
 
ÉRTESÍTŐ 

a Budapesti Városvédő Egyesület lapja                     

                   
2016. december -2017. január-február 
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Tisztelt Városvédő, Környezetvédő, az épített és a természeti értékek iránt  

egyaránt aggódó Barátaink, 

az elképesztő méretű - megtörtént és tervezett - budapesti fakivágási kampányban 
megszólaltak, s ez nagy dolog: együtt szólaltak meg a fővárosi székhelyű civilszervezetek. A 
szervezést magára vállaló Greenpeace Magyarország honlapján, s a Budapesti Városvédő 
Egyesület honlapján is elérhetők a háttér-anyagok, s az is, hogy miként lehet a felhíváshoz 
csatlakozni egyénileg is! Kérem, népszerűsítsék az ügyet, toborozzuk együtt az egyetértő, 
tenni kész polgárokat! 
Álljon itt magának a felhívásnak a szövege. 

Ráday Mihály 
 

A Greenpeace Magyarország felszólítja a kormányt és a fővárosi 
önkormányzatot: teremtsék meg a városi zöldterületek védelmének jogi 
biztosítékait és gondoskodjanak szakszerű kezelésükről. 
Kiáltvány a városi zöldterületek védelmében 
A városi parkok, fasorok és egyéb zöldfelületek világszerte felértékelődtek, városképi, 
egészségvédelmi és ökológiai, klímavédelmi jelentőségüknek megfelelően. A 21. 
században többé nem tartható az a tervezői szemlélet, amely a zöldterületekre, mint 
üresen álló építési telekre, a zöldfelületi elemekre pedig, mint zéró értékű, máshol 
pótolható objektumokra tekint. A nagyvárosi meglévő vegetáció ellen viselt “hadjárat” 
a légszomjtól fuldokló magyar fővárosban méltán váltotta ki a lakosság 
felháborodását. A Városligetben, a Római-parton, az Orczy-kertben, a Dagály 
strandon, az angyalföldi Duna-parton, a József nádor téren, a Kossuth téren, a Bocskai 
úton és az Etele úton vitatható - de az érintett lakossággal érdemében soha meg nem 
vitatott - beruházások kapcsán véghezvitt és tervezett tömeges fairtás szomorú 
képet fest a döntéshozók környezeti tudatosságáról, egyúttal rávilágít arra, hogy 



Magyarországon hiányoznak a hatékony városi zöldfelület-védelem törvényes 
feltételei. 
Alulírottak ezért sürgős intézkedésre szólítjuk fel a kormányt, az országgyűlési 
képviselőket illetve a főváros, a kerületek és a hazai városok vezetőit az alábbiak 
szerint: 
1. A városi zöldterületek és fasorok kapjanak az infrastrukturális hálózatokéval 
megegyező védelmet! Csonkításukra, eltávolításukra ne teremtsen jogalapot más 
szolgáltatások fejlesztése vagy új beruházások kivitelezése.  Óvjuk meg a közparkokat 
és a közkerteket! 
2. A fejlesztések szolgálják elsősorban a leromlott állapotú városrészek 
rehabilitációját, és ne a város meglévő zöldterületeit terheljék! A köz- és 
magánfejlesztések fókuszáljanak elsősorban a leromlott állapotú városrészek 
rehabilitációjára, mindenkor legyenek tekintettel a meglévő zöldfelületi értékekre és 
gazdagítsák további elemekkel a zöldfelületi vagyont! 
3. Jó gazdát a városi zöldfelületeknek! Legyen minden városi önkormányzatnál 
felelőse a zöldterületek fenntartásának és fejlesztésének, aki gondoskodik a vonatkozó 
jogszabályok megszületéséről és érvényesítéséről. Készüljön mindenütt zöldfelület-
fejlesztési stratégia, megvalósulásának anyagi feltételeit tartalmazza a település éves 
költségvetése. 
4. A kiemelt állami beruházások ne mentesüljenek a környezet védelmét szolgáló 
előírások hatálya alól! Minden közparki, közterületi és közintézményi beruházáshoz 
készüljön - széles körben, az érintettekkel megvitatott - zöldfelület-fejlesztési terv, 
amely biztosítja, hogy a beavatkozások végeredményeként az eredetinél kedvezőbb 
helyzet jön létre mind a zöldfelületek kiterjedését, mind minőségét illetően. Az érintett 
vegetáció 
klimatikus viszonyokra és levegőminőségre gyakorolt hatására ez különösen érvényes. 
5. Semmit a közparkokról a helyi civilek nélkül! Politikai rögtönzések ne írhassák 
felül a települések hosszabb távú fejlesztési terveit és építési szabályzatát! Biztosítsák 
az érintettek részvételét, jogot a teljes körű tájékozódáshoz és a fellebbezéshez minden 
környezetüket érintő eljárásban, a tervezési fázistól a megvalósításig. A fejlesztési 
tervek több változatban készüljenek, és tartalmazzák a változatok környezeti hatásának 
vizsgálatát, illetve reális 
költségeit. 

           Budapest, 2016. november 23. 
 

A kiáltványt kezdeményező civil és szakmai szervezetek, szakértők: 
Bardóczi Sándor, okleveles tájépítész mérnök 
Beleznay Éva, Budapest volt főépítésze 
Lányi András, a ‘Mindent a maga helyén’ felhívás kezdeményezője 
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke 
Dr. Körmendy Imre,   
Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke 
Schneller István, építész-urbanista egyetemi tanár 
Választ várunk még: 
Tosics Iván, a Budapest Kör titkára 
Kádár Bálint, a Kortárs Építészeti Központ kuratóriumi elnök 

 
Ráday Mihály 
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Hová épül az új Közlekedési Múzeum? 
 

A Városligetben zajló események Örkény tollára valók, a maguk minden szépségével, 
de Tamási Áron Ábele is leckéket vehetne rafinériából, a szabályok egyedi értelmezéséből. De 
bármely szekta is tananyagként használhatná azt a kifogástalan kommunikációs gépezetet, 
amellyel a teljes megadás, közöny, sőt, a környezet (ország)- pusztítás iránti lelkesedést 
sikerült kiváltani a főváros (ország) lakosságából. 

