
ÉRTESÍTŐ

A 25 éves 
Budapesti Városvédő Egyesület lapja

2008. április       XXVI. Évfolyam, 4. szám

Köszöntöm az Olvasót! A 25. születésnapját ünneplő Budapesti Városvédő Egyesület
ez évi tematikus hónapjai keretében március a KÖRNYEZETVÉDELEM hónapja volt, és
újjászerveződött a környezetvédelmi csoportunk. Áprilisban a HELYI ÉRTÉKVÉDELEM
témakörét emeljük ki, és Angyalföld védett épületeiről nyílik meg kiállítás, az INFOTA
az  elektronikus  inventarizációról  mesél,  önkénteseinkkel  pedig  sétálni  indulunk
Pesten, Budán, Óbudán és Pesterzsébeten. Honlapunkon részletesebb információkat
találnak,  lelkes  tagjainktól  pedig  továbbra  is  várjuk  az  értékes  beszámolókat,
meghívókat minden hónap 20-ig bezárólag. 
                                                                                                                          Tétényi Éva
                                                                              
                                                              

MEGHÍVÓK, KIÁLLÍTÁSOK

2008. április 1-én (kedden) 17 órakor

Angyalföld kincsei

címmel kiállítás nyílik a XIII. kerület helyi értékvédelem alatt álló épületeiről
a Budapesti Városvédő Egyesület Podmaniczky termében.
Megnyitja: Arató György, a XIII. kerület főépítésze.

Szeretettel várjuk!

***

MEGHÍVÓ

Az Információs Társadalomért Alapítvány (INFOTA) szervezésében
2008. április 8-án (kedd) 17 órakor

Dr. Kiss Ferenc, kutatási-fejlesztési igazgató tart előadást

Örökségek nyilvántartása és kezelése egységes információ-menedzsment szemlélettel

címmel a Budapesti Városvédő Egyesületben (1053 Bp. Kossuth L. u. 14-16.)

***

Pályázat élőben

A ZOOM Pályázat egyik nyertes csapata:
Nagy Nikolett és Keszthelyi Adrienn

vezetésével tartunk város- és szoborbemutató sétát
2008. április 24-én (csütörtök) 15 órakor.

Találkozunk a XX. kerületi városközpontban, az Erzsébet szobornál!
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Budapesti Urbanisztikai Majális – 2008

                                                                                      Mi a tervezett események FÓKUSZA?
Az Urbitális  Majális  egy városi  szövetbe ágyazott élő kiállítás. A Majális - a Kulturális Örökség
Napja,  az  Építészet  Hónapja,  illetve  a  Múzeumok  Éjszakája  rendezvényekhez  hasonlóan  –
változatos  programot  kínál,  hozzájárulva  Budapest  Metropolisz  térség  fejlődésének
bemutatásához,  nemzetközi  szintű  megítéléshez.  A  programokban  nem  csak  hagyományos
konferenciák,  kiállítások,  kreatív-műhelyek  találhatóak,  hanem  helyet  kapnak  többek  között
gondolatindító  vitafórumok,  helyszíni  séták,  kerékpáros  kirándulások  is.  A  rendezvénysorozat
mindezen  túl  alkalmat  ad  arra,  hogy  a  városlakók  megismerhessék  a  közösséget  szolgáló
intézményeket: például vízműveket, tűzoltóállomásokat, buszgarázsokat. A Budapesti Urbanisztikai
Majálist a Studio Metropolitana szervezi, melynek programjában mi is részt veszünk:

2008. április 22. Óbudai séta                                      „Amfiteátrumtól amfiteátrumig”
Egy évvel ezelőtt Molnár Mária egy hasonló sétára hívta össze a számára kedves embereket, hogy
közösen  alakítsák  ki  Óbuda  rejtett  értékeinek  feltárására  és  bemutatására  terveiket.  A
www.epiteszforum.hu     -n  folyamatosan  jelenhetnek  meg a  témával  kapcsolatos  hozzászólások.  A
sétára  most  többeket  várunk,  akik  ötleteikkel  és  tapasztalataikkal  konkrétabbá  tehetik  az
elképzeléseket. 

