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ÉRTESÍTŐ
a Budapesti Városvédő Egyesület lapja
2011. december
XXIX. évfolyam, 9. szám

Felhívás!
Az év utolsó programajánlóját szomorú hírrel kell kezdenünk: az Egyesület, sok hasonló civil
szervezethez hasonlóan, igen nehéz anyagi helyzetbe került. Közel három évtizedes működése a
jövő évtől bizonytalanná vált.
A kétségbeejtő anyagi helyzet ellenére megpróbáljuk életben tartani az egyesületet. Kérjük
Kedves Tagjainkat, hogy ezúttal kivételesen előbb, még ez év decemberében fizessék be a
2012. évre szóló, változatlan összegű, 1000.-Ft-os tagdíjat, illetve az, aki megengedheti
magának, ennél akár többet is. Bármely más, a túlélést segítő ötletet, forrást, javaslatot előre is
nagyon köszönök, köszönünk - hiszen a megoldás(ok) megtalálása mindannyiunk vágya s
öröme lehetne. Találjunk továbbra is helyet, formát, módszereket, hogy azok, akik tenni készek
szeretett fővárosunkért, találkozhassanak, összetarthassanak, együttműködhessenek e nemes
cél érdekében.
Ráday Mihály elnök
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy december végétől az egyesület székhelye
megváltozik. Amint eldől, hogy milyen székhelyen működünk tovább, jelezni fogjuk.
Kérjük, figyeljék a honlapot, ahol a költözésről mielőbb részletes tájékoztatást
adunk (www.varosvedo.hu).
BVE titkárság
Decemberi könyvvásár egyesületünkben
A közeledő Karácsonyra tekintettel óriási kedvezményekkel juthatnak hozzá Budapest témájú
könyvekhez, képeslapokhoz, ha ellátogatnak egyesületünkbe december 5 - 9 között immár
hagyományos könyvvásárunkra. Partnereinkkel együtt szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfőtől
péntekig 10 és 18 óra között.
PROGRAMAJÁNLÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a Szőnyi István Képzőművészeti Kör
éves kiállításának megnyitójára
december 1-jén, csütörtökön 16:30 órakor
a BVE Podmaniczky-termébe (Bp. V. Kossuth Lajos u. 14-16.).
A kiállítókat köszönti: M. Kass Judit képzőművész
Látogatható: december 16-ig, H: 10-17:30, K-Cs: 10-16:30, P: 10-13 óráig
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A Józsefvárosi Galéria (VIII. József krt. 70.; tel.: 313-9883) programajánlója:
Karácsonyi kézműves vásár a Józsefvárosi Galériában december 1-december 23-ig minden nap 9-20
óráig. A Karácsonyi Vásárban a következő termékeket találhatja meg: kerámia, bőr, ősi ékszerek,
patchwork, mézkészítmények, természetes alapanyagokból készített ruhák, és még sok minden más!
***
A pesterzsébeti Csili Művelődési Központ programajánlója:
A pesterzsébeti Csili Művelődési Központ helytörténeti klubjában december 13-án, kedden 17 órakor
tartanak találkozót, melyen dr. Bényi Árpádné Mártírok útja 205.  Stromfeld  Gyulai István (Régi iskola
új köntösben) címmel tart előadást. A találkozó helye a Vízvári László Terem, Csili „B” épület, Budapest, XX.,
Baross u. 55.

***
A Pesterzsébeti Múzeum programajánlója:
Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket december 8-án, csütörtökön 17 órakor a Gaál Imre Galériában
megrendezésre kerülő Adventi estünkre. Cím: 1201 Bp., Kossuth L. u. 39. Tel.: 283-0031, 289-0263
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a BB Musica komolyzenei együttes karácsonyi koncertjére, melyet
2011. december 28-án, szerdán 18 órai kezdettel tartunk Pesterzsébeten, a Gaál Imre Galériában. Cím:
1201, Budapest, Kossuth L. u. 39. Fellépők: Újhelyi Andrea, szoprán énekesnő, Barlay András, bariton énekes
és Balásházi Bálint, zongoraművész. Belépő: 700 Ft, nyugdíjas jegy: 500 Ft.
Jegyfoglalás, információ: info@bbmusica.com, 70/297-1818