Folyik a madár-barát cukiság kampány, megjelentek a faátültető gépek, fát ültetnek 
azok, akiknek a lelkén szárad a főváros minden zöld területének tönkretétele. 
A cukiságot, faültetést és átültetést minden létező fórumon olvashatod, láthatod. A mosolygós, 
öltönyös urak és kosztümben feszítő némberek spanyolfalul szolgálnak, nehogy eljusson 
hozzád a HÍR!Mert mi a HÍR, amiről beszélni kellene? Tudtad-e hogy a Közlekedési múzeum 
már nem a Városligetbe épül?! Nem a Városligeti körút 11. az építés helye, hanem a 
Budapest XIV. kerület, 29732/1 hrsz-ú ingatlan (Kivett közpark)Szerinted hány 
óriásplakát hirdetésen kellene ezt közhírré tenni, hogy a város lakossága felfogja végre :a 
Városliget már BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET!!!!! nem közpark! 
Szerinted egy 15 milliós plakát-kampány el tudná ezt intézni? Szerinted megmenekülne akkor 
a Ligetvédők sokasága attól, hogy atyák imigyén világosítsák fel serdületlen gyereküket: ezek 
itt akadályozzák a fejlődést?! Na, és jaj de jó, hogy végre felújítják a Városligetet?!  
Szóval először a Közlekedési múzeum építésével kapcsolatos határozatban jelent meg először 
hivatalos iraton a "kivett közpark" kifejezés. Azt hiszed megjelent ez valahol a madárbarát 
cukiság mellett, legalább lábjegyzetként?NEm! Jól emléxel.Vagy itt a másik, említésre sem 
méltó esemény: Megnőtt a régi/új közlekedési múzeum területe...úgy 13%-kal. 
Olvastad a hírt valahol? vagy láttál / hallottál róla plakátot, TV vagy rádió hírt? Na, ugye, 
hogy nem. Pedig nem annyira mindegy, hogy az előbb 32 ezer m2-ről 35 ezer négyzetméterre 
hízott a bruttó terület 37ezerre nő-e vagy sem. Természetesen a megnőtt területhez megnőtt 
büdös büdzsé is jár. Immáron nem 549 millióért tervezgetnek, hanem 750 millió forintnál 
tartunk! ...csak a tervezésre!Vegyük szemügyre, hogy milyen nem várt események 
következtek be: 
- senki nem gondolta, hogy a troli vezetékeket  "ki kell váltani", mert a 67 méteres kupolához 
szükséges daruk nem férnek el alatta. Csoda, hogy most észrevették! Hála nekik érte. ( Eddig 
biztosan értelmi fogyatékosok tervezték...) 
- Senki nem gondolta, hogy a mélygarázshoz vezető lehajtó nyomvonalát meg kell változtatni. 
Ugyan mindenki tudta, hogy a régi terv éppen merőleges a Városligeti patak folyásirányára, 
de aki tudta, azt nem engedik a tervezgetés közelébe. 
- Senki nem gondolta, hogy a hatalmasra hízott....lassan a KRESZ parkot bekapó építési 
területen át kell ültetni az összes fát! Nem is kell, értelme sincs, de jól mutat és jól kábítható 
vele a lakosság! Akkor miért is ne költsünk ilyen biztos kudarcra ítélt megoldásra?. Ezért 
kellett a politika tudományi doktor zöld biztos a Ligetbe, mert ő a saját életútjával bizonyítja, 
hogy a mindenki átverése, mosollyal lefegyverzése milyen rendkívül sikeres a Kész átverés és 
a Valóság show-ban. 
- Senki sem gondolta, hogy az Elmű a Közlekedési múzeum épületét szemelte ki arra a célra, 
hogy benne közcélú trafóházat alakítson ki. Márpedig ha kíván, hát a Mikulás teljesíti a 
kívánságát. Mivel kiállítási célra úgysem alkalmas a kupolás giccs, hát legyen benne trafóház, 
meg kilátó. Ezt tényleg nem láthatta előre senki. Figyeljétek az újságokat (kormánypártit és 
ellenzékit, bulvárt és hírújságot, oknyomozót és népbutítót), hátha rábukkantok valahol. 
Akinek sikerül találnia akár egy rövid hírt is ezekről, az ingyen vehet egy mély levegőt a 
Budapest XIV kerület 29732/1 hrsz-ú ingatlan (Kivett közpark)-ban 

Garay Klára 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/0e/13000/36856-23_2016.pdf
http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_12090_2016/


 
150 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert II. 

 
 
Az I. fejezetben az Állatkert történetét a II. világháború időszakáig ismertettük. 
A mostani írásunkban 1994-ig tekintjük át az építéstörténetet. 
 
A háború pusztításai az Állatkertben. 

Sztálin 1944. október 28-án adta ki a parancsot a Budapest elleni támadásra. Az 
Állatkert ostroma december 13.-án kezdődött egy gránát becsapódásával a takarmányraktárba. 
Karácsony után a kert egész területe csatatérré vált.  

A kert épületeinek jó része is tönkrement. Néhány épület teljesen elpusztult, a 
Bölényházra gyújtóbomba esett, az állatok bennégtek a lángok között. A szintén találatot 
kapott Zsiráfház lakói is mind elpusztultak. 

Mire a front áthaladt az Állatkerten, az állatok többsége odaveszett. Egy részük 
közvetlenül a golyók, robbanások, repeszek, illetve a légnyomás és a tűz miatt pusztult el. 
Sziám, a legendás elefánt halálát is a légnyomás okozta. A Pálmaház északi szárnyában lakó 
krokodilok a januári jeges hidegben belefagytak medencéjükbe. 

A környék lakói megrohanták az Állatkertet, és mindent elvittek, ami egy egyáltalán 
ehető volt. Tény, hogy értelmetlen vandalizmusra is sor került. A pusztítás minden téren szinte 
teljes volt. 

A ostrom 1945. február 13-án fejeződött be. Az Állatkertben a harcok már január 13-
án abbamaradtak. 

Összesen 23 állat élte túl a háborút a 2500-as állatlétszámból. A megmaradt állatoknak 
a viszonylag épségben maradt Elefántházban alakítottak ki szállást.  

A fegyvernyugvás utáni hetekben legnagyobb az erőfeszítést a romok eltakarítása 
jelentette. Ebben a hatalmas munkában mindenki részt vett, még az ekkor már 62 éves 
igazgató, Nádler Herbert is. A Bivalyház és a Zsiráfház teljesen tönkrement, a három hónapon 
át végzett szakadatlan munka nyomán végül sikerült az Állatkertet újra megnyitni, története 
során már harmadik alkalommal. 

A helyrehozható állattartó létesítményeket az Állatkert munkatársai lépésről lépésre, 
saját erőből újították fel akár kényszermegoldásokat is alkalmazva.  

Az első komolyabb állatbeszerzésekre 1950-ben nyílt lehetőség, az utolsó romos 
épület, a Pálmaház felújítására pedig egészen 1952-ig kellett várni. 

A háború utolsó nyomait végül Anghi Csaba professzor 1956 és 1967 közötti 
igazgatóságának idején sikerült felszámolni. Az 1960-as években a háborúban elpusztult 
Bivalyház és Zsiráfház helyére is új állatházak épültek az akkori stílusirányzat szerint. 
 
 A BUVÁTI által tervezett rekonstrukciók (1980-1990-es évek) 
A leromlás és funkcionális elévülés miatt az 1980-1990-es években épületrekonstrukciós 
munkák, átépítések kezdődtek a BUVÁTI – ban készült rendezési terv alapján. 
E terv fő célkitűzése a műemléki értékek megmentése volt, ami dr. Holdas Sándor (1987-ig), 
és dr. Szijj József (1994-ig) igazgatósága alatt készült el. 
 

