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ÉRTESÍTŐ

A 25 éves 
Budapesti Városvédő Egyesület lapja

2008. május       XXVI. Évfolyam, 5. szám

Köszöntöm az Olvasót! A Budapesti Városvédő Egyesület ez évi tematikus hónapjai
keretében  április  a  HELYI  ÉRTÉKVÉDELEM  hónapja  volt,  és  Angyalföld  védett
épületeiről nyílt fotókiállítás. Májusban a VÁROSREHABILITÁCIÓ témakörét emeljük ki
a  Budapesti  Urbanisztikai  Majális  program-sorozatához  kapcsolódva,  de  ebben  a
hónapban ünnepli  az  Egyesület  a  25.  SZÜLETÉSNAPJÁT!  Honlapunkon részletesebb
információkat  találnak,  lelkes  tagjainktól  pedig  továbbra  is  várjuk  az  értékes
beszámolókat, meghívókat minden hónap 20-ig bezárólag. 
                                                                                                                          Tétényi Éva
                                                                              
                                                              

MEGHÍVÓK, KIÁLLÍTÁSOK

MEGHÍVÓ

A Budapesti Városvédő Egyesület szeretettel meghívja Önt és Barátait

az egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezendő

EMLÉKÜLÉSRE ÉS JUBILEUMI KONFERENCIÁRA

Levezető elnök: Ráday Mihály, az egyesület elnöke

Időpont: 2008. május 8. (csütörtök) 10 -17 óra között 
Helyszín: Budapest Város Főpolgármesteri Hivatala, díszterem

(1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

***

A Budapesti Városvédő Egyesület
a Magyar Építész Kamara Terület- és Településrendezési Tagozatával együtt

szeretettel meghívja Önt és ismerőseit a BVE Podmaniczky termébe 
2008. május 6-án (kedden) 17 órára

a 'VÁROSÉPÍTÉSZET – TÁJÉPÍTÉSZET 2007'   vándorkiállítására 
és az erről szóló kiadvány első bemutatójára

A kiállítást megnyitja: Fegyverneky Sándor, országos főépítész
                                       Dr. Fiala István a MÉK TT Tagozatának Elnöke

A kiadványt bemutatja: S. Vasi Ildikó, a kiállítás és a kiadvány felelős szerkesztője

***



ÉRTESÍTŐ                                                                                                                  2

Budapesti Urbanisztikai Majális – 2008

                                                                                      Mi a tervezett események FÓKUSZA?
Az Urbitális  Majális  egy városi szövetbe ágyazott  élő kiállítás. A rendezvény-sorozat  változatos
programot  kínál,  hozzájárulva  Budapest  Metropolisz  térség  fejlődésének  bemutatásához,
nemzetközi szintű megítéléshez. A Budapesti Urbanisztikai Majálist a Studio Metropolitana szervezi,
melynek programjában mi is részt veszünk:

2008. május  6. Pesti séta                                               „Szecesszió a Terézvárosban”
Terézváros jelentős része az Andrássy úti világörökségi terület puffer zónájába tartozik. A magyar
szecesszió gyöngyszemei találhatók itt, melyekről egyesületünk terézvárosi csoportja rendszeresen
tart előadásokat. Most lehetőség nyílik a helyszínen ízelítőt kapni e kor hangulatából. 
Találkozó: a Mai Manó Ház előtt (Nagymező u. 20.) 14 órakor      Vezeti: Roszinszky Rudolfné (Bella)

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

***

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoportja meghívja Önt és ismerőseit

május 7-én (szerdán) 14.30 órára az Erzsébeti Temetőbe 

Nagy Győri István új sírkövének ünnepélyes avatására.

***

Epreskerti Esték

Az  Epreskerti  Esték  rendezvénysorozat  pünkösdi  programja:  május  9-én  (pénteken) este  5
órakor Szent István és Szent Imre a történeti  legendákban című sokszereplős, énekes
játék  a  szentek  legendáira,  történeti  forrásokra  építi  kegyes  üzenetét.  Akik  előadják:  egyházi
iskolák  növendékei.  (Gödöllői  egyházzene-szak,  Budapesti  Énekes  Iskola,  Szent  István  Énekes
Iskola)               Szövegét összeállította, és a Kálvária színpadára rendezte: Kiliánné Jakab Viktória

A Kálvária megközelíthető a Képzőművészeti Egyetem VI. ker.Kmetty u. 26 szám alatti kapujától.

