ÉRTESÍTŐ
a Budapesti Városvédő Egyesület lapja
2013. szeptember-október-november
XXXI. évfolyam, 3. szám

Tisztelt Tagtársak!

Nyáron, július 11 és 13 között Nyíregyházán, a Hungaria Nostra XXXII. Országos Találkozóján és
Szakmai Konferenciáján voltunk, ahol idén Podmaniczky-díjat kapott Surányi András, az Egyesület
elnökségi tagja, a fotós csoport vezetője. Ezúton is gratulálunk! Szintén július hónapban, az V. kerület,
Belváros-Lipótváros Önkormányzata, valamint az Európai Unió támogatásával, a „Déli-Belváros
megújítása projekt – a Belváros művészeti negyedének létrehozása” című,KMOP-5.2.2/B-09-2f-20100001 jelű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projekt keretében megjelentettük a Budapesti Kultúrttörténeti séták II. A régi pesti városfal mentén
című könyet javított formában, melyhez számos program kapcsolódott.
Az ősz is számos érdekes, izgalmas programot kínál. Szeptemberben a hagyományokhoz híven
megrendezzük az Epreskerti estéket, koncerttel és kiállítással. Idén azonban ez a nagy múltú rendezvény
lesz a nyitánya a Rákoshegyi Bartók Zeneházban megrendezett programsorozatnak. A programokról
tájékozódjanak honlapunkon! A Kulturális Örökség Napjain számos csoportunk vesz részt izgalmas
sétákkal, előadásokkal. Válogassanak kedvükre a változatos, idén a víz tematikájára épülő programok
közül! Októberben Svábhegyi szüretre invitáljuk Önöket, részletes programokról az újságban
olvashatnak!
Somodi Anett
***

PROGRAMAJÁNLó

Kulturális Örökség Napjai - Zugló
2013. szeptember 21-22.
Szeptember 21. (szombat)
9:30 Zuglói Zsolnay-gyári-emlékséta (45 perc), találkozási hely: Zsolnay Vilmos u.-Öv utca sarok.
Sétánkat a híres Zsolnay gyár egykori telephelyéről indítjuk. Közel 100 évig működött a kerületben a
híres Zsolnay-gyár fővárosi üzeme. A jelentős gyárat 1995-ben teljesen felszámolták, emlékét csak az
alapítóról, Zsolnay Vilmosról elnevezett utca őrzi. A program során megtekintjük a dr. Hajnal
György plébános által létrehozott emlékszobát, ahol az ő családi örökségéből fennmaradt étkezési
tárgyakon kívül a pécsi Zsolnay-gyár alkotásai is bemutatásra kerülnek. A sétát Millisits Máté előadása
zárja „A pesti Zsolnay-gyár egy évszázada” címmel. Előadás helye: Regnum Marianum plébánia
templom (Zoborhegy tér 18.)
12:00 Szocreál építészet Zuglóban (45 perc), találkozási hely: Örs Vezér tér – „A magyar repülés
úttörőinek emlékműve” .A séta után előadás: „ Szocreál művészet Magyarországon” címmel (30 perc)
Előadás helye: Árnyaskert Idősek Klubja (Bánki Donát park 12/f)
14:30 Zugló szakrális értékei (120 perc), találkozási hely: Kassai Szent Lélek-plébánia templom. A séta

után előadás: A reformátor ábrázolások évszázadai (30 perc). Előadás helyszíne: Evangélikus
Hittudományi Egyetem (Rózsavölgyi köz 3.)
17:30 „A Ferencziek terétől a Városligetig - Klösz György (Darmstadt, 1844 – Budapest, 1913), a
Millennium fotográfusa” (75 perc), találkozási hely: Lipták Villa (1146 Bp. Hermina út 3.)Útvonal:
Lipták Villa - Teleki Gimnázium- Hermina út- Városliget- Városligeti fasor 49 (Klösz-villa)
Szeptember 22. (vasárnap)
9:30 „Zugló vizeinek ezer arca” (100 perc), találkozási hely: A Műjégpálya bejárata.Útvonal:
Műjégpálya – Városligeti tó – Zsigmondy Vilmos szobra – Széchenyi Fürdő – Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum – Lipták Villa. Séta után előadás: Vizek házai Zuglóban (25 perc).Előadás helye:
Lipták Villa (Hermina út 3.)
12:30 „A magyar szecesszió és historizmus emlékei Zuglóban” 1. (90 perc), találkozási hely: Sipeki
Villa (Hermina út 47.). Útvonal: Sipeki Balás Béla-villa (Hermina út 47.) - Zala-villa (Ajtósi Dürer sor
25.) - Magyar Állami Földtani Intézet (Stefánia út 14.). Séta után előadás: Lechner Ödön szakrális
építészete (20 perc). Előadás helye: Magyar Állami Földtani Intézet (Stefánia út 14.)
15:30 „A Hermina út rejtett értékei” (90 perc),találkozási hely: Bethesda Gyermekkórház (Bartlvilla, Bethesda utca 3.). Séta után előadás: Hild József szakrális építészete (15 perc). Előadás helye:
Lipták Villa (Hermina út 3.)
17:30 „A magyar szecesszió és historizmus emlékei Zuglóban” 2. (100’), találkozási hely: Sipeki Villa
(Hermina út 47.). Séta után előadás: Zsigmondy Vilmos élete és munkássága (25 perc). Előadás helye:
Magyar Állami Földtani Intézet (Stefánia út 14.).A sétákat vezeti és az előadásokat tartja: Millisits
Máté,a Budapesti Városvédő Egyesület szakmai alelnöke, művészettörténész ; művelődéstörténészA
séták díjmentesek, de regisztrációt igényelnek!

Egyesületi Hírek
Tisztelt Tagtársak!

Az elmúlt tíz évben több utcanév-változás volt a fővárosban, mint a rendszerváltás éveiben. Tisztelettel
jelentem, hogy minden valószínűség szerint még ezen az őszön, a város 140. születésnapjára megjelenik
Budapest utcaneveinek újabb lexikonja, benne az új jogszabályokkal, az új nevekkel és a hozzájuk kötődő
tudnivalókkal. Ezúttal a kötet térképpel is kiegészül!
Egyesületünket számos esetben keresik meg egy-egy építkezés, vagy annak terveit bíráló, kifogásoló,
Budapest épített örökségéért aggódó emberek. Amire tudunk, megpróbálunk reagálni is. Kérem, figyeljék
a honlapot.
Ráday Mihály
Továbbra is nagyon fontos önkénteseink tevékenysége az Egyesület életében. Megújult honlapunkat
Bogárdi Iván tervezte, ő végzi folyamatos frissítését is. A mindennapi munkában továbbra is Homok
Zsolt segít. Az Egyesületet Vándor Éva regisztrálta (3196-os sorszámon) önkéntesek fogadására a
Nemzeti Erőforrások Minisztériumánál, így hivatalos, önéletrajzhoz csatolható igazolást tudunk adni az
önkéntes munka végzéséről. Egyaránt tudunk fogadni 14-18 éves diákokat, akik „közösségi iskolai
szolgálatot” teljesítenek, illetve „közérdekű” önkénteseket is. 2013. augusztus elejétől szeptember végéig
két új önkéntes is csatlakozott hozzánk – Varga Enikő és Kiss Zsuzsanna- akik az adminisztrációban,
illetve könyvállományunk, könyvtárunk leltározásában segítenek.

