
 
   

 

 

    VÁROSVÉDŐK HÍRLEVELE 
 

 

A Város- és Faluvédők Szövetsége – Hungaria Nostra – elektronikus kiadványa 

2019. április  

II. évfolyam 1. szám 

 

AZ 1. SZÁM FOGADTATÁSA 

2018. novemberben kiküldött elektronikus 

hírlevelünknek kedvező volt a fogadtatása. 

Idézet két beérkezett levélből:  

 

Tisztelt Ráday Mihály Elnök Úr! 

  

A határon túlról – Szatmárnémetiből - ér-

kezett hozzám a „Városvédők Hírlevele”  1 

.száma. Nagy öröm volt olvasni a tudósítá-

sokat, tájékoztatókat. 

Szeretném, ha a következő számtól én is 

megkaphatnám. A hírlevél végén kiírt pá-

lyázatot pedig Isaszeg minden iskolájához 

eljuttatom. 

Szívességét előre is köszönöm. 

  

Tisztelettel: 

Révász Gizella 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Ala-

pítvány 

 

* * * 

 

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Mihály! 

  

Örömmel olvastuk a megjelent Városvédő 

Hírlevél 1. számát. Remek ötlet és kivite-

lezés! 

Köszönettel: 

  

Király József  

elnök 

Kecskemét Városszépítő Egyesület 

 
Várjuk továbbra is tagegyesületeinktől a 

híreket, információkat, hogy hírlevelünkben 

meg tudjuk osztani tagegyesületeinkkel és 

más érdeklődőkkel, valamint a honlapjaik 

linkjeit. 

 

TARTALOM 
 
Az 1. szám fogadtatása      1. oldal 

Ifjúsági pályázat                  1. oldal 

Országos konferenciánk      2. oldal 

650 éves Kecskemét             6. oldal 

Várpalotai városvédők      7. oldal 

Hagyomány - adomány    10. oldal 

„Hát védjük az örökséget’   10. oldal 

Komlói egyesületi hírek    11.oldal 

A FÉBE negyedszázados ülése    12. oldal                                  

XXXVIII. Országos Találkozó     16. oldal 

                                         

IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT 

Számos értékes pályamű érkezett az ország 

különböző részeiből és határainkon túlról 

hagyományos ifjúsági pályázatunkra írásos 

és képzőművészeti kategóriában. A szín-

vonalas és értékes pályamunkák zsűrizése 

folyamatban van, az ünnepélyes díjkiosztó 

és a legjobb munkákból összeállított kiállí-

tás megnyitójára idén is a Budapesti Törté-

neti Múzeumban (Budavári Palota „E” 

épület Barokk udvar  Budapest I. kerület, 

Szent György tér)kerül sor 2019. május 

25-én, szombaton 10.00 órai kezdettel. Ezt 

követően a Város- és Faluvédők Szövetsé-

gének éves közgyűlését tartjuk – várhatóan 

a gótikus teremben, ahová tisztelettel vár-

juk tagegyesületink vezetőit és küldötteit.   

Terveink szerint az egy hétig tartó orszá-

gos városvédő ifjúsági táborunknak 

Kecskemét lesz a házigazdája 2019. július 

07-től.  
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ORSZÁGOS KONFERENCIÁNK 

Város - és Faluvédők Szövetsége (Hun-

garia Nostra)  

XXXVII. Országos Találkozója és 

Szakmai Konferenciája 

„Szombathely, Szent Márton és a segítés 

városa” címet kapta a 2018. július 12-14. 

között Szombathelyen megrendezésre ke-

rült országos találkozó. A háromnapos 

rendezvényre az ország minden tájának 

városvédő/városszépítő egyesületeinek 

képviseletében érkeztek vendégek,  

közel 200 fő.  

Egy kicsit menjünk vissza az időben egé-

szen 1981-ig, mely év kiemelkedő évszám 

a találkozók történetében. 

„Az 1981-es év kiemelkedő eseménye a 

Szombathelyi Szépítő Egyesület kezdemé-

nyezésére megrendezett találkozó volt, 

amelyre kilenc egyesület – Csorna, Kapos-

vár, Kapuvár, Kazincbarcika, Nagyatád, 

Sárospatak, Sárvár, Sopron, Szerencs – 

képviseletében érkeztek vendégek a meg-

hívásra és képviseltette magát a Hazafias 

Népfront Bajai Városi Bizottsága is. Az 

ország 79 városából ekkor tizenháromban 

működött hasonló egyesület. Az október 7-

8-án megrendezett kétnapos találkozót 

azzal a céllal hívta össze az egyesület, 

hogy megismerjék egymás tevékenységét, 

hasznos elgondolásokat, ötleteket gyűjtse-

nek egymás fejlesztési, városszépítési 

programjaikhoz. Az épülő szabadidőköz-

pontban a jelenlévő városok képviselői 1-1 

fát ültettek el az országos találkozó emlé-

kére. Végül határozatot hoztak, hogy éven-

ként rendeznek hasonló jellegű találkozót, 

mert ez hasznosan segítené a városszépítő 

mozgalmat, annak  

 

kiszélesítését. ” ( A Szombathelyi Szépítő 

Egyesület története 1885-2015 című 

könyvből). 

Sok év elteltével 2018-ban újra Szombat-

hely városa és a Szombathelyi Szépítő 

Egyesület lehetett a rendezvény házigazdá-

ja. A szervezési feladatok már egy évvel a 

találkozó előtt megkezdődtek.  

A sok egyeztetést követően aztán elérke-

zett a várva várt nap és megérkeztek az 

első vendégek. A szervezéssel járó izgalom 

ebben a pillanatban megszűnt és átvette a 

helyét az aggódás, hogy minden rendben 

menjen. 

Az első nap programja az előző évek jól 

megszokott gyakorlatához igazodott  - egy 

kivétellel.  

A megjelenteket köszöntötte Dr. Puskás 

Tivadar Szombathely Város polgármestere, 

Ráday Mihály a Hungaria Nostra elnöke és 

Parais István a rendezvénynek otthont adó 

AGORA Savaria Kulturális Központ igaz-

gatója.  

 

A köszöntők után az egyesület 130 éves 

történetét bemutató könyv  

(A Szombathelyi Szépítő Egyesület törté-

nete 1885 – 2015) megjelenése alkalmából 

szervezett ünnepségre került sor, mely kö-

tet megjelenését eme rendkívüli rendez-

vény idejére időzítette egyesületünk. A 

kötetet Dr. Melega Miklós szerző ajánlotta 

a vendégek figyelmébe egy  
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vetítettképes előadás kíséretében. A 

könyvből elsőként Dr. Puskás Tivadar pol-

gármester úr, Ráday Mihály elnök úr és 

Parais István igazgató úr kapott egy pél-

dányt, majd a rendezvény végén a  részt-

vevők is kaptak  

egy-egy példányt ajándékba a találkozó 

emlékére. A könyvbemutató után a Szent 

Márton Városi Kórus műsora következett. 

Az est hivatalos részét lezárva, áfonyali-

kőrrel koccintva vacsora és kötetlen be-

szélgetés zárta. 

