
 

1 
 

 
ÉRTESÍTŐ 

a Budapesti Városvédő Egyesület lapja                     

                   
2016. szeptember-október-november 

XXXIV. évfolyam, 3. szám 
 
 
Tisztelt Barátaink,  
 

Sikeresnek mondható a Város és Faluvédők Szövetsége XXXV. Országos Találkozója, amelynek 
Várpalota adott helyszínt. Valóban izgalmas maga a palotavár, amiről részletesen írtam az Interpress 
Magazin (IPM) augusztusi számában. A találkozón az ország minden részéből jöttek a városvédő 
faluszépítő társak, volt, aki Pozsonyból jött, volt, aki Beregszászról és volt, aki a Partiumból és a 
Bánságból. A tapasztalatok átadása mellett fontos dolgokról volt szó a plenáris üléseken és a szekciókban.  
A Város és Faluvédők Szövetsége által évről évre meghirdetett pályázatának idei anyagaiból készült 
gyerekkiállítás tablói mellett ott voltak a Budapesti Városvédő Egyesület kiállítása is. Az Europa Nostra 
díjas épületek tablóit mutattuk be, amelyeknek a megújítása éppen most van folyamatban, Surányi András 
és Millisits Máté dolgoznak rajta. 

Az Europa Nostra díjakért nagyon keményen harcoló, Winkler Gábor emlékére - aki, sajnos már 
nem lehet, köztünk - konferenciát rendeznek október 24-én Győrött az ő munkásságának (egyik) 
eredményeképpen megmaradt Frigyes-laktanyában, ahol szó lesz többek között Winkler jelentős 
szerepéről az ICOMOS-ban, a Hungaria Nostraban, a magyar épített örökségért küzdő civil 
szervezetekben. 

A Budapesti Városvédő Egyesület részt vesz továbbra is a Városliget megmentéséért folyó 
küzdelemben. „A Liget maradjon liget” című leporellónkat megújítottuk, javítottuk, hozzáférhető az 
Egyesületben. Az IPM hasábjain, a szeptemberi és októberi számban kétszer nyolc oldalon olvasható sok 
érdekesség a Liget múltjáról, jelenéről és tervezett jövőjéről. 
Készülünk valamennyien arra a koncerttel egybekötött tüntetésre, melyet a budapesti zöldfelületek 
megvédése érdekében rendeznek, rendezünk, mint résztvevők, mi is. Az eseményre szeptember 24-én 
szombaton kerül sor. 

Szó esik majd a Római part ezerötszáz fája kivágásának tervéről, az Orczy kertről, a már kivágott 
József nádor téri fákról, a Kossuth tér fáiról, amelyek már nincsenek és persze a Városligetről. Ahol a 
jelentős mértékű beépítés – bár a propagandája egészen másról szól – jelentősen csonkítani fogja Európa 
első közparkját, vagyis mindannyiunk Városligetét. A tüntetésre, avagy a koncertre a Hősök terén kerül 
sor, de a gyülekezés helyszínéről, az Erzsébet térről indul majd a séta és az Andrássy úton halad végig. 
Ehhez az útvonalhoz csatlakoznak azok, akik az Orczy kert felől, érkeznek, és azok is, akik a Római part 
felől, jönnek majd. 
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Reméljük, az egyesület tagjai minél többen részt vesznek ezen a megmozduláson, hiszen 
mindannyiunk érdeke az, hogy a budapesti fák és a zöld területek megmaradjanak. 

Sikeres volt a - Buza Péter kezdeményezésére - rekonstruált Illés-kút újjászületésének 
megünneplése augusztus 21-én az Orczy-kert előtt. Ugyancsak Egyesületünk részvételével szerveződik a 
már hagyományos „Szüret a Svábhegyen”. Október 7-én, pénteken délután oda is várjuk kedves 
tagtársainkat. 
 

Ráday Mihály 
elnök 

 
 
 

 
 

A Múzeumkert is „megújul”? 
 

 
 
 
Olvassuk, halljuk a napjainkban zajló építkezések előtt megszokott szavakat, és félelem költözik a 

szívünkbe. A Kossuth tér, a Ludovika tér, a Dagályfürdő, és legújabban a Vidámpark műemléki 
épületeinek „megújítása”, vagy a Városligeti „tervek”, ötletelések, bizony nem sok jóval kecsegtetnek. 
Örvendetes, hogy ötletpályázatot írnak ki a rekonstrukcióra, de még nem biztos, hogy teljesül a 
kormányóhaj, miszerint a Magyar Rádió épületeibe, illetve a Károlyi Kastélyba költözik az Országos 
Széchenyi Könyvtár. Ezen épületek pedig a Nemzeti Múzeum vagyonkezelésébe. Az egész építkezés 
pedig, mint kiemelt beruházás, kikerül az ország hatályos jogszabályai és a józanész, valamint a szakmai 
kontroll alól. 

Különösen kikerül a szakértő kertészek és tájépítészek kezéből, akiket újabban arra használnak, 
hogy terveikkel igazolják az igazolhatatlant. Az igazgató már nyilatkozik is: a beteg, öreg fák eltakarják 
az épületet, nem lehet kilátni (az elfüggönyözött) ablakokból. „ökológiai sivatag” a kert. Tudjuk, hogy 
ezek a mondatok ágyaznak meg a fák pusztításának. 
„Feltételezzük”, hogy az eredeti Petz Ármin féle kertből már egyetlen fa sem él itt!? 

Közös jellemzője a kiemelt beruházásoknak, hogy feltételezéseken alapulnak. Ha arra van 
szükség, hogy a favágásokat akarjuk indokolni, majd gyorsan romlik a fák állapota és élet és 
vagyonvédelmi ürüggyel kivágják őket. Van hozzá mindenre elszánt faírtó szakértőjük is. 
Felfoghatatlan számomra, hogyan fordulhat elő, hogy egy fa akkor lesz „értékes” megőrzésre alkalmas, 
ha már komódot vagy csizmahúzót faragtak belőle. Akkor múzeumot, skanzent építenek köré, kutatják, 
hogy ki, mikor készítette, mi célból, melyik szobában tartották, stb. 
Hogy ezeket hatalmas fából készítették, azt hány éves korában vágták ki, és milyen fából faragták, arról 
legtöbbször szó sem esik. 

Nézzük, hogy milyen események tanúi a Múzeumkertben élő fák! Hátha elgondolkodik rajta 
néhány múzeumigazgató, hogy a Nemzeti Múzeum épületén kívül is van egy múzeum! Élő, lélegző, 
oxigéntermelő, árnyat adó…múzeum. 

Valószínű, hogy a kert legidősebb, legvastagabb törzsű fája elsőnek kerül veszteséglistára. 380 
cm-es derékbőségéből kiszámolható, hogy 1860-65 körül ültethették. Akkor, amikor Demidoff Kornélia 
az első padokat ajándékozta a kertnek, amikor az Ybl Miklós tervezte kerítést építették, Amikor Berzsenyi 
és Kazinczy szobrát elhelyezték itt az emlékezők. Ő ugyanis egy hatalmas bálványfa. Mai tudásunk 
szerint invazív fa, tehát rajtam kívül senki nem fogja sajnálni, pedig igaz üldözője vagyok az invazív 
fáknak. De büntethetjük-e az első kínai jövevényt azért, mert mi nem gondozzuk a közterületeket, ez a 
szegény bálványfa meg mindenütt megtelepszik? Nem tudok róla, hogy lenne hasonló méretű bálványfa 
az országban. Kár lenne érte. ( A 2. helyezett 340 cm-es törzskörfogattal, is 1880-körül születhetett.) 
1882-83-ban Báró Eötvös Károly és Mikszáth Kálmán a tiszaeszlári vérvádról beszélgettek a szomszédos  
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Képviselő ház ablakmélyedésében, és együtt nézegették a csenevész szilfákat. Ma a legidősebb 

„csenevész” hegyi szil 335 cm törzs körfogattal a homlokzat szépségének feltárulását akadályozza, és 
túlnőtt a múzeumon. Gyönyörű, és egészséges! 1876-ban ültethették a 350 cm-es platánt, amikor a régi 
képviselő házba végre bevezették a vizet. A 285 cm körfogatú japánakác már tanúsíthatja, hogy 1902-ben 
kiköltöztek a Képviselőházból a képviselő urak, és birtokba vették a mai Parlamentet.1893-ban Arany 
János szobrának fogadására érkezhetett a 305 cm-es szil és a platán. Száz éve, amikor innen temették el 
Görgey Artúrt, beköltözött az az akác, mely 250 cm-es körméretével tiszteletet parancsol és egyedülálló 
teljesítmény az akácoknál. Megítélése kettős lehet, mert botanikailag invazív, de mert lelkünknek kedves 
ez az amerikai, hungarikum lett. Nem lehet tudni, mit gondolnak róla azok, akik szerint a kert fáinak 
40%-át ki kell vágni. 

