
 

Évindító és összevont beszámoló 2022. év egészéről és a jelenév feladatairól 

Utolsó, ’22 októberi közgyűlésünk elsődleges szükségszerűsége a legitim lét elfogadtatása volt a 

Cégbíróság színe előtt. Ez csupán részben sikerült. Több, eddig nem felmerült problémával hozakodtak elő, 

melyek több levelezést, rákérdezést, tájékozódást és tanácskérést indikáltak. Mostani Elnökségi és 

Küldöttgyűlésünk ezért a szokásosnál jobban ragaszkodik az elvárt papírformához, fennálló személyi 

adatok pontosításához, dátumok egzakt meghatározásához, az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak 

számbavételéhez, vagy korrekt cseréjéhez. A múlt év említésre méltó eseményeit utolsó ’22 októberi 

beszámolómban részletesen taglaltam, most csak összefoglalom emlékeztetőként, az évvégével kiegészítve:     
 

Véglegesítettük a költözést, a térfelosztás után a Ráday Mihály Város és Faluvédők Szövetsége, a Nemzeti 

Panteon Alapítvány és a Budapesti Városvédő Egyesület birtokba és használatba vette a Böszörményi út 

13-15-t. 
 

Ráday Mihály emlékkonferenciát szervezett a KÉK, a Kortárs Építészeti Központ hathatós segítségünkkel 

és részvételünkkel.    
 

A MAZSIKE, de sokkal inkább Kirschner Péter által kezdeményezve Ráday emlékfát ültettek a 

főpolgármester részvételével. Ennek a fának és a mellette álló padnak a sorsa inkább válságosnak 

mondható, a táblát is eltávolították.  
 

Júniusban a MOM Kultúrházban Ráday Mihály posztumusz díszpolgári kitüntetésben részesült. Nagy 

Gergely építész, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke tartott egy kiváló emlékbeszédet. 

Többünk részvételével egy negyedórás kisfilmet is bemutattak, amit a Hegyvidéki TV alkotott. 
 

Az Ocskay-emlékpad helyzete véglegesült, az „intim hangulatot” ígérő mesterséges domb olyan távolra 

került, hogy kvázi az Ajtósi-Dürer soron van. 
 

Szintén Zuglóban folytattunk megbeszéléseket az Ybl Miklós Építéstudományi kar irányunkba nyitott 

kollégáival, egy a „Városvédő Szalon”-hoz hasonló, az oktatásban is hasznosítható és közvetíthető, 

építészeti, urbanisztikai kérdéseket fölvető, szakértői vitasoó-ról. Közben az egyik kiemelkedő és 

lehetséges vitaobjektumot, a Bosnyák tér komplexum-projektet, az Állam kiemelt és elszigetelt, 

vitathatatlan vitatémává tette, lábonlőve kissé az eredeti elképzelésünket. 
 

Az Epreskerti Esték 16. évadját folytatva túl vagyunk negyvenedik rendezvényén. Idén is elismert 

művészek léptek fel a Barokk Kálváriánál tavasszal és ősszel. A BVE Fotóscsoportjának is állandósult az 

éppen aktuális kiállítása (Tavasz: „Terézváros fényei és árnyai”, ősz: „Retró Budapest 

képeslapformátumban).  

Méltón lett a Podmaniczky megemlékezés, - komoly részvétellel - megtartva. A renovált Operaház 

megtekintése volt a kísérőprogram. 

Az RMVFSZ országos találkozója, Kiskunhalason került megrendezésre. Budapestről is többen részt 

vettünk. A BVE köréből jött Podmanizcky-díj jelölések is sikerrel jártak. (Branczik Márta, 

művészettörténész, gyűjteményvezető, főmuzeológus, az Építészeti Gyűjtemény vezetője és Vincze 

Miklós, urbanista publicista, a 24.hu újságírója, kritikus és blogger). 
 

A Főváros Közösségi Költségvetésében (1 milliárd HUF), a Zöld-csoport kötelékében vett részt az 

Egyesület. 
 