 

A második napon előadásokkal folytató-

dott a szakmai nap. A témák sokszínűek 

voltak, Szombathely 2000 éves múltjától 

kezdődően napjaink örökségvédelmi hely-

zetéig átfogóan. Vas megye épített öröksé-

ge; Szombathely, a 2000 éve lakott város; 

Szent Márton kultusz rejtőzködő értékei; 

Új informatikai lehetőségek örökségünk 

megismerésében; Helyi érték/helyi közös-

ség; Szent Márton Szombathely híres szü-

löttje; Az örökségvédelem helyzete 2018-

ban és A szombathelyi villamos a népszerű 

emlékek tükrében címet viselték az előadá-

sok, sok nagyszerű előadó tolmácsolásá-

ban. 

Az előadások után az ebédet követően a 

szekcióülések következtek. Három szekció  

 

 

volt: Képző és iparművészeti szekció – 

vezette Millisits Máté; Települési arculat 

szekció – vezette Kerner Gábor; Ifjúsági 

szekció – vezette Pinczésné Kiss Klára. 

A szekciók ajánlásokat készítettek, melye-

ket a résztvevőkkel is ismertettek és a sajtó 

felé is kiküldésre került. 

 

A találkozó záró rendezvénye a polgármes-

teri fogadás, ahol Szombathely Város Ön-

kormányzatát Koczka Tibor alpolgármester 

képviselte. A helyszín a Csónakázó-tó 

partján álló Tó vendéglő volt, amely étte-

rem erkélyéről pazar volt a kilátás a tóra. 

Ezen ünnepség keretén belül adták át a 

Podmaniczky-díjakat, köszöntötték a jubi-

láló egyesületeket, adták át a vándorbotot 

és mutatkozott be a következő évi találko-

zót szervező Debrecen városa.  

A harmadik napon a kirándulásé volt a 

főszerep. Három csoport indult el más-más 

irányba. Az első csoport Léka várát nézte 

meg, majd Kőszegen tettek egy városnéző 

sétát. A vár, illetve kastély Léka község 

szélén található a mai Ausztria középső 

részén, Burgenlandban, a Günser-

hegységben, az osztrák-magyar határon 

átnyúló természetvédelmi parkban, Kő-

szegtől alig pár kilométerre.  
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A csoport vezetője Theisz Károly az egye-

sület tagtársa volt. A második csoport a 

jáki templomot vette célba. A magyaror-

szági román kori építészet etalonja Ma-

gyarország legjobb állapotban fennmaradt, 

leghíresebb román kori temploma a jáki 

templom. A csoportot Orbán Róbert egye-

sületi tagunk vezette. A harmadik csoport 

városnéző túrán volt Dr. Melega Miklós 

tagtársunk vezetésével. 

A kirándulásokról visszatérve mindenki 

hazafelé vette útját a szélrózsa minden 

irányába. Reméljük, (legalábbis a vissza-

jelzések igazolják) hogy eredményes, él-

ményekben gazdag három napot töltöttek 

városunkban a városvédő/városszépítős 

barátaink. 

Bődi Lívia egyesületi elnök 

A képző- és iparművészeti szekció    

 

1. Az ipari  örökség témájához kapcsolódó 

gazdag épületállomány megőrzése, vala-

mint az ipari termelés alól már kivont épü-

letek hasznosítását, kulturális és  közműve-

lődési célra való felhasználását kiemelten 

ajánlja a szekció. Az ipari örökségünk a 

pozitív példák ellenére folyamatosan pusz-

tul. A jó hasznosítási példák bemutatása 

lehetőség az emlékek megismertetésére, 

egyben ösztönzőleg hathat a megmenté-

sükre.  A szekció ajánlja a nehéziparhoz 

kötődő ipari műemlékek bemutatására a 

Vas Kultúra útja nemzetközi kulturális 

úrvonalat.  

 

2. A már létező Szent Márton országos 

adatbázis bővítése a Kárpát-medence teljes 

területére kiterjedő képző-  és iparművé-

szeti művészeti alkotásokkal, a Szent Már-

ton-kultusz mind teljesebb  

 

 

 

 

megismerését szolgája, amit a szekció 

ajánl. 

A Szent Márton-emlékek megismertetése 

az ifjúság számára, amely a helyi és euró-

pai identitás erősítését szolgálhatja a fiata-

lok számára. 

A Szent Márton-kutatás példája nyomán, 

más régiók kiemelt szentjeinek vizsgálata, 

és bemutatása hasonló eredményre vezet-

het. 

 

                       Millisits Máté szekcióvezető 

Települési arculati szekció  

1. Településeink arculatai, élettereink leg-

fontosabb részei közé tartoznak! 

2. Az arculati kézikönyvek elkészültével 

lehetőség nyílt a települések sajátos karak-

tereinek és épített értékeinek a megóvásá-

ra. 

3. Az arculati kézikönyvek ajánlásai jó 

alapot biztosíthatnak a kortárs építészeti 

törekvésekhez. 

4. A kézikönyv akkor válhat közkincsé, ha 

a lakosság teljesen megismeri. 

5. A kézikönyv ajánlásai akkor lesznek 

eredményesek, ha azokat az építészterve-

zők és a hatóságok megismerik. 

6. A kézikönyvek ajánlásai és az értékvé-

delmi rendeletek legalább kétévente kerül-

jenek felülvizsgálatra. 

7. A településeknek és a kormányzatnak a 

helyi értékek megóvása érdekében anyagi 

ösztönző támogatási lehetőségeket kell 

kidolgozniuk, adókedvezmények formájá-

ban is. 

8. Az arculati kézikönyvek értékvédelmi 

részei kerüljenek be az iskolai oktatásba. 

9. A kézikönyvek használhatósága érdeké-

ben teljesedjék ki a főépítészi hálózat, 

amely garantálhatja a rendeletek hatékony-

ságát. 

10. A Hungaria Nostra tagegyesületei  
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vegyék gondozásba az arculati kéziköny-

veket. 

11. A településeken a helyi védett épületek 

legyenek táblákkal megjelölve. 

12. A TAK-ban az eddiginél nagyobb teret 

kapjon a települések múltbéli fejlődésének 

szakmai elemzése és az, hogy milyen 

szempontok alapján kívánatos annak jövő-

beli, fenntartható fejlődése. 

13. A kézikönyvek ne kerüljenek az ön-

kormányzatok fiókjaiba! 

Kerner Gábor szekcióvezető  

Az ifjúsági szekció tevékenységének ösz-

szefoglalása 

A szekció résztvevői egyöntetűen hangsú-

lyozták a város- és faluvédő tevékenység 

során az ifjúság szerepének fontosságát. 

Összefoglalásra került a Város- és Faluvé-

dők Szövetségének ifjúsági feladatrendsze-

re (pályázatok kiírása és lebonyolítása, 

díjátadás és kiállítások megszervezése, 

könyv megjelentetése a gyerekek munkái-

ból, országos és nemzetközi táborok indí-

tása évről-évre). Pozitív példák hangzottak 

el a helyi egyesületek által szervezett tábo-

rokról, valamint a helyi ifjúsági tagozatok 

működéséről (Cegléd-Sümeg, Komló, 

Martfű, Ságújfalu, Tapolca, Törökszent-

miklós, Vésztő). 