A Harmincas években több szilfa, japánakác és gingko került ide. Egy időben a Garibaldi és a 
Herman Ottó szobrokkal. Néma hátteret biztosítottak Klebelsberg Kunó temetéséhez. 
1942-ben került olasz tulajdonba a régi képviselőház és költöztek be a fekete diófák a Bródy Sándor utcai 
oldalra. 

Nem akarok rágondolni sem arra a korra, amikor múzeumba kerülnek azok a lócák, sörpadok és 
sámlik, amelyekhez a fákat a fővárosi parkokból éppen napjainkban vágják ki. Vajon a kis tárgybemutató 
táblákon megemlítik, hogy pl. Ez a szilfa élt 135 évet, azért nem 400-at, mert valakinek útjában állt és 
éppen a felismerhetetlenségig át akarta alakítani a várost? Vagy egy a dohányzó asztal X.Y kúriájából 
került múzeumunkba. Készült a fővárosi fák nagy irtásának éveiben 2010 és 18. között? 

Egynyári ágyásokkal veszik körül a szobrokat? A több száz évig élő fák mutatják számunkra, hogy 
az illető meghalt, de századok múlva is emlékeznünk kell tanításukra. Emlékeznünk kellene Berzsenyire! 
Nem a szobrával, hanem a természet szeretetére! Egynyárikkal fogjuk demonstrálni a múlandó 
dicsőséget? Vagy azt, hogy már lehullottak, mehetnek a szemétre? 

Mit jelent vajon a történelmi hangulat visszaállítása?  
Az 1800-as évek elejének fátlan kopárságát?  
A soha hozzá nem tartozó Pollák Mihály bekebelezését?  
Vagy visszamegyünk az időben 1880-ba, amikor a múzeum előkertje még a mai múzeum körút 

középéig tartott? Visszaadják a múzeumtól elcsatolt 264 négyszögöl területet? 
Kérdések, feltételezések, találgatások valóságos szakmai és lakossági konzultáció nélkül. 
Ahogy már megszoktuk. Sajnos. 

 
 
 
A fa életkor számítás forrása: Horváth Miklós: Árnyékban és fényben (Pont kiadó, 1995). 
 
 

Garay Klára 
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A  LIGET 
 

 
 
 

Harcaink a Városliget beépítése ellen 
 
 
 

Címzett: 
Pest megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 
dr. Orosziné dr. Polner Kinga 
Főosztályvezető-helyettes 
 
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony! 
 
A Kormányhivatal az Előzetes Vizsgálati Dokumentációt lakossági véleményezésre közzétette, így élek a 
vélemény - nyilvánítás jogával. 
Az EDICON Kft által összeállított körültekintő dokumentáció jó alapot teremt a téma alapos 
körüljárására, véleményezésre, és javaslattételre a további feltétlenül szükségszerű munkák 
elvégzésére. 
A Városliget teljes területe a Világörökség védőzónája, így a Világörökség szintjén 
védendő. A szomszédos Állat-, és növénykert pedig 2014 óta „országos jelentőségű védett 
természeti terület” E státusz elvesztésére komoly esély van, amellyel számolni kell egy ilyen nagy 
horderejű beruházásnál. 
A munkák elvégzésével megbízott EDICON Kft. a 314/2005. (XII. 25.) - többször 
módosított - Korm. Rendelet előírásait figyelembe véve köteles eljárni. 
Mind az eljárási ügyekben, mind a közzétett dokumentációban szerepeltetni kell azoknak a 
szakhatóságoknak, konzultációs partnereknek az állásfoglalását és engedélyét, amelyet a 
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 12. számú melléklete szabályoz: 
1./ Népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal: 
A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 
vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően. 
2./ Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva): 
Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, illetve a 
szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 
határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 
tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Annak elbírálása, 
hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére 
jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. 
3./ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi 
Hivatal: Tekintettel arra, hogy a tevékenység gyógyhelyen, illetve gyógyhelyre, természetes 
gyógy tényezőre hatást gyakorló módon valósul meg. Természetes gyógy tényezők, gyógyhelyek 
természeti adottságainak és az emberi használatra szolgálófelszíni vizek védelmére, valamint a 
természetes gyógy tényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően. 
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4./ Kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró, Budapest Főváros Kormányhivatala, 
kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter: (Ha a 
tevékenység következtében, az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a 
hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet 
jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja) 
Tekintettel arra, hogy tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, 
amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, 
amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. 
Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére 
kiterjedően. 
A hatásterület kijelölése a szöveges részben: 
- Nem egyezik a zajtérképpel! 
- A szöveg nem tünteti fel a XIII. kerületi védendő épületeket, azok besorolása is elavult, változott. 
- A XIV kerületi hatásterület pedig egy vonalra korlátozódik, annak felsorolása nélkül, hogy a 
Hermina út-Hungária körút vonalában milyen oktatási-, egészségügyi és hitéleti intézmények vannak. 
- Nem veszi tekintetbe, hogy a Vidámpark területére már több épületre vonatkozóan EVD 
„határozat” is született. 
- Figyelmen kívül hagyja, hogy a Városliget teljes területe lett beépíthető a Városliget tv 
következtében, és ezek együttes környezeti hatása nem csak „jelentős” lesz, hanem 
egyenesen környezeti katasztrófával fenyeget! 
 
Javaslom, hogy a hogy a környezetvédelmi hatóság a beruházást tekintse jelentős környezeti hatást 
kiváltó építkezésnek, a környezeti hatásvizsgálat szükségességének az indokai, illetve a javasolt 
vizsgálati szempontok tartalmi elemei konkrétan kerüljenek megfogalmazásra. 
 
Javaslatot teszek közmeghallgatás megtartására. 
 Hozzájárulok levelem nyilvánosságra hozatalára.  
Kérem levelem (iktató számmal ellátott) e-mailben történő visszaigazolását. 
 
Bízva abban, hogy véleményemmel segítettem munkájukat, további sikeres környezetvédelmi 
tevékenységet kívánok. 
Budapest, 2016-08-18. 
Tisztelettel: 

 
Arlett Annamária 

Budapesti Városvédő Egyesület 
XV. ker. csoport vezetője, Környezetvédelmi csoport tagja 
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A Kormányhivatal válaszlevele: 
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Vélemény a Liget Projektről 
 
 

Honlapunkon történő megjelentetés kérésével rendelkezésre bocsátjuk eddigi levelezéseinket 
a Pest megyei Kormányhivatallal. (Vélemény - nyilvánításunk szövege, és az arra kapott válaszlevél 
a T. Hivataltól.)  
A rendelkezésünkre álló anyagokat – környezetvédelemben, közigazgatásban is jártas kerületi civil 
segítséggel - áttanulmányozva a Liget Projekttel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük: 
 
 

A „Hermina Garázs” építése ellen szakmai és egyéb érveket nehéz felsorakoztatni, hiszen a 
tervezett beruházás területe (volt vidámparki terület) jelenleg egészében szilárd burkolattal, vagy 
murvakővel fedett, egy 120 férőhelyes parkoló és a volt Vidámpark karbantartási épületi találhatók rajta. 
A tervek alapján 4 szintes, 700 férőhelyes garázst terveznek építeni, mely a FÁNK , Széchenyi Fürdő és a 
jelenleg még üzemelő Fővárosi Nagycirkusz látogatói számára biztosítana parkolási lehetőséget. A 
tanulmány szerint az Állatkert körúton és környékén egyidejűleg 580 db autó parkol, ebből a körúton 
400-450 áll rendelkezésre a többi gépjármű a Városliget egyéb területein tud parkolni. 
Aki az elmúlt években járt arra, vagy próbál leparkolni egy cirkuszi előadás időpontjában, esetleg 
hétvégén a Széchenyi Fürdő környékén egyértelműen érzi a beruházás szükségességét. 
Átolvasva a dokumentációt, véleményem szerint a beépítendő légtechnikai eszközökön kívül, melyek a 
parkolóház levegőztetésre szolgálnak (a pontos adatok még nincsenek meg, a tervezési folyamat még nem 
tarot ott, hogy a méretek alapján pontosan megmondják milyen típusú eszköz kerül beépítésre, és annak 
mekkora a zajkibocsájtása), egyéb környezetvédelmi szempontból releváns terhelés nem növekedik a 
területen. Természetesen ezek beépítésnél figyelembe kell venni az M3 autópálya bevezetőjének másik 
oldalán álló ingatlanokat, de a tanulmány erre is kitér. 
A termál kutak és a hozzájuk kapcsolódó „hűtővíz” rendszereket szintén nem befolyásolja a garázsépítés. 
 