 
Beöthy Mária  
csoportvezető 

 
 



A Pesterzsébeti Városvédő Csoport jó évet zárt a hagyományőrzés területén 
 

Az év vége felé csoportunk kellemes érzésekkel tekinthet a következő 
közgyűlésünk elé, hiszen jelentős eredményekről számolhatunk be. A teljesség igénye 
nélkül néhány eredményről említést teszek, amely elősegítette Pesterzsébeten a helyi 
hagyományőrzés erősödését. 
 

A 2016. január 26-i közgyűlésünkön már a 9 új tagunk is részt vett, amelyen 
meghatároztuk a 2016. évi programunkat is, amely igazodott az egyesület alapszabályához, 
valamint Pesterzsébet aktuális és jubileumi eseményeihez. 

A Csili Művelődési Központban megtartott előadások során meghívott előadónk volt 
Pesterzsébet főépítésze Trummer Tamás, mert egyidejűleg településünkön több olyan 
fejlesztés is folyamatban van, amely megváltoztathatja kerületünk jövőjét. A pacsirtatelepi 
Magyarok Nagyasszonya tere közelében a húsz éve nem üzemelő Török Flóris Általános 
Iskola helyén épül az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Az új létesítmény könyvtárral, 
termekkel, kápolnával és parkolókkal bővül. Elkészült az önkormányzati pályázat a Hullám 
csónakházak felújításának második ütemére. A fejlesztéseket a városvédők az észrevételek és 
javaslatok megfogalmazásával, valamint a projektek népszerűsítésével segíti. 

Az előadásaink során a tagság szavazatai alapján bemutatásra került a nagyapámról 
készült, „Óváry Arthur pesterzsébeti építész” című film és különböző témákban vetített képes 
előadásokra került sor. 

Pesterzsébeten a városvédők szervezésében 2016. szeptember 18-án (vasárnap), a 
Kulturális Örökség Napján a 10 éves Rátkay-Átlók Galéria (1204 Budapest, Klapka utca 48.) 
és a szomszédos Klapka téri református gyülekezeti épület (1201 Budapest, Klapka tér 
1.) kapui nyíltak meg. A rendezvény kiemelt témája volt, továbbá Görgey Artúr halálának 
100. évfordulója és az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban a Cattarói-öbölben 
véghezvitt győztes ütközetei. A kiemelt témákhoz helyi érdekességeket is kapcsoltunk. 
Rendezvényünkön részt vett – többek között – Hiller István  országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke, Szabados Ákos polgármester, Veress Gábor református lelkész, valamint 
Görgey Artúr leszármazottja, a 95 éves Görgey Endre, Pesterzsébet Díszpolgára, akinek az 
édesapja is tábornokként szolgált. Az épületlátogató séta tartalmi eseményeiről a „Budapesti 
Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoportja” nevű facebook hírportálon 5 részes sorozatban 
számoltunk be. 

A Pesterzsébet Önkormányzata az Erzsébet Napok nyitó napján, 2016. november 5-én 
Nagy Győry István tevékenységének emlékét és születésének 150. évfordulóját 
szoboravatással ünnepelte meg, aki 1898-tól 1924-ig Erzsébetfalva főjegyzője, majd 1924-től 
1931. évi nyugdíjba vonulásáig Pesterzsébet helyettes polgármestere volt. Nyugdíjba 
vonulásakor a képviselő-testület Nagy Győry Istvánt a város díszpolgárává választotta, és 
még életében róla nevezték el az akkori Csillag utcát. 

A szoboravatás után következett a 110 éves Városháza padlástól a pincéig interaktív 
bejárása, amely több mint 300 látogatót vonzott. Az ünnepségek lebonyolításában a 
Pesterzsébeti Városvédők is jelentős szerepet vállaltak, négy tagunk az épületbejárásban való 
lelkes és aktív részvételért „Elismerő emléklap” tulajdonosa lett és a városvédő csoport 
szakmai munkáját Szabados Ákos polgármester köszönő levéllel jutalmazta. 

Ebben az évben a harmadik jubileumi esemény az Óváry Arthur által megtervezett 
pesterzsébeti evangélikus templom felszentelésének 90. évfordulója. A Pesterzsébeti 
Evangélikus Gyülekezet jubileumi megemlékezése a karácsonyi ünnepek alatt valósul meg. 

                                           
                                                                                       Óváry Gábor  

csoportvezető 



Jeles évfordulók 
 

A 225 éve született Zofahl Lőrinc a XIX. század első felének neves 
építőmestere II. 

 

Belváros: Királyi Pál u. 18. (Bástya u. 23. a régi városfal mellett) Mayer Vince volt az 
építtető a most háromemeletes háznak. Zofahl volt a tervező és az építőmester is. Szép, 
nyugodt klasszicista külsővel rendelkezik, 1839-ben épült. 1871-ben Pucher József húzott rá 
két emeletet.(Petőfi Sándor és Szendrei Júlia is laktak benne. Meglátogatta itt őket Arany 
János és Tompa Mihály is.)  Rózsa tér 2. már a régi gyönyörű Erzsébet híd építése miatt eltűnt 
terek egyike. Pietsch Józsefnek 1832-ben emelt itt épületet. Kossuth Lajos utca 11. Becker 
Károly háza. Tervezője Kauser József 1891. Vasszerkezete Schlick Rt. A régi házat Becker 
vásárolta meg 1846-ban, majd helyére 1848-ban Zofahl Lőrinccel kétemeletes házat 
terveztetett, de ennek csak a hátsó keresztszárnya és a nyugati hosszabb oldalrész készült el. A 
keleti szárnyon Gerster Károly végzett átalakításokat, 1862-ben. A kivitelező Wagner János. 
Hercegprímás u. 13. (egykor Három-korona u.)  Háromemeletes belső udvaros, kései 
klasszicista épület. Baumgarten Fülöpnének 1861-ben tervezte Zofahl. 1901-ben Havel Lipót 
végzett átalakításokat. Belső udvarán vörös mészkő kút áll. Az itt látható ajtóknál, ablakoknál 
még a régen készült és zöldre festett spaletták vannak. A középső kiemelkedő rizalitnál az 
ablakok szélesebbek és díszesebbek. A két szinten, középen, az ablakok közt jón oszlopok, a 
szélen falpillérek. Az erkély öntöttvas, faragott kő konzolokon áll. Az egész ablaksor 
szemöldök párkánya felett kisebb koszorúk, legfelül szélesebb díszítés minta vonul végig. A 
bejárati ajtó szegmensíves és fából készült. A ház meglepően jó állapotban van, szépségével 
emeli a Hercegprímás utca képét.  Sas u. 25. (ekkor még Két sas u., Arany János 23.) 1861-
ben épült Stern Bélának. Tervezője és kivitelezője Zofahl. 1873-ban átalakították Spitzer 
Gerzson és fiai részére. Ma ötemeletes, belső udvaros épület. A József nádor téri 7. sz. Teleki 
palotát, (ma Bank of China), eredetileg Kasselik Ferenc építette a Muráty Panajot (gyapjú 
kereskedő és pénzváltó) családjának 1831-ben, majd a második emelettel 1833-ban Zofahl 
Lőrinc bővítette. Helyén már 1791-ben épület állt. (Muráti Irén gr. széki Teleki Géza felesége 
lett. 1889-90-ben a férje is ide költözött. Itt született fiuk gr. Teleki Pál, földrajztudós, kétszer 
is volt miniszterelnök, 1941-ben öngyilkos lett.) Váci u. 59.(régen Lipót u.) Rottenbiller Lipót 
(1806-1870) háza. 1837-ben építette a klasszicista kétemeletes házat a később többször is 
megválasztott polgármesternek. (Emléktábla van a Sörház u. sarkánál.) Kőkonzolos 
függőfolyosóval, szegmensíves boltozatú előtérrel rendelkezik. A bejárati rész fekvőtéglány 
fülkéjében Golgota kápolnadísszel, ami valószínű a közeli Angolkisasszonyok kolostorából 
került ide. A Vigyázó Ferenc u. 5. a Prestige Hotelt, nemrég adták át. Eredetileg Hild József 
tervezte az utca több épületét is, ezt Spitzer Albertnek. A kivitelező építőmester Zofahl Lőrinc 
volt. Sajnos a Hild jegyekből szinte alig maradt. 