CSOPORTÜLÉSEK, PROGRAMOK
Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan!

Fotós csoport: szeptember 17-én, október 15-én és november 12-én tartják összejöveteleiket az Egyesület
székhelyén, minden alkalommal 16 órakor
Panteon csoport: folytatják az adatgyűjtést és a fotódokumentációs munkát
Közlekedési csoport: minden szerdán 17 órától az Egyesület székhelyén
Templomtörténeti csoport: programjukkal kapcsolatban kérjük, figyeljék egyesületünk honlapját
(www.varosvedo.hu)
Várostörténeti csoport: Mesélő termek - a Cserepesház és BVE Várostörténeti Csoportjának
közös programja keretében a következő előadásokat tartjuk meg:

október 11.18 óra Zsellér Imre ( 1878-1959) A neves zuglói üvegfestő
Lajta Béla (1873-1920) A XX. század hajnalának kiváló építésze
november 22.18 óra Hamvas Béla (1897-1968) A nemzedékek gondolkodását formáló filozófus
Harsányi János (1920-2000) A Nobel-díjas közgazdász
Az előadások helye: Cserepesház, Zuglói Művelődési Ház, 1144, Budapest, Vezér út 28/b

Csendvédelmi Bizottság: csoportüléseiket minden hónap 3. szerdáján 16 órakor tartják az Egyesület
székhelyén.
I. kerületi városvédő csoport: csoportüléseiket minden hónap 3. szerdáján tartják 13 órakor a
Budavári Művelődési Házban (BEM6)
II. kerületi városvédő csoport: csoporttalálkozó szeptember 9-én 16 órakor, helyszín: Központi Statisztikai
Hivatal (II. kerület, Keleti Károly u. 5)
III. kerületi városvédő csoport: a továbbiakban a csoport az Óbudai Baráti Körrel közösen szerveznek
programokat, kérjük, tájékozódjanak munkájukról, programjaikról az alábbi honlapon:
Terézvárosi csoport:
Folytatódnak a helytörténeti séták, a "Keresztül-kasul Terézvároson"címmel meghirdetett városiséták.

szeptember 14-én 10 órakor "Három kerület határán" . Találkozás a Nyugati pályaudvar előtt. Útvonal:a
Bajcsy- Zsilinszky úton a Deák térig.
október 12-én 10 órakor "Művészélet a századelőn" Sétánk a Hunyadi tértől az Epreskertig, avagy
Derkovitstól Stróbl Alajosig? Találkozás a Hunyadi téren.
A helytörténeti klubestek minden hónap (szeptember, október, november) második keddjén 17 órakor
kezdődnek. Helyszín: EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067. Bp., Eötvös u.10.
Szeptemberben témánk a közlekedés. Gyalogolunk, vonatozunk és közben annyiféle módon közlekedünk.
Klubestünkön képzeletben vonatra szállunk, aztán megérkezünk: lóvasút és villamos, konflis és taxi, busz
és troli, földalatti és metró. Megannyi emlék, amit felidézünk, kalandozunk térben és időben!
Októberben a szobrokról beszélgetünk. Megint kicsit visszaforgatjuk az idő kerekét, ellátogatunk a
Képzőművészeti Egyetemre. Klubestünkön Mária Terézia helyét keressük sziporkázó szoborelhelyezési
ötletekkel.
"TERÉZVÁROS ANNO" helytörténeti kiállítás októberben, Színhely: 1067 Bp. VI. Eötvös u.10.
EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér
(részleteket és további, november havi programokat keressétek az www.eotvos.hu honlapon!)
Józsefvárosi csoport:
MARTSA Műterem és Művészkert (Budapest, VIII. József utca 37.)

A Józsefváros bérházai között megbújó belső udvarban, ahol korábban a Seenger kőfaragóműhely
működött, immár 114 éve művészek élnek és alkotnak. A hely történetéről, az alkotókról vetített képes
előadásokon ismerkedhetnek meg az ide látogatók.KÖN-napi nyitva tartás, és előadások:
szeptember 21-e, szombat: a műtermeket maguk a jelenleg itt alkotók és a Martsa-hagyaték gondozói

mutatják be. A vetített képes előadások kezdési ideje: 10 óra, 13 óra, 15 óra és 18 óra. Az előadások
időtartama egy óra, és műtermi körülmények között zajlanak. Műtermi vezetés 11, 14, 16 és 19 órától. A
köztes időben a VIII. kerület néhány ma is dolgozó kézműves mesteréről készült rövidfilmekből vetítünk.
A Vizek Házai témakörhöz kapcsolódóan a régi és kortárs alkotók munkáiból, apró ajándéktárgyakból
vásárlási lehetőséggel egybekötött kiállítás látható. A szeptember 21-i KÖN napon a látogatás
ingyenes, előzetes bejelentkezés nélkül is várjuk a tisztelt érdeklődőket!
Előadás és műterem bemutatás megbeszélés szerinti más időpontban:Belejentkezés a
martsamuterem@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30 / 257-1318-as telefonon. Belépődíj: 500 Ft /fő.
Józsefvárosi Galéria
Idén októbertől a Józsefvárosi Galéria megújult belsővel és új programokkal várja az érdeklődőket. A
galériában helytörténeti arculatú kávézó üzemel majd, mely terveink szerint a közeljövőben megalakuló
Józsefvárosi Helytörténeti Tanács és az ehhez kapcsolódó egyesület találkozóinak is színhelye lehet.
Október 8: "Magyar Sárkány"
Martsa Piroska repüléstörténeti sorozatának első része a hazai sárkányrepülés érdekességeivel, a repülő
szerkezetek fejlődési állomásaival, a repülés szépségeivel és nehézségeivel, a hazai tájak, természeti
jelenségek repülést befolyásoló hatásaival, kalandos eseményekkel ismerkedhetünk meg. Az előadás
meghívott vendégei magyar sárkányrepülő pilóták. November 12. A kisgépes repülés Magyarországon
Martsa Piroska repüléstörténeti sorozatának második része az ú.n. "kisgépes" repülésről, hazai
konstruktőrök fejlesztéseiről, a repülést befolyásoló természeti jelenségekről, egyéb érdekességekről szól,
meghívott pilóta vendégekkel. December 10. Nagygépes repülés Magyarországon
Martsa Piroska repüléstörténeti sorozatának harmadik része a hazai ú.n. "nagygépes", utasszállító
repülésről, a technikai érdekességekről, a nagygépes repülést befolyásoló természeti jelenségekről, egyéb
érdekességekről szól. A vendégek a témával kapcsolatos kérdéseikre az előadásra meghívott pilótáktól
kaphatnak választ.
Kőbányai csoport: programjaikról kérjük tájékozódjanak honlapunkról: www.varosvedo.hu
XIII. kerületi csoport:

szeptember 9. 14 óra: "75 ÉVES A XIII. KERÜLET" című előadás. Előadó: Maczó Balázs muzeológus.
Helyszín: Budapest, XIII. kerület Váci út 50. Bejárat az utcáról a CIVILEK HÁZA feliratú ajtónál.
október 16. 10 óra: "VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK KERÜLETÜNKBEN" című kiállítás
megtekintése. Vezeti: Németh Marietta csoportvezető, helytörténész. Gyülekezés: a Budapest XIII.
Kerületi Polgármesteri Hivatal aulájában (Budapest, XIII. Béke tér 1.).
november 19. 10 óra: A " 140 ÉVES BUDAPEST" című előadás. Előadó: Seressné Döller Márta
helytörténész. Helyszín: Budapest, XIII. kerület Váci út 50. Bejárat az utcáról a CIVILEK HÁZA feliratú
ajtónál.
XV. ker. csoport / MÁV Telep Baráti Köre KHE/ : a csoport részt vesz a Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozaton, melynek programjai:

„Magyarázom a házam” program 2012. szeptember 21. (szombat) 15 órai kezdéssel, helyszín:
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve templom (1155, Budapest, mozdonyvezető u.2.) Az épületet
Heintz Béla műépítész tervezte, a templom belső freskóit Leszkovszky György képzőművész tanár
készítette. Majoros Károly cége készítette a színes üvegablakokat, melyek a II. világháborúban nagyrészt
elpusztultak. Harangjait Szlezák Ráfáel öntötte. Orgonáját Marcell Endre építette. Heincz Béla tervezte a
Wekerle telepen a Kós Károly téri templomot is, melyet Munkás Szent József tiszteletére szenteltek fel
1932. június 19-én.
„Vizek városa” program 2013. szeptember 22. (vasárnap) 15 órai kezdéssel, helyszín: LIVA
MALOM (1152. Bp. Aporháza u. 17.). A 15 órakor kezdődő séta találkozási pontja: LIDL PARKOLÓ
(1152 Bp. Régi Fóti út)
A találkozóhelytől kb. 15 perces gyaloglással érjük el az egykori strandfürdő területét, ahol László Tamás
kerületünk Polgármestere tart tájékoztató előadást.

Ezt követően Merk Péter szakértő túravezető mutatja be a helyszínt. A séta körülbelül két óra hosszáig
tart. Figyelem! Javasoljuk a sétán részt vevőknek zárt sportcipő használatát. Mozgásukban
korlátozottaknak ezt a programot nem ajánljuk!
Pesterzsébeti Városvédő Csoport:

Ebben az évben is a Kulturális Örökség Napjai nevű országos rendezvényhez kapcsolódva
épületlátogató sétát szervez. A séta időpontja szeptember 22. (vasárnap) 15 óra. Témája: „A 20-as évek
pesterzsébeti csodái”. A gyülekezés helye: Volt Kossuth Lajos Gimnázium, jelenleg Eötvös Loránd
Szakközépiskola és Szakiskola bejárata (1204 Budapest, Török Flóris utca 89.). Meglátogatható
helyszínek: Volt Kossuth Lajos Gimnázium
Református ház (1204 Budapest, Török Flóris utca 84.)
Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség (1204 Budapest, Ady Endre u. 81.)
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség, Béke temploma (1204 Budapest, Ady Endre u. 89.)
2013. évi kiemelt téma a Budapesti Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódik, azaz a természetes tavak és
folyók hídjai, és az ezekhez kapcsolódó építmények bemutatása. Tekintettel arra, hogy a pesterzsébeti Kis
Duna szakasza jelenleg nem megközelíthető, ezért a Pesterzsébeti Városvédők az Épületlátogató sétát a
most elkészült, a Kis Duna jövőjét tartalmazó tervek ismertetésével fejezi be, amely az Evangélikusok
Gyülekezeti Termében valósul meg. Az Épületlátogató sétát vezeti: Óváry Gábor a Pesterzsébeti
Városvédők csoportvezetője.Október 29. (kedd), 17 óra, előadás: Titkok és rejtélyek néhány
pesterzsébeti épület körül. Előadó: Óváry Gábor, helyszín: Csili Művelődési Központ (1201, Budapest,
Nagy Győry István u. 4-6) November 26. (kedd) 17 óra, előadás: Pesterzsébeti villaépületek. Előadó:
Ettvel Zoltán, helyszín: Csili Művelődési Központ (1201, Budapest, Nagy Győry István u. 4-6)
Promontor-Tétény munkacsoport:

Szeptember 21-én (szombat) a Kulturális Örökség Napjai program keretében kerül megrendezésre – a
Péter Pál Utca és Környéke Polgári Kör szervezésében – a „Vendégváró Péter-Pál utca” rendezvény. A
program keretében megnyitja a kapuit három utcabeli ház, melynek udvara, pincéje látogathatóvá válik
ezen a napon a háziak vezetésével. A Seybold-Garab pincénél a rendezvény idején étel-ital is várja a
látogatókat. A program 10 órakor indul a Szent Péter és Pál kápolnától (Péter Pál utca 1.) egy órás
helytörténeti sétával, melyet Garbóci lászló és Bartos Mihály vezet (ez délután 14 órától megismétlődik).
A sétát követően 11 órától a 16. és 40. számú házba önállóan is betérhetnek a látogatók. A séta a 39. szám
alatti Seybold-Garab pincénél ér véget, ahol a Zsolnay pyrogránittal díszített 260 hl-es, 1895-ben készült
cementhordó is megtekinthető. Az egyes helyszíneken további érdekességek is várják a látogatókat 17
óráig!
Október 9-én (szerda) 17 órakor az egykori budafoki polgár, Somogyi Nusi (1884-1963) színésznő
halálának 50. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki
Könyvtárában Bartos Mihály és Garbóci László magángyűjteményi anyagából.
Október 18-án (péntek) ünnepeljük Promontor (Budafok) településalapítója, Savoyai Jenő (1663-1736)
születésének 350. évfordulóját. A Budafok 1. posta – munkacsoportunk szervezésében – ezen a napon,
rajzos alkalmi postabélyegzőt is használ!
Szeptember hónapban a helyi programok számossága, október hónapban pedig a 3. hétfő hosszú
hétvégéhez való tartozása miatt nem tartunk külön csoport összejövetelt!
November 10-én (vasárnap) 09.30 órakor a Szent Lipót templomban szentmise keretében emlékezünk
meg a Budafok-belvárosi Egyházközséggel közösen a két világháborúban hősi halált halt budafoki
honvédekről, melynek zárásaként közösen megkoszorúzzuk az első és második világháborús
emlékhelyeket.
November 18-án (hétfő) 17 órakor tartjuk soron következő havi összejövetelünket a Klauzál Gábor
Művelődési Házban. Ennek programja később kerül meghatározásra. A rendezvényeinkre mindenkit
szeretettel várunk.

