A Budape§ti Városvédő Egyesü]et
Hírlevele 2020. július
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Kedves Városvédők és támogató barátaink, önkénteseink!

A kivételes állapot kivételes helyzeteket

teremtett az idén, és ennek az adott ténynek
kiszolgáltatva sodródunk az éppen aKuális rendeletekkel. A tavaszi nagy ünnepek is a
korona-vírus áldozatává váltak, ennek ellenére reméljük, hogy ha szúkebb családi körben
is, de sikerúlt egészségben megemlékezni március 15-én és a hagyományoknak
megközelítőleg megfelelóen megülni a húsvétivagy peszahi ünnepeket, az Anyák Napját,
Gyermeknapot, Pünkösdöt,.. stb...

Alkalmazkodva az éppen aktuális vírus-helyzetjelentésekhez nem szerveáünk a
februártól júniusig tartó idószakra eseményeket, a már tervbe vetteket, sőt
megszeívezetteket kénytelen lemondtuk, Tény, hogy a rendeletek részben megszűntek,
de a felelős döntéseket természetesen sokkal elóbb kellett meghoznunk. Most és ezért
egy, a szokásostól eltéró Hírlevéllel jelenkezünk.
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kerületi egyesületek és tematikus csoportjaink is jogkövető módon és megfontoltan
szüneteltették személyes összejöveteleiket és csoportosulással járó foglalkozásaikat, de
az lnterneten kapcsolatban maradtak egymással. Közösségünk a józanságon fölül onlineképességeiról is tanúságot tett. Az lnterneten minden napra jutott tudás, érdekesség,
diasorozat, vagy kiselőadás, de a Fóváros vérző pontjairól is folyamatosan éítesültünk és
részt vettünk az aktuális vitákban.
www.varosvedo.hu

Közösségünk egyetlen tagjáról sem tudunk, aki a C19-által megfertőzódött volna, ez
komoly siker, annak a tekintetében, hogy tagságunk nagyja a ,,fokozottan veszélyeztetett"
kategóriába soroltatott.

A BVE számára oly

fontos tavaszi pályázati szezon gyakorlatilag kimaradt, alig volt
kerület, ahol a civilszervezetekre kiírt hagyományos pályázatokat ne vonták volna vissza,
a kereteket ne a válság generálta problémák megoldására használták volna fel.

Ennek követkeáében 14 éve először nem pályááunk Terézvárosban, az Epreskerti
Esték programsorozat folytatása ügyében, amúgy is elmaradt a tervezett húsvét-pünkösdi
rendezvény. Ugyanitt felmerült az NKA által kiírt ,,múemléképületekállagfentartása"
pályázaton való részvétela Képzóművészeti Egyetemmel társulva, mivel az Egyetem a
kiírás alapján nem pályázhat, mint költségvetési intézmény.A mi egyesületünk viszont
nem tudja - lévénegy nonprofit civilszervezet - az önrészt fizetni. Felkérésemre a
terézvárosi önkormányzat pozitívan reagált és a hozzávetőlegesen 200e Ft önrészt egy
szerzódés keretében bevállalta. Az egyetem+kancelláriája+BVE trió végül is nem tudott
egy általam tárgyalásra kínált ,,kulturális együttmúködési megállapodásról" megegyezni,
így a Barokk Kálvária igen idószerú tatarozása csúszik, illefue a szokásos módon, mi

javítgatjuk a műemléket félévente.
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A tavasszal

elmaradt terézvárosi civil-pályázatot végül július közepi leadással kiírta az
önkormányzat. Leadott pályázatunk a szeptemberi Kulturális Örökség Napjairól szól,
melyek keretében a Kálvária belterében fotókiállítást tart a BVE fotóscsoportja, és
szeptember 17-én, csütörtök 18:00-i kezdettel Krulik Zoltán elóadóművész, a Makám
együttes vezetője ad számunkra szólókoncertet ,Ady dalok" címmel. A meghívót később
tesszük fel a Netre, aki nem használ internetet, jegyezze fel eá a dátumot.