A  vesperás  a  'vespera'  'este'  latin  szóból  származik,  szláv  szóval  vecsernyének  is  nevezzük,  mely  a
kereszténység  ősi,  esteli  imádsága.  A  vesperás  a  napi  zsolozsma  része,  mely  alapvetően  megszabott
zsoltárok  elmondását,  eléneklését  jelenti.  Az  este,  a  naplemente  alkalmas  időszak  hálaadásra,
istendicséretre.  Gerincét  a  szokásos  bevezető  és  befejező  imádságok  között  teljes  formában  öt  zsoltár
eléneklése alkotja. Ezek a zsoltárok antifónákkal, azaz dallamos keretversekkel vannak körülvéve, melyeket
rövid szentírási szakasz, esetleg responzórium (válaszos ének), és himnusz (ünnepi időszakról vagy pl. egy
szentről szóló strófikus ének) követ. Végül a Magnificat, a Boldogságos Szűz Mária hálaéneke csendül fel
(Lukács  evangélium),  mely  minden  vesperásnak  állandó  része.  Szövegei,  úgy  mint  a  zsolozsma  többi
napszaki imádságának szövegei is, az Egyház tiszteletreméltó hagyománya szerint énekelve hangzanak el.

***
Figyelmükbe ajánljuk!

Április  2-án  nyílt  meg  Galler  Péter városvédő  tagtársunk  „Válogatás  Galler  Péter  korondi
kerámiagyűjteményéből” című kiállítása. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg a Szabó
Ervin  Könyvtár  XX.  ker.,  Bíró  Mihály  utcai  fiókkönyvtárában.  Megtekinthető:  a  könyvtár
nyitvatartási rendje szerint.

***

„EUROPA NOSTRA díjas alkotások a Szatmár-beregi Tiszaháton” címmel nyílik 
Szikszay Ágnes fotókiállítása Szántódpusztán 2008. május 9-én 15 órakor. 

A kiállítást megnyitja: Dr. Czoma László, a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója. 
A kiállítás megtekinthető október 12-ig naponta.
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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!

***

Az idén 40 éves BKV Zrt. szeretettel meghívja Önt

2008. május 24-én (szombaton)

Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumába állandó és időszaki kiállítására.
(Szentendre, Dózsa György út, HÉV állomás)

A Budapesti Városvédő Egyesület tagjainak – 2008-as tagkártyájuk felmutatása ellenében –
ingyenes a belépés!

***

A Budapesti Városvédő Egyesület
2008. május 29-én (csütörtökön) a RÉV8 Rt.-vel együtt meghirdeti a 

„Virágot Magdolnának!” programot, melynek keretében virágot adományozunk a Magdolna-
negyedben lakóknak, a rehabilitáció alatt álló terület otthonosabbá tételére.

***
2008. május 21–én (szerdán) 17 órakor várja István Ági az érdeklődőket

„Az USA Nemzeti Parkjai” című vetített-képes előadására a BVE pinceszintjére.

***
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 júniusban tartják az egyesület

Nagytárgyalójában.
Környezetvédelmi csoport: május  13-án (kedden) 16 órakor tartja összejövetelét az 

egyesületben, melynek témája:  Mit csinál a gyakorlatban egy 
„hivatásos” környezetvédő?      Meghívott előadónk: Kiss Judit 

Várostörténeti csoport: kérjük, májusi programunkkal kapcsolatban figyeljék 
az egyesület weblapját (www.varosvedo.hu)!

Csendvédelmi Bizottság: következő ülését május 14-én (szerdán) 16-18 óráig 
tartják az egyesület székhelyén. 
Az ülés témái: környezetvédelem a Bibliában; ünnepi előadás
a Bibilia évének tiszteletére. 