Soroksári Grassalkovich Kör: szeptember 12, 26, október 10, 31,november 14, 28
Minden alkalommal 17 órakor a Közösségi Házban (Bp. XXIII. kerület, Grassalkovich út 154).
Rákoshegyi Bartók Zeneház (XVII. kerület, Budapest – Rákoshegy, Hunyadi u. 50.)
Programjaik a www.bartokzenehaz.hu honlapon olvashatók.

***
TAGTÁRSAINK ÍRJÁK

Jeles évfordulók
Idén ünnepli 75. évfordulóját a Margitszigeti Szabadtéri Színpad. A színpad 1938-ban júniusában
nyitott a Szentivánéji álom c. Shakespeare darabbal, Gózon Gyula és Lukács Margit szereplésével, majd
Újházy György - Bárdos Lajos Szent Margit legendáját adták elő Oláh Gusztáv rendezésében:
„Erős fogadással megfogadta IV. Béla király, hogy ha Isten még egyszer országába visszavezeti, és népét
ismét felemeli, egyetlen lányát neki ajánlja, apácának nevelteti. Fogadásáról nem is feledkezett meg, és
amikor egyetlen leánya, a kicsi Margit a tizedik évét betöltötte, bizony kolostorba küldte. Ott nevelkedett
a király egyetlen leánya, távol az édesanyja jó szavától, távol a díszes és kényelmes palotától. Ahogy nőtt,
növekedett, egyre inkább távolodott a világi hiúságtól, és közeledett az egyházi tanításokhoz. Az apácák
klastromában élt a Nyulak szigetén, amelyet később róla Margitszigetnek neveztek el.”
A következő években a kor legnevesebbjei léptek itt fel: Jávor Pál, Somogyi Erzsébet, Szeleczky Zita,
Gobbi Hilda, Szabó Sándor, Honthy Hanna, Latabár Árpád, Major Tamás, Nádasdy Kálmán,
Medgyasszay Vilma és sokan mások. Az első sikeres időszak 1943-ig, a háborúig tartott, majd 1949-ben a
bombázási károk helyreállítása után nyitották újra. Tersánszky Józsi Jenőtől részletek:” akárki választotta
előadási helynek ezt a zugot, nagyszerűen értett hozzá”, írta a Nyugatban 1938-ban. Kaffka Péter volt ez
a tervező. Szintén az előző szerző írta, hogy a Csongor és Tündében a kalmár kelméit cirkuszi vagy
állatkerti teve szállította. A János vitéz daljátékban pedig Kukorica Jancsinak eleven juhászkutya ugrált, a
huszárok igazi tüzes paripákon vágtattak a színen, sőt kis tavat is berendeztek, melybe a rózsát dobhatta.
Ezek már legendák. Játszották itt a Bajazzókat, a Faustot, a Parasztbecsületet, a Három a kislányt, Ahogy
tetszik és sok csodálatos művet. Mendelssohn, Schubert és több híres zeneszerző zenéjét hallgathatta a
nagyérdemű. A műsorok alatt a Víztorony tetejére felhúzták a zászlót, úgy, mint a Globe Színházban volt
szokás. Nyaranta a Nemzeti Színház és az Operaház előadásaival kiköltözött a szigetre. De
vendégszínészek és rendezők is megjelentek. Pl. Hans Meissner a frankfurti állami színházak főrendezője
állította színpadra a Tell Vilmost Schillertől. A játszóhelyet ma működtető Szabad Tér Színház Nonprofit
Kft az évforduló alkalmából egész nyáron tárlatot rendez be Színház a lombok alatt címmel a 102 éves
Víztorony aljában. Az eredeti anyagot a Színháztörténeti Múzeum őrzi.
A mostani, jubileumi felújítás tervezője Lente András építész. Többek közt a régi, zenekart védő tetőt
kellett kicserélni. (Ez az óriás félkör alakú tető, a legnagyobb ilyen szerkezet az országban. Külön gépet
vásároltak a legyártáshoz, és a darabokat hegesztéssel állították össze.) A világítástechnikát is
modernizálták. Megnövelték a színpadot, fehér székekre
cserélték a régieket. Kijavították a vizesblokkok
szigetelését. Előzőleg 1970-es években történt kisebb
felújítás. Az újonnan, 700 milliós összegből átadott 3300
személyt befogadó színpad június10 és szeptember10 között
várja a látogatóit.
Az idei évadból néhány előadás: Puccini: Pillangó
kisasszony, Máté Péter és Cserháti Zsuzsa: Egy darabot,
István a király –opera-koncert-, Edvin Marton műsora,
Báthori Erzsébet musical-opera, Macskák és több külföldi
koncert, látványos show, klasszikus balettek.