A szekció résztvevői kiemelték az ifjúsági 

táborok eredményeit, hasznosságát, hiszen 

ezek során gyarapszik a résztvevők hely- 

és honismerete, közösségi életre és össze-

fogásra való nyitottsága, segítséget nyújta-

nak egymásnak, közben jókedvűen hasznos 

tevékenységet végeznek a saját kétkezi 

munkájukkal.  

 

A legfontosabb ajánlások 

1.Támogassa a Szövetség továbbra is a 

helyi táborok szervezését – akár két vagy 

több egyesület közös szervezésében. 

2. Pályázati támogatás segítségével az or-

szágos városvédő táborokról szóló össze-

foglaló segédkönyv kiadása, mellyel to-

vábbi ötleteket és módszertani segítséget  

lehet adni a helyi szervezetek számára. 

3. A Szövetség honlapja és a facebook  

oldalai segítségével törekedjen minden 

tagegyesület megosztani az aktuális híreit, 

információit a fiatalok városvédő tevé-

kenységével kapcsolatban. 

4. Gyűjtse össze, vegye fel a kapcsolatot a 

Szövetség azokkal az ifjúsági tagozatokkal, 

amelyek a falu- és városvédő egyesületek 

mellett működnek a település értékeinek 

megmentése érdekében. 

Pinczésné Kiss Klára szekcióvezető 

A 2018. évi Podmaniczky-díjazottak  

 
1.  Bálint Imre (alkalmazott matematikus)  

2.  Beöthy Mária (okl. építészmérnök, szakmérnök, 

     vezető tervező) 

3.  Diósi Pál (életműdíjas épületszobrász-restaurátor) 

4.  Hidvégi Violetta (főlevéltáros, főtanácsos) 

5.  Horváth Péter (építész) 

6.  Józsa Tamás (építész) 

7.  Kerecsényi Zoltán (EpVE ügyvivő elnök) 

8.  Méray-Horváth Mercédesz (családtörténet kutató) 

9.  Dr. Ónody Magdolna (helytörténeti kutató, író) 

10. Pintér Gábor (okleveles táj - és kertépítészmérnök) 

11. Rayman János (vegyészmérnök) 

12. Vas Tibor (építész) 

13. Dr. Vándor András (statikus tervező) 

14. Villányi Péter (XVI. kerületi közgyűjtemények,  

      Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ vezető) 

15. Viola Norbert (kertészmérnök) 

16. Winkler Barnabás (DLA, építészmérnök) 

17. Forma Zrt. (építészet, belső építészet) 

 

                                 
(A díjazottakról részletesebben a VFSZ honlapján,  

ide kattintva olvashatnak) 

           

http://www.vfsz.shp.hu/hpc/web.php?a=vfsz
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A konferencia sajtómegjelenései: 

 
http://www.hirlevelplusz.hu/varosszepito-

szervezetek-tanacskoznak-szombathelyen/ 

 

http://www.hirlevelplusz.hu/ujabb-

szombathelyi-podmaniczky-dijast-

koszonthetunk/ 

 

http://www.hirlevelplusz.hu/eloadasokkal-

szekcioulessekkel-folytatodott-a-konferencia-

este-atadtak-a-podmaniczky-dijakat/ 

 

http://www.hirlevelplusz.hu/miert-fontos-a-

telepulesi-arculati-kezikonyvrol-tanacskozni/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNkFknR

NjWU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ5ZwtKf

EGE&feature=youtu.be 

 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathe

lynek_ujabb_podmaniczky_dijasa 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/szepito-

konferencia-20180713 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/17-en-

kaptak-podmaniczky-dijat-a-varos--es-

faluvedok-orszagos-talalkozojan-20180716 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/varos--es-

faluvedo-konferencia-20180716 

 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15594/szepi

tsuk_es_vedjuk_telepulesunket_szombathelyen

_tanacskoztak_a_/ 

 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/varosok-es-falvak-oroksegerol-

tanacskoztak-szombathelyen-2417478/ 

http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onk

ormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/hungaria-

nostra-szombathelyen.13628/ 

 

 

http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onk

ormanyzati-hirek/koczka-tibor/atadtak-a-

podmaniczky-dijakat.13631/ 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-

szombathelyi-szepito-egyesulet-tortenete-

20180717 

650 ÉVES KECSKEMÉT 

650 darab ajándék facsemete a kecske-

métieknek 

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület 

évek óta dolgozik azon, hogy Kecskemét 

közterületei, valamint a társasházak erké-

lyei minél szebben díszítsék a várost, ezzel 

is szebbé téve környezetüket. A tavaszi 

időszakban immár rendszeresen megren-

dezzük a „Virágos Balkonok” elnevezésű 

programunkat, melynek során évente közel 

1.300 tő egynyári virágpalántát osztunk ki 

ingyenesen a programra jelentkező társas-

házak lakóinak.  

Kecskemét városa ebben az évben ünnepli 

várossá alakulásának 650 éves évforduló-

ját. Ebből a jeles alkalomból Egyesületünk 

elindított egy újabb környezetvédelmi 

programot, mely a „Közterületi Faültetési 

Program” címet kapta és célja az utcai, 

útmenti fásítások, fasorok hiányainak pót-

lása a közterületi zöldsávok területén. A 

programra 650 db facsemete megvásárlását 

és kiosztását vállalta Egyesületünk. Egy 

pályázó maximum 3 darab facsemetére 

nyújthatott be igényt. Háromfajta gyü-

mölcsfa (kajszi, szilva és meggy) és négy-

féle díszfa (gömbakác, hárs, tatárjuhar és 

korai juhar) közül választhattak a pályá-

zók, akik vállalták, hogy nem csak elülte-

tik, de a jövőben gondozzák is azokat.  