 
A projekt egésze az természetesen több szempontból vitatható: 
 
-          Az emberek túlnyomó többsége köznapi értelemben veszi a zöldfelület szót, és olyan területre 
gondol, amin csak növényzet van, azonban ez egy szakmai kifejezés, melybe a tetőkertek és a vízfelületek 
is beleértendők. A kormányzati kommunikáció is erre félreértésre épül. A régi útburkolatok feltörésével, a 
vízfelület növelésének beszámításával igyekeznek a kívánt %-os arány elérni, azonban a felvonulási tér 
gyepesítése és a Városligeti-tó növelése nem egyenértékű a park öreg fáival benőtt zöldfelülettel. 
 
-          az építkezések miatti „fairtás” a park egész ökoszisztémáját megbolygathatja. 
 
-          A parkba kerülő múzeumok növelik az oda irányuló forgalmat, miközben a zajszint már így is 
meghaladja a megengedett mértéket. 
 
-          A Liget-projekt közlekedésfejlesztési oldala  nem letisztázott kérdés, többek között azért sem, mert 
pl. a ma autóval használható a Kós Károly sétány jövője nem a Városliget Zrt.-n, hanem a fővároson 
múlik. A Fővárosi Közgyűlés még nem mondott igent a Kós Károly lezárására, arra ugyanis még senki 
sem tudott választ adni, mi lesz az M3-asról beérkező városi forgalommal. Ha ugyanis meg kell kerülniük 
az autóknak a Városligetet, attól nemhogy csökkenne az autóforgalom, hanem egyenesen 
megháromszorozódik a kerülőút miatt. Ha lezárják a Kós Károly sétányt, majd kerülni fognak az autósok. 
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Összességében tehát nő az autóforgalom a Városliget körül, nem csökken. 
-          A Városliget felújítása esetén az új épületek nélkül jobban teljesülnének a közparki funkciók. Egy 
közparknak az a feladata, hogy megőrizze és javítsa a település klimatikus viszonyait, a pihenést és a 
testedzést szolgálja. 
 
-          Az engedélyezési eljárások során a Projekt elemeit külön eljárásokban engedélyeztetik, 
holott ezek együttes környezeti hatását kell figyelembe venni. 
 
 
 
Budapest, 2016-09-10. 
 
 
 

Arlett Annamária 
Budapesti Városvédő Egyesület XV. ker. csoportvezető 

Környezetvédelmi csoport tagja 
 

 
 
 
 
 

A XV. kerületi csoport bemutatkozása 
 

 
MÁV Telep Baráti Köre Egyesület 
1155. Budapest, Ozmán u. 4. I/4. 

 
      

Az Egyesületalakuló közgyűlését 2008. január 28-án tartottuk, s ezt követően megkezdtük archív 
anyagok felkutatását a MÁV-telepi tulajdonosok és lakosok, a telepen lakó aktív MÁV-dolgozók 
segítségével. A tevékenységbe körülbelül 50 ember kapcsolódott be.  
 
Alapító  okiratunkban a következő célokat, célkitűzéseket határoztuk meg: 
- a régi MÁV-telep védettségének megőrzése  
- a telep zöld területeinek megóvása a település-szerkezet megváltoztatása nélkül, azaz a 100 éve fennálló 
kertes beépítés meghagyása 
- a fővárosi és a kerületi önkormányzat munkáját úgy segíteni, hogy a MÁV-telep lakosainak és 
tulajdonosainak érdekeit is képviseljük, s ehhez igénybe venni a fővárosi és a helyi városházi sajtót is 
- olyan módszerek kidolgozása, amelyek a tulajdonosok érdekeit védve a telep fennmaradását és 
népszerűsítését eredményezik. 
- olyan tatarozási és felújítási rendszer kidolgozása, amely megőrzi az épületek védett jellegét, miközben 
elvégzi a mai kornak megfelelő átalakításokat, de nem érinti a városrész építészetileg kialakított egységes 
megjelenését.  
- rehabilitációs pályázatokon való részvétel  
- a terület komplex képviseletének segítése, szervezése. 
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- a telep lakóinak folyamatos tájékoztatása fórumok szervezésével.  
 

Budapest XV. ker. önkormányzatának bizottsági ülésein ügyfélként tanácskozási joggal veszünk 
részt megalakulásunk óta. Megalakulásunkkal szinte egy időben kezdeményeztük a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalnál, hogy a MÁV Telepet vegyék fel a „műemléki jelentőségű területek” országos 
felsorolásának listájára. 

Egyesületünk 2008. szeptember óta a Budapesti Városvédő Egyesület XV. kerületi csoportjaként 
tevékenykedik. A Budapesti Városvédő Egyesület biztatásával és segítségével készült el a „Tanulmány a 
MÁV Telep Történetéből” ismeret – terjesztő anyagunk első, írott változata, melyből később további 
archív anyagok gyűjtésével 14 perces wmv anyagot készítettünk. 2009 óta részt veszünk a 
Környezetvédelmi csoport munkájában. A csoport szakembereinek, kertészeinek segítségével tudatos 
környezetalakítási programot kezdeményeztünk, a MÁV Telep zöld felületeinek megfiatalítása, egységes, 
harmonikus megjelentetése érdekében. 

A MÁV-telep népszerűsítését az Építész Továbbképző KHT kreditpontos programjai is segítik. 
Több civil csoporttal, az egyházakkal is együttműködve és közös szervezésben környezetvédelmi sétákat, 
művészettörténeti előadásokat szervezünk. 
 

Örömmel értesültünk arról, hogy elkészült a védetté nyilvánítást megalapozó hatástanulmány és 
dokumentáció, melynek megállapításai szerint a régi MÁV-telepet történeti, építészeti értékei a 
kiemelkedő jelentőségű épületegyüttesek közé emeli, ezért a műemléki jelentőségű területként (MJT) 
történő védelmét javasolja. A dokumentáció felhívja a figyelmet hogy a fővárosi területi védelem, illetve 
a rendelet előírása eddig nem tudták megfelelően megvédeni a telep értékeit. 
  
2009-től műemlékvédelmi és környezetvédelmi tevékenységünket kiterjesztettük kerületünkre. Ezt 
bizonyítják a kerület múltját és jelenét bemutató kiállítások, rendezvények, kulturális, környezetvédelmi 
felnőtt és diákprogramok.  
Október 15-re tervezett programunkat a XV. kerületi Református egyházközösséggel közösen szervezzük 
az Arany János utcai templomban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
(A meghívót később tesszük közzé honlapunkon.) 
 
 

Arlett Annamária 
BVE XV. ker. csoportvezető, 

MÁV Telep Baráti Köre Egyesület  
Elnök 

 
 
 
 
 
 
 

Átfogó helyzetkép a MÁV Telepről 
 
 

2015. március 10-én Budapest XV. kerület Polgármesteri Hivatala Lakossági Tájékoztatót tartott a 
MÁV Telep aktuális helyzetéről. Alábbiakban közkinccsé tesszük a polgármesteri felkérésre készített 
írásos anyagot, melyet a helyszínen is ismertettünk. Kivetítő segítségével ismét bemutatásra került a 
MÁV Telep történetét bemutató 15 perces ismeretterjesztő videó filmünk is. Alábbi írásos anyagunkat 
eljuttattuk Polgármester úrhoz, és a Hivatal Illetékes Felelős Vezetőihez, valamint a helyi média 
képviselőjéhez. 
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A MÁV Telep történeti, művészettörténeti értékei Magyarországon: 
  

A MÁV lakótelep a társadalom egy meghatározott hivatású csoportjának, a vasutasoknak 
sajátosan szerkesztett élettere, lakóhelye a 20. század elejéről. A speciálisan strukturált és felépített 
hivatás szerinti szerveződés magas szinten megfogalmazott építészeti struktúrát volt képes létrehozni a 
lakóhely vonatkozásában is, ami a maga nemében sajátos példája az emberek egy csoportja és lakóhelye 
kapcsolatának (lásd még a bányászkolóniák településképének megformálását). A közösség viszonylagos 
zártsága a település szövetében egyfajta zárványt alkotott, és ez a településképben a mai napig érvényre 
jut. E zárvány, mag, noha a fejlődésétől idegen beavatkozással metszették át (M3), teljes értékűként 
reprezentálja a vasút intézményrendszerének egy különleges szegmensét. A máig szinte érintetlenül 
fennmaradt beépítési struktúra hitelesen tükrözi az egykor a MÁV alkalmazásában álló tervezői gárda 
felkészültségét és teljesítményét a kialakított település- és telekszerkezet vonatkozásában. A struktúrához 
választott szecessziós stílus a modernség jegyét kölcsönözte az együttesnek. A ma látható MÁV lakótelep 
rácsos utcahálózat szerint szervezett épületegyüttese 41 ingatlanon, MÁV típustervek szerint, szecessziós 
stílusban a XX. sz. elején épült 47 épületből áll, szinte érintetlenül fennmaradt speciális zöldfelületi 
struktúrával. Az Ősrákosi Református templom 1939-44 között épült a MÁV telepen népies stílusban, 
Csaba Rezső alkotása 
 
Budapest esetében következő  műemléki jelentőségű területek találhatóak:  
• a Világörökségi védelem alatt álló terület  
• a Margitsziget  
• a Svábhegy  
• a Wekerle telep  
• Ganz tisztviselőtelep  
 
MÁV Telep: a listára vétel eljárása folyamatban van. Az előkészítő tanulmányt a Lechner Lajos 
Tudásközpont készítette 2014 márciusában. 
 