Meghívjuk Önöket a Környezetvédelmi Világnap 18. ünnepére a Fasori Gimnáziumba
május hó 30-31-ére!
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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: látogatást  szervez  a  megújult,  és  megnyitott  Sziklakórház
megtekintésére május 21-én  (szerdán) 18 órakor  I.  ker.,  Lovas u. –  16-os
autóbusszal a Dísz téri megállótól gyalogosan, vagy a Moszkva tér- Várfok utca 10
autóbusszal a Szentháromság téri megállótól a Vérmező irányában a Gránit lépcsőn
lehet megközelíteni.                                                     Várjuk a jelentkezőket!

Belépődíj:  3.000.- Ft a felnőtt, 1500.- Ft diák-nyugdíjas jegy ára. 
Csoportos látogatás esetén a résztvevők számától függően a hivatalos nyitvatartási
időn kívül  is  bemutatják  a  kiállítást,  és belépőjegy kedvezményt is  adnak,  ezért
fontos lenne, hogy az Egyesületnél jelezzék részvételi szándékukat telefonon. 

A www.sziklakorhaz.hu oldalon több információ is olvasható.
A tagcsoport következő ülését  május 14-én  (szerdán) 17 órakor az Egyesület  
központjában tartja.

Belváros-Lipótvárosi Helytörténeti Kör: kérjük, májusi programunkkal kapcsolatban figyeljék
az egyesület weblapját (www.varosvedo.hu)!

Terézvárosi csoport: a Budapesti Urbanisztikai Majális rendezvénysorozat keretében május 6-
án (kedden) „Szecesszió a Terézvárosban” címmel Roszinszky Rudolfné (Bella)
tart városismereti sétát a VI. kerületben.  Találkozó: 14 órakor a Mai Manó ház
előtt (VI. ker., Nagymező u. 20.).
Bajza  utcai  sétára  invitálnak  minden  érdeklődőt.  Találkozó:  május  31-én
(szombaton)  délelőtt  10  órakor a  Bajza  u.  49-51.  sz.  (iskola)  előtt.  Vezeti:
Roszinszky Bella.

Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub: május 19-én (hétfőn)  17:30 órakor „Nyugat a New
Yorkban” címmel  dr.  Erős  Zoltán író  tart  előadást  az  Erzsébetvárosi  Közösségi
Házban (VII. ker. Wesselényi u. 17.).

Józsefvárosi csoport: május 28-án (szerda) 15 órakor szeretettel várnak minden érdeklődőt
„Egy  műteremház  története  a  Józsefvárosban” címmel  M.  Szűcs  Ilona
tárlatvezetésére. Találkozás: 14:30-kor a Józsefvárosi Galériában (VIII. ker. József
krt. 70.) vagy 15 órakor a helyszínen (VIII. ker. József u. 37.)

Kőbányai  csoport: legközelebbi  összejövetelét  május  15-én  (csütörtökön) 17  és  19  óra
között tartja a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény épületében (X. ker. Budapest,
Halom u. 37/b.). Minden érdeklődőt szertettel várunk Borza József „A Ganz-gyár
világa” című előadására!  Ugyanitt  a helytörténeti  kiállítás  megtekinthető:  hétfő,
kedd, szerda, péntek 10-14 óráig, csütörtök 14-18 óráig.

XIII. kerületi Városvédő Csoport: május 20-án (kedden)  „Múltunk és jelenünk: séta a
Hétház-Kilencház-Tizenháromház  körül”.  Találkozás: 9:45  órakor az
Angyalföldért Egyesületben (Budapest, XIII. kerület, Váci út 50. fszt. 2.) A csoportot
vezeti: Németh  Marietta,  helytörténész.  Minden  érdeklődőt  szeretettel  várnak  a
sétára!

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: május  7-én (szerdán)  17  órakor tartja  városvédő
találkozóját a Gaál Imre Galériában (XX. kerület,  Kossuth L. u. 39.).  Csoportunk
közösen vesz részt a Pesterzsébeti Művészeti Napok Tavaszi Tárlat megnyitóján.
Június 3-án (kedden) 16 órakor a városvédők csoportülést tartanak a Gaál Imre 
Galériában. A beszámoló után Gregus Ferencné tart előadást „Pesterzsébet 
tegnap és ma” címmel.