A program megvalósításához sikerült 

anyagi támogatókat is bevonnunk: Kecs-

kemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

a Városi Támogatási Programmal elnyert 

pályázati összeggel, a  

http://www.hirlevelplusz.hu/varosszepito-szervezetek-tanacskoznak-szombathelyen/
http://www.hirlevelplusz.hu/varosszepito-szervezetek-tanacskoznak-szombathelyen/
http://www.hirlevelplusz.hu/ujabb-szombathelyi-podmaniczky-dijast-koszonthetunk/
http://www.hirlevelplusz.hu/ujabb-szombathelyi-podmaniczky-dijast-koszonthetunk/
http://www.hirlevelplusz.hu/ujabb-szombathelyi-podmaniczky-dijast-koszonthetunk/
http://www.hirlevelplusz.hu/eloadasokkal-szekcioulessekkel-folytatodott-a-konferencia-este-atadtak-a-podmaniczky-dijakat/
http://www.hirlevelplusz.hu/eloadasokkal-szekcioulessekkel-folytatodott-a-konferencia-este-atadtak-a-podmaniczky-dijakat/
http://www.hirlevelplusz.hu/eloadasokkal-szekcioulessekkel-folytatodott-a-konferencia-este-atadtak-a-podmaniczky-dijakat/
http://www.hirlevelplusz.hu/miert-fontos-a-telepulesi-arculati-kezikonyvrol-tanacskozni/
http://www.hirlevelplusz.hu/miert-fontos-a-telepulesi-arculati-kezikonyvrol-tanacskozni/
https://www.youtube.com/watch?v=GNkFknRNjWU
https://www.youtube.com/watch?v=GNkFknRNjWU
https://www.youtube.com/watch?v=qZ5ZwtKfEGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZ5ZwtKfEGE&feature=youtu.be
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathelynek_ujabb_podmaniczky_dijasa
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathelynek_ujabb_podmaniczky_dijasa
http://www.tvszombathely.hu/hirek/szepito-konferencia-20180713
http://www.tvszombathely.hu/hirek/szepito-konferencia-20180713
http://www.tvszombathely.hu/hirek/17-en-kaptak-podmaniczky-dijat-a-varos--es-faluvedok-orszagos-talalkozojan-20180716
http://www.tvszombathely.hu/hirek/17-en-kaptak-podmaniczky-dijat-a-varos--es-faluvedok-orszagos-talalkozojan-20180716
http://www.tvszombathely.hu/hirek/17-en-kaptak-podmaniczky-dijat-a-varos--es-faluvedok-orszagos-talalkozojan-20180716
http://www.tvszombathely.hu/hirek/varos--es-faluvedo-konferencia-20180716
http://www.tvszombathely.hu/hirek/varos--es-faluvedo-konferencia-20180716
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15594/szepitsuk_es_vedjuk_telepulesunket_szombathelyen_tanacskoztak_a_/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15594/szepitsuk_es_vedjuk_telepulesunket_szombathelyen_tanacskoztak_a_/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15594/szepitsuk_es_vedjuk_telepulesunket_szombathelyen_tanacskoztak_a_/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varosok-es-falvak-oroksegerol-tanacskoztak-szombathelyen-2417478/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varosok-es-falvak-oroksegerol-tanacskoztak-szombathelyen-2417478/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varosok-es-falvak-oroksegerol-tanacskoztak-szombathelyen-2417478/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/hungaria-nostra-szombathelyen.13628/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/hungaria-nostra-szombathelyen.13628/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/hungaria-nostra-szombathelyen.13628/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/koczka-tibor/atadtak-a-podmaniczky-dijakat.13631/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/koczka-tibor/atadtak-a-podmaniczky-dijakat.13631/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/koczka-tibor/atadtak-a-podmaniczky-dijakat.13631/
http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-szombathelyi-szepito-egyesulet-tortenete-20180717
http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-szombathelyi-szepito-egyesulet-tortenete-20180717
http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-szombathelyi-szepito-egyesulet-tortenete-20180717
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Hírös Faiskola kedvezményes áru facseme-

ték biztosításával, a Kiskunsági Erdészeti 

és Faipari Zrt. pedig ingyenes faoszlopok 

adományozásával járult hozzá a program 

lebonyolításának sikeréhez. 

 

2018. november 10-én szombaton került 

sor a meghirdetett faosztásra, amikor a 

belváros egyik frekventált pontján, a Nagy-

templom mögötti területen három sátorral 

és a lakosság által benyújtott igények alap-

ján  420 darab facsemetével megtörtént 

Egyesületünk és támogatóink kitelepülése. 

A pályázók itt először regisztráltak, bemu-

tatták a városi főkertész vezette munkacso-

port által jóváhagyott, utcaképbe illő fafaj-

ta átvételére vonatkozó visszaigazoló leve-

let, melynek alapján a Hírös Faiskola szak-

emberei - szükség esetén ültetési és met-

szési tanácsokkal ellátva - átadták a facse-

metéket. Ezután Egyesületünk tagjai segí-

tettek kiválasztani a fák támasztásához járó 

fakarót, valamint minden résztvevőnek 

átadtak egy emléklappal ellátott időkapszu-

lát is, melyet az ültetésnél a fa gyökereinél 

elhelyezve, üzenetet lehetett hagyni az 

utókornak. Azok a pályázók, akiknek az 

ültetés nehézséget jelentett, segítséget kér-

hettek a helyszínen jelen lévő Kocsis Pál 

Mezőgazdasági Szakközépiskola tanáraitól 

és diákjaitól, akik megbeszélt időpontban, 

önkéntes  

 

munka keretében elvégezték a facsemeték 

szakszerű elültetését. 

A gyönyörű őszi időben lezajlott faosztás 

nagyon jó hangulatban telt, nagyon sok 

pozitív visszajelzést kapott Egyesületünk a 

programmal kapcsolatban. A még rendel-

kezésre álló facsemeték kiosztására kora 

tavasszal újabb pályázatot írunk ki. Úgy 

gondoljuk, hogy sikerült elérni célunkat, 

vagyis hogy a városkép kialakításában – 

ahogyan régen is, úgy most is – aktívan 

vegyen részt a lakosság, magukénak érezve 

a fásítási programot és felelősséget vállal-

janak annak sikeréért is. 

Király József egyesületi elnök 

 
 

 

        VÁRPALOTAI VÁROSVÉDŐK    
 

A Várpalotai Városszépítő és Védő Egye-

sület 2010. november 6-án alakult meg, de 

tevékenysége nem előzmény nélküli. 

1975-től Honismereti Bizottságként, 1986 - 

tól mint Városvédők, Városszépítők Baráti 

Társasága folytatta munkáját a Hazafias 

Népfront égisze alatt. Ebben az időszakban 

is sok értékes tanulmány készült, folyama-

tos volt a tárgyi adatgyűjtés, megindult a 

várostörténeti ismeretterjesztés. Elkezdő-

dött a védett épületek feltérképezése, hely-

történeti vetélkedők megrendezésére került 

sor. Volt tehát mire építeni, amikor a rend-

szerváltást követően új keretek között foly-

tattuk a munkát az addig is lelkes patrióták 

vezetésével. 
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Nagyon hamar repültek az évek, 2020-ban 

már 30 éves lesz egyesületünk! jelenleg 

három alapító tagunk a kezdetektől segíti 

munkánkat: Leitner Feri bácsinak, a város 

megbecsült fotósának kiállításai Várpalota 

rangos rendezvényeinek sorába tartoznak, 

Tolonics István vár- és várostörténeti isme-

retei pótolhatatlanok, „ a legfiatalabb”  

Petrovics László pedig egyesületünknek 

2007 óta elnöke, mozgatórugója, hiánypót-

ló, nagyszerű könyvek szerzője, fáradhatat-

lan irányítója a kb. 60 főből álló csapa-

tunknak. 

Tevékenységünk köre az alapítás óta alig 

változott. A nagy öregek lelkesedése, tenni 

akarása azért sokszor hiányzik. A fiatalok 

bevonása a mindennapi munkába nem 

könnyű, az öntevékenység, az ellenszolgál-

tatás nélküli, közösségért vállalt feladatvál-

lalás egyre ritkább.  