Néhány adat a legendás Margit-szigetről, Budapest legszebb szigetéről és egyben hazánk legszebb
parkjáról: A szigetet először 1225-ben említi oklevél. A 2,5 km hosszú, 500 m széles, 96 hektáros terület,
a Duna hordalékkúpja valaha három szigetből állt (Fürdő-, Festő- és Margitsziget). Már a rómaiak
idejében is ismert volt, az északi Fürdő szigetet hajóhíd kötötte össze Aquincummal. Árpád-házi
királyaink alatt vadaskertnek használták, Imre királyunk (1196-1204) is itt alakította ki rezidenciáját.
Később IV. Béla a domonkosoknak kolostort építtetett és Margit leányát 10 éves korától itt
nevelték. Ő 1271-ben történt haláláig itt élt a szigeten. (Ráskai Lea kódexmásoló és domonkosrendi
apáca gyűjtötte össze és írta meg a Margit-legendát, aki 1510-22-között tartózkodott a szigeten.) Margitot
1943-ban XII. Pius pápa avatta szentté.
A Margitsziget parkosítása József nádor (1795-1847) idejében indult, Tost Károly főkertész
vezetésével, aki Schönbrunnban tanult, és itt mintegy 300 fafaj meghonosítását tervezte. Ekkor a
korábban Urak-, majd Nyulak-szigetének neve Palatinus-sziget volt. Már akkor is festői táj lehetett.
1814 októberében a Napóleon elleni Szent Szövetség uralkodói is ellátogattak ide.
A kolostorromok feltárását a két világháború között kezdték. Az 1960-as
években F. Róth Rózsa irányításával, majd az 1990-as években Írásné Melis
Katalin régész vezetésével folytatódtak. A premontrei Szent Mihály kápolna
román-kori alapokon épült. Feltárását 1923-ban a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa rendeletére Zielinszky Szilárd kezdte el, majd a rekonstrukciót Lux
Kálmán végezte. 1882-től az új főkertész Magyar György volt, akinek
idejében a Japánkert létesült, és a rózsakertben több ezer rózsát ültettek el.
1911-ben ifj. Ray Rezső és Zielinszky Szilárd tervezésében átadták az
57 m magas (vasbeton) Víztornyot. Ez már nem az eredeti funkcióját tölti
be, hanem kiállító térként és remek körpanorámás kilátóként funkcionál.
Látványa, kulturális szerepe a melléje épült Szabadtéri színházzal kivételes
egységet alkot.
1921-től Petz Gyula rendezési tervét fogadták el, és a régi platánok,
gesztenyék, hársak, fekete diók stb. mellé újabb fasorokat ültettek.
Zsigmondy Vilmos 1866. évi fúrásai 43 oC-os vizet hoztak a felszínre.
Ekkor kapta Ybl Miklós a megbízást a Margit-fürdő megépítésére, a vendégek elhelyezésére pedig
hamarosan a Nagyszálló (Grand Hotel) is elkészült, mindkettő neoreneszánsz stílusban és igen kényelmes
kivitelben. A déli részen megnyílt az Alsó vendéglő, ez is Ybl 1867-70-es évek közötti munkája, 1930-tól
Casino lett. (Helyén, régen a johanniták vára állt.) A Margit-fürdő a háborúban megsemmisült. A régi
Nagyszálló (1926-ban Walder Gyula bővítette) közelében 1979-ban megépült 206 szobás modern,
ötcsillagos Thermál Hotel is, (Kéry György tervezte, belső építésze Petrilla György) ami világhírű
gyógyászati centrum (70 oC-os gyógyvízre épült.) A sziget budai oldalánál 1930-ban Hajós Alfréd
(1878-1955, 135 éve született) első olimpiai bajnokunk (1896 Athén 100 és 1200 m úszásban)
megtervezte a Nemzeti Sportuszodát, ami 1937-ben Csonka Pál tervei szerint műugró-, majd 1958-ban
külső gyakorlómedencével bővült. 1919-ben nyitották meg a „mindig teli” Palatinus Strandfürdőt,
amely id. Janáky István és Masirevits György építészek munkája, és már 1921-ben, majd 1937-ben
bővítették. (A The Guardian újságírója a napokban javasolta „a világ 10 legjobb strandja” közé
beválasztani.) A sziget északi végén elhelyezkedő Zenélő kút (jelenleg felújítás alatt) Bodor Péter székely
ezermester 1820-as alkotása után készült 1936-os másolat.
A ferencesek kolostora mellé József nádor nyári lakot is építtetett, ami később szállodaként
funkcionált. Jeles lakói voltak: Krúdy Gyula, Bródy Sándor, Szép Ernő és mások. Arany János idős
korában a tölgyek alatt szeretett pihenni, elvonulni a város zajától. A híres tölgyekből 11 ma is áll.
Arany szobra is itt van elhelyezve, Stróbl Alajos alkotása. Az 1966-68 között létesített Művészsétányon
más híres nagyjaink szobrait, főleg mellszobrokat láthatunk. Sajnos többet megrongáltak, elloptak. A
vízesés és a közelében lévő Japánkert szép látvány, itt találjuk Csikász Imre ülő leány szobrát a tóban, a
tavirózsák között. A kis Vadaspark is rendkívül népszerű.
A sziget déli bejáratánál áll Kiss István szobrásztól az 1972-ben átadott Centenáriumi emlékmű, a

három város egyesítésének 100. évfordulójára. A mellette lévő szökőkút 1962-ben indult be először, most
újították fel. A szigeten a sportolni vágyók számára körbefut az 5300 m-es (1/8-ad maraton hossz) igen
népszerű rekortán futópálya. A sziget délen a Margit híd, északon az Árpád híd határolja. A 607,6 m
hosszú, hatnyílású Margit hidat 1876-ban adták át, Ernest Gouin francia mérnök tervei és a Societé de
Construction de Batignoles cég kivitele alapján. 2009-11-ben az UVATERV felújította, szélesítette. A 70
m-es bekötő szárny 1901-ben lett kész. (Terv Eckermann Ede, kivitel Zsigmondy Béla.) Korábban
hajógőzösökkel (Sirály, Vidor stb.) lehetett a szigetre eljutni. A 928 m-es Árpád hidat csak 1950-ben
adták át, tervezője Dr. Széchy Károly volt, de a híd építése már 1939-ben elkezdődött Kossalka János
akkori tervei szerint. A lóvasutat József Károly főherceg (József nádor és Mária Dorottya fia) építtette.
1871-től 1928-ig szolgálta a látogatókat. A 85. évfordulón, nyáron, rövid szakaszon újból jár az
„egylovas nosztalgia lóvasút” (a Vasúttörténeti Park szervezésében). A feljegyzések szerint a szigeten az
árvizek számos esetben (1212-ben, 1267-ben, 1811-ben, 1838-ban, 1956-ban, 2013-ban) a növényzetben
nagy károkat okoztak. A szigetet 1908-ban 11 millió Ft-ért vásárolta meg József Ágost főhercegtől a
Fővárosi Közmunkák Tanácsa, és a Pénzalap tulajdonába került. Az 1949-es államosítás óta bárki
látogathatja.
Az idei Kulturális Örökségnapok programja (VIZEK HÁZAI) első szombatján, 2013. szeptember
21-én, 10 órakor találkozunk a Margit hídról leágazó szárnyhídon. A tervek szerint kb. 3 órás
kellemes sétát teszünk, mialatt megtekintjük az itt említett sok szép látnivalót.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok.
dr. Horváth Péterné
***
Kulturális Örökség Napjai Pesterzsébeten