2008. április 29. Budai séta          „Reneszánsz a Szentháromság tértől a Budai Várig”
2008 a RENESZÁNSZ éve. Budán található  legtöbb régi  városépítészeti  emlékünk,  melyek között
Mátyás király idejéből is találhatunk nyomokat, ha figyelmesen járunk és szakszerű vezetést kapunk.
Egyesületünk önkéntesei között valódi kincskeresők vannak, köztük Scherr Zoltánné (Emi) aki segít
felfedezni a látnivalókat, vagy a még nem látható középkori, budai zsinagógát.

2008. május  6. Pesti séta                                               „Szecesszió a Terézvárosban”
Terézváros jelentős része az Andrássy úti világörökségi terület puffer zónájába tartozik. Számtalan
kopott  ruhás,  védelemre  érdemes  ház  várja  értő  lakóit.  A  magyar  szecesszió  gyöngyszemei
találhatók  itt,  melyekről  egyesületünk  terézvárosi  csoportja  rendszeresen  tart  előadásokat.  Most
lehetőség nyílik a helyszínen ízelítőt kapni e kor hangulatából. Vezeti: Roszinszky Rudolfné (Bella)

Részletes programért figyeljék az esemény internetes oldalát: http://www.urbitalis.hu/

***

MEGHÍVÓ
2008. április 1-én (kedden) 18 órakor kiállítás nyílik TÉRKOMPOZÍCIÓ címmel 
          a HAP Galériában (II. kerület, Margit krt. 24.) a BME építész hallgatóinak munkáiból, melyet
          Cságoly Ferenc építész nyit meg. Megtekinthető április 18-ig hétköznapokon délután.
 

***

MEGHÍVÓ
2008. április 2-án (szerdán) 15 órától Kínáról, Pekingről tart zenés diavetítéses előadást

  Kiss Imre Károly tanár, idegenvezető a Józsefvárosi Galériában (VIII. József krt. 70.)

***

MEGHÍVÓ
2008. április 16-án (szerdán) 16 órakor a Fekete Sas Könyvkiadó bemutatja a BKV Zrt. 
          MILLFAV Múzeumában (Budapest, V. kerület Deák téri M3 metró-aluljárószint) a
          Budapesti építkezések állomásai – Világörökség a Földalatti mentén című könyvét.

***
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Klauzál Napok Tétényben 2008.

     A Klauzál Gábor Társaság – hagyományainak megfelelően – április végén rendezi meg a
„Klauzál napok Tétényben” című rendezvénysorozatát.

     2008. április 26-án (szombat) 15 órától „Bor, rózsa és Klauzál” címmel előadás lesz,
melynek  keretében  megismerkedhetünk  Klauzál  Gábor  kistétényi  szőlőművelési,  borászati  és
rózsakertészeti munkásságával, valamint Korizmics Lászlóval való barátságával, utána borkóstoló a
Nagytétényi Kastélymúzeumban. A rendezvény díszvendége:  Márk Gergely rózsanemesítő. (XXII.
Kastélypark utca 9-11.)

     2008. április 27-én (vasárnap) 11 órától megemlékezés Klauzál Gábor és Schmidt Emma
házasságkötésének 125.  évfordulójáról,  a házasságkötés eredeti  helyszínén,  a budatétényi  Szt.
Mihály kápolnában, ahol F. Dózsa Katalin művészettörténész „Divat és politika” címmel, vetített
képes előadáson idézi  meg  a kor divatját.  Ezt  követően koszorúzás  a  kápolnában a mecénás
Klauzál Gábor emléktáblájánál. (XXII. Kápolna utca 31.)

     Ugyanezen napon, 12 órától tiszteletadás és koszorúzás a Klauzál villánál, Klauzál Gábor
emléktáblája és a „Deák széke” emlékhelynél. Ezt követően látogatás a Klauzál villa pincéjében,
ahol Dr. Csoma Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár mond beszédet. (XXII. Klauzál Gábor utca
6/a.)