Terézváros: Király u. 62. (Liszt Ferenc tér 7, egykori Gyár utca eleje 1. sz.) 1860-ban 
emelte Jung Antalnak Zofahl Lőrinc. kétemeletes klasszicista épület a Zeneakadémiával 
szemben. 1986-ban a homlokzat felújítást Peregrinyi Sándor és Simon István végezte. Az 
udvari rész eléggé elhanyagolt, viszont a lépcsőház még őrzi a fa pálcatagos korlátokat. A ház 
igen arányos, a külső egyszerű, az ablakok egyenes záródásúak. A Király u-i oldalon 6 
tengelyes. Az egykori Gyár u-i üzemek a közelben indultak be, pl. a Valeró-féle selyemgyár is 
a Kürt utcában. Király u. 59.b. helyén 1856-ban Zofahl tervezte és kivitelezte a házát 
megrendelő Teleki N. részére. Ugyanott a 12.szám egykori Gömöry Károly patikája. 1846 
után Hild József tervezett emeletráépítést, de ez elmaradt, csak Zofahl végzett kőműves 
munkálatokat. Itt voltak láthatóak Dunaiszky Lőrinc kis alakú remek szoborfigurái. 
Előzménye volt a híres Szentlélek patika. A Király utca végpontján volt a fasori Lövölde. (A 



régi 1823-ban Zambelli András tervének felhasználásával készült, de az 1838-as árvízben 
tönkrement. A Lövész/Királyi Pál utcában a városfal mentén volt.) A Király utca végén 
1840/46-ban Zofahl Lőrinc építette fel újra az eredeti Zambelli tervek alapján, a polgárság 
részére szórakozó helynek. A Malvieux mulatót ifj. Zitterbarth Mátyás, a vendéglőt Pollack 
Mihály tervezte. 1824-ben a klasszicista, oszlopcsarnokos épületről Szentpéteri József 
készített plakettet. Az ismert kőnyomat C. Carrer munkája. Az épületet 1890-ben bontották le. 
(Mária Terézia - uralkodott 1740-80-ig- hozott rendeletet, hogy minden férfinek évente lövész gyakorlaton 
kellett részt venni.) Kazinczy u. 40. Scheibel József híres gőzfürdője. Klasszicista d-honneur 
elrendezésben épült hangulatos fürdő. 1842-ben Hild József tervei szerint készült el. 1850-ben 
Zofahl Lőrinc tervezésében bővítették. Sajnos 1969-ben lebontották. Károly körút és Király u. 
sarkát foglalta el 1730-tól a régi Pest legnagyobb háztömbje a Mayerhoffer ház. Ebben a 2 
emeletes copfstílusú épületben működött az Angol Király fogadó.  1795-ben megvásárolta 
Orczy József özvegye. A homlokzatokat és a szárnyrészeket 1820-ban már klasszicista 
épületnek alakította át Zofahl Lőrinc. Az Orczy-ház udvarában is Ő tervezte a zsinagógákat. 
1829-ben az egész épületet emelettel bővítették. Ezáltal a kisebb emeleti zsinagóga is 
tágasabb lett, új női karzatot alakítottak ki. Az udvari nagyobb, háromhajós, 491 imaszékkel, 
pedig 1859-től raktárként funkcionált. Itt volt az első börze is. 1936-ban lebontották.A 
következő utcákban is találunk általa tervezett, vagy csak átalakítást, műhely kialakítást, 
toldást végző munkákat. Ilyenek voltak: Dob u. 68, 1863-ban Helfer Jakabnak készült, 
Dohány u. 49. 1859-ben Szoyka Antalnak, Kisdiófa u. 4. 1855-ben Brauer Károlyé. Lázár u. 
7-9. 1856. Spitzer Ferencnek átalakítás, uo. 11. 1854. Temesváry Ignácnak, a Lovag u. 2-4 
alatt 1839. Farkas Dávidnak. Nagymező u. 14. 1852. Auspitz Antalé, uo. 54-56, 1854-ben 
Kopp Józsefnek, (később Telefonközpont volt, Balázs Ernő tervezte, 1902-4, szecessziós 
stílusban.) Hajós u. oldal ipari épületét Vuk Mihálynak emelte, uo.68. 1856. Thomo 
Franciskának. Ó u. 39. 1861. szintén Temesváry Ignácé, uo. 41. 1860. Palatin Ferencé. Paulay 
Ede u. 15. 1857. Reisinger Ignácnak átalakítás. Rózsa u. 63. 1860. Uhl Antóniának átalakítás. 
Akácfa u. 55. 1851. és 1855. átalakítás Eiber Ferencnek, Csengery u. 20. (Rákosárok u.) 1861. 
Betschauer Rozáliának toldalék építése. Ezeknek a korábban földszintes házaknak a helyén 
már többnyire újabb épületek állnak, csak a leírásukat találni, néha a meglévő falak 
felhasználása történt meg.  