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti csoportja a nyári
szünet után szeptemberben egy Épületlátogató sétával folytatja az
év második felének programját. A Pesterzsébeti Városvédőknél az
épületek részletes bemutatásának már hagyománya van, amely nem
csak a vetített képes előadások formájában valósul meg, hanem
ténylegesen, egyes különleges épületek és utcarészletek bejárásával.
Ezek a séták a Kulturális Örökség Napjai nevű országos
rendezvényekhez kapcsolódnak. Az országos rendezvények célja
településeink épületeinek és a hozzá tartozó szellemi kulturális
örökség bemutatása.
Az első Épületlátogató séta 2011. szeptember 17-én valósult meg és
a „Budapest legszebb főutcája” címet viselő Kossuth Lajos utca néhány romantikus épületére
szerveződött. (A virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen a Kossuth Lajos utca 2010-ben
„Budapest legszebb főutcája”, címet nyerte el. Az esemény emléktáblája a Kossuth téren látható.) Ezen a
sétán, néhány száz méteren belül, öt pesterzsébeti épület értékeit ismerhette meg a mint egy 100 fős
csoport. A legnagyobb érdeklődést a Böhm Henrik és Hegedüs Ármin által tervezett, szecessziós stílusú
Városháza épületének bejárása kísérte. A látogatók a Városháza díszteremében megtekinthették a
korábban Pesterzsébeten működő Átlók nevű művészcsoport egyik alapítójának, Rátkay Endrének a
Szinopszis című monumentális festményét, valamint az épület egyéb nagyméretű festményeit, a
lépcsőházban fotósorozatot láthattak, melyet Czuni Imre Aranykezű mester címmel kitüntetett fotós
készített a Pesterzsébeti Városvédők megbízásából, továbbá a folyosókon a Pesterzsébeti Múzeum
kiállításában is gyönyörködhettek a látogatók, amely Pesterzsébet szellemi értékeit tartalmazta.
Az ez évi Épületlátogató séta megszervezése az év elején megkezdődött és célul tűzte ki az 1920-as

években megépült pesterzsébeti különleges épületek bemutatását. Ebben az időszakban Pesterzsébet
központja a Mikulás domb környékére koncentrálódott, itt épült fel – többek között – a nemzetközileg is
elismert Jánszky Béla – Szivessy Tibor tervezőpáros által megtervezett három épület és az Óváry Arthur
helyi építész által megtervezett neoromán stílusú evangélikus templom és parókia. A felsorolt tervezők
műépítész képesítéssel rendelkeztek, 1884-ben születtek és feltételezhetően évfolyamtársak voltak.
Az idei séta részletes programja fentebb, a Pesterzsébeti csoport programajánlója között olvasható. A
2013. évben az országos szervezésű rendezvény kiemelt témája a Budapesti Víz Világtalálkozóhoz
kapcsolódik, azaz a természetes tavak és folyók, hídjai, és az ezekhez kapcsolódó építmények bemutatása.
Tekintettel arra, hogy a pesterzsébeti Kis Duna szakasza biztonságosan jelenleg nem megközelíthető,
ezért a Pesterzsébeti Városvédők az Épületlátogató sétát a most elkészült, a Kis Duna jövőjét tartalmazó
tervek ismertetésével fejezi be, amely az Evangélikusok Gyülekezeti Termében lesz megtartva. A fővárosi
fejlesztések egyik iránya lehet a kihasználatlan természeti adottságok fejlesztése és használatba vétele.
Ilyen a Kis Duna pesterzsébeti szakasza is, amely olyan közterületté alakítható, mint a Római-part, vagy a
Kopaszi-gát. Az Épületlátogató sétát vezeti: Óváry Gábor a Pesterzsébeti Városvédők csoportvezetője.
A rendezvény egyik legérdekesebb állomása a népi szecessziós stílusú Török Flóris utcai, volt
Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium lesz, amely jelenleg Eötvös Loránd Szakközépiskola és
Szakiskola néven működik, vezetője, Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva igazgató asszony, aki a rendezvény
lelkes támogatója lett. Az épület jelenleg két részből áll: a klasszikus régi épületből és a bővítményből,
amelyet a kor diktált, mint a műhely, a tornaterem és a számítógépeket tartalmazó termek.
Különleges látványosságnak számít a folyosón megtalálható, 20-as években elhelyezett falikút, az eredeti
tetőszerkezet gerendázata, az épület tetején kialakított kilátó torony és a kilátóból megtekinthető
panoráma."
Óváry Gábor

SZÜRET a SVÁBHEGYEN
Játékos múltidézés musttal és borral a Jókai-kertben (Költő utca 21).
2013. október 4-én délután 15 órától
Az idei, immár harmadik Költő utcai szüretet annak jegyében s örömére tartjuk meg Jókai Mór legendás
kertjében, hogy immár több mint 800 oltványt telepített el a nagy mesélő szőlősének helyén a Kadarka
Kör. Az öt éve alakult asztaltársaság programja: újraalkotni a hajdan híres Budai Vöröst, a régi Pest-Buda
remek borát – bő száz év szünet után. A telepítéssel párban épült a terület tanösvénnyé formálása, a
kertrész most bejárható tőkesorait kínálja az ország legkülönbözőbb borvidékeiről érkezett állománynak,
amelyek így, együtt alkotják Kadarkáink kertjét, az első területet a klasszikus Budai Borvidéken, ahol újra
megjelent a bornak rendelt szőlő.
A Jekl Pincészet (Villány), a PTE Szőlészeti Kutatója (Pécs), a Heimann Családi Birtok (Szekszárd), a
Szentesi Pince (Nadap), Gál Lajos (Eger), a Wine Princess (Arad-Ménes), a Dula Szőlőbirtok és
Borgazdaság (Eger), a Frittmann Borászat (Soltvadkert), Polgár Zoltán Pincészete (Villány), a Sauska
Pincészet (Villány), a Vida Családi Birtok (Szekszárd), Hagymási Jószef (Eger), a Hetényi Pincészet
(Kerekegyháza), a Mészáros Pál Borház (Szekszárd), a Bodri Pincészet (Szekszárd), Bősz Adrián
Pincészete (Szekszárd), a Kétszabó Pincészet (Monor), a Halmosi Pincészet (Szekszárd), a Sümegi és Fiai
Pincészet (Baja – Hajós), a Takler Pince (Szekszárd) és Walter Gyula Szőlőgazdasága (Pécsvárad)
ajándékozták meg Jókai rekonstruált szőlőskertjét a saját dűlőikről származó oltványokkal eddig,
november végén telepítjük el a Maurer Pincészet (Hajdújárás), a Dimenzió Borászat (Kecskemét)
oltványait – s ezzel befejeződik a telepítési program ezen a kincset érő területen. A programot támogatja a
Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest XII. kerület, Hegyvidék Önkormányzata, szervezi a
Kadarka Kör és vállalkozása, a Budai Kadarka Nonprofit Kft., a Budapesti Városvédő Egyesület, a Petőfi