További információk: www.klauzal.hu 

***

BVE - Budapestért Veled Együtt! - BVE
 „ A magányos ember semmi, 
csak az egyesületeknek van 

hosszú életük és igazi súlyuk.”
Gróf Széchenyi István

A keddi klubnapokon a BVE földszintjén 16 és 17 óra között mindenkit szeretettel várunk! 
Ezeken a napokon különböző programokat rendezünk, és lehetőséget teremtünk az ismerkedésre.

   Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan!

***

Szeretettel várunk minden érdeklődőt dr. Kálmán Alajos
„Kelet-Anglia normann katedrálisai”

című vetített-képes előadására
2008. április 22-én (kedden) 16:30 órakor az egyesület pinceszintjén!

***

2008. április 29–én (kedden) 17 órakor várja István Ági az érdeklődőket
„Skandináv körút” című vetített-képes előadására a BVE pinceszintjére.

***

Az Értesítő kiadását a Pannon támogatja
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CSOPORTÜLÉSEK-PROGRAMOK

Fotós csoport: minden kedden 16 órától
Közlekedési csoport: minden szerdán 17 órától
Panteon csoport: minden hónap második szerdáján 16.30 órától 
Templomtörténeti csoport: legközelebbi  összejövetelüket  április  23-án (szerdán)

16:30-kor tartják az egyesület Nagytárgyalójában.
Környezetvédelmi csoport: A Föld Napja megünneplésének alkalmából találkozunk április

19-én (szombaton) 10 órakor a Népligetben, a Planetáriumnál és sétát teszünk
Pesti László vezetésével a parkban. 

Várostörténeti csoport: április 22-én (kedden)  17 órakor Dr. György Lajosné tart előadást
„Az Andrássy úton végestelen végig” címmel.  Minden érdeklődőt szeretettel
várunk az egyesület székhelyén (V. kerület, Kossuth Lajos u. 14-16.)!

Csendvédelmi Bizottság: következő ülésüket április 16-án (csütörtökön) 16-18 óráig tartják
az egyesület székhelyén. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-16.)
Az ülés témái: Az új zajkibocsátási rendelet tárgyalásának, valamint a zajelhárítási
alapfogalmak  ismertetésének  folytatása;  tájékoztatás  a  Rákoshegy  környékén
kialakuló  helyzetről,  továbbá  a  társadalmi  szervezetek  és  az  önkormányzat
együttműködési lehetőségeiről; polgári keretek között fényképek gyűjtése.

Szőnyi István Képzőművészeti Kör: minden hétfőn 15 és 18 óra között tartja foglalkozásait
a BVE pinceszintjén lévő teremben, és szívesen fogadja a festészet és rajz iránt
érdeklődőket.        Vezető tanár: Ferenczi Tiborné  festőművész, művészettörténész

I. kerületi városvédő csoport: következő csoportülésüket április 16-án (szerdán) 17 órakor
tartják az egyesület központjában. Csoportüléseikre jó programjavaslatot várnak!
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy az Uránia Csillagvizsgálóban tett látogatás
sikeres  volt,  több  mint  30  érdeklődő  -  köztük  több  gyermek  -  részére  a
Csillagvizsgáló munkatársai érdekes bemutatót tartottak.

Belváros-Lipótvárosi Helytörténeti Kör: szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt április
17-én  (csütörtökön) 17  órakor  „A  Budapesti  Városvédő  Egyesület
negyedszázada” című előadásra, melyet  Ráday Mihály,  egyesületünk elnöke tart
az egyesület székhelyének földszintjén (V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16.).

Terézvárosi csoport: április 15-én (kedd) 17 órakor „Szecesszió a Terézvárosban” című
sorozat  keretében  Kőrössy  Albert építészről  beszélgetünk. „A  Kölcsey  Ferenc
Gimnázium története” címmel Érdi-Krausz György előadását hallhatják. 

Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub: április 23-án (szerda) Pilismarótra kirándulnak, ahol
a Heckenast-villát és a falu egyéb nevezetességeit tekintik meg. A sétát vezeti: dr.
Horváth  Péterné.  Találkozás: 9:25-kor  az  Árpád-híd  pesti  hídfőjénél  az
autóbuszpályaudvaron. Indulás:  9:35-kor, menetidő másfél óra. Kérjük, hogy az
autóbuszjegyét mindenki maga vegye meg!