A „derékhad” azonban teszi a dolgát, 

örömmel, fáradhatatlanul. A városlakók 

érdeklődése sok éve kísér bennünket. Nép-

szerű programjaink közé tartoznak a hely-

történeti séták. Legutóbb például Krúdy 

Gyula nyomába eredtünk, aki több alka-

lommal időzött Várpalotán, nagyanyjánál, 

Radics Máriánál. Az eseményhez kapcso-

lódóan egyesületünk tagjai virágosították 

az író szobrának környékét. Régi tartozá-

sunk volt, hogy az eredetileg egyesületünk 

által adományozott padokat megjavítsuk, 

ismét pihenésre alkalmassá tegyük a műve-

lődési ház előtt parkban. Az elmúlt évben 

ez is megtörtént.  Nem maradt el a közép-

iskolások helytörténeti vetélkedője, a Jó 

Szerencsét Művelődési Központ 60 éves 

évfordulójának megünneplése, honi és kül-

földi testvér szervezetek fogadása, kalau-

zolása, bemutatkozás a városi Civil  

 

napon. Minden évben bekapcsolódunk a 

Várpalotai napok programjaiba. 2018-ban 

Leitner Ferenc régi, Várpalotán készült 

fotóival színesítettük az eseménysorozatot. 

Több, mint 20 éve szervezzük meg a 

„Tiszta, virágos Várpalotáért” mozgalmat. 

Mióta a legszebb portákat, előkerteket a 

facebookon is bemutatjuk, egyre több ér-

deklődő kíséri figyelemmel egyesületünk 

ez irányú tevékenységét. Talán elmondhat-

juk, hogy már városunkon kívül is ismerik 

és csodálják az egykor bűzéről „híres” 

vasútállomásunk környékét. Minta értékű, 

ahogy rendben tartják, szépítik, virágosít-

ják a városlakók és az átutazó emberek 

örömére.  

  

Egyesületünk által kiadott és támogatott 

kiadványaink száma 39 kötet. Történetünk, 

fontosabb helytörténeti írásaink immár 

három kötetben olvashatók. Tervezzük a 

negyedik összeállítását is a közelgő jubile-

umunk tiszteletére. 

Fontos események szervezetünk életében a 

kötetlenebb, közösségépítő programjaink. 

Ide sorolható a kerek születésnapok meg-

ünneplése. Nyaranta összegyűlünk „virág-

bajnokunk” Horváth Imréné, Iluska csodá-

latos kertjében, s jófajta borok, házi készí-

tésű sütemények mellett értékeljük az év 

első felét. Aztán beszélgetünk, viccelő-

dünk, palántákat cserélünk, élvezzük a 

közösségi együttlétet. 

 



VÁROSVÉDŐK HÍRLEVELE                                                                                                  2019. április II.. évf. 1. szám                                                                                   
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) elektronikus hírlevele 

___________________________________________________________________________ 

 
9 

A másik kellemes társasági program ad-

venthez kapcsolódik. Elnökünk kezdemé-

nyezésére hét éve december közepén fehér 

asztal mellett jövünk össze valamelyik 

étteremben, hogy a tárgyév fontos esemé-

nyeiről, eredményeiről vetített képes be-

számolót tartsunk, megjelöljük az előttünk 

álló feladatokat. Az adventi hangulatról 

tagjaink műsorral gondoskodnak.  

Nem beszéltem még szakmai kirándulása-

inkról, melyek nem csak az egyesület tag-

sága, hanem a többi városlakó körében is 

egyre népszerűbbek. Titka a nagyszerű 

szervezés, a baráti együttlét, ismeretszerzés 

kitűnő hangulatban. Meglátogattuk már 

városszépítő barátainkat Tapolcán, Süme-

gen, Rácalmáson, Móron, Mosonmagyar-

óváron, de kirándultunk Sopronba, Kis-

martonba, Gödöllőre és Pápára is. Emléke-

zetes útjaink voltak, amikor híres, Várpalo-

tához kötődő történelmi személyiségeink 

nyomát kutattuk. Ilyen volt, amikor az 

Újlakyak életének egy-egy szeletét ismer-

hettük meg a horvátországi Újlakon, vagy 

amikor a Győr – Pannonhalma – Pozsony 

útvonalat jártuk be. Célul tűzött szakmai 

kirándulás volt Thury György, Dél-

dunántúli tevékenységének megismerése: 

Nagykanizsa és Orosztony felkeresése. A 

legfrissebb élmény pedig, a 2018 őszi ki-

rándulásunk. Híres várkapitányunk, Thury 

György emlékét idéztük fel: Esztergom és 

Párkány Léva megtekintésével, ahol hős 

kapitányunk várnagy volt a XVI. század-

ban, majd Palást, a tragikus kimenetelű 

palásti csata színhelye, végül túránkat 

Nagytúron, a hajdani Thury birtokon fejez-

tük be. Nagyon kedves embereket, hagyo-

mányőrzőket ismertünk meg. Bízunk ben-

ne, hogy találkozásunk nem volt egyszeri, 

civil szervezetünk szívesen látja őket vá-

rosunkban, ha erre alkalom adódik. 

     

Elnökünk nagy gondot fordít kapcsolata-

inkra, elsősorban az ország több városvédő 

egyesületével való egyre bővülő, erősödő 

együttműködésre. Erre kitűnő lehetőséget 

biztosítanak a megyei, regionális és orszá-

gos találkozók, melyeken lehetőség szerint 

vezetőségünk is képviselteti magát. Petro-

vics László több alkalommal előadásával is 

gazdagítja e találkozók programját. 

A hagyományos országos rendezvény 

megszervezését is felvállaltuk 2016-ban. 

Várpalotán került megrendezésre a Város- 

és Faluvédők XXXV. Országos Tanácsko-

zása és Konferenciája. A visszajelzések 

szerint elégedettek lehetünk, sikeres és 

eredményes volt a találkozó. 

Helyi szinten a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtárral a leggyümölcsözőbb a kapcso-

latunk, az elmúlt évben is voltak közös 

rendezvényeink. Kiállítást állítottunk össze 

gyermekrajzokból a Mátyás emlékév kap-

csán, ill. megemlékeztünk egykori könyv-

tár igazgatónkról, Könczöl Imréről, akinek 

tevékenysége helytörténészként is említés-

re méltó. 

Petrovics László munkáját 2015-ben Pod-

maniczky-díjjal ismerték el, melyet Ráday 

Mihály az országos szövetség elnöke adott 

át. Még ebben az évben városunk képvise-

lőtestülete megszavazta a Várpalotai Vá-

rosszépítő és Védő Egyesület számára a 

Várpalota Városért Érdemérem kitüntetést, 

de tagjaink közül többen részesültek javas-

latunk alapján egyéni elismerésben is az 

elmúlt évek folyamán. Továbbra is szeret-

nénk fontos szerepet játszani Várpalota 



VÁROSVÉDŐK HÍRLEVELE                                                                                                  2019. április II.. évf. 1. szám                                                                                   
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) elektronikus hírlevele 

___________________________________________________________________________ 

 
10 

életében. Tesszük a dolgunkat a városlakók 

és magunk megelégedésére, örömére. 

  Zöld Istvánné ny. tanár                                                         

egyesületi tag 

A Várpalotai Városszépítő- és Védő Egyesület 

2019. március 5-én tartotta ez évi első közgyű-

lését. Petrovics László elnök úr tájékoztatásul 

elküldte Hírlevelünk részére a közgyűlési be-

számolót, melyet ide kattintva olvashatnak el. 