Részletek a tanulmányból:  
 
„A legfontosabb feladat a telek-anomáliák megszüntetése a tulajdonviszonyok tisztázásával, 
valamint a megfelelő területi besorolás meghatározása, és a megfelelő kerületi szabályozási terv 
kidolgozása. A terület beillesztendő Budapest integrált városfejlesztési tervébe, biztosítva ezzel a 
megfelelő pályázati feltételeket mind országos, mind EU-s szinten.….” 
  
„….A védelem célja a település- és telekszerkezet, a történelmileg kialakult telekhasználat lenyomatának 
megóvása, az épületek értékőrző helyreállításának biztosítása az érvényes épületenergetikai szabályok és 
fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. A műemléki védelemnek köszönhetően javulnak a 
pályáztatás esélyei, hatékonyabban lehet megakadályozni az értékek további pusztulását, a bontásokat és 
a spekulatív beépítéseket.  Az érték- és környezetvédelmi szempontok összehangolhatók a modern 
igényeket kielégítő műszaki elvárásokkal. Egy ennek érdekében indított civil projekt keretében műemléki 
és energetikai szakemberek hangolhatják össze a különböző elvárásokat, javaslatokat téve többek között a 
nyílászárók elhelyezésének módozataira, a homlokzatok hőszigetelésére, a tetőtér beépítésének 
megoldásaira, az épületgépészeti berendezésekre és a megújuló energiaforrások alkalmazására….” 
 
„A terület túlnyomó része magántulajdonban van, ami minden területfejlesztésnél figyelembe 
veendő. A tulajdonviszonyok megoszlását mind a KASIB Tervezőiroda által a besoroláshoz 
elkészített 2009-es tanulmány, mind a Nirmana Építésziroda által készített rehabilitációs terv 
tartalmazza….” 
 
(292/2009. (IV.29.) ök. számú h a t á r o z a t 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, készítessen tanulmánytervet, amely figyelembe veszi az 
ombudsmani véleményt és a lakossági igényeket, a MÁV telep tényleges beépítési adottságait, és ez 
alapján határozza meg a lehetséges övezetet. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a/ a hatástanulmány készítésére megbízás kiadása: 2009. május 8. 
b/ a hatástanulmány elkészítése: 2009. június 15. 
c/ a KSZT beterjesztése a Fővárosi Kgy. döntését követő 1 hónap 
(Jogszabályi hivatkozás: 46/1998. (X.15.) Főv.Kgy.r (FSZKT) 2. § (1) bek. és a 48/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. r. 5. § (1) bek.) 
(Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 
 
Kiegészítés: 
A MÁV Telep az 54/1993. (1994.II.1.) K.gy. rendelet alapján, mint épületegyüttes helyi védelem alatt 
áll, mely szerint „védett épületegyüttesek azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek 
vagy az épített és természetes környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyek történelmi, 
régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, 
városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó.”  
  
Telek anomáliák: 
 Földhivatali állásfoglalás: 
„A T-36212 számú változási vázrajz készült 1989-ben, vizsgálatra benyújtva 1990-ben, átvezetve 1991-
ben, a privatizáció kezdetének évében.  
A jelenlegi jogi állapotot a Budapesti Műszaki Egyetem által a MÁV részére 1987-ben készített, és soha 
meg nem valósított Tervrajza alakította ki, az átvezetés évében ezzel egyidejűleg megkezdett privatizáció 
földhivatali térképein viszont ez jelenik meg.” 
 A tulajdonosok telkeiket, mint azt az Adás - vételi szerződések is bizonyítják „megtekintett állapotban, 
úgy ahogy az áll” vették meg, anélkül, hogy a hibás térképszelvényekről tudtak volna. Az Alapító 
Okiratok készítői (MÁV, Palota Holding, Unicent) sem észlelték a telekhatár problémáit, és nem hívták 
fel a figyelmét a tulajdonosoknak az anomáliákra. A megalakult Társasházak közös képviseletét ellátó 
Palota Holding/ UNICENT sem vette észre. 
 Az 1989/99-es KSZT  1.1.4. Jelenlegi terület felhasználás fejezete így fogalmaz: 
„A területhasználat az Épületvizsgálat és a Jelenlegi terület felhasználás című rajzon látható módon 
nem felel meg a jogi telekhatároknak.” 
A Wesselényi utcai M3-as túloldalán található 3 épület nyilvántartása egészen extrém: 
Az épületek a MÁV tulajdonában állnak, míg a „kertek” a Fővárosi Önkormányzat kis részben a XV. 
Kerületi Önkormányzat tulajdonában vannak.  
 
 
Mindennapi problémáink: 
A MÁV Telep Budapesten, Magyarország fővárosában, Európában található, annak minden gondjával, 
bajával. Ez gyűrűzik be mindennapjainkba, ezt érezzük (háborús) félelmeinkben, a politikai 
zűrzavarokban, megélhetési gondjainkban. 
A világot oly nagyon sújtó globalizáció - demoralizáló hatásaival, egy általános európai gazdasági 
fellendülés hiánya.  
Hiányzik fiataljainknak a biztos munkahely, a megfelelő fizetések, az idősebbeknek a megélhetést 
megengedő nyugdíj, mindnyájunknak az általános létbizonytalanság depressziós állapotából való 
kilábalás.  
 
 
Aktuális kérdések, információk: 
 

• Mikor készül megfelelő szabályozási terv a megfelelő övezeti besorolással, tisztázott tulajdoni 
viszonyokkal és a telek anomáliák megszüntetésével? „Addig” mi a teendő? 
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• 2015-MÁRCIUS 5-én hatályba lépett az UNIÓS- TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, melynek 

előírásai kötelezőek. Várjuk ezzel kapcsolatos javaslataikat, állásfoglalásukat. 
 

• A volt kertészet területére a területhasználati engedély meddig érvényes? Meddig kell még a 
környezetben élőknek elszenvednie a zaj- és porszennyezettség megemelkedésével járó 
mindennapi problémákat? (Az éjjel is hangosan dolgozó gépektől nem lehet aludni, stb.) 

 
• Van-e új fejlemény a Wesselényi utcai Főtáv fektetés és csatorna felújítás kapcsán? 

 
• Az elöregedett és egyre több anyagi kárt okozó víz- és csatornahálózat problematikáját hogyan 

lehetne orvosolni?  
 

• Kérjük, erősítsék meg a lakossági bejelentések kapcsán tett ígéretet, hogy a még fel nem újított 
úthálózat rövidesen felújításra kerül. 

 
• A kerület környezetvédelmi koncepciójába hogyan illeszkedik a MÁV Telep? Lehetséges például 

a volt kertészet területén a további hasznosításig energia erdő telepítése az elburjánzó bálványfák 
helyett? 

 
 

Arlett Annamária 
MÁV Telep Baráti Köre Egyesület 

elnök 
 
 
 
 

Kulturális Örökség Napja Pesterzsébeten 
 

A Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoportja hagyományaihoz híven idén is részt 
vesz a Kulturális Örökség Napjai nemzetközi  rendezvényen. Az esemény a világ számos országában 
egyidejűleg, különböző megfogalmazásokkal kerül megrendezésre, de a tartalom azonos, azaz a 
hagyományőrzés és az építészeti örökségek védelme.  

