
Az Egyesület 2019. évi tevékenységéröl

Ez év február hónapban megelőztük a bajt, illetve az arra utaló intézkedéseket, és
tartottunk egy évkezdő és a múlt évet búcsúztató közgyűlést. Ezen kvázi elhangzott
egy összefoglaló beszámoló a 2OI9. egyesúleti munkaévről, amit a közgyűlés el is
fogadott, Ezen a gyűlésen viszont a gazdasági évet nem zártuk, erre májusig lett volna
időnk is, de az ismert tényezők ezt nem tették lehetővé. A kormány által kikiáltott
vészhelyzet megszűnése utáni g0 napig, tehát szeptember végéig kaptak a

szervezetek határidőt a záráshoz. Többen felvetették a virtuális, azaz online szavazás
technikájának alkalmazását, de ennek módjai és törvényes lehetőségei csak
mostanában fogalmazódnak meg és kerülnek helyenként kipróbálásra, ezt most nem
mertem így bevállalni. Foglalkozom a casus-szal, a DU, a német-diplomások
egyesülete ezt a technikát már próbálja.

Frissítésként gyorsan összefoglalom a februári expozét. Lehet, van, ami ma más
fényben tűnik, vagy tűnne fel. Szóltam arról, hogy Mihály korábban tárgyalt Bán

Blankával és Szántó Andrással, két fiatal média-guruval. Andrást magam is jól
ismerem, a MOME-n mozog, tanít. Arról beszéltek, hogy a Ma kihívásainak
megfelelően kéne az Egyesületet népszerűsíteni és ebben ők rövid, de húzós
kisvideókban tudnának segíteni. Aztán eltűntek, mint szürke szamár a ködben.

Az Erzsébeti Csoportban elnökváltás történt az Ettvel Zoltán önkormányzati
szerepvállalása miatt kialakult összeférhetetlenség okán. Ezt példásan és szabályosan
bonyolította az erzsé beti csapat.

Az Epreskerttel kapcsolatban vázoltam, hogy új kabinettel, új emberekkel kell
intézni hagyományos, évi két programunkat. Ez felvet problémákat amióta
bevezették a kancellári rendet. Ennek ellenére sikerült velük szót érteni, ahhoz is

hozzájárultak, hogy javítási munkákat végezzek az Egyesület a legsúlyosabb beázások
helyén. Ezeket elvégeztem, persze messze nem aZ egész problématerÜ leten. A
további fejleményekről írtam az ezévi beszámolómban.

A Vl, kerületi új polgármesterrel, Soproni Tamással, és Temesvári Szilvia
a lpolgá rmesterrel felvettem a kapcsolatot. Beszéltek arról, hogy a terézvárosi
pályázati rendszer esetleg megváltozik. Én ágáltam amellett, hogy a bevált, régi
rendszer maradjon, évi két pályázattal. ltt ördögöm lett, és maradt a régi rendszer.
Felajánlottam az Egyesület együttműködését a kerület értékörző és műemlékvédő



ltt em|ítettem, hogy mindkét Epreskerti rendezvényünk sikeresen lezajlott, az ószi
kifejezetten a Fotós Csoport Terézvárossal kapcsolatos munkáira épült.

Sikeres konzultációkra került sor Matus lstván főépítésszel a TAK-kaI kapcsolatban,
nyitottak voltak a megjegyzéseimre és a helyenkénti kritikámra, javításokra. Fotókat
is adtam a prezentációhoz. Azóta annyit tudok a TAK-ról általában mondani, hogy
minden kerület csinált egy, a már létező brossúrákból és kiadványokból összeollózott,
a követe lm ényekne k megfelelő anyagot, de annak végrehajtása ugyanúgy egy délibáb
marad, mint azelőtt.

Korábban beszéltünk az idegenvezetésbe n rejlő lehetőségekről, a csoport-
vezetésekről, mint forrásszerző tevékenység. Ha nem is a remélt mértékben, de ilyen
rendezvények is voltak. Hasonló volt például az lparművészeti Múzeum dolgozóinak
tartott, - igaz közben három helyen eltörtem a kezem - és további 3 vezetés, illetve
ide lehet sorolni azt a 6 előadást is, ami bár pénzt nem hozott a konyhára, de az igét
hírdettem. A Fotós Csoportnak egyébként három kiállítása volt 2019-es évben és
mindig sikerült pályázati forrásokból egy kis pénzt is teremteni a képnyomtatásokhoz.
Városvédelem, Várostörténet és helyenként saját művészi elgondolások jellemezték a
témáikat.

Tagjaink több lakossági fórumon vettek részt. Ezek részben a TAK-kal függtek össze,
részben terek, épületek felújítása ügyében tárgykörben.

A karácsonyi vásáron is jelen voltunk, ami mégha a siralom völgye is, ami a forgalmat
illeti, de legalább az Egyesület létét demonstráljuk és akár érdekes tá rsa lgópa rtnere k

is meglátogattak minket. Az idei vásárra is jeleztük az önkormányzat felé a
részvételünket, bár nem tudjuk, mit hoz a virusjövő és hullámok gyűrődései.

Vizsgáltuk, hogy a Vágóhíd bontásával kapcsolatban, hogy az előzetes megállapodás
szerint járt-e el a hatóság, és megállapítottuk, hogy messziről sem. Védettségek és
tiltakozások ellenére kormá nyrendeletben nyilvánították kiemelt beruházásá a

projektet és a török üzletembernek és a miniszterelnök vejének az építészeti- műszaki
tervtanács véleményét sem kellett beszereznie, a települési véleményezési eljárástó|
is eltekintettek.

A Radetzky laktanya sorsa is a beszámoló része volt, a civiltiltakozás és az Unesco
véleményenyése, Az eltelt időben a ,,vágóhíd-szindróma" látszik ismétlődni, hiszen
időközben lejárt a négy éve kiadott változtatási tilalom és ahogy az Átlátszó-n

szándékaiban vagy tevé kenységeiben. Ennek lolyományáról tudósítok a mostani
munkaév beszá mo|ójába n.



olvastam, már folyamatban is van a terület,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt
besorolásának a kérvényezése" és ennek várható következményeit ismerjük.

A BVE természetesen részt Vett Debrecenben a reguláris VFSZ országos
találkozóján. Az Egyesület megszokott évi eseményeit megtartottuk, a Podmaniczky-
koszorúzáson és a velejáró ku ltú r-progra mon számosan vettünk részt.

Beöthy Mária komoly források (Xll.ker, pályázat) felhaszná lásáva l készült ,,A
Hegyvidék megmentésre érdemes épületeinek" bemutatására egy vándorkiállítás
keretében.

Az Egyesület működési költségeinek fedezésére beadott NEA-pályázatunk nem
valósult meg, de az évet különösebb megrázkódtatások nélkül végig tudtuk vinni. A
Norvég-pályázat civil-forrásait továbbra is blokkolja a kormány, negyedik éve nem fér
a civilszféra ennek a lehetőségnek a közelébe sem.
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