A Xll. kerületi csoport, kiváltképpen Beöthy Mária koncepciója, gyűjtése és hosszú
elókészító-munkájával megalkotta a kerületi önkormányzat pályázati forrásaiból a
Hegyvidék megmentésre érdemes épületeinek gazdagon illusárált húsztablós
vándorkiállítását. A felhasznált és szerkesztett fotókat Puha Titusz, Ráday Mihály és
Rosch Gábor jegyzi. A kiállítási Roll-upok kinyomtatása már a ,,maszkos" időszakra esett,
de a csepeli nyomda is jól teljesített. Az online-munkavégzés határai is megmutatkoztak
az lnternet jelentős gyengúlésével.A nyomdai előkészítéseketés a korrektúrákat végül
személyesen a helyszínen kellett végezni. A vándorkiállítás megnyitására már nem kerül-

hetett sor. Ugyanígy nem volt lehetséges a már leszervezetett hat kiállítási állomást
,,lejárni". Ezek a feladatok nyilvánvalóan őszre maradnak, esetleg télre. lskolák és
kulturális intézmények az együttműködó kiállítóhelyek.
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Sokunk előadásai és vezetései maradtak el, több könyv és kiadvány munkái kezdtek kényszerszünetet, A szponzorkeresés is leállt egy idóre. Közösségúnk egyik csúcseseménye,
a Magyar Város- Faluvédók országos találkozója, mely idén Kiskunhalason került volna
megrendezésre, szintén elmaradt és feltételezhetóen átcsúszik a következő évre.

Az V. kerületi Podmaniczky téren azonban még éppen sikerült - sok szervezó munka
után

-

lelepleznünk Hild József emléktábláját március 6-án. Köszönet

Horváthné llinek a

rengeteg utánjárásért és szervezőmunkáért, 1867, március 6-án hunyt el Hild
tüdógyulladásban, az Arany János utca 14-ben. Lehet, hogy közhely vele kapcsolatban
elmondani, de máshogyan nézne ki nélküle ma Budapest. Erre és Hild József kiemelt
jelentőségére hívta fel ünnepi megemlékezésébenHidvégi Violetta fólevéltáros a
figyelmünket.
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Szinte már kötelességszerúen nézek ki havonta a ,,Liget-projekt" építésiterületre, Ocskay
László százados, BVE állitotta emlékoszlophoz és padhoz. Ezt, a helyén létesített

kutyafuttató miatt áthelyezték, de a többszörösen megígértés dokumentált
környezetmunkák egyelóre nem történtek meg. A graffititől sem sikerült még az
emlékművet megtisztítani. A Városliget Zrt. projektvezeíqe az Egyesület türelmét kéri a
munkálatok folytatásában és ígéretettett a dokumentált terv korrekt végrehajtására,
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Podmaniczky Frigyes 196, születésnapján, június 20-án, hagyományarnknak megfelelóen,
megkoszorúztuk a ,,kockás báró", emléktábláját szülőháza talán az V. kerületi Ferenczy
lstván utcában. Podmaniczky több mint három évtizedig volt a Közmunkatanács al-, de
inkább valós e|nöke, A Fóvárosi Közmunkák Tanácsa is idén 150 éves, Most először
sikerült az igen ,,vírus-ind iká lta" zárt rendezvényt működő médiaeseménnyétennünk, A
Facebookon közvetítettük az ünnepséget egy mobiltelefon segítségével.
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Az Egyesület, a titkár és az elnök is folyamatosan elérhetó, akkor is, ha nem tartózkodnak
az irodában. Ahogy lehetséges, folytatódik a régi rendben a munka, bár a rendeletek
lazulását szorosan követte a nyári szünet beállta. Új tagkártyát adtunk ki tagjainknak,
melyek egyrészt szabványméretük által praktikusabbak a régieknél, másrészt jól lehet
majd őket a bríftasnikban tárolni és a szamárfülesedést is elkerüljük hegesáett fóliázás
által. A tagkártya mellett a tagdíj-befizetőcsekket is a figyelmetekbe ajánljuk. 2020,ban
egyik múködési költségekre beadott pályázatunk sem nyert, nehéz anyagi helyzetünkön a
költségek csökkentésével, a könyveink eladásával és a tagdíjak beszedéséveligyekszünk
segíteni.