Józsefvárosi csoport: április 23-án (szerdán)  15 órakor várunk minden kedves érdeklődőt
Róbert  Péter előadására,  melynek  címe:  „A  gyárak  államosítása  a
Józsefvárosban 60 éve”. Helye: Józsefvárosi Galéria (VIII. ker. József krt. 70.)

Kőbányai  csoport: legközelebbi  összejövetelét  április  17-én  (csütörtökön) 17  és  19  óra
között tartja a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény épületében (X. ker. Budapest,
Halom u.  37/b.).  Megemlékezünk a  Költészet  Napjáról. Minden  érdeklődőt
szertettel  várunk!  Ugyanitt  a  helytörténeti  kiállítás  megtekinthető:  hétfő,  kedd,
szerda, péntek 10-14 óráig, csütörtök 14-18 óráig.

XIII. kerületi Városvédő Csoport: április 15-én (kedden)  10 órakor látogatást teszünk a
Budapesti Városvédő Egyesületbe.  Házigazdánk lesz, és az egyesületet bemutatja:
Tétényi Éva.  Találkozás 9:45-kor  az Angyalföldért Egyesületben: Budapest, XIII.
kerület,  Váci  út  50.  fszt.  2.  A  látogató  csoportot  vezeti:  Németh  Marietta,
helytörténész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a sétára!
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Kispesti csoport: alakulóban van az egyesület Kispesti munkacsoportja! Kérünk minden
kedves  érdeklődőt,  hogy  aki  szívesen  részt  venne  a  csoport  munkájában,
jelentkezzen az egyesület titkárságán!   (V. ker. Kossuth L. u. 14-16. tel.: 321-1696)

Pesterzsébeti Városvédő Csoport: április 2-án (szerdán)  18 órakor találkozhatnak  Kőrösi
Sándor festőművésszel,  akinek  március  5-én  nyílt,  és  április  19-ig  látogatható
kiállítása a Gaál Imre Galéria (XX. kerület, Kossuth L. u. 39.) alsó szintjén.
Április  15-én (kedden)  17 órakor kiállítás  nyílik  a  Gaál  Imre  Galéria  emeleti
szintjén  „A pesterzsébeti  utca  képeskönyve” címmel.  A  régi  idők  plakátjait
bemutató kiállításon megnyitó beszédet mond  Komoróczy László, alpolgármester.
Közreműködik: Geiger „Csur” Tamás gitár-ének művész.

Promontor – Tétény munkacsoport: április 21-én (hétfő) 17 órakor tartjuk soron következő
havi összejövetelünket a Klauzál Gábor Művelődési Központban (XXII. Nagytétényi
út  31-33.),  melynek  keretében  „Képzőművészek  és  alkotásaik  Budafok-
Tétényben” címmel,  Garbóci  László tart  előadást.  A  rendezvényre  minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Soroksári  Grassalkovich  Kör:  április  10-én (csütörtökön) 17  órakor tartja  következő
összejövetelét a Közösségi Házban (Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 154).

Aranytíz Helytörténeti Klub: minden hónap utolsó csütörtök 17 órakor az Aranytízben (V.
kerület, Arany János u. 10.) Csoportvezető: Vízy László.

Rákoshegyi Bartók Zeneház (XVII. kerület, Budapest - Rákoshegy, Hunyadi u. 50.)
                         Programjaik olvashatók a www.bartokzenehaz.hu honlapon!