Az elmúlt években a Pesterzsébeti Városvédők is csatlakoztak a Kulturális Örökség Napjai 
elnevezésű országos rendezvényhez és az „épületlátogató séták” alkalmával Pesterzsébet jelentősebb 
épületeit látogatták meg a gyerekek és a felnőttek. Ezek a rendezvények minden évben a legnépszerűbb 
hagyományőrző összejövetelek közzé tartóztak. 
Pesterzsébeten a városvédők szervezésében 2016. szeptember 18-án (vasárnap) a jubileumot ünneplő, 10 
éves Rátkay-Átlók Galéria (1204 Budapest, Klapka utca 48.) és a szomszédos Klapka téri református 
gyülekezeti épület (1201 Budapest, Klapka tér 1.) kapui nyílnak meg.  A rendezvény 16 órai kezdődik a 
Rátkay-Átlók Galériában, de a galéria könnyebb megközelítése érdekében a családok részére fogatok 
állnak rendelkezésre, amelyek 15 óra 30 perckor a Városháza parkolójából indulnak (1201 Budapest, 
Kossuth tér 1.)  A rendezvény, megnyitóval, köszöntőkkel kezdődik, amelyet a városvédők - a rendezvény 
szervezői által kiemelt - két jubileumi témáival folytatnak. Természetesen a résztvevők a kiemelt 
témákkal összefüggésben, településünkkel kapcsolatos történeteinket is megismerhetik. 

Az egyik kiemelt téma Görgey Artúr halálának 100. évfordulója, aki az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hadügyminisztere, honvédtábornoka volt. A szabadságharc bukását követően Ausztriába 
internálták csak 1867-ben, a kiegyezés után térhetett vissza Magyarországra. Testvére, Görgey István 
visegrádi házában élt az 1916. május 21-én bekövetkezett haláláig. A szabadságharc leverése után, a 48-as 
honvédeknek el kellett hagyni a főváros területét. A kitoloncolt katonák többnyire Pest környékén 
telepedtek le, így került - többek között - Szabó József 48-as honvéd, Szabó-telep alapítója is a mai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
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Pesterzsébet területére, ahol a 48-as honvédek egy közösséget alkottak és a településünkhöz tartozó 
épületben találkozgattak, erre utalt az épület megnevezése is, azaz “VENDÉGLŐ  a 48-as 
MAGYAROKHOZ”. Az épület másik történelmi jelentősége abban áll, hogy itt határozták el 1870-ben, 
hogy az Erzsébetfalva melletti település neve Kossuthfalva legyen. Az épület jelenlegi címe,1204 
Budapest, Nagysándor József u. 96.  

A Kulturális Örökség Napjaira vonatkozó másik jubileumi ajánlás az első világháborúra, az 
Osztrák-Magyar Monarchia győztes ütközeteire vonatkozott. Az Osztrák-Magyar Monarchia az első 
világháborúban nem bővelkedett a győztes csatákban, de ebből kiemelkedett a Cattarói-öbölben 
véghezvitt három győztes ütközet. A helyszín mostani elnevezése, Montenegró, Kotori-öböl. Az említett 
ütközeteknek volt egy a településünk által is ismert szereplője, a nagyapám, Óváry Arthur, aki 
Erzsébetfalváról a Béke utca 4-ből 1915. február 15-én önkéntesként bevonult és elfoglalta állomáshelyét. 
A hadtörténeti leírások szerint Óváry Arthur építészvállalkozó, tüzér hadnagy készítette a Cattaro 
nehézágyúinak belövési terveit, és mint nélkülözhetetlen szakember és ütegparancsnok végig harcolta az 
első világháborút. Ezért kapta a Koronás Arany Érdemkeresztet. A szorost az erődrendszer, a tüzérség és a 
haditengerészet védte és az első világháború alatt egyetlen ellenséges hajó sem jutott be az osztrák-
magyar haditengerészet területére. 

A séta másik állomása a Klapka téri református gyülekezeti épület. A Pesterzsébet Klapka téri 
Református Egyházközség a korábbi tervekből átdolgozott Szeghalmy Bálint féle templom 
megvalósításán fáradozik. Amennyiben törekvésük sikerrel jár, megkezdődnek a bontási munkálatok és a 
következő épületlátogató séták egyike már a Klapka téri, Szeghalmy Bálint terveire épülő templomba 
fogja vezetni a hagyományőrző pesterzsébetieket. 

A szervezők és a vendéglátók minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
 

                                                                                  Óváry Gábor csoportvezető 
 

 
 

 
Tagtársaink írták 

 
 
 

Jeles évfordulók 
 

Bárczy István politikus és jogász 150 éve született Pesten. (1866. okt. 3-1943. jún.1.) Édesapja, 
Sacher Gusztáv fő reáliskolai tanár, édesanyja Bárczy Berta volt. A budapesti egyetemen jogi diplomát 
szerzett, és 1889-től a városházára került. Először a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégiumban tanárként dolgozott. 1901-től a Közoktatási ügyosztály vezetője. Nevéhez kapcsolhatjuk az 
iskolarendszer újjászervezését. Polgármesterré választásáig 12 elemi és 10 polgári iskola készült el 
Budapesten. Megalapította a fővárosi Pedagógiai Szemináriumot, és 1911-18-ig a Népművelés c. 
folyóiratot szerkesztette. 1906-ra kétszeresére emelte az oktatási intézmények számát. Érdekességként 
említem, hogy ekkortól jelent meg a Pál utcai fiuk a Tanulók lapjában folytatásként. A 1906-17-ig 
Budapest polgármestere, 1917-18-ban főpolgármestere. A községesítés elvét hirdette. Az Ő idejében 
kerültek köztulajdonba a gáz- és elektromos művek, a villamosvasút. Városfejlesztési programja során 
sok iskola, lakás, kórház, kulturális intézmény épült fel. Számtalan szociálpolitikai intézkedést hozott. A 
fővárosban öt barakkszállót és népotthonokat építettek. A kislakás- és iskolaépítési program 1909-től 
indult be. Ezt a ferencvárosi Kabdebó Gyula építész irányította.  A Tiszti Főorvosi Hivatal pedig 1911-
ben alakult meg. Az I. világháború alatt főleg szociális intézkedéseket hozott, jegyrendszert vezettek be, 
mozgókonyhákat állítottak fel. 

Az őszirózsás forradalom után 1919-ben lemondott főpolgármesteri és minden más politikai 
tisztségéről. A restauráció idején 1919. november 25-től 1920. márc. 14-ig a Friedrich– és a Huszár-
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kormányban igazságügyi-miniszer, majd 1920-31 között az ellenzék tagjaként országgyűlési képviselő. 
Nevéhez fűződik a Polgárok és Munkások Szövetségének megalakítása. Később a közlekedési vállalat 
(BSzKRt) elnökeként ment nyugdíjba. 

Az 1909-et követő években 55 új iskola, és 24 óvoda közül öt iskola és két óvoda nálunk a 
XIII. kerületben épült fel. A lakás- és iskolaépítési programok 1912-ig zajlottak. 25 bérházat, 19 kis 
lakótelepet, több mint hatezer lakással adtak át. Csak néhányat sorolok fel: 

Bárczy István iskolaépítési programjában többek között Angyalföldön épült fel: az Aréna 
(Dózsa Gy.) Úti Leány és Lehel Utcai Fiú Népiskola (egységes épület, tervezte Balázs Ernő, a faliképek 
Marton Ferenc munkái). A Pannónia Utcai Elemi Népiskola (tervezte Schulek János), a Községi Polgári 
Fiúiskola, a Csata Utca és Gömb u. sarkán az Elemi Iskola (Baumgartner Lipót), valamint az Üteg utcai 
polgári iskola 1910-12 között.  
Zuglóban: a Polgári fiú- és leányiskola, tanári lakásokkal, ma Herman Ottó Általános Iskola Egressy út 
69, (Sebestyén Arthur), Liszt Ferenc Ált. Iskola Hermina u. 23.  
Budán: Fehérvári út 16. Elemi iskola (Sándy Gyula és Orbán Ferenc), Városmajor utca 59. Elemi iskola 
és óvoda (Kós Károly és Györgyi Dénes).  
Terézvárosban: Bajza u. 51. Elemi iskola (ifj. Ray Rezső), és az Erzsébetvárosban: Dob u. 
85.(Hegedüs Ármin). 
A Ferencvárosban: Lenhossék u. 24-28. (szintén Körössy Albert tervezése). 
Józsefvárosban: Százados út 6. Elemi Iskola (Gyalus László), Vajda Péter u.7-13. (Lechner Ödön 
tervezése). 
A Belvárosban utcát, a Wekerle telepen pedig teret neveztek el róla. (Kós Károly, Zrumeczky Dezső és 
más kortárs építészek tervezték az épületeket a telepen) A Kispesti állami elemi és polgári fiúiskolát 
Wachtel Elemér 1911-ben tervezte. A Bárczy István- díjat 2010 óta adják át a pedagógus napon.  
 

 
Dr. Horváth Péterné 

 
 

Csoportülések, programok 
 

Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan! 
 
 
I. kerületi csoport 
 
Csoportülések minden hónap harmadik szerdáján 13 órakor a Budavári Művelődési Házban, 1011 
Budapest, Bem rakpart 6. Csoportvezető Szkladán Jánosné. 
 