Irodalmi Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a Kadarka Szalon.
Maga a program: szüreti játék. A Jókai-féle majorudvaron berendezett fogadópontra hordanak fel
Kadarkáink Kertjéből mintegy 200 kilogramm szőlőt a taposókádakba sváb viseletbe öltözött legények
faputtonyokban, hogy a viseletbe öltözött leányok levére tapossák. (Két kisebb kádban a gumicsizmával
felszerelt kisgyerekek is megismerkedhetnek ezzel a speciális koreográfiával). A java a kitaposott
szőlőnek a káciba kerül, de egy része a présbe, amelynek mustját, amíg tart, a közönség is
megkóstolhatja. A héján áztatott, káciban csömöszölt kadarka-kékfrankos-csóka bogyókból ismét bor
készül majd a jövő évi szüretre, az újra palackozott Budai Vörös. Jövőre megkóstolhatják, ahogy most
idén a tavaly taposott, s Somlai Ferenc budakeszi borosgazda pincéjében borrá érett Budai Vörös fűszeres
kortyait. Rác és sváb nemzetiségi hagyományőrző fellépők produkciói színesítik az eseményt, a
teljes műsor moderálását a jelmezes Jókai Mór és Laborfalvi Róza vállalták. Akik a taposni hozott
szőlővel: kadarkával, kékfrankossal, csókával ajándékozták meg a programot, érdeklődő vendégeinknek
bemutatják a saját kadarkáikat is, palackjait kedvezményes áron vásárolhatja meg a Svábhegyi Szüret
közönsége.
A hely, ahol járunk – ahol a történelmi kertet a Kadarka Kör berendezte – a látványnak, az élménynek
páratlan együttesét kínálja minden ide látogatónak. A Duna Ipoly Nemzeti Park kezelésében élő és
virágzó természetvédelmi terület maga is lenyűgöző minden évszakban. A Jókai régi szőlőse helyén
újratelepített szőlőtábla felső pontjáról, partjáról pazar kilátás nyílik egész Budapestre. A régi
majorházban rendezte be Jókai-emlékszobáját a Petőfi Irodalmi Múzeum. És mindezeket összerendezve
azt tervezi a Hegyvidék, a DINPI és a kezdeményező Kadarka Kör (annak nonprofit társasága), hogy
kialakítja itt a BUDAI BORPANORÁMA intézményét: felépítve a főváros és Hegyvidék új vonzó
élménycentrumát, amely a borélvezetet a kultúra és az épített, a természeti táj értékeinek élvezetével
egyesíti az ide látogatók örömére. De ez már egy másik történet. Legalább két esztendőt várni kell a
sikeres programzárásra. Akkor meg már talán kereskedelmi forgalomba is kerülhet az újjászületett Budai
Vörös, Budapest idegenforgalmának exkluzív ajánlata.
Buza Péter
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„FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT”
Mint 21 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak:

MIT GONDOLSZ? MIT LÁTSZ? MIT SZERETNÉL? MIRE VAGY BÜSZKE?

1.MELYIK AZ A NEVEZETES ÉPÜLET, EMLÉKMŰ, SZOBOR, NÉPI EMLÉK, SÍREMLÉK, ÉPÍTETT VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK A
LAKÓHELYEDEN, TELEPÜLÉSEDEN,
AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A BARÁTAIDNAK IS MEGMUTATNÁL?
2.MELYIK AZ A RÉGI HASZNÁLATI TÁRGY, MEGŐRZÉSRE ÉRDEMES IPARTÖRTÉNETI
VAGY KÖZLEKEDÉSI EMLÉK KÖZVETLEN KÖRNYEZETEDBEN,
AMIT SZERETNÉL, HA MINDENKI MEGISMERNE?
3. NAGYAPÁM MESÉLTE… - RÉGI EMLÉKEK, TÖRTÉNETEK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK

ÍRD MEG, FOTÓZD VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, MI KIÁLLÍTJUK!

Ha a fenti témák közül valamelyik megtetszett, úgy mutasd be, hogy azt a legjobb barátod
is megértse, és az is, aki tőled távol, a „net” előtt ül. Bátran fogalmazd meg gondolataidat
akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár prózában, akár egy CD-re rögzített
zenei alkotásban.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló
véleményeket (Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet mellékletek nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához
kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linó- és fametszet, makett, stb.)
készülhetnek. Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
A pályázatok elbírálása korcsoportonként és témakörönként külön-külön történik.

Kérlek, ne küldj fél m3-nél (50cm x 50cm x 50cm) nagyobb, 10 kilónál nehezebb makettet, mert
nem tudjuk mozgatni, tárolni, bármilyen szépek és érdekesek!
A pályázatokon kérjük olvashatóan tüntessétek fel a pályázónak és iskolájának nevét, címét, életkorát, a
témakör sorszámát, e-mail címét, vagy telefonszámát, ha van !
A pályázati felhívást add tovább minél több barátodnak, ismerősödnek!

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 15.
Kérjük, tartsátok be a határidőt!

Amennyiben a pályázatokat szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!
(A visszakért pályázatokat és a Díjátadón át nem vett ajándékokat a Kiállítás után a Szövetség irodájában
átvehetitek előzetes telefonos megbeszélés alapján, visszapostázásra nincs lehetőség!)

Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. vagy
Postacím: 1531 Budapest, Pf.: 22
AKI DÍJAT NYER, ÉRTÉKES KÖNYVEKET, VAGY JÁTÉKOT KAP!