Ugyanez vonatkozik a Józsefvárosi kigyűjtésnél is. (Megjegyzem, Pesten 1857-ben 
120 ezren éltek, ebben a városrészben pedig 25.226 lakos élt. Az 1838-as árvízkor a legtöbbet 
szenvedett Józsefvárosban 1255 házából csak 249 maradt meg. 1830-36-ban a Ludovika, 
1837-47 a Magyar Nemzeti Múzeum voltak a legnagyobb beruházások. Mindkettő Pollack 
Mihály munkáját dicséri.) Az árvíz utáni újjáépítés sok munkát adott az építőmestereknek, 
akik 12-en voltak a korabeli feljegyzések szerint. Magdolna u. 13/a. 1854-ben Hartmann 
Józsefnek, Koszorú u. 37. 1850 Weisinger Jánosnak, Őr u. 8. 1862.Baumann Annának, 
Népszínház u. 21. 1855. Wieser Ferencnek, Práter u. 14. 1854. Lindwurm Istvánnénak, 
Rákóczi u. 25. 1861. Horváth Zsigmondnénak, Szigony u. 27. 1851. Nyikos Pálnak, uo. 21. 
1854. Reisenmayer Pálnak, Tavaszmező u. 18. 1856. Fábis Mártonnénak, Teleki tér 5. 1850. 
Egendorfer Györgynek, Tolnai Lajos u. 7-9. 1852. Mladensits Jánosnak, Üllői u. 34. 1857. 
Thurn Eliznek, Vajdahunyad u. 45. 1861. Horváth Teréznek, Vas u. 7. 1861. Horváth 
Zsigmondnak, Vígh u.21. 1854. az előző tulajdonosnak toldalék épület. Bacsó Béla u. 17. 
1850. Melfer Jakabnak toldaléképület, Baross u. 63-67.(Stáció u.) ma Előljáróság, (épült 
1897-99.) a korábbi épület Kis Stáció u. 8. 1853-ban Kabek Józsefnek, uo.63. 1860. Fröchlich 
Ferencnek, Baross u. 77. 1856. Hoffmann Józsefnek, uo. 93. 1851. Kéler Sándornénak, Illés 
u. 11. 1855. Zunft Mihálynak, Práter u. 50. 1861. Lüpp Jánosnak, Békési u. 3. 1850. Albrecht 
Károlynak, Bérkocsis u. 32. 1858. Kádár Pálnak, Bródy S. 19. 1860. Ortmann Györgynek, 
uo.21. 1857. Schubert Annának, Dankó u. 11-13. 1852. Kaltenecker Antalnak, 1901-ben már a 
híres Divald Kornél fényképészetét találjuk a helyén. Diószeghy Sámuel u. 8. 1859.(1840-ben 



Örömvölgy u.)  Krausz Izidornak, uo.16. 1859. Haucknecht Mihálynak, uo.22. szintén az ő 
részére toldalék építése, Dobozi u. 25. 1853. Nonn Mihálynak, uo.35. 1852. Holsteineréknek, 
Erdélyi u. 1. 1852. Weisinger Mátyásnak, ma ennek a helyen Schannen Ernő tervezte ház áll 
1905-től. Fecske u. házak: 7. 1858. Muss Antalnak, uo.15. 1862. Lamercher Erhardnak, uo. 
37. 1851. Schrottbauer Józsefnek, uo.39. 1851. Sandleitner Ferencnek földszintes házakat, 
vagy toldalékokat tervezett. Futó u. 22. 1858. Kokesch Sándornak, uo. 47.sz. 1854. Kauser 
Józsefnek. Horváth Mihály tér 17-18. (Telefonközpont helyén, amit Ray Rezső szec. 
formában tervezett és 1910-16-közt felépült) 1852-ben Zakár Jánosnak, Zofahl által tervezett 
és kivitelezett háza állt.  József utcai épületek: 5. 1861. Magáts Józsefé, uo.9. 1859. Kun 
Lászlóé, uo.28. 1852. Grabovszky Konstantiné. Kálvária u. 5. 1853. Renner Ferencé, uo.9. 
1851. Fitz Istváné, uo.20. 1859. Fogh Károlyé, uo.24. 1852. Fortrahn Antalé, uo.26. 1853. 
Holstener Györgynek, Korányi Sándor u. 12. 1850, Pitner Jakabnak, Koszorú u. 25-27. 1854. 
Parmer Ferencnek, Kőfaragó 13. 1860, Braida Jakabnak, Kőris u. 5/a. 1862. Höchst Antalnak, 
uo.19. 1852. Lieb Ferencnek, Krudy Gyula u. 6. 1863. Bayer Mátyásnak, Leonardo da Vinci 
u. 27. 1850. Faust Keresztélynek, Bókay u. 23. 1852. Schuster Józsefnek, uo. 44. 1851. Liebe 
Mihálynak, Práter u. 56. 1852. Loszgoth Jánosnak, Gyulai Pál u. 6. Rossenfeld Simonnak 
1850, késő klasszicista, Pollack Ágoston tervezte, Zofahl a kivitelező, uo. 8. Kramer Jakab 
lakkozó mesternek Pollack Ágoston tervezte, 1863, Zofahl átalakítást végzett. (A lakkozó 
mester az Orczy-háznál is dolgozott.) Pollack Mihály téren is említik Zofahl nevét a paloták 
megépülése előtti építkezéseknél. (Karacs Teréz visszaemlékezései szerint a Bródy Sándor 
utcában (régen Téglavető, majd Sándor u.) lakott az apja, Karacs Ferenc, a híres rézmetsző és 
térképész Zofahl Lőrincéknél bérletben, amíg az Ősz utcai, ma Szentkirályi utcában (23. sz.) a 
házuk el nem készült. Érdekes, Katona József írónk pedig náluk lakott. Házuk a korabeli 
irodalmároknak is találkozó helye volt és itt alakult meg az Auróra. Karacs Ferenc (1770-
1838) nagyra értékelte az építőmester munkáját és emberségét, ezért szívesen lakott náluk, és 
oda is házasodott. Ennek a házszáma a 14. Lebontása után helyén az Ybl tervezte gróf 
Dégenfeld-Schonburg Ágost, Odescalchi palota áll. 1872-74-ben épült, kivitelezője 
Wechselmann Ignác volt. Itt halt meg 1902-ben Tisza Kálmán Miniszterelnök.).  

Kőbányán (1873-ig Józsefvároshoz tartozott): 1843-ban Pest város magisztrátusa 
pályázatot írt ki a torony megépítésére. A Csősz tornyot 1844-ben Zofahl vázlatai alapján 
emelte Brein Ferenc. Kőbánya címerében is szerepel. Kőbánya egykori virágzó 
szőlőkultúráját vigyázta. Volt itt szőlője Rottenbiller Lipót polgármesternek is. A szabadon 
álló, gótizáló-romantikus, szemnek gyönyörködtető torony, és a hozzátartozó „főcsősz” ház 2-
szintes, a kilátó tetőre lépcső vezet fel, amire vékony vaskorlát kanyarog. Bejárati ajtaja 
gazdagon faragott. Kőér u.4. (Harmat u.41.) alatt védett műemlék. Kőbánya Óhegyen 1836-
ban 4 kőbánya és 4 téglavető működött, ezekből több építész család is birtokolt (Zitterbarth-
Lechner, Feszl Frigyes, Hofhauser). Az árvíz után megnőtt az igény a téglára. A Bécsből 
áttelepült Alois Miesbach, majd unokaöccse Drasche Henrik vitte tovább a hiányzó és felfutó 
iparágat.  

Ferencváros: Ráday u. 36. 1859-ben tervei szerint átépítették. Középső rizalitjának 
ablakai közt régen Szűz Mária és Szent József szobrai álltak.  