***

A Studio Metropolitana lebonyolításában  Köztér  Megújítási  Programot hirdettek  azzal  a
céllal, hogy Budapest élhetőbb várossá válhasson, melyhez a közösségi tervezés eszközeit hívják
majd segítségül. Az alábbiakban közöljük a pályázat budapesti nyerteseit, azzal a szándékkal, hogy
amennyiben a tervezési  folyamatban részt  szeretnének venni tagjaink, azt  mielőbb jelezzék az
Egyesületben.                                                  További információ: www.studiometropolitana.hu

Belvárosi közterek: VI. kerület Hunyadi tér; VIII. kerület Gutenberg tér;
Külső városközponti terek: XVI. kerület Veres Péter út környéke; XVII. kerület Csaba vezér
tér  és  Rákoscsaba  Piac  tér;  XVIII.  kerület  Pestszentimre  városközpont;  XIX.  kerület  Kós
Károly tér; XX. kerület Szent Erzsébet tér;
Lakótelepi területek: IV. kerület Tulipán kert; XI. kerület Költők parkja; XVIII. kerület Kondor
Béla sétány.

 ***
KERESSÜK RÉGI ÖNMAGUNKAT!

Negyedszázada,  1983.  május  8-án,  az  Újvárosháza  dísztermében  zajlott  le  a  Budapesti
Városszépítő Egyesület (ma: Budapesti Városvédő Egyesület) alapító közgyűlése. A civil társadalom
e korszakos eseményén készült egyetlen fényképfelvételről nincs tudomásunk (holott az alapítók
között igen sok hivatásos és amatőr fotós volt, és nagy csapat dolgozott már az Andrássy út –
akkori nevén Népköztársaság útja – építészeti értékeinek dokumentálásán). 

Kérünk mindenkit, aki rendelkezik olyan fényképpel, amely biztosan vagy vélhetően az
alapításkor készült, értesítse egyesületünk titkárságát! 
(Budapest, V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16., telefon/fax: 321-1696, e-mail: budapesti@varosvedo.hu)

***
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, aki teheti, rendelkezzen SZJA 1 %-val idén is a

Budapesti Városvédő Egyesület javára! Aki már, vagy még nem adózik, biztassa
ismerőseit, hogy érdemes a városvédőket támogatni. Köszönjük!

Adószámunk: 19729224-1-42
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A Környezetvédelmi csoport hírei

Március 11-én tartotta első összejövetelét a Környezetvédelmi csoport 8 lelkes taggal.  Fodor József,
Tompa Miklósné, Scherr Zoltánné, Hegedűs Attila, Nagy László, Wilk János, Pesti László és jómagam.
Munkaprogramunkhoz  remek  ötletek  hangzottak  el.  Készülő  bemutatkozó  anyagunkat,  mindenki
véleményezte. Javaslatként hangzott el,  hogy a Fővárosi  Önkormányzat adjon tájékoztatót rövid és
hosszú  távú  környezetvédelemmel  kapcsolatos terveiről,  melyekbe  csoportunk  bekapcsolódhat.
Felmerült  egy  előadás  gondolata  is,  mely  ismertetné az  önkéntes  környezetvédők  és  diplomás
környezetmérnökök  tevékenységét.  A  "Világörökség  ifjú  kezekben"  oktatóprogramot tagtársaink
segítségével igyekszünk minél több iskolába eljuttatni.

Április 22. A Föld Napja!  Ennek jegyében találkozunk április 19-én szombaton 10 órakor a
Népligetben, a Planetáriumnál és sétát teszünk  Pesti László vezetésével a parkban. Egyben ez
lesz az áprilisi találkozónk is. Wilk János javaslatára kezdeményezzük, hogy sétányt nevezzenek
el Radó Dezsőről.

Dr. Radó Dezső professzor a kiváló kertészmérnök és környezetvédő, Egyesületünk egyik alapító
alelnöke  volt.  1962-1984-ig  a  FŐKERT  igazgatója.  Számos  tanulmány  és  szakmai  cikk  írója.
Elkötelezett  és tudós védelmezője a fővárosi  parkoknak és fasoroknak. 2006-ban  - halálának 5.
évfordulóján - a Városligeti Olof Palme sétány 2. előtt oszlopos gyertyánt ültetett és emléktáblát
helyezett  el  a  Fővárosi  Közgyűlés  Környezetvédelmi  Bizottsága  és  a  FŐKERT  Zrt.  A  carrarai
márványból  készült  táblát  graffiti  elleni  védelemmel  ellátva  helyezték  el.  Most legnagyobb
közparkunkban sétány elnevezését tervezzük a professzorról. 