Promontor – Tétény munkacsoport: május 19-én (hétfő) 17 órakor tartjuk soron következő
havi összejövetelünket a Klauzál Gábor Műv. Házban (XXII. Nagytétényi út 31-33.),
melynek  keretében  „Hősök  vasárnapja  –  adalékok  Budafok  katonai
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múltjához” címmel Bartos Mihály tart előadást. A rendezvényre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

Soroksári  Grassalkovich  Kör:  május  15-én (csütörtökön) 17  órakor tartja  következő
összejövetelét a Közösségi Házban (Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 154).

Aranytíz Helytörténeti Klub: minden hónap  utolsó csütörtökén 17 órakor az Aranytízben
(V. kerület, Arany János u. 10.). Csoportvezető: Vízy László.
Május 29-én (csütörtök) a  „Vörösmarty szobor centenáriuma (május 24.)”
címmel tartanak megemlékező előadást. Közreműködik: Dr. Bőzsöny Ferenc, a rádió
nyugalmazott főbemondója, V. kerület díszpolgára.

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

***

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

***

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

***

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.

2008. május 15.
Sisa Béla –  KÖH
NÉPI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEINK
A műemlékvédelem egyik gyakori csapdája, hogy amikor értékeket keres, az ősit keresi, holott a
pusztuló  népi  műemlékeink,  megmentése  és  helyreállítása,  falvaink  hagyományos  építészeti
arculatának  megőrzése  csak  akkor  lehetséges,  ha  a  maga  teljességében,  a  paraszti  kultúra
keretein belül létrejött építészeti alkotásokat mind az örökségvédelem körébe vonjuk.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felhívása
a 2008. évi Kulturális Örökség Napokhoz való csatlakozásra

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő örökségi napokat. A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét
ráirányítsuk az épületek értékeire,  azokéra is,  amelyek máskor részlegesen,  időlegesen,  illetve
csak  a  társadalom  egyes  rétegei  által  látogathatók,  esetleg  folyamatosan  zárva  vannak.  A
hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok
száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt. Mindenki számára fontos, hogy
megismerje szűkebb és tágabb környezete kulturális értékeit, mert ez ösztönöz arra, hogy azokat
fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az
azonosságtudatot is.

A Kulturális Örökség Napjai 2008. évi témája és időpontja:
„ÚJJÁSZÜLETÉS” - A RENESZÁNSZ ÉVE

2008. szeptember 20-21. szombat-vasárnap

A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek  nem kell feltétlenül  védett  (mű)emlékeknek lenniük,  korukra,
funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb számú érdeklődőt vonzanak
akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős  történeti értékük van. Fontosnak érezzük továbbá a kortárs
építészet,  tájépítészet,  népi-  és  ipari  emlékek  kiemelkedő  alkotásainak,  feltárt  régészeti
lelőhelyek, temetők, sírkertek, védett fasorok, belsőépítészeti együttesek  megismertetését is.

A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó  tevékenység, valamint az ott található
művészi alkotások, bútorok és  eszközök, régészeti leletek, esetleg a különleges  épületszerkezetek, díszes
homlokzatok, védett fák, növények megismertetése is. Érdemes a helyszíneken, és a megtervezett útvonalon
vezetést tartani, vezetőként pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól
ismerik.  Sokan  vannak,  akik  szívesen  megosztják  tudásukat  másokkal  -  például  a  több  idővel  és
tapasztalattal rendelkező  nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó  fiatalokat,
diákokat is.  Egy  épület,  helyszín  látogathatóságát  bárki  kezdeményezheti.  A  vendégek  fogadása  önként
vállalt  szolgálat,  a  kezdeményezőknek  természetesen  szabad  döntésére van  bízva,  hogy  mekkora  részt
tesznek  ingyenesen  bejárhatóvá.  A Kulturális  Örökség Napjai  rendezvény  jó alkalom arra,  hogy
értékeink  megtekintése  mellett  észrevegyük  azok  sérülékenységét,  mulandóságát és  a
megőrzés munkájának összetettségét is, amelyhez az egész társadalom összefogására szükség
van.  