CSOPORTÜLÉSEK, PROGRAMOK
Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan!
Fotós csoport: decemberben nem tartanak csoportülést.
Panteon csoport: minden hónap második szerdáján 16:30-tól
Közlekedési csoport: minden szerdán 17 órától
Várostörténeti csoport: december 21-én, szerdán 14 órakor koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartunk Lux Kálmán (Bikás, 1880. febr. 14. – Budapest., 1961. dec. 21.) Ybl-díjas
építész, számos fővárosi műemlékek (belvárosi plébániatemplom, margitszigeti domonkos
apácakolostor stb.) szakszerű helyreállítást irányító szakember sírjánál. Helyszín: az Új Köztemető
89-2-57. parcellája. Emlékező beszédet mond: Millisits Máté művészettörténész,
művelődéstörténész Találkozás: 13:15 órakor a Blaha Lujza téren, a 28-as villamos
végállomásánál.
Novemberi csoportprogramunk összefoglalóját az egyesület weblapján (www.varosvedo.hu), az
Aktualitások rovatban olvashatják (Pfannl Egon emlékezete).
Templomtörténeti csoport: decemberben nem tartanak összejövetelt.
Környezetvédelmi csoport: decemberben nem tartanak összejövetelt. Minden kedves Tagtársunknak, és
a Városvédő Egyesület minden tagjának nyugalmas, szép Zöld (környezetkímélő) Karácsonyt
kívánunk!
Csendvédelmi Bizottság: következő ülésüket december 14-én, szerdán 16 órakor tartják a BVE
székhelyén. Tudományos ülésük témái: 1) Tájékoztatás a környezetvédelmi ügyekért felelős
államtitkár úr által szervezett Civil fórumról. Témafelvetésünk a csendvédelem, zaj és
rezgéscsökkentés problémáról szól. 2) Beszámoló a XI. kerület két kiemelt pontján végzett –
tájékoztató jellegű – zajmérési eredményekről. Az ismertetést a Corvinus Egyetem egyik
hallgatója tartja. 3) A Csendvédelmi Bizottság specifikus szakvéleménye, kiegészítő javaslata a
nov. 14-iki, a BVE által szervezett ülés anyagához. Kiemeltük, hogy a Csend, mint védendő
természeti elem képezze részét a Fenntartható Fejlődés stratégiájának.
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Zengő Örökség csoport: dec. 12-én, hétfőn Szántai Lajos öntészeti szakértő, a csoport vezetője
Nagykovácsiban tart előadást harangokról és harangöntők tiszteletére készített táblákról. Az
előadás helye és pontos kezdési időpontja az Egyesület weblapján lesz megtalálható.
Irodalom- és Színháztörténeti csoport: decemberben nem tartanak csoportülést. Januári
programjukkal kapcsolatban figyeljék egyesületünk honlapját (www.varosvedo.hu)
Festészettörténeti Csoport: A csoport csatlakozik az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány decemberi
a Magyar Nemzeti Galériában tartandó különleges rendezvényéhez, amikor két protestáns
felekezet püspöke mutatja be az MNG-ben állandó kiállításon szereplő késő gótikus
szárnyasoltárokat. Egyházi tárlatvezetést tart december 3-án, szombaton Dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök; december 17-én, szombaton Dr. Szabó István református püspök.
Kezdési időpont: 15:00 óra.
Találkozási pont: C épület, információs pult; a belépés az állandó kiállításra szóló belépőjegy
megvásárlásával 100 főig biztosított.
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria (Budapest, Szent György tér)
Szőnyi István Képzőművészeti Kör: minden hétfőn 15 és 18 óra között tartja foglalkozásait a BVE
székhelyén, és szívesen fogadja a festészet és rajz iránt érdeklődőket. Vezető tanár: Ferenczi
Tiborné festőművész, művészettörténész.
I. kerületi városvédő csoport: decemberben nem tartanak összejövetelt.
II. kerületi városvédő csoport: Helytörténet emléktáblákon címmel tart vetítettképes előadást Tőry
Klára, II. kerületi csoportunk tagja december 2-án, pénteken 15 órakor a Marczibányi téri
Művelődési Központban.
III. kerületi városvédő csoport: december 12-én, hétfőn 16:30 órakor az Óbudai Múzeumban
találkoznak (III. Fő tér 1.), ahol az Óbudai Baráti Körrel közös program keretében Török Róbert:
Magyar alkoholfogyasztási szokások (pezsgő, likőr, aperitifek) című előadását hallgatják meg. Az
előadó a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum történész-muzeológusa.
Terézvárosi csoport: „Keresztül-kasul Terézvároson” ̶ helytörténeti előadások Roszinszky Bella
Podmaniczky-díjas városvédővel december 3-án, szombaton 15 órakor. Helyszín: Eötvös10
Közösségi és Kulturális Színtér – Pinceklub (VI. ker., Eötvös u. 10.) Meglepetésnek szánjuk ezt a
szombat délutánt azoknak, akik végigjárták velünk „Keresztül-kasul" Terézvárost, de azoknak is,
akik csak most érnek rá egy kis kiruccanásra, és szeretnék jobban megismerni a várost, vagy
szeretnének velünk nosztalgiázni egyesületünk korábbi székhelyén, s ismét érezni a hely (régi-új)
szellemét. A zenés, vetített képes, irodalommal fűszerezett előadások után alkalom lesz egy kis
beszélgetésre, sőt decemberben, az évzáró klubnap keretében egy vetélkedőn mérethetik meg
tudásukat a helytörténet iránt érdeklődő, játékos kedvű résztvevők. A részvétel díjtalan!
Kőbányai csoport: legközelebbi összejövetelüket december 15-én, csütörtökön 17 és 19 óra között
tartják a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény épületében (X. ker. Budapest, Halom u. 37/b).
Minden érdeklődőt szeretettel várnak dr. Keresztes Sándorné: Kitekintés Európára II. rész című
előadására. Ugyanitt a helytörténeti kiállítás megtekinthető: hétfő, kedd, szerda, péntek 10-14-ig,
csütörtök 14-18 óráig.
Rákospalotai munkacsoport: decemberben nem tartanak összejövetelt.
Pesterzsébeti Városvédő Csoport: legközelebbi összejövetelünket december 6-án, kedden 16 órától
tartjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk Óváry Gábor: A századforduló bérpalotái című
előadására a Gál Imre Galériába (1203 Budapest Kossuth Lajos u. 39.).
Promontor-Tétény munkacsoport: hagyományainknak megfelelően, 2011. december 12-én, hétfőn
17 órától tartjuk évzáró összejövetelünket a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
székházában (Budafok, Tóth József utca 45. – volt Németh vendéglő), melynek keretében fehér
asztal mellett, némi itókák és harapnivalók társaságában, búcsúztatjuk az óévet! Ennek
megfelelően, kéretik a Hölgyektől finom falatok, az Uraktól pedig jóféle itókák bőséges hozatala,
hogy hiányt semmiben ne szenvedjünk! A jókedvét senki ne hagyja otthon, ha ez mégis megesik,
se'baj, lesz annyi nálunk, hogy a feledékenyre is ragasztunk a nálunk lévőből egy keveset!
Soroksári Grassalkovich Kör: december 14-én, szerdán 17 órakor tartják következő
összejöveteleiket a Közösségi Házban (Bp. XXIII. kerület, Grassalkovich út 154).
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Rákoshegyi Bartók Zeneház (XVII. kerület, Budapest – Rákoshegy, Hunyadi u. 50.): Programjaik a
www.bartokzenehaz.hu és a www.varosvedo.hu honlapon olvashatók.