HAGYOMÁNY-ADOMÁNY… 

 

Lelkes maroknyi csapatunk, a Vésztői Te-

lepülésszépítők Egyesülete (VÉTE) Ifjúsá-

gi Társasága néhány éve a tervezett prog-

ramok, célok között megfogalmazta, hogy 

a környezetünkre és az itt élő emberekre 

való odafigyelés éppen annyira fontos és 

talán el is várható tevékenység, mint egy-

egy program megszervezése, megvalósítá-

sa. Ezen gondolat mentén a tavalyi kará-

csony előtt már harmadik alkalommal hir-

dettünk adománygyűjtést a rászorulók ré-

szére. A családok kiválasztásában az óvo-

dák dolgozói segítették munkánkat, a cso-

magolásban a könyvtár munkatársai álltak 

mellénk. 

     Öröm minden évben megtapasztalni, 

hogy ahol látszólag nincs, ott is van. Ahol 

szegények vagyunk, ott is gazdagok va-

gyunk. És ahol sokan, sokfélék lakunk 

együtt, ott is össze tudunk fogni egy nemes 

cél, a kicsit szegényebbek támogatása ér-

dekében...  

    Fantasztikus azt látni, tapasztalni, hogy 

évről évre egyre több felajánlás érkezik, 

egyre sikeresebb ez a megmozdulás. Mi, 

vésztői fiatalok ezzel a jótékonysági akció-

val zárjuk az évünket, és megyünk haza 

szeretteink körébe. Mert adni jó, és nekünk 

magunknak van szükségünk rá... így teljes 

a karácsony. 

 

Kéri Péter VÉTE Ifjúsági Társaság 

 

„HÁT VÉDJÜK  

AZ ÖRÖKSÉGET” 

– válaszolta a felnőtt kérdésére 

Elmondhatta volna, hogy városunkat egye-

divé tevő 600 éves templomban jártak, és 

megtudhatták a restaurálás megannyi állo-

mását a lelkésztől. Megnézhették a parókia 

100 éves kemencéjét, ahol hajdanában a 

táborosok lángost sütöttek. Hogy minden 

szegletét feltérképezték a kúriának, hogy 

az arborétumban megvizsgálták az őspáf-

rány levelét. Beszélhetett volna az Emlék-

ház néprajzi anyagáról, amit már remekül 

ismernek, hogy jártak a megújult révállo-

máson. Tán elmondhatta volna, hogy Emil 

bácsi tárgy gyűjteményében újabb érdekes-

ségekre bukkanhattak. Különlegesség volt, 

hogy az esztergomi királyi várban a kö-

zépkorral találkozhattak, a bazilikában 

gyertyát gyújtva emlékeztek, hogy a rene-

szánsz ruhás zenész 2 sípjának édes mu-

zsikája megállásra késztette őket. Hogy 

közelről láthatták Melocco szobrát István 

király megkoronázásáról, miközben a hi-

deg szél a kabátot is le akarta szedni ró-

lunk. Persze része volt a tábornak, hogy az 

iskolakert minden gyümölcsfáját alaposan 

megöntözték az esővizes hordóból, majd 

lemérve táblázatba írták, hogy mennyit 

nyúltak az ég felé. Hagyományt folytatva, 

virágokat ültettek a Nedeczky emlékműre, 

http://varosvedo.hu/2019/Kozgyulesi%20beszamolo%20a%202018.pdf
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gondosan kitisztították a levendulaágyást a 

templomudvaron. Csiszoltak és alapoztak, 

hogy elkészüljön a nagy táblakép 

Hundertwasser stílusában iskolájukról. 

Elmondhatta volna, hogy finom falatokat 

ehettek a héten, és pénteken a Platán ven-

déglő terített asztalánál búcsúzhattak, és 

köszönetet mondhattak a heti ínyencsége-

kért. Vagy mesélhetett volna a Mezítlábas 

park élményeiről a Búzás hegyen, a túrá-

ról, vagy a forróságban a dunai kis láblóga-

tásról. Amikor tábori logót építettek, ka-

vicsból, ágakból, kagylókból. Kipróbálhat-

ták a nemezelést, szerkesztették az ÉR-

TÉKMENTŐ újságunk cikkeit, rajzokat 

készítettek. A tankonyhában összeállítot-

ták, és sok tejszínnel megették a piskótá-

ból, pudingból és gyümölcsből alkotott 

tábori tortát. Megcsodálták a hetet velünk 

töltő gimnazista Kinga rajzait, a Fénykarc 

tárlat fotóit a kúriában, és Esztergomban, a 

lovagteremben a papírmetszeteket. Segítet-

tek a „1,5 mázsa tenger”, kerámia tárlatunk 

bontásában, és a könyvtárba vitték az 

Arany évre készített szobrokat, és a szám-

talan magyar népmesét ábrázoló alkotások 

tömegét a kerámia műhelyből. Hogy pik-

nikezhettek az árnyas fák alatt, figyelhették 

a kajakedzést, amiben 3 társuk is részt vett 

a hétvégi verseny előtt. És még mennyi 

minden történt a hét alatt! A napokról ké-

szült egy Ppt, ami 45 oldalas tele képpel, 

élménnyel. A héten, VI. 18-22-ig együtt 

lehetett 16 diák: Zora, Regina, Ramóna, 

Kornélia, Sára, Csenge, Boglárka, Noémi, 

Laura, Emese, Elektra, Hanna, Míra, Eve-

lin, Nikoletta és a gimnazista volt tanítvá-

nyunk, Kinga. Sok mindent válaszolhatott 

volna táborosom, de igazat szólt – ők a 

város értékes örökségének ifjú szemlélői, 

segítői. Reméljük lesz közülük restaurátor, 

festő, gyűjtő, tanár, vagy kutató… akik 

tovább viszi a hagyományt! A  

táborunk most is ingyenes volt, mint 20 

éve mindig. Elkészült összefoglalása az 

eddigi örökségvédő táboroknak, az évek 

alatt 168 felnőtt támogatónk volt, akik 

fontosnak tartják az örökségvédelmet.  

 

Köszönöm nekik és diákjaimnak a sok jó, 

közös évet. 

 Óvári Zsuzsanna  Lábatlan 

KOMLÓI EGYESÜLETI HÍREK 

2019. január 23-án Komló Város Ön-

kormányzatával és a Közössége Házával 

Közéleti Klubot szerveztünk. 

Vendégünk Németh Alexandra komló vá-

ros szülötte volt. A jeles sportember első 

magyarként a hét földrész legmagasabb 

csúcsára mászott. Legutóbb 2018. májusá-

ban a Mount Everestre. Teljesítményét 

figyelemmel kísértük. A színház és Hang-

versenyteremben közel telt ház –300 fős 

hallgatóság előtt sok tapssal és vastapssal 

kísért vetítéses élménybeszámolót tartott. 

Én a Komlói Honismereti és Városszépítő 

Egyesület elnökeként az est házigazdája 

voltam. 

Átadtam a jeles sportembernek az egyesü-

letünk elismerését a Tiszteletbeli Egyesüle-

ti Tag címet. 

Eddig  több, mint 40 Közéleti Klubot szer-

veztünk, jeles vendégekkel. 

Tiszteletbeli Egyesületi Tag címet 35 alka-

lommal adhattunk át. 
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2019. 02. 09-én Komló Város Önkor-

mányzatával a IX. Komlói Nemzetközi 

Kolbásztöltő Fesztivált szerveztük meg. 