Pesti  László munkájából ismertetjük  a  park  néhány  nevezetességét:  Tudja  Ön,  például,  hogy  a Népliget
1.296.763 négyzetméterével  a főváros legnagyobb   közparkja?  A Népliget területén 1855-ben akácfákat
ültettek  a  futóhomok  megkötésére.  Az  Építők  SC  Tenisztelepének  régi  épülete  az  1896-os  Millenniumi
Kiállítás tejivó csarnoka volt. Itt található az egyetlen Linné-emléktábla. De van itt 60 éves pálmalilom is, és
482 lombosfa. 1980-as évek óta nevezik el a kert útjait magyar botanikusokról és a FŐKERT régi vezetőiről.
(Így illik ide tagtársunk indítványa.) És még sok egyéb érdekesség, amit érdemes megtudnunk a séta során !

Mindenkit szeretettel várunk!

És még egy hír a Népligetből: Pesti László és Wilk János csoporttársaink március 15-én ültették el
ünnepélyesen Herceg Géza – a Népliget barátja – ajándékát, egy datolya-szilvafát.

Jeles napok a környezetvédelemben áprilisban
Április 17. Egészségügyi Világnap
Április 22. A Föld Napja 1970-ben az Egyesült Államokból indult a mozgalom.
Április 24. A kísérleti állatok védelmének világnapja Ezen a napon 18 órától a Fehérkereszt
Liga ingyenes filmvetítést tart a Toldi moziban: EARTHLINGS címmel.
 

Április hónap tematikus témája a BVE-ben     a helyi értékvédelem /örökségvédelem  .
A XXIII.  ker.  Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Csoportja  és a Helytörténeti  Gyűjtemény kezdeményezésre
Soroksár Helytörténete  címmel már két munkafüzet jelent meg az 5. és 6. osztályos tanulók számára,
mely  a  Hon-  és  népismeret  modulba  kerül  beépítésre.  A  munkafüzetek  tananyaga  az  alapja  a már
hagyományossá váló Soroksár helytörténeti vetélkedőnek. (Soroksár története, népszokások, hagyományok,
mesterségek, oktatásának múltja, művészeti - társasági élete, stb.) Nagyon fontos, hogy lakóhelyük helyi
sajátosságainak,  múltjának megismerése során a tanulók otthonuknak érezzék kerületüket, településüket,
ezáltal a kötődés, a megóvás és fejlesztés igénye alakuljon ki bennük!  Ők lesznek a jövő Városvédői!

Kérjük hogy, aki kerületében, lakóhelyén  hasonló kezdeményezésről tud, írja meg nekünk!           
                                                             Vándor Éva  vandor.eva@t-online.hu

Ezúton mondunk köszönetet az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt-nek (2509 Esztergom-
Kertváros,  Wesselényi  u.  35-39.  Tel.:  33/435-755),  akik  környezetvédelmi  csoportunk  új
vezetőjének képzéséhez támogatásukkal hozzájárultak!                               www.oktav.hu
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A Budapesti Városvédő Egyesület a Budapest-Vidék kapcsolatának erősítését segítve ajánlja:

FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG  ÉS  A  MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK 
CSÜTÖRTÖKI ISKOLA

faluszemináriuma a MÉSZ székházban 1088 Ötpacsirta u. 2. 

A hagyományos falusi életforma nyomai mára eltűntek, a falu társadalma átalakult. És még nem is
beszéltünk  az  egyre  jobban  pusztuló  népi  építészeti  emlékeinkről,  természeti  értékeinkről,
hagyományos kultúránkról. A problémákra, kérdésekre keresi a választ a Falufejlesztési Társaság
és  a  Magyar  Építőművészek  Szövetségének  (MÉSZ)  2008  évi  CSÜTÖRTÖKI  ISKOLA
programsorozata. Az előadások 17 órakor kezdődnek.                                 

