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Az Egyesület bemutatása, közeli céljaink

A Budapesti Városvédő Egyesület - bar idén elvesztette örökös tisáeletbeli elnökét,
Ráday Mihál}t, - de az Egyesület megalapításrának 40. év-fordulőját már korábban el-
kezdttik mogszervezrtt. Az elkövetkező másfél év amúgy is a figyelemre méltó évfordu-
lók időszaka és nem utolsó sorban az orczággyulési válaszüísoké. Budapest 150. szüle-
tésnapja közeledik, a VI. kerüiet ís 245 éves lesz és Terézváros és a mai Erzsébetváros
is 150 éve vált el egymástól...

Ez nem azt jelenti, hogy Egyesüetiink csupán a kerek számok bűvöletében él, de igyek-
szik az adódó jeles alkalmakat a lokálpatriotizmus erősítésére, a gyakorlatias ismeretter-
jesztésre, a kulturtönénelmi látókör-tágításta és a környezettudatos magatartás fejlesáé-
sére felhasználni. Eltökélt szrándékunk a fenti szempontok alapján egy olyan ,,kulturá-
lis"-év szervezése, melynek receptorai logikusan kapcsolódnak Budapesthez és az ese-
ményekhez, helyi rendezvónyekhez. Szervesen tud így, a Fővaros talán legnagyobb
(600 tag) valósan civil egyesülete hatékonyan együttmúködni úgy döntéshozókkal, ad-
minisárációval, szervezőkkel és a kultura-befogadókkal. Preferenciákat figyelembe
véve kiadványunk tűnik a legfontosabbnak, hiszen az Egyesület 40. születésnapja igen-
csak egyedi. E kiadványunk lényege, egyrészt a summázott visszatekintés a kezdetek-
hez, a hetvenes-nyolcvanas évek korába, amikor benniink is fel-sejlett az addig felfede-
zetlenül lappangó nagy lehetőség, a közvélemény meghatarozó ereje, mely, a sokszor
irracionális politikai akarattaI kész szembeszállni, de egy jó ügy érdekében ugyanazzal
képes akrár értelmes kompromisszumokat is kötni. Az akkor, Ráday Mihály vezetésével
alakult Varosvédők egy kicsit céltalanná vált, az örökséget lassan és teljesen amortizáló
korszakban tudtak értelmesen és meggyőzően a saját épített és kulturális múlt megisme-
résének titkos, belső igényére rámutatni. Egy vissza-fordíthatatlan folyamatot indított el
akkor a mozgalom, ez előtte nem volt elképzelhetö. Unalmas, sztirke és pangó kor szfé-
rájába hozott friss és fenyes szeleket, felvetítve és lemodellezve egy eljövendő részvéte-
li demokrácia valós lehetőségét.

A retrospektíva mellett egy mai, kiterjesáet, összehasonlító felmérést is szándékozunk
indítani, mi változot azőta, mi tűnt el, milyen új adalékokkal, fotódokunrentációval
tudjuk az akkori adattátat kiegészíteni. Ajelenkor kihívásaités az ezzel összefiiggő te-
vékenységeinket külön fejezet térgyalná, azt a tyílvánvalő tényt sem figyelmen kívül
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hagyva, mennyire csökkent a civilegyesületek mozgástere, bár számukat 50.000-re teszi
a legiszlatura, és éves bevételtiket mintegy 1000 milliard forintra, mely számunkra rej-
tély tárgya...

Az Egyesület fotóscsoportja mér tiszetesen fényképezi a várost. Az eredmény, melyet
mi, mint a ,,street-szoció-, dokumerrtum-, és architekturafotó összessége értelmeztink,
egy kiállítás anyagát is adja. Az Egyesület ,,Templomos'o csoportja kiáilítasát is tervez-
zük. A csoport már majd teljes Budapest kerületeinek templomait dolgozta fel kerüle-
tekre bontott, színes kiadványokban. A sorozat része természetesen a XIII. kerületben
működő összes templom és imaterem bemutatása is.

Pályazatot írunk ki iskolások számélr4 épített és kultmális környezetük makettekben,
rqzokban, montázsokban való megörökítésére, erre egyébként országos szinten is van
történelmi tapasztalatunk. A gyerekek vidéki varosokból, sőt a határon túlról ktildtek
palyamrrnkákat, nem egyszer kollektív palyaműveket, melyeket díjaztunk és kiállítot-
tunk. Kiváló módszernek bizonyult ez a kisközösségi élet és a lokálpatriotizrnus szerve-
ződéséhez. A hagyomany és az épített örökség megismerésén és védelmének elsajátítá-
sán keresátil a gyerekek sokkal nyitottabbá válnak áltaIáhan a környezetvédelemmel
szemben.

Az év te§es programját igyekezzük nyitva tartani a különböző spontán felmerülő ese-
mények tíikrében és nem utolsó sorban a pandémia hullámzásainak rendeleti hátterében,
de minden önkormányzati, vagy közösségi-kőzhasznű kezdeményezésben parhrerek
vagyunk, minden konkrét politikai elkötelezettség nélkiil.