Gyöngyös, az eredetileg barokk kúriát a Grassalkovich családtól vásárolták meg az 
Orczy bárók, akik már 1699-tól a város urai. 1826-tól klasszicista stílusban átépíttették, 
Zofahl Lőrinc építőmesterrel. A reprezentatív kastély dór oszlopos erkélyekkel tagolt, 
kétszintes épület. A park kapuit Urhl Ferenc kőoroszlánjai őrzik. A Mátra Múzeumnak ad 
helyet. A legutóbbi helyreállítás után 2009-ben Európa Nostra díjat érdemelt. Zofahl Lőrinc 
már Pesten is megbecsült építőmestere volt a bárói családnak, ezért az újszászi kastélyuk 
(Szolnok megye) felújításánál is megbízást kapott.  

Esztergomban a Fürdő Szálló klasszicista épülete, műemlék. A Szent Tamás hegy 
lábánál fakadó hévizek táplálják. 1600 vörösfenyőre épült, a kivitelező mester Gramling Ignác 



helyi építész volt, a munkálatokkal 1842-re készült el. Sokáig az esztergomi káptalan 
tulajdonában volt. Híres vendégei között megemlítem Liszt Ferencet (1875), Kossuth Lajost 
(1848), Széchenyi Istvánt, Molnár György színész-rendezőt és Blaha Lujzát, aki 1856-ban 6-
éves gyermekként itt lépett fel először. A házon 1976-ban emléktáblát helyeztek el. 
Színháztermét 1960-ben elbontották. Az átalakítás után a fürdőhöz konferencia termet is 
építenek.  

A pécsi székesegyház helyreállítási munkálataiban, Pollack Mihály mellett is részt 
vett.  

A hajósi (Bács-Kiskun megy) templom eredetileg egyhajós barokkban épült. 
Bővítését, 1820-ban végezte 3 hajóssá, tágas előcsarnokkal. A szószékét Bauer Mihály a kor 
jeles szobrásza emelte. Házainak jellemzői az egyenletes, nyugodt tagolás, kevés dísz, a 
vízszintes elemek kiemelése. A homlokzat egyszerű, legtöbbször csak a középrizalitot 
hangsúlyozta. Zofahl Mihály építőmester ma is meglévő házai műemléki védelem alatt állnak. 
 
Az összeállításnál Déry Attila építésztörténész Belváros, Teréz- és Erzsébetváros, Józsefváros, Pest története és 
művészete c. köteteit, és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kézikönyvtárát néztem át. Zádor Anna 
művészettörténész: Klasszicista Pest, és Perczel Anna építész: Védtelen örökségünk c. könyvét használtam, és 
Komárik Dénes építész, művészettörténész írásaiból válogattam. Sok korabeli leírást, fényképet, építészeti 
szakcikkeket olvastam el. Karancs Zsigmond történésztől kapott adatokat külön köszönöm. 
 

 
Dr. Horváth Péterné 

 
 

 
Ünnepség Rákospalotán 

 
 
A Budapesti Városvédő Egyesület és a Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református 

Egyházközség a Magyar Sáfárság Templomában (Bp. XV. ker. Arany János utca 49.) a 
templom építésének 80. évfordulója alkalmából 2016. október 15-én kiállítással, Millisits 
Máté előadásával megemlékezést tartott. Az ünnepséget Arlett Annamária a XV. ker. csoport 
vezetője nyitotta meg. A Budapesti Városvédő Egyesület a mai megemlékezéshez és 
ünnepséghez kapcsolódva átnyújtja Önöknek a Csaba Rezső életét és munkásságát bemutató 
leporellót. 

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-i ülésén 
úgy határozott, hogy helytörténeti emlék-fasort létesít a kerület mindhárom városrészében, 
olyan személyekre emlékezve, akik az egykori önálló települések, mai kerületrészek szellemi 
és környezeti fejlődésének meghatározó alakjai voltak, vagy mint kerületi lakosok országos 
hírnévre tettek szert. Egyesületünk részt vett a Civil Kollégium munkájában, így többfordulós 
megbeszélések és internetes levélváltások után készült el a több mint 200 nevet felsorakoztató 
anyag az emlékfasorok létesítéséhez. Csaba Rezső építőmester, református templomépítő is 
szerepelt a listánkon. Szégyenteljesen kevés konkrétummal tudtunk szolgálni az írott anyag 
elkészítéséhez. Ekkor fogalmazódott meg bennünk egy hiánypótló könyv összeállításának 
gondolata Millisits Mátéval, Szabó S. Péter lelkipásztorral és Lázár Zsófia írónővel. 
Elkezdődött a műhelymunka levéltári kutatásokkal, korabeli írott anyagokra hagyatkozva. 
Lelkesen dolgoztunk, írtunk és írtunk, kiszélesítettük a témát a két világháború közötti 
református templomépítészetre Magyarországon. Már csak támogatók hiányoztak a 
megvalósításhoz. Mit volt mit tenni, pályáztunk egy könyv megjelentetéséhez a Budapest 
Bank Budapestért Alapítványánál, valamint a XV. kerület Önkormányzatánál. Ahogy ez már 
lenni szokott, a kért támogatási összegek felét sem kaptuk meg. Szép lassan azért eljutottunk 



odáig, hogy egy szerkesztett kézirattal a kezünkben házalhassunk tovább. Fáradozásainkat 
siker koronázta, a XV. kerület önkormányzati támogatásával ma a kezemben tarthatok egy 
leporellót, amely Csaba Rezső életét és munkásságát mutatja be Önöknek. A leporelló 
terjedelme nem teszi lehetővé az összes e témakörben gyűjtött és írott anyagunk 
megjelentetését, ezeket igyekszünk honlapunkon a későbbiekben, web-es formában 
közkinccsé tenni, amennyiben további szponzorokat találunk, könyv formájában is 
megjelentetni. 

Szeretettel ajánlom figyelmükbe négyévnyi kitartó csapatmunkánk eredményét, 
remélve, hogy közelebb hozunk Önöknek egy történelmi korszakot és annak jeles református 
templomépítő mesterét, Csaba Rezsőt.   
 

(a leporelló az egyesületi irodában, ügyeleti időben bárki számára elérhető) 
 

Arlett Annamária 
csoportvezető 

 
 
 

Szüret Kadarkáink Kertjében 
 

 
 
Október hetedikén rendezte meg a budapesti Kadarka Kör – sok partnerével, 

támogatójával, többek között a Budapesti Városvédő Egyesülettel közösen – az immár ötödik 
Svábhegyi Szüret egyre népszerűbbé váló szabadtéri szórakoztató eseményét. A Kadarka Kör 
kilenc évvel ezelőtt született pest-budai borbarátok és borismerők részvételével, hogy 
megpróbálja összerakni a lehetetlent: újrateremteni a hármas város hajdan leghíresebb 
mezőgazdasági ajándékát, a Budai Vörös névre hallgató fantasztikus minőségű bort. Ráadásul 
a klasszikus Budai Borvidéken termő szőlőből, amiből – tudják sokan ezt is – alig maradt 
valami a filoxéra utáni években, a tőkék helyén a 19. század vége óta főleg villák „nőnek”.  
Jókai egykori kertjének azon a lejtőjén, ahol már a próza fejedelme is ezzel a növénnyel 
bíbelődött, szorgalmasan készítve és fogyasztva kastélyosát, immár nyolcszáz termőre fordult 
tőkéről szüretelhettük tavaly a szűztermést, hogy elkészítsük az ANNO márkanevű új budai 
vörös első hatszáz palackjának borát. (A Budai Vörös alapfajtája a Kadarka volt, ez a 
magyarnak mondott, a déli határainkon túlról a XV. századtól ideköltöző fajta, így az 
ültetvény is, a Svábhegyen, kadarkás. Neve is van: Kadarkáink Kertje.) 