 Krizsán András
2008. április 3.
Choli Daróczy József cigányköltő
„CSONTFEHÉR PENGÉK KÖZT”

Kétnyelvű vagyok!  Az egyik nyelvet  szeretem, mint  anyámat,  a másikat  tisztelem, mint  apámat.
Mindkettőhöz  úgy  kötődöm,  mint  szüleimhez:  alázatos  tisztelettel  és  feltételnélküli  szeretettel.
Mindkét  kultúrámhoz  és  nyelvemhez  ragaszkodom,  mind  szüleimhez:  a  két  nyelv  és  kultúra
függésében élek és írok. Kultúrámnak e két alkotó eleme: cigány múltam, hagyományaim, anyám
nyelve, vérmérsékletem, habitusom, az európai környezetben stigmaként viselt rasszjegyeim, és a
Magyar  Szülőföldemhez  való  ragaszkodásom,  gondolkodásmódom,  történelmi  tudatom,  második
anyanyelvemhez való elválaszthatatlan kötődésem; a magyar nyelv és kultúra mint a mindennapi
kenyerem  szószerinti  szeretete:  Haza-fiúi  érzésvilágom,  biológiai  és  pszichológiai  értelemben
egyaránt szervesen egyet, egy egészet, engem hozott létre.

ÉPÍTÉSZETI TAVASZI FESZTIVÁL – hirdeti a BVE kirakatában a MÉSZ plakátja. A rendezvények
sorában április 11-én a CONSTRUMA helyszínén a Nemzeti  Építészeti Tanács (NÉT) vitát nyit a
magyar építészetpolitikáról.  Fegyverneky Sándor, országos főépítész – egyesületünk alapító
tagja, - ismerteti a jobb épített környezetért való teendőinket. A vitaanyag április közepétől az
ineternetről letölthető lesz, illetve az egyesületben olvasható, és véleményezhető.

TAGTÁRSAINK ÍRJÁK

Jeles évfordulók: száz éve születtek

Pogány Frigyes     1908  . szept. 9. Bp.-1976. dec. 15. Bp. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett.
Építészmérnök és  művészettörténész.  Az  egyetem elvégzése  után  a  Hunnia  Filmgyárban
díszlettervező.  1935-39 között az 1870-ben alakult  Fővárosi Közmunkák Tanácsának (1948-ban
sajnos  megszűnt!)  építésze.  Ezután a BUVATI  műteremvezetője.  Az  egyetemen  megalapítja  a
városépítészeti és művészettörténeti tanszékét. Egyetemi tanár, később az Iparművészeti Főiskola
rektora.  Fontos  helyet  kap munkájában a  műemlékvédelem (történelmi  városközpontok
felmérése. Tervet készít a királyi várpalota helyreállításához. Számtalan szakirodalmi írása jelent
meg. Pl.: Budapest műemlékei I.(Horler Miklóssal 1955-ben). 1966-ban Állami díjas. 

Vasarely Victor (eredetileg Vásárhelyi Győző) 1908. április 9. Pécs -1997. március 15. Annet-
sur-Marne.  Festő  és  grafikus. Podolini-Volkman Artúrnál,  később  Bortnyik  Sándor  irányította
műhelyben tanult. 1930-ban már Párizsban él. Reklámgrafikus és az optikai hatásokkal kísérletezik.
A 40-es években rajzait és grafikait kiállítják. 1954-ben megjelenik absztrakt sorozata, a Belle-Isle.
Világhírnevét az op-art egyik megteremtőjeként szerzi. 1950-63-ig a fehér-fekete korszaka
a  meghatározó,  ezt  a  vonal-korszak  követte  1971-ig.  Ez  évben a  párizsi  Maine-Montparnasse
pályaudvar  nagycsarnokában  felavatják  Murális  integráció  c.  művét.  Itthon  a  Győri  Nemzeti
Színház kerámiakompozíciója a homlokzatra 1978-ban kerül fel. Számos falikárpitot is készített, és
filmeket  rendezett.  A  művészetről több  írása  jelent  meg.  Állandó  kiállítása  van  Pécsett  és  a
fővárosban, külföldön New Yorkban és Oslóban.
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Schaár Erzsébet 1908.  július 27. Budafok - 1975. augusztus 29. Bp.  Szobrász.  Mestere az
Iparrajziskolán Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Párizsban, Münchenben és Bécsben jár tanulmányúton.
Apró, filigrán alkat. Férje Vilt Tibor szobrász. Pályája realista mintázással indult, később terrakotta
kisplasztikákat  készít  (Major  Máté,  Hugonnai  Vilma,  Radnóti  Miklós).  A  dobozszerű  tér
megfogalmazása fontos számára. Ezek az új formák többféle építészeti részletek: ajtók, ablakok. A
nézők élményét  az Utca két házfala, ajtói, ablakai mentén álló alakok csak fokozzák. A korban
divatos hófehér hungarocellt szívesen használta fel ezekben a sokalakos Utcáiban.