XII. kerületi csoport 
 
Csoportülések minden hónap utolsó szerdáján 16 órakor a Hegyvidék Galériában, 1126 Városmajor u.16.  
Csoportvezető: Beöthy Mária. 
 
 
 
XIII. kerületi csoport 
 
2016. szeptember 20. 10 óra: Séta a Lőportárdűlő építészeti értékei között . 
                                                Vezeti: Seressné Döller Márta . 
                                                Gyülekezés: Budapest XIII. Váci út 50. a  Civilek  
                                                Háza épületében. 
                                                Csoportvezető: Németh Marietta. 
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2016. október 18. 10 óra :   Szemelvények a XIII. kerület közlekedésének 
                                               történetéből. Előadó: Seressné Döller Márta. 
                                               Helyszín: Budapest XIII. Váci út 50. Civilek Háza. 
                                               Csoportvezető: Németh Marietta . 
 
2016.november 22. 10 óra :  A magyar ipar az 1896. évi millenniumi kiállításon. 
                                               Előadó: Millisits Máté művészettörténész,  
                                               művelődéstörténész. 
                                               Helyszín: Budapest XIII. Váci út 50. Civilek Háza. 
                                               Csoportvezető: Németh Marietta. 
 
 
 
Pesterzsébeti Városvédő Csoport 
 
Részt veszünk a Kulturális Örökség Napjai nevű programban és szeretnénk regisztrációt is szerezni. 
Gondolom, hogy a többi kerület is igényli a regisztrációt. 
 
2016. szeptember 18. Gyülekezés két helyen. 
15 óra 30 perckor fogatok indulnak a Városháza parkolójából a megnyitóra (1201 Bp. Kossuth tér 1.)  
A másik gyülekezési hely az "épületlátogató séta" első állomása: 
 Rátkay-Átlók Galéria (1204 Bp. Klapka utca 48.) 
A megnyitó kezdési időpontja a Rátkay-Átlók Galériában: 16 óra 
A séta a szomszédos Klapka téri református gyülekezeti épületben fejeződik be (1201 Budapest, Klapka 
tér 1.)  
 
2016. szeptember 20. (kedd) 17 óra: Pesterzsébet gyárai és üzemei a XIX. és XX. században 
                                                        Előadó: Ettvel Zoltán, az Egyesület pesterzsébeti csoportjának küldötte 
                                                        Helyszín:Csili Művelődési Központ Vízvári László Terem („B” épület) 
                                                    
2016. október 18. (kedd) 17 óra:  Bérlakások kialakulása Pesterzsébeten 
                                                         Előadó: Óváry Gábor csoportvezető 
                                                        Helyszín:Csili Művelődési Központ Vízvári László Terem („B” épület) 
 
 
Kiss Imre Károly tagtárs előadásai: 
 
Ingyenes, vetítéses, zenés előadások, amelyek minden hónap első keddjén 15 órakor kezdődnek a 
Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpontban.   Budapest József krt. 70    
 
2016 október 4.-én (kedd) 15 óra: Nápoly és környéke /Capri-Sorrentó,Pompei és a Vezuv / 
                                                          Előadó: Kiss Imre Károly  
                                                          Helyszín: Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont. 
                                                                           1085 Budapest József krt. 70    
                                                           Részletek iránt érdeklődnek: 06 20 5877444/ 
 
 
Csendvédelmi és Városgondozási Bizottság 
 
Csoportülések minden hónap harmadik szerdáján 16 órakor a BVE irodájában. 1126 Szoboszlai út 2-4. 
Csoportvezető: Prof. Dr. Széchey Béla József. 
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Fotós csoport 
 
Csoportülések minden hónap harmadik keddjén 16 órakor a BVE irodájában. 1126 Szoboszlai út 2-4. 
Csoportvezető: Surányi András. 
 
Közlekedési csoport 
 
Csoportülések minden szerdán 17 órakor a BVE irodájában. 1126 Szoboszlai út 2-4.  
Csoportvezető: Békássy Csaba. 
 
 

 
 

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely programjai 
 

Műhelytitkok 
 
A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely 2016 szeptemberétől havi rendszerességgel találkozókat 
szervez a helytörténet iránt érdeklődőknek.  
Ezeken az alkalmakon terveink szerint érdekes egyéni kutatási területeket ismerhetnének meg a 
résztvevők, betekintést nyerve a módszerekbe és az elért eredményekbe. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen megosztanák saját kutatásaik eredményét kötetlen 
beszélgetéssel egybekötött találkozóinkon.  

Időpontok: 
 szeptember 20. 

október 18. 
november 15. 
 december 06. 

16.00 – 18.00 óra 
 

Első alkalommal Burányi Gyula lesz a vendégünk, aki Nagy Gézáról, a két világháború közötti időszak 
legismertebb hazai karosszériagyártójáról mesél az érdeklődőknek. Nagy Géza műhelye az Erzsébet 
királyné útja 50. szám alatt működött, emléktábláját nemrég adták át. 
 

Érdeklődni: 
(mmate.liptak@gmail.com; besejudit.cserepeskft@gmail.com; T.: +36/70-408-9333 

 
 

 
 

2016. szeptember 17-18-i Kulturális Örökségnapi programok  
 

Zuglói séták  
 

2016. szeptember 17. szombat 
 

Az Erzsébet királyné útja kultur,- és ipartörténeti emlékei 
Találkozó: Nagy Géza emléktáblájánál - 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 50.   

Séta indulási ideje: 09:00 óra 
A séta időtartama: 40 perc 
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A séta célja, hogy megismertesse Alsórákos gyártörténetének mára már feledésbe merült, de 
megismerésre méltó emlékeit. A vezetett séta befejeztével az érdeklődők vetített képes előadást láthatnak 

a Zuglói Ifjúsági Centrumban (1145 Bp., Uzsoki u. 57.) "Zuglói gyártörténet dióhéjban" címmel.  
A séta mozgáskorlátozottak részére bejárható, az Zuglói Ifjúsági Centrum épülete sajnos nem 

akadálymentesített. 
 

Zuglói gyártörténet dióhéjban 
 

Találkozó: a Zuglói Ifjúsági Centrum bejáratánál (1145 Bp., Uzsoki u. 57.) 
Időpont: 09:45 óra 
Időtartam: 30 perc 

A "Zuglói gyártörténet dióhéjban" című vetített képes előadás célja, hogy áttekintést nyújtson a XIV. 
kerület mind a 8 városrészének egykor sokszínű ipartörténeti múltjáról az orgonagyártól a kalapgyáron át 

az Öv utcai Zsolnay-gyárig. 
A sétát vezeti, és az előadást tartja: Millisits Máté a helytörténeti műhely vezetője 

A részvétel a terem befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött (+36/70-408-9333; 
besejudit.cserepeskft@gmail.com.) 

 
 

Lajta Béla nyomában: a historizmus és emlékei Herminamezőn 
 

Találkozó: az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kapuja előtt (1145 Bp., Amerikai út 57.) 
A séta indulási időpontja: 10:30 óra 

A séta időtartama: 90 perc 
A séta tiszteletadás az európai rangú zuglói építész munkássága előtt. Az alkalom lehetőséget biztosít két, 
funkciójából kifolyólag nagyközönség elől elzárt épület megtekintésére. (Amerikai út 57., Mexikói út 60.)  

Lajta Béla építész 1873. január 23-án született Budapesten, Leitersdorfer Béla néven. Építészmérnöki 
tanulmányait 1891-1895 között a budapesti műszaki egyetemen végezte, majd az 1900-1901. év során, a 
Földközi-tenger vidékén tett látogatása nagy hatást gyakorolt munkásságára. Az Erzsébetvárosban 1902-

től 1904-ig együtt dolgozott Lechner Ödönnel (1845-1914). Zuglóba 1905-ben költözött, ahol László 
Fülöp festőfejedelem villájában bérelt lakást és műtermet. Nevét 1908-ban Lajta Bélára magyarosította. 

Édesapja a pesti izraelita hitközség tekintélyes tagja volt, aki szabómesterként fia érdeklődését is 
felkeltette a kézművesség és a népművészet iránt. Magyar néprajzi gyűjteménye mellett a világ számos 

kultúrájának emléktárgyait is összegyűjtötte utazásai során. 
Az Ilka utcában 1912-ben felépíti saját házát, amelynek kertjében kopjafa-gyűjteményét is kiállította. Ez 

az Ilka utcai épület a II. világháború során bombatalálatban elpusztult. 
Lajta Béla több jelentős megrendelés reményét jelentő pályázaton vett részt, köztük a Nemzeti Színház, a 

fővárosi központi könyvtár, vagy a Kálvin tér rendezése. Ezek a monumentális munkák megfelelő 
anyagiak hiányában nem kerültek megvalósításra. 