Meg is kóstolhatták az idei Svábhegyi Szüret – a programot évek óta népszerűsítő 
rendezvény – vendégei. Sváb táncok, sváb nóták, sváb harmonikások zenéje mellett. Remek 
délután volt.  
 

Buza Péter 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Koszorúzás Zakariás József sírjánál 

 
A Budapesti Városvédő Egyesület Sporttörténeti Csoportja és a MTK Brüll Alfréd 

Egyesület 2016. november 22-én koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Zakariás 
József olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat és az MTK (Bástya) kiváló játékosa 
halálának 45. évfordulóján, a farkasréti temetőben található sírjánál. 

Az emlékbeszédet Millisits Máté a Sporttörténeti Csoport vezetője a rendezvényt 
szervező két egyesület alelnöke mondta. 
Röviden bemutatjuk az olimpiai bajnok labdarúgó életét: 
 

Zakariás József (1924-1971) a Budafoki MTE, a Kábelgyár SC, a Gamma FC, a Budai 
Barátság SE, a Budai MSE, a MATEOSZ Munkás SE, a Teherfuvar SE, a Budapesti Előre, a 
Budapesti Bástya és a Budapesti Vörös Lobogó balfedezete, 1947 és 1954 között 35 
alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- és 
az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttesnek. „Zaki” volt az 
Aranycsapat „szürke eminenciása”. Ebben a tizenegyben a kék-fehérek kiváló fedezete a 
negyedik hátvéd, mai kifejezéssel: a „beállós” szerepkörét töltötte be. A technikailag – 
taktikailag egyaránt kitűnően képzett labdarúgó lemondott az egyéni csillogásról. Minden 
megmozdulása a csapatjáték céljait szolgálta. Fegyelmezett és éppen ezért nagyon értékes 
labdarúgó volt. A támadásokat is nagyszerűen támogatta, de elsőrendű feladatáról, a 
védekezésről, soha nem feledkezett meg. Tökéletesen kiegészítette társa, Bozsik József 
játékát. Az 1954-es világbajnokság után kimaradt a legjobb tizenegyből. (Pedig a világbajnoki 
döntő elvesztésében semmivel sem játszott nagyobb szerepet, mint bármelyik más 
játékostársa…) Legkiválóbb teljesítményét talán 1953. május 17-én, az Olaszország elleni 
mérkőzésen (3:0) nyújtotta. Visszavonulása után sem szakadt el a labdarúgástól, az edzőséget 
az Április 4. Gépgyár csapatánál kezdte, majd a szigetszentmiklósi gárda vezetője lett. 1961 
augusztusában Guineába szerződött, az afrikai országban szövetségi kapitány lett. 1965-ös 
hazatérése után a Medosz Erdért SE mestere volt. Sikeresen induló edzői pályafutását derékba 
törte a fájóan korai halála. A szívembernek – a szíve mondta fel a szolgálatot.  

 
Millisits Máté 
csoportvezető 

 
 
 

Felhívás helytörténeti adatok gyűjtéséhez 
 

 
ZUGLÓ – 1956 

 
A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. az 1956-os forradalom 60. 

évfordulójának méltó megünneplésére programsorozatot tervez, melynek részét képezi egy 
kiállítás is.    

A tárlat nem csak a forradalom időszakához kapcsolódó anyagokat dolgozná fel, a 
nagyobb áttekintés igényével foglalkozni szeretne a forradalmat megelőző hónapok 
hétköznapjaival is. Tisztelettel kérjük, akinek zuglói, az 1956-os évhez - nem csak kizárólag a 
forradalomhoz - kapcsolódó fotója, dokumentuma, tárgyi emléke van, jelezze az 
56zuglo@gmail.com email címen, vagy a +36/70-408-93-33-as telefonszámon.  



Információkat várunk a gyárakban működő Munkástanácsok tevékenységéről, valamint a 
forradalomban érintett áldozatok temetői nyughelyéről is.  

Az intézmény keretein belül működő Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely az 
anyagokat szívesen fogadná gyűjteményének gyarapítására, vagy digitalizálásra, illetve csak 
kölcsönadásra a kiállítás idejére.  Örömmel vennénk azok jelentkezését is, akik személyes 
emlékeiket osztanák meg.  
 www.cserepeshaz.hu 
 

RÁKOSFALVA - 145 ÉVES 
 

2017-ben emlékezünk Rákosfalva városrésszé alakulásának 145. évfordulójára. A 
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. tisztelettel kéri, hogy akinek a régi Rákosfalva 
mindennapjait felidéző fotója, dokumentuma, tárgyi emléke van, jelentkezzen az alábbi 
elérhetőségeken: 

mmate.liptak@gmail.com; 
helytortenet@cserepeskft.hu 

+36/70-673-9181; +36/70-408-9333 
Egyben szeretnénk figyelemmel kísérni az előző évtizedek változásait, melyek 

megörökítéséről szintén örömmel fogadunk fényképeket az intézmény keretein belül működő 
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gyűjteményének gyarapítására, vagy 
digitalizálásra is. 

www.cserepeshaz.hu 
 
 
 

Gratuláció 
 

Beöthy Máriának egyesületünk  XII. kerületi csoportja vezetőjének ítélték a 
 

 2016-os Ezüst Ácsceruza Díjat. 
 

 
  Beöthy Mária dr. Kiss Antalné okl. építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező a 
Budapesti Városvédő Egyesület XII. ker. csoport vezetője,  MÉK Műemléki Tagozat és a 
MÉSZ tagja 
     
   Beöthy Mária építész tervezői munkája mellett lakóhelye, a Hegyvidék épített 
környezetének értékeivel kiemelten foglalkozik. Ennek érdekében folyamatosan publikál a 
„Hegyvidék” polgári újságban, hogy megismertesse az olvasókkal környezetük megőrzésre 
érdemes értékeit, továbbá célja a Hegyvidékre jellemző építészeti stílusok kiemelkedő 
alkotóinak bemutatás, népszerűsítése. 
Az ismeretek és a vizuális kultúra terjesztése területén az ifjúság körében (iskolákban) 
előadások tartásával figyelemre méltó a szerző eddigi és folyamatos munkássága. 
   A Budapesti Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja vezetőjeként a havi 
összejövetelekre szerteágazó programot állít össze az értékvédelem és a közösségformálás 
érdekében.  
  Beöthy Mária a szakírói tevékenységével párhuzamosan a szakterületének több ágát is 
műveli, társadalmi elismertségéért jelentős tevékenységet végez. 
 

mailto:mmate.liptak@gmail.com


Szívből gratulálunk neki! 
 