Hatalmas érdeklődéssel - 110 versenyző 

csapat volt - és nagy közönségsikerrel. 

Rendezvényünk a város egyik nagy és el-

ismert rendezvénye. 

Kiváló közösségteremtő, hagyományokat 

ápoló, gasztronómiai ismereteket gazdagító 

nagyrendezvény. 

 

4 külföldi csapat is a vendégünk volt.  

Egyesületünk elismert szervezője a ren-

dezvénynek, összeforrott a nevünkkel. 

 

 

 

 

 

Tervezett rendezvényeink 2019 első ne-

gyedévében: 

- Március 1. -  éves beszámoló köz-

gyűlés 

- Március 8. - hagyományos egyesü-

let Nőnapi köszöntő rendezvény és 

egyedi Nőnapi köszöntő lapok ké-

szítése és az egyesületi férfitagok 

általi kézbesítése az egyesület nő-

tagjainak és a segítő, támogató vál-

lalkozások, intézmények vezetői-

nek. 

- Március 22. - „Virágos Komló 

2018” városszépítő mozgalom zá-

rása és a „Virágos Komló 2019” 

városszépítő mozgalom indítása. 

 
Szarka Elemér egyesületi elnök 
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A FÉBE NEGYEDSZÁZADOS 

JUBILEUMI ÜNNEPI TALÁL-

KOZÓJA 
 

Az évszakhoz szokatlan kellemes, napfé-

nyes idő fogadta november 3-án, szomba-

ton délelőtt fél 10 órától a művelődési ház-

hoz érkező egyesületi tagokat, meghívott 

vendégeket. A regisztráció után – ahol a 

részt vevők egy emléklapot és egy jubile-

umi tollat kaptak – a ház előtti parkban, 10 

órakor az ünnepség résztvevői körül állták 

a jubileum emlékére elültetett mamutfe-

nyőt. Az egyesület elnöke elmondta Kókai 

László erdész, egyesületi tag javaslatára 

került kiválasztásra a ciprusfélék családjá-

hoz tartozó örökzöld mamutfenyő. Ma-

gyarországon az első világháború előtt 

kezdték ültetni egy-egy arborétumba, kas-

télykertbe ezt a fafajtát. A Szarvasi Arbo-

rétumban van egy 140 éves 30 méter ma-

gos, hozzánk legközelebb a gödöllői 

Grassalkovich-kastély parkjában található 

egy példány. A legöregebb, ismert fa 3200 

éves, törzsének átmérője 9 méter, magas-

sága 94 méter, becsült tömege 1000 tonna. 

A vadonélő állománya is védett.  A nap 

hátralévő eseményei a Petőfi Sándor Mű-

velődési Ház és Könyvtár földszinti terme-

iben folytatódtak. Az ünnepség a nagyte-

remben a Himnusszal vette kezdetét, amely 

után Ézsiás László erre az alkalomra írt 

versét mondta el. 

 

 
  

Az ünnepség levezető elnöke Tóth Tibor 

minden jelenlevőt a Fényszaruiak Baráti 

Egyesülete Elnöksége, a Jászfényszaruért 

Alapítvány Kuratóriuma nevében köszön-

tött.    Negyedszázad egy közösség életé-

ben jelentős időszak, különösen akkor, ha 

tevékenységét folyamatos megújulással 

magas színvonalon igyekezett ellátni. Az 

egyesületet 51 alapító tag 1993. október 

30-án hozta létre. Az egyesületet irányító 

testületeiben öt fő a kezdetektől – elnök, 

alelnök, titkár, Tamus Béla elnökségi tag 

és Kónyáné Kolozs Katalin EB-tag – vi-

szi  vállán a közösség tevékenységét.  

A Jászfényszaruért Alapítványt a Fénysza-

ruiak Baráti Egyesülete 100.000 Ft alaptő-

kével 1994 tavaszán alapította.  

Huszonöt év alatt 51 tagtársunk hagyott itt 

bennünket, emlékük szívünkben él. Rájuk 

emlékezve Kővágó Jánosné gyertyát gyúj-

tott, amelynek lángja az ünnepség egésze 

alatt égett. A jelenlegi taglétszám 227 fő. A 

FÉBE és az Alapítvány első 15 évének 

tevékenysége 2008-ban egy kiadványban 

jelent meg. A 20 év legfontosabb esemé-

nyei a FÉBE által 2013 évben kiadott Jász-

sági Lokálpatrióta Közösségeket bemutató 

könyv tartalmazta. A negyedszázad tevé-

kenysége a jubileum kapcsán könyvben 

került összegzésre.  

Az egyesület eredményeit, sokszínűségét a 

könyvben leírtakon túl a terem hátsó ré-

szében és a kiállítótermekben elhelyezett 

fotók, és tárgyi kiállítás mutatja be.  

A 25 év alatt közel 15 ezer papíralapú kép 

81 fotóalbumban kerület elhelyezésre.  

A negyedszázadról 504 nagyított kép talál-

ható 28 db 70 x 100 cm fotótablón. 

Az egyesület életéből kép és hangrögzítés-

sel 150 órányi anyag képződött. 

A 25 év munkájának néhány állomása a 

technika segítségével 27 percben került 

bemutatásra. A jelenlévők időutazása a 

FÉBE bölcsőjétől, a városavatótól indult; 

láttak bejátszásokat nyolc Jótékonysági 

műsoros est és bál programjából; az 1995. 

május 26-i a „Jászok és a Jászság történeti 

vetélkedő” döntőjéből; a Kaszinó étterem-

ben 1997. október 31-i „60 éves a mozi” 

rendezvényéből; a IV. jászfényszarui Jász 

Világtalálkozó 1998 évi beharangozásáról; 

majd a díszünnepség mozzanatairól; a 

FÉBE Millenniumi szilveszter műsorából; 

a „XXI. század lokálpatriotizmusa Jász-

fényszarun” konferenciából; prof. dr. Do-
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bák Miklós Európai Unióról 2001. február 

23-án tartott előadásából; Civilház; Orvo-

sok emléktáblájának, Tanítók emlékművé-

nek avatásáról. 

 

A nosztalgia mozizás után az egyesület 

elnöke és titkára a jelenlévő 31 fő alapító 

tagnak a 25 éves tagságukat tanúsító dísz-

oklevelet adott át, melyeket Szabó Imrefia 

Béla tervezte. Ezt követően az egyesület 

által 1996-ban és 1998-ban alapított négy-

féle kitüntetés átadására kerül sor. Az 

adományozás elnökségi méltatását 

Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag 

olvasta fel. Az ELISMERŐ OKLEVÉL, a 

KITÜNTETŐ PLAKETT  és EZÜST KI-

TŰZŐ  kitüntetést adományoztak, majd 

ÖRÖKÖS EGYESÜLETI TAG és TISZ-

TELETBELI EGYESÜLETI TAG kitünte-

tő címek kerültek átadásra. 

 

 

A kitüntettetek nevében Mészáros Márta, 

a Kiskun Múzeum igazgatója mondta el 

gondolatait. Ezután hozzászólások követ-

keztek.  