Építészetének fő alkotásai a Vas utcai középiskola épülete a Józsefvárosban és a Szervita téren álló 
Rózsavölgyi-ház, a Mexikói út 60. alatti és Amerikai úti épületei. 

Az első világháború megakasztotta Lajta virágzó építészi pályáját, a háború miatt állt le közel egy 
évtizeden át az Abonyi utcában a Zsidó Hitközségi Gimnázium építése. 

Budapesten 1920. október 11-én hunyt el, síremléke a Kozma utcai izraelita temetőben található. Abban a 
temetőben, amelybe maga is számos, kiváló kvalitású síremléket tervezett. 

Vezető: Millisits Máté művészettörténész 
A séta mozgáskorlátozottak részére bejárható, az épületek belső akadálymentes megtekintése nem 

biztosított.  
Regisztráció szükséges: +36 70 408-9333; besejudit.cserepeskft@gmail.com 
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Villák, történelmi épületek a Stefánia úton 
Találkozó: A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet bejáratánál (1143 Budapest, Stefánia út 14.) 

Séta indulási ideje: 15:00 óra 
Séta időtartama: 90 perc 

A séta nyitó, és záró "állomása" két Lechner Ödön munkásságához köthető épület. Az egyik, a Magyar 
Világörökségi Várományosi Helyszínek közé felvett Stefánia út 14. szám alatti palota, a másik Zala 

György hajdani műtermes villája (Ajtósi Dürer sor 25.) 
A Földtani Intézet tervezésére a pályázatot 1896. augusztus 2-án írta ki az építtető, Darányi Ignác 

földművelési miniszter. A megbízást a „Versenyezve haladunk” jeligével benyújtott pályatervével Lechner 
Ödön (1845-1914) nyerte el. 

Az épület 1899-re készült el. Impozáns főhomlokzatának Zsolnay-kerámia tetőelemei kék színűek, sötét 
és világoskék elemek pikkelyszerű váltakozását figyelhetjük meg. A középső tetővégződésnél kerámia 

atlaszfigurákat találunk, amint azok görnyedezve hatalmas kék földgömböt tartanak. 
Az alkalom lehetőséget biztosít a napjainkban csak korlátozottan megtekinthető belső terek látogatására. 

A séta során érintjük Ligeti Miklós szobrászművész egykori műtermét, koszorúzással tisztelgünk 
Schlachta Margit (1884-1974) és szerzetesnővér-társai emléktáblájánál (Thököly út 69.), röviden 

megismerkedünk a Stefánia úton álló követségi épületek történetével. 
Vezető neve: Millisits Máté művészettörténész 

 
A séta mozgáskorlátozottak számára bejárható, a Földtani Intézet épülete nem akadálymentesített.  

Az épületlátogatáshoz regisztráció szükséges: T.:+36 70 408-9333; besejudit.cserepeskft@gmail.com 
 
 
 

2016. szeptember 18. vasárnap 
 
 

A Városliget, mint a Világörökség zöld védőzónája 
Melyek a Városliget történelmi fái? Honnan származnak? Mit keres itt Washington szobra? Hol van a 

Rondó, és ha Rondó, miért nem kör? Kik azok a törpék a mocsárciprus törzsénél? 
A Világörökség zöld védőzónája…. 

Vezető neve: Garay Klára 
Találkozó helyszíne: 1956-os emlékmű (1146 Budapest, Ötvenhatosok tere) Városliget felőli oldala 

Séta indulási ideje: 10:00 óra 
Séta időtartama: 60 perc 

 
 

Rákosfalva egykori büszkesége, a Rieger orgonagyár 
Előadás helye: Cserepesház (1144 Budapest, Vezér utca 28/b) 

Időpont: 15:00 óra 
Időtartam: 25 perc 

Hazánk egyik leghíresebb orgonagyára fél évszázadon keresztül Rákosfalván működött. 
A Rieger testvérek gyárában több száz magyar templom részére készítettek hangszereket, a veszprémi-

bazilikától a Mátyás-templomon át a marosvásárhelyi kultúrpalotáig. Ez az üzem egy neves orgona 
gyáros dinasztia leányvállalkozásaként működött. Az anyacéget Franz Rieger (1812-1886) alapította 
szülővárosában Jägerndorfban, mely napjainkban Krnov néven, Kelet-Csehországban található. Első 

munkájuk a jägerndorfi templom részére készült. Az orgonagyár vezetését az alapító két fiának, Ottónak 
és Gustavnak adta át 1873-ban. A gyár 1879-től a Rieger Testvérek (Gebrüder Rieger) nevet viselte. 

A több telephellyel rendelkező vállalkozás vezetését 1903-tól ifj. Ottó Rieger vette át. 
A XIX. század legvégén, az erzsébetvárosi Garay utcában létrehozott fióküzem helyett, Rákosfalván, az 

egykori Szigligeti utca 29. szám alatt nyitotta meg korszerű gyárát, melyet 1920-ban bekövetkezett 
haláláig irányított. Az utána következő évtizedekben az üzem az államosításig az alapító család 

tulajdonában maradt, ahol neves magyar orgonatervezők elképzeléseit valósították meg: Árokháthy Béla 
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(1890-1942); Geyer József (1887-1953); Sugár Viktor (1872-1942). 
Bár a Rákosfalván egykor működő gyárak nyomtalanul eltűntek, az orgonagyár mai napig országszerte 

megszólaló hangszerei az itt dolgozók „kezemunkáját” dicsérik. 
A vetített képes előadást a helytörténeti műhely vezetője Millisits Máté tartja. Az előadás után az 

érdeklődők a "Rákosfalva szakrális értékei" c. sétán vehetnek részt. 
A részvétel regisztrációhoz kötött: +36 70 408 9333; besejudit.cserepeskft@gmail.com 

 
 

Rákosfalva szakrális értékei 
 

Találkozó helyszíne: Cserepesház bejárata (1144 Budapest, Vezér utca 28/b) 
Séta indulási ideje: 15:30 óra 

Séta időtartama: 75 perc 
A séta résztvevői megismerhetik Rákosfalva templomainak történetét. 

Rákosfalva katolikus híveinek lelki gondozását eleinte Kőbányáról látták el, majd a szolgálatot 1881-től 
az erzsébetvárosi plébánia vette át. A szentmiséket kezdetben egy 1874-ben épült ideiglenes 

fatemplomban tartották. A székesfőváros tanácsa 1881-ben hozott határozatot a ma is álló templom 
felépítéséről, melyet Pucher József tervezett. A neoromán stílusban épült új templomot Szent István király 

tiszteletére szentelték fel 1887. szeptember 8-án. A templom első harangját Walser Ferenc 1871-ben, a 
másik kettőt Szlezák László 1926-ban és 1928-ban készítette el. Orgonát 1926-ban kapott, amelyet a 

környékbeli Rieger gyár épített. A II. világháborúban komoly sérüléseket szenvedett templomot 1949-ben 
helyreállították és a hívek megnövekedett száma miatt új, nagyméretű hajóval bővítették. A lakótelep 
építés következtében a lakosság megnövekedett száma miatt a rákosfalvai plébánia Budapest egyik 

legnagyobb plébániájává vált. A hívek száma meghaladja harminc ezret. Ez a templom újbóli bővítését 
tette szükségessé. 1985-ben a főhajóban új kórus készült.  

A Rákosfalván élők számára az első református istentiszteletet 1897 nyarán tartották. 1919-ig 
magánházak, majd az Álmos vezér téri iskola adott helyet a hitéleti alkalmaknak. Az önálló templom 

építésének gondolata a 1920-as években merült fel, az ekkor a Kőbányai Református Egyházközséghez 
tartozó gyülekezetben. Az építkezés 1928. október 28-án indult a főváros által adományozott telken, 

Frecska Imre építészmérnök a középkori formavilágot idéző tervváltozata alapján. A templomot 1929. 
május 12-én Ravasz László püspök szentelte fel. A toronyban két harang lakik, amelyeket Szlezák László 

öntött, az egyik 150, a másik 200 kg tömegű. 
A templom karzatán álló egy manuálos orgona, a rákosfalvai Rieger-gyár eredeti épségében megőrzött 

példánya, amely a templomszentelés évében, 1929-ben készült. 
Vezető neve: Millisits Máté művészettörténész 

 
 
 
 

„Lovagok a Hermina Kápolnában” 
 

A 160 éves Hermina Kápolna és a benne működő Szent Sír Lovagrend bemutatása 
Megnyitó: 2016. szeptember 7.   18.00 

Lipták Villa, 1146 Budapest, Hermina út 3. 
A Lipták Villa vezetése küldetésének tekinti Zugló történelmi nevezetességeinek megismertetését 

látogatóival. Az itt működő galéria havi rendszerességgel frissülő tárlatait egyre nagyobb figyelemmel 
követi a zuglói lokálpatrióta réteg.  