 
 
 

BAGOLYRÖPTE PEST FELETT 
Szendrey Júlia nemzetsége 

 
BUDAPEST KÖNYVEK sorozat tizedik, egyben zárókötete Szendrey Júlia és – 

ükunokájával, Mambrini Daisyvel bezárólag – ötnemzedéknyi leszármazottjának sorsát tárja 
az olvasó elé. Petőfi özvegye második házasságának véglegessé váló csődje, az 1850-es évek 

közepe a történések origója, amelyekből a grafikon mindvégig lefelé tart, hogy 
kiszámíthatóan elérkezzen újra a nulla pontjához. Buza Péter kutatásai során számtalan soha 
nem látott – és csak a családban ismert – dokumentumot talált meg, s rendezett könyvvé. A 
kötet második felében – ahogy ez már szokás a sorozatban – publikálatlan szövegeket ad 

közre: a Horvát fiúknak, Attilának és Árpádnak édesanyjukkal, s atyjukkal folytatott 
levelezését, üzenetváltását. Ezeket akkor vetették papírra, amikor Júlia örökre elköltözött 

Horváttól, aki maga sem élt-lakott együtt a fiaival – csak éjszaka és vasárnap meg az 
ünnepeken. 

Értékes korrajz egy 19. század közepén élő polgárcsalád mindennapjairól. Akik persze nem is 
akárkik. 

 
Ára: 2000 Ft. 

Megvásárolható az irodában, a Budapest könyvek sorozat korábbi köteteivel együtt. 
1126 Szoboszlai u. 2-4. 

tel: 20-372-4424 



Csoportülések, programok 
 
 

Az egyesületi programok nyilvánosak és a belépés díjtalan! 
 
 
I. kerületi csoport 
 
A csoport december és január hónapban szünetet tart, mint korábban is. 
Legközelebb február harmadik szerdáján (15.-én) találkozunk 13 órakor a Budavári 
Művelődési Házban, 1011 Budapest, Bem rakpart 6. 
Csoportvezető Szkladán Jánosné. 
Továbbra is minden kedves csatlakozni kívánót, vagy csupán érdeklődőt szeretettel 
 
XII. kerületi csoport 
 
Csoportülések: 
December 7-én 16 órakor 
Január 18-án 16 órakor 
Február 15-én 16 órakor 
 a Hegyvidék Galériában, 1126 Városmajor u.16.   
Csoportvezető: Beöthy Mária. 
 
 
XIII. kerületi csoport 
 
A csoport december és január hónapban szünetet tart. 
Legközelebb 2017. február 21-én 10 órakor lesz programunk a Civilek Házában, 1132 Váci út 
50. 
Csoportvezető: Németh Marietta. 
 
Pesterzsébeti Városvédő Csoport 
 
A csoport december és január hónapban szünetet tart. 
Csoportvezető: Óváry Gábor 
 
Promontor-Tétény munkacsoport 
 
2016. december 12-én (hétfő) 17 órától tartjuk hagyományos évzáró és elő-szilveszteri 
összejövetelünket a Budafok-Tétény Baráti Körök székházában (volt Németh vendéglő, XXII. 
Tóth József utca 45-47.). Kéretik, hogy a Hölgyek ízletes finomságokkal, az Urak pedig jóféle 
itókákkal készüljenek és jelenjenek meg. Jókedvét senki ne hagyja otthon! 
 
Munkacsoportunk soron következő havi összejöveteleit 2017. január 16-án (hétfő) és 
február 20-án (hétfő) 17 órától tartja a Klauzál Gábor Művelődési Házban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
Csoportvezető: Bartos Mihály 
 
                                                                                                       
 



 
 
 
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. 
 
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 

 
 

 
Karácsonyi kedvezményes könyvvásár 

 
 
 

Egyesületünk a XII. kerületi karácsonyi vásár keretében kedvezményes 

könyvvásárt tart a XII. kerületi polgármesteri hivatal előtt, december 23-ig 

folyamatosan. 

 

Keresünk önkénteseket, akik segítenének a könyvek eladásában. 

A segítséget ingyen kiadványokkal honoráljuk. 

 

Várunk bárkit, aki szívesen, segít akár pár órát egy nap a kiadványaink 

eladásában és az egyesületünk megismertetésében. 



FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT 

1991 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2017. 
8 éves kortól 18 éves korig 

Mint 26 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak: 
MELYIK AZ A NEVEZETES, SZERINTED MEGŐRZÉSRE MÉLTÓ ÉPÍTETT 

VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK, CSALÁDI EMLÉK VAGY TÁRGY A 
KÖRNYEZETEDBEN, TELEPÜLÉSEDEN,  

AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A BARÁTAIDNAK IS SZÍVESEN 
MEGMUTATNÁL? 

ÍRD MEG, FOTÓZD VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, MI KIÁLLÍTJUK! 
A DÍJAZOTTAKNAK SOK ÉRTÉKES KÖNYV ÉS JÁTÉK KERÜL SZÉTOSZTÁSRA 

 
A FŐDÍJASOK EGY REMEK CSAPATBAN, EGY POMPÁS HELYEN, 

ÉRDEKES ÉRTÉKMEGŐRZŐ MUNKÁBAN VEHETNEK RÉSZT 
NYÁRON A VFSZ ÁLTAL SZERVEZETT 

Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban! 
Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képzőművészeti alkotásban, akár 

versben, akár prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban. 
Önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket várunk! 

(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 készülhetnek.  Pályázni lehet 

egyénileg és csoportosan is. 
A pályázatok elbírálása korcsoportonként és témakörönként külön-külön történik.  
A pályázatokon kérjük olvashatóan írjátok a neveteket, életkorotokat, 

iskolátok nevét, címét, vagy lakcímeteket, e-mail címet, esetleg 
telefonszámotokat! 

 
 A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 15. 

Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 
  1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. vagy Postacím: 1531 Budapest, Pf.: 22 

A pályázatok benyújtása után a pályaművek  a Szövetség tulajdonát képezik. 
Esetleges visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján lehetséges. 

 (A visszakért pályázatok átvételére 2017 őszén a Szövetség irodájában van lehetőség 
előzetes telefonos megbeszélés alapján, visszapostázásra nincs lehetőség. ) 

A pályázatok értékelésére 2017 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség 
várhatóan: 

 2017. április-május folyamán lesz Budapesten 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 

Kérlek, ne küldj  (50cm x 50cm x 50cm) nagyobb, 5 kilónál nehezebb makettet, mert nem tudjuk 
mozgatni, tárolni, bármilyen szépek és érdekesek!  

mailto:hungarianostra.iroda@gmail.com
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