Fontos  eleme  ezért  a  mozgalomnak  a  helyi  önkormányzatok,  kulturális  közösségek,  a  döntéshozók,  a
szakmai  és  a  civil  szervezetek  bevonása.  Az  örökségi  hétvége megszervezése  és  az  eseményeken  való
részvétel mind a szervezők, mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia
gyakorlatának erősítésére,  a  helyi  értékek közös  ünneplésén keresztül  a közös  öröm megtapasztalására.
Kérjük,  hogy  aki  ezúton  tudomást  szerez  a  Kulturális  Örökség  Napjai  rendezvényről,
népszerűsítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, művelődési
központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek bevonásával)
kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 20-21-i események megszervezésében!

Programszervezéshez a jelentkezési lapot a következő webhelyen találják meg:
http://www.oroksegnapok.hu/index.php?oldal=letoltes

***

Az Értesítő kiadását a Pannon támogatja
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TAGTÁRSAINK ÍRJÁK

Jeles évfordulók

Idén száz éve született Granasztói Pál (1908. augusztus 29. Budapest, és itt is halt meg, 1985. július 3-
án). Eredeti néven Rihmernek hívták. Építész, várostervező, esztéta és író. A két világháború között, majd
utána is meghatározó alakja volt  a városépítészetnek. 1945-48-ig, megszűnéséig,  a Fővárosi  Közmunkák
Tanácsának tevékeny tagja. Később az Építésügyi Minisztériumban miniszteri tanácsos, majd a VÁTI-nál volt
alkalmazásban.  A  kiemelkedően  nagyszámú  fővárosi  lakásépítéseknél  mindig  az  esztétika,  a  kulturális
értékek védelme volt a legfontosabb számára. Minden írásában megmutatkozik ez a szemlélete. Pl.:
Európai építészet 1947, Város és építészet 1960, Szép magyar városok egy építész szemével 1978, Budapest
arculatai 1980. A Tér és Forma építész folyóiratban is bőven találunk utalásokat a szerzőre. Ma is élmény
gazdag írásaiból merítenünk.

Mayer Ede szobrászunk száz éve halt meg. (1857. Bécs –1908. III. 10. Bp.). Bécsben Gaspar Clemens
von  Zumbusch  vezette  mesteriskolában  tanult.  Itthon  Huszár  Adolf  műhelyében  folytatta.  Ybl  Miklós
épületeinek díszítésében gyakran részt vett. Szobra is az Ő alkotása a Várkert bazár előtt (1896) Feszler Leo
szobrász köréhez tartozott Brestyánszky Bélával együtt. Kiemelném a Bazilikában, a kupoladob belsejében,
szoborfülkékben  elhelyezett  sarkalatos  erények  női  szoboralakjait.  Dolgozott  a  Magyar  Nemzeti  Bank,  a
Dréher-bérház,  a Keleti  pályaudvar,  a Parlament, Wenckheim Frigyes  palotája,  a Királyi-palota,  a Baross
utcai II. sz. Szülészeti Klinika és más épületek homlokzati és belső szobrainak elkészítésében. Övé a Mátyás
király  teljes  alakú szobra a Rákóczi  u.  19.  sz.  épület  sarkán.  Neoreneszánsz  ízlésben készültek  szobrai.
Keressük fel az épületeket, és gyönyörködjünk munkáiban!                      

  Összeállította: dr. Horváth Péterné

Bemutatkozik 
a Budapesti Városvédő Egyesület legfiatalabb kerületi csoportja
A XX.  század  második  felében  sokan  hitték,  hogy  az  új,  egyben  jobb  is,  ezért  a  fejlesztések  gyakran
rombolással, bontásokkal jártak. Többen emelték fel szavukat az értelmetlen pusztítás ellen. Pesterzsébeten
2004. tavaszán 15 fő alapította meg a Városvédő Csoportot, melynek vezetője Árki Sándorné (Kápolnási
Magdolna) lett. Az épített örökség védelmét, a tárgyi emlékek összegyűjtését, valamint a történelmi múltról
való emlékezést, s annak bemutatását tűzték ki célul. 