Terézvárosban is, („kevesebb összegből, 50 millió”) Közösségi Költségvetést hirdettek. A BVE 

képviseletében és hat javaslatot vittem be. Egy projekt került be az elfogadott 5-be. „Terézváros szinte 

teljes területe az Unesco világörökségének része, a budapesti turizmus fontos helyszíne. „Az utcatáblákra 

kiegészítő – QR-kóddal is ellátott – információs tábla kerülne, ami magyarul, angolul és Braille-írással is 

méltatja az utca névadóját, illetve további információval is szolgálna. A QR-kód az önkormányzat 



weboldalára vinné az érdeklődőt, ahol idegen nyelven is tájékozódhat, illetve a kerület történelméről is 

többet megtudhat. A projekt részeként elkészülne Terézváros Tájékozódási Mobil Applikációja, ami 

Android és iOS eszközökre is letölthető lenne. Az applikáció segítségével a felhasználó böngészheti a 

kiemelt nevezetességeket, és azonnali információért beolvashatja a QR-kódot. Bekerülés: 10.000.000 

forint”. 

A projekt”promociójaként ismertetőt állítottam össze, melyhez a BVE Fotóscsoport fényképezett 

emléktáblákat. 
 

A 3 napos TeFe (Terézvárosi Fesztivál) az Andrássy úton. Könyvekkel és ad hoc fotókiállítással voltunk 

jelen.  

Az anyagi helyzetünk a nyár folyamán nagymértékben stabilizálódott, adományok, befizetések és 

támogatások (Terézváros) révén, sok könyvet is sikerült eladnunk. 
  
Az iroda „zöldséges-biobolt”- fílingjét megszüntettük időálló „cégér”- molinókkal, a kirakatokat a 

Templomtörténeti csoport hatékony segítségével megújítottuk. 
 

A Civilek eszközbeszerzésére kiírt pályázaton nyertünk a Bethlen Alapítványnál két és fél millió HUF-t. 

Lecserélhettük a lassan használhatatlan számítógépeinket, vettünk egy nagyobb méretű képernyőt és egy 

korszerű fényképezőgépet, amit fórumok, előadások, rendezvények felvételéhez is használni tudunk, mint 

közvetítő videóeszköz. Egy A3-as színes nyomtató és szkenner egészíti ki a gépparkot. Ezen eszközöket a 

RMVFSZ-el együtt használjuk és ennek a közös erőforrás-kihasználásnak egy szerződéses formát is fogunk 

teremteni. 
  
A múltelőtti évről csúszott át ’22 elejére a BVE Hegyvidéki csoporjának kiállításmegnyitója: A Bauhaus 

hatása a Hegyvidék modern építészetében. A csoport egy további témát is feldolgozott a közelmúltban: „A 

Hegyvidék emlékhelyei” rollup-vándorkiállítás szövegeit Beöthy Mária, Rosch Gábor és Földváry Gergely 

jegyzi. A csoport következő projektje is sikeresen pályázott és a II. kerületi csapat által (Szöllősi Feri 

szerk.) kiadott „Veli bej és a ferences mártírok” mintája mentén, a Hegyvidék emléktábláit dolgozza fel. A 

csoport jelen terve a Főváros egyesítésének 150. évfordulójára is egy vándorkiállítás felállítása. 
 

Az új Szabó Ervin Könyvtár pincegalériájában három előadást tartottunk BVE színekben: Puha Titusz a 

terézvárosi szecesszióról, Saly Noémi a pesti emberek napközijéről, a terézvárosi kávéházakról, jómagam 

meg a terézvárosi épületdíszek mitológiai hátteréről meséltem. Az előadások sikerén haladva erre az évre is 

szoros együttműködést tervezünk a Szabó Ervin Könyvtárral, elsősorban a „Budapest 150” témában, 

előadások és kiállítások formájában, a BVE aktív csoportjainak részvételével. 
 

A Templomtörténeti csoport a különböző válsághullámok, áremelkedések és személycserék ellenére 

sikeresen kihozta a nyomdából a „Budapest templomai” sorozat II. kerületi kötetét. Időközben a XV. 

kerületi kötet is nyert pályázati forrásokat, a munka és a kiadás ebben a jubileumi évben lezárul. 
 