Összeállította: dr. Horváth Péterné
***

Tisztelettel meghívjuk 2008. május  8-án (csütörtök)  14:30 órára az Erzsébeti  temetőbe
Nagy Győry István új sírkövének avatására kerül sor (sírhely: 2-1-1-21).

Nagy  Győry  István 1866-1963  Erzsébetfalva  főjegyzője  volt.  A  település  várossá  alakult
Pesterzsébet  néven.  1924-től  helyettes  polgármester  volt,  majd  nyugdíjazásakor  díszpolgárrá
választották. Ugyanabban az évben utcát is neveztek el róla, még életében.

Árki Sándorné
***

Sikeresen lezajlott a ZOOM pályázat. A budapesti fiataloknak kiírt, állatábrázolásokat gyűjtő
versenyen 6 színvonalas pályázatot értékelt a zsűri. Elismerésben részesültek:  Keszthelyi Tamás,
Keszei Barbara, Nagy Nikolett, Keszthelyi Adrienn, Tempfli Péter, Krifaton László és Krifaton Zoltán.

Gratulálunk!

Zolnay Vilmos: Járom a pesti utcát című könyve az Egyesületben beszerezhető. Szép délutánt
tölthettek el azok, akik ellátogattak az Alexandra könyvesházban tartott könyvárverésre, ahol a
Budapest Törzsasztal Budapest könyv-sorozatának második kötetét mutatták be. 

UTAZÁSI AJÁNLATOK

Neoline Utazási Iroda „Kalandozás”    1088 Budapest, Szentkirályi u. 5.           Eng.sz.:
U-714/2006.
Tel.: 318-8064, fax: 317-1056,             e-mail: kalandozas@t-online.hu        www.kalandozastravel.hu

Április
6. Budapest felfedezése – séta a Budai várban       200,-
11-15. Világörökségek Csehországban  49.900,-
12. Pozsony – az egykori koronázóváros    4.600,-
13. Budapest felfedezése – Zsidó emlékek a Belvárosban     1.500,-
19-20. Sopron – A „hűség városa”  15.900,-
24. Magyar városok – Sümeg-Tapolca    4.300,-
26. Zenés, táncos est vacsorával - Orgona bál -    3.000,-
27. Budapest felfedezése – Látogatás a Zwack múzeumban     1.500,-
28-3. Világörökségek a Cote d’Azur mentén   89.900,-

Legendák Világa Utazási Iroda   VIII. ker. József krt. 77-79. Tel/fax: 328-0194

Május 1-4. között Kárpátaljai körutat szervez a Legendák Világa Utazási Iroda. 
(Tákos, Csaroda, Szatmárcseke megtekintése után Ungvár, Munkács, Beregszász, Vereckei hágó) 
Magyar idegenvezetővel, félpanzióval, családoknál való elhelyezéssel            32 900,- Ft
Május 9-12. Csíksomlyói búcsú 49900,- Ft,   (egyénileg 35 900,- Ft)

A BVE havonta 2000 példányban megjelenő  bulletinje
Telefon, fax: 321-1696                   OTP 11705008-20092737-00000000              Adószám: 19729224-1-42
e-mail: budapesti@varosvedo.hu     honlap: www.varosvedo.hu               1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-16.
Szerkesztői munka: Hegedűs Attila András                                                 A kiadásért felelős: Tétényi Éva