2004 novemberében megnyílt a „Pesterzsébet ANNO” kiállítás, ahol több ezren ismerkedtek meg a
kihaló mesterségekkel és utolsó művelőivel. 2005-ben 11 elfeledett sírkövet találtak meg az amatőr kutatók,
melyeket gondosan meg is jelöltek a temetőben. A múlt-kutatás eredményeként a világháborús emlékműre
50 pesterzsébeti  elesett neve került  utólag felvésésre.  Szerencsés esemény volt,  hogy 103 db 1968-ban
készült  fotót ajándékozhattak a múzeumnak,  melyeken a bontások előtti  pesterzsébeti  utcaképek, házak
láthatóak. Még abban az évben sikerült visszahelyezni a 48-as vendéglő falára azt az emléktáblát, amely
Kossuthfalva alapítására emlékeztet. 

A  Nemzeti  Kegyeleti  Bizottság  az  erzsébeti  temetőben  a  Nemzeti  Sírkert  részévé  nyilvánította
csáfordi és jobaházi Török A. Flórián sírhelyét. A városvédő csoport kezdeményezésére a temető bejáratának
közelében  2006-ban  emléktáblát  állítottak  fel  a  városalapítók  emlékére.  A  pesterzsébeti  Városvédők
csoportja  részt  vett  a  csepeli  Helytörténeti  és  Városszépítő  Egyesület  Weiss  Manfréd  születésének  150.
évfordulója  tiszteletére  rendezett  kiállításon.  A  csepeli  gyárba  Pesterzsébetről  zöld  HÉV  szállította  a
dolgozókat nap mint nap munkába.

2007-ben  a  Pesterzsébeti  Múzeummal  együtt  tartották  meg  a  „Múzeumok  éjszakáját”,  amely
felejthetetlen élmény marad a kultúrakedvelő közönségnek, a csoport tagjainak. A városvédőknek sikerült
megszerezni  az  1858-ben  épült  DRASCHE  téglagyár  1953-ban  készített  bontási  tervrajzait,  valamint  a
szocialista  realizmus  stílusában,  1955-56  években  épült  Gubacsi  lakótelep  fotóit.  Az  értékes
dokumentumokat a helyi múzeum őrzi tovább az utókornak. A tavalyi évben az „Unokáink sem fogják látni”
című műsorban bemutatásra került  a pesterzsébeti  Duna part, így a csoport  közreműködésével  tv-nézők
milliói  csodálhatták  meg a  város  csodaszép  vízpartját,  a  megmentésre  érdemes gyógyfürdőjét,  működő
csónakházait. 2007 végén Bécs XX. kerülete, Brigittenau és Budapest XX. kerülete mutatkozott be a Gaál
Imre galériában. A „Bontásra ítélve” című magyar kiállítás 100 fényképen mutatta be az egykori házakat. A
kiállítás óriási visszhangra talált, mivel sokan felismerték saját, és szomszédjuk lebontott épületeit, az azóta
megváltozott utcákat.

Pesterzsébet  13  templomának  történetét  bemutató  adatgyűjtés  befejeződött,  s  a  Budapesti
Városvédő  Egyesület  templomtörténeti  sorozatának  következő  kiadványaként  várja  megjelenését.  2008.
szeptember 2-án 17 órakor nyílik az Egyesület Podmaniczky-termében az  „Amit a következő generációnak
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átadunk” című fotókiállításuk. Jelenleg a csoport tagszáma 69 és folyamatosan növekszik, mert egyre több
lokálpatrióta szeretne részt venni az értékmentő munkában, múltunk egy-egy darabjának megőrzésében. A
jelentkezéseket  örömmel  fogadják,  és  munkájukkal  hozzájárulnak  környezetünk  szebbé,  otthonosabbá
tételéhez.                                                                                                     