A

várospolitikai élet is beindulni látszik és sokan nem hajlandók emlékezni, illetve
csupán igen szelektíven, hogy a Lánchíd azonnali felújításának szúkségemár nyolc éwel

ezelótt is energikusan megnyilvánult. Történni viszont nem történt semmi. Az objektív
Városvédónek - ha a világnézeti szűrőket kikapcsolja - nehéz a jelenleg is dúló vitába
bekapcsolódni, ha nem hídépító,restaurátor, statikus, metallurgus, de legalább közgazdász. Ezért a nyári szünet és pihenés után beindítjuk régen tervezett,,Városvédő Szalon"unkat, alelnökünk, Baliga Kornél, építőművésztermeiben. Természetesen a kérdéstszakértő és lehetóleg nem ugyanazt az álláspontot képviseló hozzáértőket hívunk meg nyílt
vitára. További, a tagság érdeklődéséreszámot tartó témákat is várunk Tőletek! A Városliget legendaköre és egyre nehezebben követhetó történései lehetnének egy további fórum tárgya. Egy kevesebb vitát kiváltó és inkább sikertörténetnek számító projekt, az Otto
Wagner építetteRumbach Sebestyén utcai zsinagóga restaurálása és multikulturálisszakrális térréválása is előadásterveink között szerepel, hiszen a vendéglátó Baliga
Kornél ebben a projektben végzett munkájáért komoly elismerést - lCOMOS-díjat - kapoü.

Örömmel jelentjük, hogy önkénteseink szorgalmas munkájának köszönhetően a
könyvtárunk elérhető a weboldalunkon keresztül. A több példányban rendelkezésre álló
kötetek meg is vásárolhatók, a postázásról
gondoskodunk.

Megjelent Ráday Mihály és Katona Tamás (19322013)
1848/1849-es forradalom és
szabadságharc emlékhelyei cimű sorozatának 3kötete, mely a résztvevők és a hozzájuk tartozó
emlékhelyek abc-rendbe szedett enciklopédiája. A
sorozat minden,
téma iránt érdeklődő, a
történelmet kedveló olvasónak, valamint
tanároknak és diákoknak kötelezó olvasmány!

Kltone Temás , R{dav Mihálv
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Kedves budapesti Városvédók
Barátaink! Ráday Mihály, örökös

és támogató

tisáeletbeli
elnökünk a várost és az Egyesületet védó Pallasz
Athénétidézte meg a Város- és Faluvédők
Szövetségének hírlevelében. ÉnAthénébátyját,

Phoibosz Apollónt
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vokációmba citálom, a
az építészetistenét, A babérkoszorún, a lírán és hattyúkon kívül

művészetek, különösen
Van még egy furcsa és egy igen kicsi attribútuma a Fényességesnek, az egér. Apollón, t.i.
a pusztító járványok istene is, és az ő egere viszi szerteszét és messze a halálos
betegséget. Ám Apollón egyben a gyógyító isten is, az ő fia Aszklépiosz, a gyógyító és
felé|esztó, akinek a botjára tekeredett kígyaját látjuk patikáinkon. Ha ők velünk, ki ellenünk!

Jó

egészséget, pihenést, lazítást, tanulást, olvasgatást Tagjainknak, Barátainknak,
Önkénteseinknek, a nyár mindennek ellenére itt van és tombol, . .. és lassan kinyílnak a
múzeumok is!

Surányi András, ügyvezető elnök

Kedves Jeney Attila!
úton tájékoáatom a Budapesti Városvédó Egyesület adatbázisában nyilvántartott
adatairól. Ha hibát talál, vagy változás történt a közölt adatokban, kérem, hogy levélben

Ez

vagy telefonon értesítsen!

Üdvözlettel és köszönettel,

Jeney Attila titkár (30/9-642-179, attila,ienev@qmail.com)

Név: Jeney Attila

Születési hely, idó: Bp., 1950.05.29.
Érdeklődésés/vagy megjegyzés:

titkár
Foglalkozás és/vagy végzettség:

Nyugdijas programozó matematikus; ex szilikátgépész
Befizetett tagdíjak:
2020
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0

0

Elérhetőség:
Helység: 1053 Budapest
Utca, házszám: Papnövelde u.2. lll20,

Telefonszám: 0630-964-21 79
E-mail cím: attila.jeney@gmail.com
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Budapesti Városvédő Egyesület

Budapester ziVilVerein f.Denkmalschulz u.stadtbild
Town Protection Association of Budapest

Jeney Attila
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BVE - Tagkártya
2020 - visszavonásig érvényes
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