 VI. ker. Terézváros Önkormányzata „Figyelünk a részletekre” című fotókiállítás 70.000 Ft 

 Budapest Bank Budapestért Alapítvány Europa Nostra-díja műemléki felújítások a Kárpát- 
medencében – In memoriam Winkler Gábor című kiállítás sorozat  500.000 Ft 

 Nemzeti Kulturális Alap Búza Péter: Bagolyröpte Pest felett című könyv  400.000 Ft. 

 Nemzeti Kulturális Alap Budapest Templomai- XIII. kerület című könyv 400.000 Ft. 

 Nemzeti Kulturális Alap Millisits Máte (szerk): A Példa Ereje Budapesten. Europa Nostra-díjas  
- budapesti építészeti munkák című könyv 500.000 Ft. 

 Magyar Nemzeti Bank Hegedűs Sándor halálának 110. évfordulóján tervezett megemlékezés, 
programsorozat  1.100.000 Ft. 

 XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti programok, rendezvények 180.000 Ft. 

 XV. ker. Önkormányzata Csaba Rezső élete és munkásságát bemutató kiállítás 200.000 Ft. 
 

 

Rendezvények: 

Epreskerti esték  

tavasz:  

Az Epreskerti esték c. kulturális program megrendezésével immár évtizedes hagyományunkat 

folytatjuk: a Barokk Kálvária felújítása óta a Budapesti Városvédő Egyesület a Terézvárosi 

Önkormányzat támogatásával) eseményt szervezett az Epreskertben, a Kálvária körüli területen 

A májusban szervezett zenei program apropóját a pünkösdi ünnepkör adja. Az idei fellépőnk a Bubnó 

Tamás vezette Szent Efrém Férfikar. A rendezvény 18 órakor kezdődött, bár az időjárás nem 

kedvezett a szabadtéri koncerthez, felhőszakadás nehezítette a dolgunkat, nem az egyetem 

kertjében, hanem a szomszédban lévő Feszty villában kerül sor a koncertre. Az est programja négy 

földrész vallásos zenei kultúrájából merített. A rossz időjárás ellenére is sikeres volt a rendezvény, 

körülbelül 25 fő vett rész az eseményen. 

Ősz: 

Az ősz rendezvény Bálind István festőművész Keresztutak című kiállítása volt a barokk kálvária belső 

terében. A különösen érdekes és élvezetes megnyitót Réz András esztéta tartotta az 

egybegyűlteknek. Utána Surányi András finom szendvicsivel kínáltuk meg a jelenlevőket.  



"Figyel(j)ünk a részletekre!" című kiállításunk a tervezettnek megfelelően nyílt meg 2016. november 

7-én 6 órakor az Avilai Nagy Szent Teréz plébániatemplom kripta-előterében berendezett galériában. 

7 darab A/0 méretű molinó és tíz B/1-es alu-keretezett tematikus fotómontázst mutattunk be, 

hozzávetőlegesen 500 fotó felhasználásával. A kiállítást Ráday Mihály nyitotta meg, Csepregi Róbert 

káplán mondott üdvözlő mondatokat. A kiállítást, az adventi forgalomnak is köszönhetően, két hét 

alatt legalább kétezren látták. A kiállítás továbbvitele a Terézvárosi Kéttannyelvű Iskolába februárra 

lett áttéve, első sorban Budapest felszabadulásának február 13-i évfordulója okán 

Podmaniczky díjasok találkozója: 

Június 20-án a Kálvin téri Református templom kriptáját dr. Nagy Gergely vezetésével nézték meg az 

egybegyűltek. utána koszorúzás volt, mint minden évben, Podmaniczky Frigyes szülőházánál a 

Ferenczy István utcában. 

Ezt követően átsétáltunk a FUGA építészeti központba, ahol a részvevők megoszthatták 

észrevételeiket a városok, falvak értékvédelmével kapcsolatban.  Fabó Beáta a Templomtörténeti 

csoportunk könyveit mutatta be, Saly Noémi pedig a Budapest könyvek sorozatot ismertette.  

 

Várpalotai találkozó, együttműködés a Város- és Faluvédők Szövetségével (Hungaria Nostra) 

Augusztus elején Várpalotán vol t XXXV. Országos Találkozó és Szakmai Konferencia  „Megújuló 

városunk, megújuló műemléki szemlélettel” címmel. A háromnapos rendezvényen többen részt 

vettek a tagjaink közül. A Képző és Iparművészeti szekciót Millisits Máté alelnök  vezette.  

 

VI. kerületi templomok című könyv bemutatója  

A bemutatóra március 9-én 18 órakor kerül sor az Eötvös 10-ben. A könyv ismertetését Fabó Beáta a 
sorozat szerkesztője tartotta. A kötet ez alkalomból a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható volt.  

 

 
 

Svábhegyi szüret 

Október hetedikén rendezte meg a budapesti Kadarka Kör – sok partnerével, támogatójával, többek 

között a Budapesti Városvédő Egyesülettel közösen – az immár ötödik Svábhegyi Szüret egyre 

népszerűbbé váló szabadtéri szórakoztató eseményét. Az ott kapható finom borok mellett mi 

könyveinket árusítottuk elég sikeresen.  

Könyvárverés és könyvbemutató Bagolyröpte Pest felett  Szendrey Júlia nemzetsége  

Az NKA támogatta 400.000 Ft-tal a Budapest könyvek sorozat következő darabját. 
November 7-én, hétfőn 16 órakor Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-szalonban 
licitre bocsátottuk  a Nagy Budapest Törzsasztal tagjai (és Szendrey Júlia) aláírásával a kötet 
húsz számozott példányát. Az árverést Ráday Mihály vezette. Akik licitáltak, megkóstolhatták 



Lajsz András koktélmester alkalmi kreációját. Jól sikerült a bemutató a licitből kb. 200.000 Ft 
bevétel származott. 
 
 

Zöld Budapest Protestival Összefognak a civil szervezetek Budapest fáiért 

Szeptember 24-ére koncerttel színesített demonstrációt szervezett a Budapesti Városvédő 

Egyesület, a Budavárvédők, a Civilzugló Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a Ligetvédők, a 

Ligetvédők – Orczy Park, a Védegylet és több más civil szerveződés. A szervezetek 

képviselői, közismert személyiségek és zenészek mind Budapest zöldterületeit féltve emelték 

fel a hangjukat, és abban bíztak, hogy a lakosság erejével elérik, hogy monstrumok építése 

helyett tovább élhessenek a Városliget, a Római part és más fővárosi területek fái, az emberek 

egészséghez való jogát és a városi levegő tisztaságát szolgálva. 

 

 
Értesítő c. negyedéves lap  

Az egyesület Értesítője negyedévenként megjelent 12 oldal helyett az idén nagyobb terjedelemben 

jelent meg. 20, sőt 24 oldalas is volt. Jóval többen írtak cikkeket, mint az előző években  

 

 