A LEGJOBBAK pedig egy remek csapatban, egy pompás helyen, érdekes értékőrző
munkában vehetnek részt kedvezményesen jövő nyáron a VFSZ által szervezett
Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban!
A pályázatok értékelésére 2014. tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség várhatóan:
2014. április-májusában lesz a Budai Várban, a Budapesti Történeti Múzeumban.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Szövetség irodájában:
Tel.: 06-20-771-21-75, illetve e-mail-en:

hungarianostra.iroda@gmail.com

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

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

UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
HORVÁTO., KRK SZIGET
NAGYVÁRAD
5 nap 4 éj, busz, idvez. 4 éj
Busz, idvez., 09.29. 5890 Ft/fő
**szállodában svédasztalos félp.,
ajándék esti és nappali KRK
városlátogatás
09.15-19. 44900 Ft/fő
SZABADKA-NOSZA-PALICS
Busz, idvez., ebéd
OLASZO., JESOLO 5 nap 4 éj 10.05. 5990 Ft/fő
Busz, idvez., 4 éj
***szállodában, félpanzióval,
ajándék Padova-Treviso
kirándulással
09.18-22. 51900 Ft/fő

BÉCS ÉS AZ OPERAHÁZ
Busz, idvez., 10.05. 5490 Ft/fő

PANNONHALMA-ZIRC
Busz, idvez., ebéd 10.12
5990 Ft/fő
GARAM MENTI KISKÖRÚT
Busz, idvez, ebéd
10.12. 4990 Ft/fő
SIMON-JÚDA NAPI VÁSÁR
PÁRKÁNYBAN
Busz, idvez. 10.12. 3490 Ft/fő

ESZTERGOM-PÁRKÁNYSZENTENDRE
Busz, idvez., középkori ebéd
11.2.3490 Ft/fő
KASSA (RÁKÓCZI-MÁRAI)
Busz, idvez., helyi vezetés
11.3. 5990 Ft/fő

MAGAS TÁTRA-DUNAJECZNEDECZ VÁRA 3 nap
Busz, idvez., kirándulások, 2 éj
***szállodában reggelivel
09.20-22. 27900 Ft/fő
SZLOVÉNIA KINCSEI 3 nap
Busz, idvez, kirándulások, 2 éj
***szállodában, svédasztalos
félp.,
09.27-29. 34900 Ft/fő
ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI
Busz, idvez., kirándulások, 4 éj
***szállodában, svédasztalos
reggelivel, wellness használati
lehetőséggel
10.19-23. 39900 Ft/fő
PRÁGA-KÖNIGSTEINKUTNA HORA 4 nap
Busz, idvez, kirándulások, 3 éj
***szállodában, reggelivel
10.19-22. 42900 Ft/fő
ZAKOPANE-WIELICZKAKRAKKÓ-LŐCSE 3 nap
Busz, idvez., kirándulások, 2 éj
***szállodában, reggelivel
10.25-27. 27900 Ft/fő
FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
Busz, idvez., 09.08. 4490 Ft/fő
KOMARNO-VÁRGESZTESTATA Busz, idvez., ebéd

BÉCS ÉS AZ OPERAHÁZ
Busz, idvez., 10.05. 5490 Ft/fő
MORVAORSZÁGI
KASTÉLYOK
Busz, idvez., 10.05. 6990
Ft/fő
SELMECBÁNYASZENTANTAL-LÉVA
busz, idvez. 10.05. 4490 Ft/fő
MARIAZELL
Busz, idvez., 10.05. 6990 Ft/fő
PÉCS és a ZSOLNAY
NEGYED
Busz, idvez., 10.05. 5490
Ft/fő
ARAD-MAKÓ
Busz, idvez., 10.06. 5990 Ft/fő
EISTENSTADT-FERTŐD
Busz, idvez., 10.06. 5490 Ft/fő
IPOLYMENTI KISKÖRÚT
Busz, ivez., ebéd, üdvözlő ital,
kemencében sült lepény, Tájház
belépő 10.06. 4790 Ft/fő
OCHTINA-CSETNEKRIMASZOMBAT
Busz, idvez., ebéd, kávé
10.06. 6290 Ft/fő
DOMICA-SZINPETRIAGGTELEK
Busz, idvez, ebéd
10.06. 6190 Ft/fő
BAJMÓC-KÖRMÖCBÁNYA
Busz, idvez. 10.12. 5290 Ft/fő

ZEBEGÉNYNAGYBÖRZSÖNY
SAHY-NÓGRÁD
Busz, idvez., ebéd
10.13. 4490 Ft/fő

SZABADKAI PIAC ÉS A
BELVÁROS Busz, idvez.
11.09., 12.07. 4990 Ft/fő
BÉCS-SCHÖNBRUNN
Busz, idvez., 11.09., 5790 Ft/fő

SZEGED-ÓPUSZTASZER
Busz, idvez. 10.13. 4990 Ft/fő
FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓRMARTONVÁSÁR busz,
idvez., ebéd
4990 Ft/fő
KISBÉR-VÁRGESZTESMAJKPUSZTA busz, idvez,
ebéd
10.19. 5790 Ft/fő
VERESEGYHÁZGÖDÖLLŐMÁRIABESNYŐ
busz, idvez, ebéd
10.20. 4590 Ft/fő
VARASD-CSÁKTORNYA
Busz, idvez., 10.23. 5990 Ft/fő
BÉCS ÉS HÍRES
TEMPLOMAI
Busz, idvez.. 10.23. 5490 Ft/fő
KASSA-EPERJES
Busz, idvez. 10.23. 6390 Ft/fő
NYITRA-KISTAPOLCSÁNY
Busz, idvez. 10.26. 4990
Ft/fő
SZKLABONYA-SZÉCSÉNYHOLLÓKŐ busz, idvez., ebéd
10.26. 5290 Ft/fő

POZSONY ÉS DÉVÉNY
VÁRABusz, idvez. 10.12.
4990 Ft/fő

MÁRTON NAPI LIBANAP
Busz, idvez., háromfogásos
libaebéd, vidám műsor, élőzene,
tánc 11.16., 11.17. 6490 Ft/fő
BÉCS-HEINDL CSOKI
MÚZEUM
Busz, idvez. 11.23. 5690 Ft/fő
BETLÉR-ROZSNYÓKRASZNAHORKA
Busz, idvez, ebéd, kávé
11.24. 5490 Ft/fő
ANDRÁS NAPI
DISZNÓTOROS
Busz, idvez., háromfogásos
disznótoros ebéd, vidám műsor,
élőzene, tánc 11.30. 6190 Ft/fő
ÁDVENT BÉCSBEN
Busz, csoportkísérő
11.30., 12.06., 12.13. 4990
Ft/fő
ÁDVENT BÉCSBEN ÉS
SCHÖBRUNNBAN
Busz, csoportkísérő
12.07., 12.14. 5790 Ft/fő
ÁDVENT POZSONYBAN
Busz, idvez.
12.07., 12.14. 4990 Ft/fő
ÁDVENT KASSÁN
SZÍNHÁZLÁTOGATÁSSAL
Busz, idvez., SZÍNHÁZJEGY
12.14. 7790 Ft/ft

A programváltozás jogát partnereink és egyesületünk is fenntartja!
Telefon, fax: 321-1696
e-mail:

budapesti@varosvedo.hu

Összeállította: Somodi Anett

OTP 11705008-20092737-00000000
honlap:

www.varosvedo.hu

Adószám: 19729224-1-43
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
A kiadásért felelős: Ráday Mihály