   Lejegyezte: Árki Sándorné
A Környezetvédelmi csoport hírei

Nagy siker volt!!!   Április 19-én, a Föld Napja alkalmából tartott Népligeti sétánk alkalmával
még az idő is kegyes volt hozzánk! 10 órakor indult a 14 fős lelkes  csapat,  Pesti  László és
Tarjányi Ferenc vezetésével.  Útvonalunk a bolygóktól indult. A Mars, a Nap, a Hold mentén haladva –
vezetőnk lenyűgözően szakszerű előadását hallgatva  -  igen sok érdekességet tudhattunk meg. Megmutatta
például,  hogyan  rejtik  el  a  friss  facsemetéket,  hogy  a  rongálók  ne  találják  meg.  1  órás  séta  után
megérkeztünk  egy  kis  tisztáshoz,  ahová  az  egykori  Duna  parti  koronázó  domb  földjét  szállították.  Ezt
neveztük el „Radó Dezső körönd”-nek, melyet 12 gesztenyefa vesz körül. A teljes program kb. 13 órakor ért
véget, közben persze a „tarisznyából” való falatozás sem maradt el. A csoportról fényképek is készültek.
Pesti Lászlótól pedig induláskor és a búcsúzáskor is képeslapokat kaptak a résztvevők.  Május 31-én 10
órakor sétánk folytatódik,  melyre kitüntetetten  meghívjuk a T. kőbányai és Tisztviselőtelepi
lokálpatriótákat, valamint az újonnan épült Liget Házak lakóit!! 
                                     
Csoportunk új taggal bővült!!! Köszöntjük Nolipa Irmát, aki a  XX. kerületi Pesterzsébeti tagcsoportot
képviseli!  Irma,  a  Népligeti  sétán  csatlakozott  csoportunk  programjához.  Áprilisi  felhívásunkra
jelentkezett,  a helyi  értékvédelemmel kapcsolatban, a Csepeli  Helytörténeti  és  Városszépítő
Egyesület, valamint  Pesterzsébetről Dr. Nagyné Korczog Tünde.

Csepelen  a  helytörténeti  Gyűjteményben  10  éve  rendeznek  helytörténeti  vetélkedőket,  óvodai,
általános  és középiskolai  szinten.  Az Egyesület  tagjai  rendszeresen publikálnak a helyi  folyóiratokban és
gondozásukban jelent meg a  Szent Imre tér története című sétálófüzet,  valamint a  Csepeli  emlékkönyv.
Szoros a kapcsolatuk a Budapesti Honismereti Társasággal és az Országos Honismereti Szövetséggel.   

Pesterzsébeten  fontosnak  tartják,  hogy  „új  típusú  lokálpatrióta  nemzedék  kerüljön  ki  a  helyi
iskolapadokból,  aki  helyismeretével,  értelmével  és  érzelmével  egyaránt  képes  alkotó  tevékenységre,
valamint, hogy kötődés alakuljon ki a lakóhely iránt”.  Ennek elősegítése érdekében készült el 2001-ben, a
Pesterzsébet helytörténetét megismertető munkafüzet, melyhez tanári útmutató és tanmenet is készült 1.- 8.
osztályig. 2007-ben pedig elkészült a Pesterzsébeti sétálófüzet is. Jelenleg készül a Pesterzsébet természeti
környezete című kiadvány.                               Gratulálunk munkájukhoz és várjuk további híreiket!

Jeles napok a környezetvédelemben, májusban: május 10. Madarak és fák napja, május 15.
Nemzetközi klíma akciónap, május 24. Európai nemzeti parkok napja, május 30. Dohányzásmentes világnap
és egy előzetes:  JÚNIUS  5. KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP!                                            

    Szerkesztette:Vándor Éva

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 

Május
8. Paks – Egy nap az atomvárosban    3.700,-
10. Rhododendron-virágzás Kámban    4.990,-
14. Magyar városok – Veszprém 3.500,-
24. Egy nap Kassán            5.700,-
25. Budapest felfedezése – Látogatás a Csokoládé Múzeumban ÚJ!!!                 300,-   
28. Magyar városok – Sárvár              4.990,-

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               49 900,- 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