Az utolsó hegyvidéki adventi vásáron nem vettünk részt. Mint megmutatkozott, joggal feltételeztük, hogy 

mostani irodánk és kirakataink lényegesen alkalmasabbak könyveink árusítására, mint az igencsak huzatos 

bódé az önkormányzat előtt. Két másik kiadó (Gabbiano, Fekete Sas) Budapest témájú könyveit is 

sikeresen árultuk. 
 

Az elmúlt évben három tagunk részesült magas kitüntetésben: Dr. Beöthy Mária, Podmaniczky- és Ezüst 

Ácsceruza díjas építész, elnökségi tagunk „BUDAPESTÉRT” díjat kapott. Dr.Buza Péter, számos 

elismerés tulajdonosa, elnökségi tagunk  RÁDAY MIHÁLY-DÍJ BUDAPEST ÉPÍTETT 

ÖRÖKSÉGÉÉRT díjat, pár hónappal előttük Baliga Kornél, Budapest Építészeti Nívódíjas és Ferenczy 

Noémi-díjas, BVE alelnök, a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést vehette át. 
 

Az idei évben nem ússzuk meg a tagdíjak „valorizálását”. A Forint hányatott sorsa mindenkinek ismerős. A 

bágyatag „kiegyenlítések”, „hozzáigazítások” és „melléemelések” nyilván semmiképpen nem 

kompenzálják a nyugdíj vagy a fizetés értékvesztését, főleg nem, ha például kenyérben, vajban vagy 

tojásban számolunk. Így járt a tagdíj is. Ma, aki a teljes 3000 Ft-os tagdíjat fizeti, gyakorlatilag egy fél 

pohár tejfölt fizet be havonta, aki csak 1500 Ft-t, az egy negyed évre vesz az Egyesületnek egy teli pohár 

tejfölt. Én ezért az fogom az elnökségi és küldöttgyűléstől kérni, hogy mindenképpen kezeljük, mindenki 

https://www.facebook.com/budapestmindenkie/posts/293981666245875?__cft__%5b0%5d=AZXoE76KjLd-oUjwaDGQTPUV1RY5yyyb1Mu7pwObcK6zLkl2zc3WAVwzTf9EQT2b2erhTFYhdkxuDVaBCWz32AVHA2S3lIg0YvoNZCSgytTcuSjHk6Ru_UaKk_L6P1UUFQEWDXqwnESifX7hLYUBVFHBruVbbJtlQkWVVmw99OYiNQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/budapestmindenkie/posts/293981666245875?__cft__%5b0%5d=AZXoE76KjLd-oUjwaDGQTPUV1RY5yyyb1Mu7pwObcK6zLkl2zc3WAVwzTf9EQT2b2erhTFYhdkxuDVaBCWz32AVHA2S3lIg0YvoNZCSgytTcuSjHk6Ru_UaKk_L6P1UUFQEWDXqwnESifX7hLYUBVFHBruVbbJtlQkWVVmw99OYiNQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R


számára kielégítően, ezt a „kérdés”-t és egyben kérem tisztelettel a tagtársakat, hogy még a múltévi 

forintban fizessék be, amennyiben van múltévi tartozásuk.   

 

Végül emlékeztetem Városvédő Barátainkat az utolsó küldöttgyűlésen felvetett polémiáimra az elnökségem 

visszaadásával, új elnök kijelölésével és megválasztásával kapcsolatosan. Negyed év elteltével sem történt 

ezen a fronton semmilyen másirányú áttörés, vagy változás: az ingatlanomat elkezdtem árulni és a 

nemzetközi tapétacsere lehetősége így elérhető perspektívába került. A tematikus és csillagászati évet, 

minden munka alatt álló projektben, pályázatban, elszámolásban végigkísérem a tőlem megszokott módon, 

- ehhez nem kell okvetlenül elnöknek lenni – szem előtt tartom tehát az Egyesület érdekeit és folyó 

ügyeinek működését és sikerét. Azon leszek, hogy a legzavarmentesebben történjen az elnökcsere a májusi 

közgyűlésen. 

 

Jubileumi üdvözlettel: Surányi András / BVE elnök 


