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Tárgy: Javaslat a Budapesti Városvédő Egyesület 
által összeállított kiadvány támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti csoportja 2002-ben indította a 
kerületek templomainak történetét bemutató sorozat publikálását. A helytörténeti 
szempontból jelentőséggel bíró kötetek megjelenését már eddig is több kerületi 
önkormányzat támogatta. Az 1000 példányban megjelenő műből 300 darabot ajánlottak 
fel az Önkormányzat részére, gazdagítva a kerületi oktatási és művelődési intézmények 
könyvtárát is. Az egyesület a kiadvány elkészítéséhez 1.000.000 Ft támogatást kért az 
önkormányzattól. 
Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága a 2010. június 10-ei ülésén tárgyalta, és kérte 
az egyesületet, hogy dolgozzon ki új ajánlatot, 2000 darab, lehetőleg kb.100 oldalas 
kötet elkészítésére, melyből 1300 példányra tartana igényt az Önkormányzat. 

A Budapesti Városvédő Egyesület képviselője az új kérelmet benyújtotta - mely az 
előterjesztés melléklete -, és vállalják, amennyiben a kutatómunka során elegendő anyag 
gyűlik össze, a kért oldalszámot biztosítani tudják, így 2000 darab könyv elkészítéséhez 
1.500.000 Ft támogatást kérnek az Önkormányzattól. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Városvédő Egyesület által szerkesztett 2000 példányszámú „Kőbánya templomai" című 
kötet kiadásához 1.500.000 Ft támogatást biztosít a Képviselő-testület működési célú 
céltartalék kerete terhére megállapodás keretében. 
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Pályázati anyag 

A Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti csoportja 1988 óta működik. Célul 
tűztük ki, hogy Budapest templomai részére összeállítjuk a templomok történetét, hogy az 
helyben kifüggesztve bárki számára olvasható és hozzáférhető legyen. A legbelső 
kerületekben lényegében minden templom számára elkészült ez a munka és jelenleg már a 
külső kerületi templomok történetét dolgozzuk fel. 

Úgy gondoltunk, hogy hasznos és érdekes lenne mások részére is nyomtatott formában 
közzétenni az általunk összegyűjtött anyagot. 2002-ben elindítottuk a kerületek templomainak 
a történetét bemutató sorozatunkat (A5 formátum, 50-70 oldal). Elsőként a III. kerület került 
kiadásra. Ezt követte az V. kerület és a XII. kerületi templomokat bemutató kötetünk. Majd 
napvilágot látott immár négy külső, a XVII., XXII., XVI. és XX. kerületet ismertető 
anyagunk. A múlt évben a IX., idén pedig már a VIII. kerületi kiadványunk került kiadásra. 

A pesti kerületek közül úgy gondoltuk, hogy a X kerület méltán lehetne a következő 
kiadásunk tárgya. A kerületben igen sok értékes és érdekes templom található, többek között 
olyan neves művészek alkotásai, mint Lechner Ödön, Árkay Aladár, ez utóbbi alkotása talán 
kevéssé ismert a nagyközönség számára. A palettát több egyedi színfolt is gazdagítja az Önök 
kerületében, köztük a XVIII. századból származó Conti kápolna (kevés ilyen maradt fenn 
Pesten), a lengyelek kápolnája, a főleg erdélyiek által emelt Pongrác úti templom, a jelenleg 
ökumenikus templomként működő volt zsinagóga. A kötet tartalmazza - tekintet nélkül a 
vallási hovatartozásra - a történeti egyházakhoz tartozó, működő templomok leírását 
(katolikus, protestáns, stb.), a templomok történetének ismertetését templomonként 1-4 színes 
fotóillusztrációval, templomonként rövid angol és német nyelvű összefoglalóval. Teljesebbé 
tesszük a kiadványt a leírásokban szereplő szentek életének rövid bemutatásával és egy kis 
művészettörténeti lexikonnal. 

A kötet tartalma: 
- Tartalomjegyzék 
- Templomtörténeti csoport bemutatkozása 
- Történeti áttekintés 
- Az egyes templomok leírása (időrend szerinti elrendezésben) 
- Német és angol nyelvű összefoglaló 

Szentek és bibliai személyek életének rövid ismertetése 
- Építészeti és liturgikus fogalmak magyarázata 
- Régi és mai térkép a templomok helyének a jelölésével.(borító belsőn) 

Szeretnénk ha a kötet összeállításában részt venne Oszvald György fotósként, és Búzás 
Kálmán pedig a kötet lektoraként. 

A kötetek 2000 példányban jelennek meg. A várható nyomdai költség a nyomdai 
előkészítéssel együtt 1 500 000 Ft. 

2010. június 12. 
Fabó Beáta 
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