TAGTÁRSAINK ÍRJÁK

Kedves Tagtársaink!

Jeles Évfordulók és A környezetvédelem rövid hírei című rovataink december-januári cikkeit honlapunkon
olvashatják.
www.varosvedo.hu

***
Könyvajánló

A jövő Budapestje 1930-1960 közötti városfejlesztési programok és rendezési tervek Napvilág Kiadó
2011. Szerző: Sipos András
Budapest városfejlesztésének terve az egyesítés óta a városrendezési programok célja és az építészeti
megújulás eszköze volt. A világvárossá fejlődött Budapestnek közel másfél évszázados múltjának három
évtizedét dolgozza fel a tartalmas várostörténeti könyv.
***

KEN-EDI TRAVEL
Tel: 278-2156, 278-2157

UTAZÁSI AJÁNLATOK
1067 Budapest, Teréz krt. 3.; Nyitva: H-P 09:30-17:30
Eng.sz: U-001074.
www.keneditravel.hu
e-mail: info@keneditravel.hu

76 OLDALAS, EGÉSZ ÉVI AJÁNLATUNKAT TARTALMAZÓ KATALÓGUSUNK IRODÁNKBAN KÉRHETŐ

BÚÉK 2012!
SZILVESZTER DUNABOGDÁNYBAN
Utazás busszal, üdvözlő koktél, háromfogásos vacsora (fácán erőleves galuskával, zöldségekkel, malackaraj és
császár törtburgonyával és párolt káposztával, tiramisu) 3 dl bor, ásványvíz, kávé éjféli pezsgő, éjféli
kétfogásos vacsora (lencseleves füstölt hússal és kolbásszal, somlói galuska) színvonalas élőzene, Country
zene-show, Hollywoodi tánc-show profi táncosokkal, TOMBOLA
AKCIÓS ÁR: 17000 Ft/fő

A BVE havonta megjelenő bulletinje
A programváltozás jogát partnereink és egyesületünk is fenntartja!
Telefon, fax: 321-1696
OTP 11705008-20092737-00000000
e-mail: budapesti@varosvedo.hu
honlap: www.varosvedo.hu
Szerkesztői munka: Hegedűs Attila András

Adószám: 19729224-1-41
1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-16.
A kiadásért felelős: Götz Eszter