2016. szeptember 7-én Zugló legrégebbi szakrális épületét a Hermina Kápolnát bemutató 
kiállításunkat nyitottuk meg. A képeken megjelenik –többek között- a régi épület, a kerület legrégebbi 
harangja, orgonája és óraszerkezete. A kiállítás összeállításában segítségünkre volt a Samodai József 
Zuglói Helytörténeti Műhely vezetője, Millisits Máté művészettörténész, aki az épület történetének 
ismertetésével nyitotta meg a tárlatot.  
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A kápolna 2004. szeptember 10 óta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lelki székhelye. Dr. 
Jungbert Béla helytartó Úrnak és Farkas Olivér kancellár Úrnak köszönhetően gazdag képi és tárgyi 
anyaggal – alapító okiratokkal, kinevezésekkel, ruházattal- gazdagodott kiállításunk, melyet az 
érdeklődők 2016. október 3-ig, kedden, csütörtökön és pénteken 11-15 óráig, szerdán 12-18 óráig, 
szombaton 10-14 óráig tekinthetik meg az érdeklődők.  

2016. szeptember 17-én és 18-án a Lipták Villa is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozathoz, melynek keretében a villa hétköznapokon zárt területei is megtekinthetők. Ezzel 
egy időben a kiállítás is látogatható. 

 
 

Időpontok: Szeptember 17: 9.00, 10.00, 11 óra 
Szeptember 18: 10, 11, 14 óra 

 
 

 
 

Séták dr. Horváth Péterné, Ilike tagtárs vezetésével 
 
 

Szeptember 17-én, szombaton Újlipótvárosi séta 
 
A XIII. kerületi Újlipótvárosnak, Váci út és a Hegedüs Gyula utca, (Visegrádi u., Kresz Géza u. 
érintésével) valamint a Csanádi utcák közötti szakaszát járjuk végig. Megismerkedünk a régi gyárak 
helyén felépített századfordulós házakkal. Ezek között látunk historizáló és szecessziós, de modern 
épületeket is. Sokba be is megyünk. Végül a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit templommal fejezzük be 
a programot. A templomot Möller István tervezte, és 1933-ban szentelték fel. Belül Várnai Péter prépost 
mutatja be.  

Találkozás a Nyugati tér 4. előtt 
Indulás 10 órakor 
A séta kb. 3 órás 

 
 
 
 

Szeptember 18-án, vasárnap a Keleti pályaudvar bejárása 
 
Az épületet 1884-ben adták át a forgalomnak, azóta Budapest legforgalmasabb pályaudvara. Rochlitz 
Gyula tervezte, a vonatfogadó csarnok szerkezetét pedig Feketeházy János híd- és vasszerkezet-építő 
mérnök. Megismerkedünk a vasút történetével. Bejárjuk a pályaudvart és megtekintjük az indulási 
csarnokban Lotz Károly és Than Mór gyönyörű falfestményeit, a híres éttermet, az emléktáblákat. Végül 
felkeressük Baross Gábor a „Vasminiszter” szobrát, aki a dualizmus korának egyik legkiemelkedőbb 
gazdaság- és közlekedéspolitikusa volt. Szobrát Szécsi Antal tervezte és 1898-ban avatták fel. Az épület a 
nemzeti kulturális örökség része, műemlék. 

 
Találkozás a pályaudvar Főbejárata előtt  

Indulás:10 órakor 
Kb. 2 órás a bejárás 
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Budapest, 2016. szeptember 24. 

Zöld Budapest Protestival 
 

Összefognak a civil szervezetek Budapest fáiért 
 

2016. szeptember 24-ére koncerttel színesített demonstrációt szervez a Budapesti Városvédő Egyesület, a 
Budavárvédők, a Civilzugló Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a Ligetvédők, a Ligetvédők – Orczy 

Park, a Védegylet és több más civil szerveződés. A szervezetek képviselői, közismert személyiségek és 
zenészek mind Budapest zöldterületeit féltve emelik fel a hangjukat, és abban bíznak, hogy a lakosság 
erejével elérik, hogy monstrumok építése helyett tovább élhessenek a Városliget, a Római part és más 

fővárosi területek fái, az emberek egészséghez való jogát és a városi levegő tisztaságát szolgálva. 

Két közvélemény-kutatás is azt mutatta ki a fővárosban élők több mint 80 százaléka nem ért egyet a 
Városliget beépítésével, és csaknem 80 százalékuk ellenzi, hogy kormányzati negyeddé alakítsák át a 

Várat. 

A megalomán tervek fák ezreit veszélyeztetik: 
• az Országház előtt már 200 fát vágtak ki, 

• a József nádor téren az összes fát letarolták egy luxusszállodát kiszolgáló mélygarázs építése miatt, 
• az Orczy Parkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem építése miatt megkezdett favágások közel 300 fát 

veszélyeztetnek, 
• a Nagymező utca árnyat adó platánjait ismét egy mélygarázs miatt fenyegetik, 
• az Etele úton 175 fát vágnának ki 182 (máshol jól pótolható) parkolóhely miatt, 

• a Római-parti mobilgát megépítése 1500 fa kivágásával járna, 
• a Városligetbe tervezett építkezések következtében 6-800 fa tűnne el! 

 
A tüntetés résztvevői felszólítják a kormányt, illetve a Fővárosi Önkormányzatot, hogy 

• hozzanak megfelelő intézkedéseket a fővárosi zöldterületeket hatékony védelmére, fejlesztésére, 
gondozására, a városból hiányzó 30 000 fa pótlására; 

• ne tegye lehetővé az új építkezéseket zöld közterületeken, és azokat ne lehessen építési területté 
minősíteni; 

• az üresen álló, elhanyagolt középületeket hasznosítsák, újítsák fel újak építése helyett; 
• terjesszék ki minél több helyre a sétálóutcákat, forgalomcsillapított területeket, megfelelő növényzettel 

ellátva; 
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• Budapest fejlesztését a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott „Budapest 2030 Hosszú Távú 
Városfejlesztési Koncepció” alapján végezzék, és ne ötletszerű, senki mással nem egyeztetett 

kormányzati döntésekkel; 
• a társadalmi, lakossági egyeztetéseket minden érintett helyen tartsák meg, és a lakossági véleményeket 

kiemelten vegyék figyelembe; 
• vonják vissza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló, a fővárost 

érintő törvényeket; 
• a Városligetbe tervezett megalomán Múzeumnegyed-építkezést azonnal állítsák le! 

A demonstráció résztvevői 15:00 órakor találkoznak az Erzsébet téren. (Előtte, 14.20-kor a Budai 
várnegyed kormányzati negyeddé változtatása ellen és a Római-part fakivágása ellen tiltakozók a 

Batthyány téren; az Orczy Park elpusztítása ellen pedig a Ludovika téren találkoznak.) Innen közös zenés 
vonulással mennek a Hősök terére, ahol felszólalások és koncert lesz a Besh o droM, Riddim Colony, 

Korai Ütősök és több más, ismert együttes részvételével. 
 

Az esemény Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/333683603631444/ 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/333683603631444/
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Kedves Tagtársak! 
 

 
Mint azt bizonyára Önök is tudják, hogy az egyesületi tagdíjak a BVE éves költségvetésének csak 

kicsiny hányadát képezik. 
Természetesen igyekszünk minden lehetőséget megragadni a forrásteremtésre, azonban szükségünk 

van az Önök segítségére is. 
 

Tagdíjbefizetés a mellékelt sárga csekken vagy banki átutalással a következő számlaszámra: 
 

OTP   11705008-20092737-000000 
 

Éves tagdíj: 3000 Ft 
 

Nyugdíjasoknak: 1500 Ft.  
 

Kérjük működésünket és szakmai tevékenységeinket adójuk 1%-ának felajánlásával, és buzdítsák 
erre ismerőseiket is. 

 
1%  Adószámunk: 19729224-1-43 

 
                                                                                                      Köszönjük! 

 
 
 
 

Megújult honlapunk címe: varosvedo.hu 
 

Facebook oldalunk: www.facebook.com/budapestivarosvedo 
 

Facebook fórum oldalunk a Városvédők Fóruma nyilvános csoport: 
 

www.facebook.com/groups/1000379423378703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A programváltozás jogát partnereink és egyesületünk is fenntartja! 
Telefon, fax: 1-321-1696,  06-20-3724424       OTP 11705008-20092737-000000                       1% Adószám: 19729224-1-43 
e-mail:budapestivarosvedo@gmail.com          www.varosvedo.hu        facebook: www.facebook.com/budapestivarosvedo 
Összeállította: Rigó Krisztina titkár                                                                                                A kiadásért felel: Ráday Mihály 
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