A Budapest folyóirat volt szerkesáőségével, Budapest több önkormémyzatáva|. civil-
szervezeteivel és magánszemélyekkel összefogva ingyenes emlékszámot szeretnénk
kiadni Ráday Mihály emlékére, melynek tewezett megielenése a2a2l. évi Budapest
nap, november 17-e lesz.

Ezilton is köszönjük Dr. Tóth József polgátmester úr és a XIII. Kerületi Önkormé.rrlyza-
tának a támogatását.

Tisztelettel és ismételt köszönettel, Suranyi András, a Budapesti Városvédő Egyesület
elnöke nevében

Jeney
titkár

Budapest, 2021. szeptember 22.

ü
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a nÁnay MIHÁLy EMl',Él<szxMRóL

A2a2a. december 31-én anyagi nehézségek miatt megszűnt Budapest
folyóirat szerkesáősége ingyenes kiadvány megjelentetését tewezi a
közelmúltban - 79 éves korában - elhunyt Ráday Mihály emlékére.

Ráday Mihály a Budapesti Városvédő Egyesület örökös tiszteletbeli
elnöke, Kossuth-díjas filmoperatőr, rendező, tévés szerkesáő, publi-
cista, a Nemzeti Panteon Alapítvány társelnöke, a Város- és Faluvé-
dők Szövetségének elnöke, Budapest Főváros díszpol gára, az Eurőpa
Nostra örökségvédelmi díj, Príma díj, Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresáje, és még sok más, munkásságát elismerő díj tulaj-
donosa életművére, személyiségére szeretnénk emlékezni a kiadvany-
ban.

A kiadványt természetesen támogatőinknak is eljuttatjuk, a megjele-
nés terve zett időpontj a 2a21. novemb et 17 ., Budapes t napja.

Tisáelettel és köszönettel, Surányi András, a Budapesti Varosvédő
Egyesület elnöke nevében v

!

eney
titkár

Budapest, 202I. szeptember 22.

Szálmlaszám: l 1 7S5 008-20a927 37 Adószám: 19729224-1 -43



Budapesti Városvédő Egyesület
1 1 26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon : +3 6 l 3 0 l 9 -642 -1 7 9
E-mail: budapestivarosvedo@ gmail.com

A tervezett költségvetés

A tervezett költségvetésünk négy fő elemből tevődik össze, a kiad-
vány szerkesztéséból és a nyomdai költségekből, tördelésből és postá-
zásból. A sorok bruttó összegeket tartalmaznak.

A tartalom összeállításéú" kollégáink és a további közreműködők ön-
kéntes en, any agi ellenszo 1 gáltatás nélkül v é gzik.

Köszönettel, Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület elnö-
ke nevében

Jeney
titkár

Budapest, 2021. szeptember 22.

Tervezett költségvetés
Kiadványszerkesztés 200 000

Nyomda 40 oldal 500 pld 700 000

Tördelés 350 000

Postázás 1 50 000

összesen
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A szervezet adatai

. Székhelyo számlázási cím: 1126 Budapest, Szoboszlaiu.2-4.
o A szervezet űpusa: egyéb egyesiilet
. A szervezet célja röviden: A ffiváros történelmi, építészeti, természeti értékei-

nek, feltárásárnak, gyarapításrának és megóvásának elősegítése
o A szervezet cél szerinti besorolása: kömyezetvédelmi tevékenység
. Számlaszám: OTP BankNyrt. 1 1705008-20a92737
. IBAN: HU081 1705008200927370aaü0000

. SWIFT kód: OTPVHUHB

. Honos íiók 1052 Bp., Deák Ferenc u.7-9.
o Adószám: 197Z92Z4-I-43 (bejegyzett, 1 983.05.12.)
. Közösségi adószám! I1U19729224 (1983.05 .12.)
. Statisztikai számjel: l9729224-9499-529-a1 $ejegyzett, 2al6.04.I2)
. GFO kód: 529 (Gazdálkodási Forma: Egyéb egyesület)
. Nyilvántartási szám (cégieryzékszám): 01-02-0001290

Nyilvántartásba vevő §zerv, etjáró bíróság: Főviirosi Törvényszék
o Alapító okiratának kelte: 1983., utolsó módosítas 2016.02.25.
. Bírósági bejegyző végzés: Fővárosi Bíróság. 6.Pk.61 64611. szám
o Bírósági határozat száma: 58
o Jogerőre emelkedésénekidőpontja: 201 7 .a2.09 (változás)
. Bírósági nyilvántartási szám: 129afi990 (régi formátum)
. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 1990.02.14.
o közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejeryző végzés szá-

ma: 7.Pk,61.646lt6.
. Közhasznú jogállás utolsó változása: 2014.06.01.
. A civilszervezet jogállása: Nem kőrftasznű
. KSH számz 19729224949952901
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o Fő tevékenységi kör (TEÁOR'08): Mns egyéb közösségi, társa-
dalmi tevékeny-ség (9a.99).

. Telefon: +36/3O/9-642-179 (Jeney Attila titkár},

. Aláírásra jogosult: Surányi András

. Címe: 1"t26 Budapest, Szoboszlai u.2-4.
o Email címe: budao estiva rosvedo@ gma il.com

Köszönettel, Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület elnö-
ke nevében

Jeney
titkár

Budapest, 2021. szeptember 22.
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