Elsőként Nagyné Kiss Mária alelnök olvas-

ta fel Ézsiás Vencel hagyományőrző hu-

szár őrnagy levelét, amelyben köszönetet 

mondott a FÉBE közösségének és Tóth 

Tibor elnöknek az elért közös sikerekért. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

kérte Győri János alpolgármester, Sándor 

Sándor képviselő, tanácsnok és Mészáros 

László nyugalmazott címzetes főjegyző 

közreműködését, hogy a jelenlévő három 

díszpolgárnak – prof. dr. Dobák Miklós, 

Szabó Imrefia Béla, Tóth Tibor – átadják 

az Oszvald Nándor által készített, a város 

aranyozott címerének kitűző változatát, 

mely az adományozási önkormányzati ren-

deletben szerepelt, de átadásra eddig nem 

került. Az elismerés kapcsán prof. dr. Do-

bák Miklós és Szabó Imrefia Béla fejtette 

ki gondolatait. A sort dr. Dobos László, a 

Jászok Egyesületének elnöke folytatta, az 

elismerő szavak mellett bejelentette: nem 

jött „üres kézzel”, 100 ezer forintot utalnak 

át a FÉBE számlájára programjai megvaló-

sítására. A köszöntések és hozzászólások 

sorát Hortiné dr. Bathó Edit, Bolla Já-

nos, Nagy Gy. Róza, Mihályi József, a 

Jászapáti Vándorfi János Honismereti 

Szakkör volt vezetője és a Jászsági Honis-

mereti Egylet (JHE) tagja, Benedek Jó-

zsef, a jászkiséri Csete Balázs Honismereti 

Szakkör vezetője, JHE tagja dr. Turjányi 

Sándor, a jászfelsőszentgyörgyi önkor-

mányzat képviselője, JHE tagja, Nagy-

Máté Enikő, Magyar Alíz, a Jászjákó-

halmáról Elszármazottak Baráti Társasága 

elnöke, Zsámboki Lászlóné alapító tag 

folytatta és  dr. Harangozó Imre alapító 

tag zárta. 

 

 
 

Az ünnepségen bemutatásra került a Fény-

szaruiak Baráti Egyesületének története 

negyedszázad a városért, Jászfényszaru-

ért 1993-2018 című kötet. 

 

A jubileumi program maradandó színfoltja 

volt Szabó Imrefia Béla szobrászművész, 

művésztanár, város díszpolgárának, az 

FÉBE Örökös Tag cím birtokosának érem 

és plakett kiállítása, mivel jelenleg máshol 

is kiállít, így egy tárló erejéig láthatók 

munkái. Tamus István édesapja révén 

fényszarui származású grafikusművész, 

művésztanár 13 év után ismét kiállít Jász-

fényszarun, a kiállítás a Kettős jubileum 

(65 éves és 45 éve grafikus) – gyökerei 

címet kapta.  

 

   Nagyné Kiss Mária népművelő, a FÉBE 

alelnöke, a két művész társaságában mél-

tatta az életútjukat, majd megnyitotta a 

kiállítást.  
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   Szabó Imrefia Béla szobrászként önmű-

veléssel képezte magát. Első művészi sike-

reit a Szolnoki Műhely tagjaként érte el. 

1990-től tagja a Magyar Alkotóművészek 

Országos Egyesületének, 1992-től a Ma-

gyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, 

szobrász- és éremszobrász szakosztályá-

nak, 1993-tól a Magyar Szobrásztársaság-

nak, 2003-tól a Nemzetközi Éremszövet-

ségnek, 2012-ben alapító tagja a Szolnoki 

Képzőművészeti társaságnak. 1974 óta 

alkotóművész, másfél évtizedig műterem 

híján elsősorban érmeket, kisplasztikákat 

készített. Első köztéri alkotását 1989. ok-

tóber 22-én avatták Szolnokon, az 1956-os 

forradalom- és szabadságharc emlékművet. 

A Lakitelken, a népfőiskolán két-tucatnyi 

alkotása látható: szobrok, domborművek, 

emlékművek. Szülővárosában, Jászfény-

szarun számtalan bel- és köztéri alkotása 

található. A mai államhatáron túli magyar 

kultúrterületen is megtalálhatók munkái 

(Dunaszerdahely, Munkács, 

Görgényüvegcsűr, Makranc, Laskó).  Szá-

mos országos, megyei és városi kitünteté-

sek, díjak tervezője és megvalósítója. 

1997-ben megkapta Szolnok Város Peda-

gógiai Díját, 2001-ben elnyerte a XIII. 

Országos Érembiennálé díját, mint a leg-

jobb vertérem tervezője. 2001-ben meg-

kapta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Mű-

vészeti Díját, 2005 óta Jászfényszaru Dísz-

polgára, 2009-ben Szolnok Város Kulturá-

lis Díjának birtokosa. 2017-ben megjelent 

Porunk felett című verseskötete.  

 

   Tamus István grafikusművész, tanár 
Debrecenben született 1953. szeptember 

13-án, Itt érettségizett. 1978-ban a Nyír-

egyházi Bessenyei György Tanárképző 

Főiskolán rajz-földrajz szakos, majd 1986-

ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 

művészeti rajz, művészettörténet, és ábrá-

zoló geometria szakos tanári diplomát 

szerzett. 1980 és 2016 között a Debreceni 

tanítóképzésben főállásban oktatott, illetve 

saját alapítású művészeti szakképzés kere-

tében tehetséggondozást, és képzőművé-

szeti szakokra való felkészítést végzett. 

Közel 50 tanítványából vált alkotóművész, 

rajztanár és vizuális szakember. Négy és 

félévtizede, rendszeres résztvevője a városi 

megyei, országos, illetve nemzetközi kiál-

lításoknak, és alkotótáboroknak. Alkotói 

pályáját a műfaj és sokszínűség, és a mű-

vészeti következetesség jellemzi. 2000-ben 

létrehozta grafikus társaival együtt a Grafi-

kusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét, 

melynek elnöke.  Számos elismerés és ki-

tüntetés birtokosa. 

 

Az ebédet követően a  Madách Színház 

három fiatal művésze Borbély Brigitta, 

Hompok Tamás és Német Gábor 90 per-

ces zenésműsora szórakoztatta az ünnepség 

résztvevőit és az érdeklődő helyi lakoso-

kat.  

  

Az egyesület elnöke megköszönte a ven-

dégeiknek, hogy megtisztelték rendez-

vényt, tagoknak, barátaiknak, hogy itt vol-

tak és együtt ünnepelhettek és remélhetően 

a jövőbben is együtt cselekedhetnek a vá-

rosért, Jászfényszaruért. 

A 

www.facebook.com/fenyszaruiak.baretiegy

esulete oldalon közel 150 fotó látható a 

rendezvényről.  
Tóth Tibor egyesületi elnök 

Fotók: Glonczi Rudolf 

 

  

http://www.facebook.com/fenyszaruiak.baretiegyesulete
http://www.facebook.com/fenyszaruiak.baretiegyesulete
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„DEBRECENBE KÉNE MENNI” 
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Felelős kiadó: Ráday Mihály elnök 

Szerkesztik: Pinczés Mariann és a tagegyesületek 
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