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Szövetségünk elnöksége, választmá-
nya, és ellenőrző bizottsága nevében 

kívánok minden kedves 
tagegyesületünknek, barátainknak, 

ismerőseinknek:

koronavírus mentes

Kellemes Ünnepeket, 
sikerekben, egészségben gazdag 

Boldog Új Évet!
Ráday Mihály 

elnök                               
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FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
VÉDELMÉÉRT 

1991 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2021.
8 éves kortól 18 éves korig 

A VÍRUS JÁRVÁNY ÁTALAKÍTOTTA A MINDENNAPJAINKAT, DE AZ 
EMBERI KAPCSOLATAINK, ÉRTÉKEINK ÉS HAGYOMÁNYAINK TOVÁBBRA 

IS FONTOSAK, MEGISMERÉSRE, MEGŐRZÉSRE MÉLTÓAK,EZÉRT 

mint 30 éve minden évben, ismét kíváncsiak vagyunk arra: 
SZERINTED MELYIK AZ A NEVEZETES, MEGŐRZÉSRE MÉLTÓ 
ÉPÍTETT VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK, NEVES SZEMÉLYISÉG, 

TOVÁBBÖRÖKÍTENDŐ CSALÁDI EMLÉK VAGY TÁRGY A 
KÖRNYEZETEDBEN, TELEPÜLÉSEDEN, AMELYRE A 

LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A BARÁTAIDNAK IS SZÍVESEN 
MEGMUTATNÁL? 

AJÁNDÉKTÁRGYAK, SOK SOK SZÉP KÖNYV KIOSZTÁSA MELLETT 
MI A LEGJOBBAKAT KIÁLLÍTJUK! 

A pályázatok értékelésére várhatóan 2021 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség 
2021 májusában lesz Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban.

A DÍJAZOTTAK pedig EGY REMEK CSAPATBAN ÉRDEKES 
ÉRTÉKMEGŐRZŐ MUNKÁBAN VEHETNEK RÉSZT NYÁRON A 
VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE 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.
A  makettek  mérete max. 50cm x 50cm x 50cm lehet.

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: 2021. február 28.
Cím: Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. vagy Postacím: 1531 Budapest, Pf.: 22.
Az irodában személyesen is átvesszük a pályázatokat 2021. február 28-án 20.00 óráig, postán –

postabélyegzővel igazoltan – 2021. február 28-án 24.00 óráig kérjük feladni.
A pályázatok benyújtása után a pályaművek  a Szövetség tulajdonát képezik.

Esetleges visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján lehetséges.
(A visszakért pályázatok átvételére 2021 őszén a Szövetség irodájában van lehetőség előzetes telefonos egyeztetés alapján, 

visszapostázásra nincs lehetőség. )
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Szövetség irodájában:
Tel.: 06-20-771-21-75, illetve e-mail-en: hungarianostra.iroda@gmail.com
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A 2019 – 2020. évi, Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért-
pályázat nyertesei

Kedves Pályázók, kedves Fiatal Városvédő Barátaink!

A Város- és Faluvédők Szövetségében ( Hungaria Nostra ) mint az elmúlt 29 év-
ben, idén is nagy örömmel fogadtuk mindannyian, mennyi szép, értelmes, érde-
kes és tartalmas anyagot kaptunk tőletek, illetve szüleitektől, tanáraitoktól, több 
település városvédő egyesületétől, akiknek ezúton is köszönjük az értő segítségét, 
fáradozását. 
A vírus okozta helyzet felborította több évtizedes gyakorlatunkat, a zsűrizés megsze-
rvezése sem volt egyszerű és végül a kiállítást sem tudtuk megrendezni. A tervek 
szerint – a hagyományoknak megfelelően - a Budai Várban vártunk volna Benneteket 
tavasszal az ünnepélyes díjkiosztón és kiállításmegnyitón, de a járvány miatt el kel-
lett ezt halasztani őszre, végül december elejére. Sajnos egyik alkalommal sem 
sikerült megrendezni, de reménykedünk abban, hogy ezt pótolni tudjuk majd jövő 
nyár elején.
Az viszont jó hír, hogy legalább a honlapunkról és Hírlevelünkből értesülhettek az 
eredményekről, arról, hogy a közel kétezer beérkezett munka közül kiválasztott, 
legjobbnak ítélt pályázatok alkotói milyen díjat, jutalmat nyertek, és ha a vírus helyzet 
engedi, 2021-ben a budavári kiállítás megnyitóján jelentkezhettek a nyári városvédő 
táborba is, ahol szívesen látunk Benneteket.

Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek. Valamennyi pályázót arra bíztatjuk, induljon 
a következő pályázaton is,  reméljük, hogy találkozunk munkáitokkal a jövőben is. 

                                                                                                    Ráday Mihály
                                                                                                          elnök

http://www.vfsz.shp.hu/hpc/web.php?a=vfsz&o=hirek_aktualitasok_GR8H

A díjazottak teljes listája az alábbi linken található:
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Hírek Mohácsról

www.youtube.com/watch?v=KtgcL-nMDDk

A video a fenti linken tekinthető meg.
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Hírek Kárászról
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Hírek Ceglédről
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ICOMOS hírekICOMOS hírek

Hírek Martfűről

http://www.icomos.hu/datas/hirado/Hirado%202020%203-4..pdf

A linkre kattintva olvasható az ICOMOS Híradó 2020. évi 3.száma

A linkre kattintva olvasható

https://www.martfu.hu/index.php?module=news&action=show&nid=256347
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NYÁR, SZÜNIDŐ, VÁROSSZÉPÍTŐ TÁBOR - MARTŰ.
Hatodik alakalommal került megszervezésre és lebonyolításra a Városszépítő Tá-
bor. Remek helyen, sok gyommal, szúnyoggal, nagy melegben becsülettel helytáll-
tak a gyerekek és felnőttek egyaránt.

Tábor. Cserkésztábor, úttörőtábor, sporttábor, lovastábor, természettábor. No, még 
számtalan névvel, tartalommal, hosszúsággal, napközis vagy ott alvós, és lehetne 
még sorolni. A lényeg: TÁBOR!
Mi Városszépítősök a Városszépítő táborok mellett tettük le a voksunkat, mert azok 
működését, szervezését ismertük más Városvédő-, és Szépítő Egyesületektől. 2015-
ben volt az első. S azóta, minden évben az iskola vége után közvetlenül rendezzük, 
amíg a családok nem indulnak el nyaralni, az unokák sem a nagymamákhoz, hiszen 
azon a héten van egy délután az évzáró is. 
Hogy az idén nem így volt? Mi volt ebben az évben a megszokott módon? De meg-
volt, lezajlott. Sok ismerős arccal. Mi felnőttek csak csodálkoztunk, hogy azok a 
gyerekek, akik jelen voltak az első táborainkban, az idén már középiskolásként az 
IKSZ-es órák letöltésére jöttek! Persze csak Ők nőttek meg, nem mi öregedtünk!!!
Az idén is Martfű Város Önkormányzatához pályáztunk a tábor költségeiért, hiszen 
komoly változások történtek a város nagyüzemei körül, minek következtében 
elestünk adományoktól. 
De – ha bele gondolunk – így is van ez rendjén. Hiszen a táboros gyerekek Martfű 
közterületein lévő parkokban, park jellegű területein dolgoztak tagjaink felügyeletév-
el és irányításával. Ők zömmel nyugdíjasok, de volt közöttük, aki szabadságot vett 
ki egész hétre, vagy a szabadnapjait töltötte a gyerekekkel. Köszönet nekik!
A „tábor” az idén is kapálta az általunk ültetett cserjesort, nyírta a szomorú epreket, 
festették a padokat.
Örültünk Rágyanszky István alpolgármester úr látogatásának, aki megköszönte a 
városvezetés nevében a tábor munkáját.
A gyerekek hősiesen küzdöttek a meleggel, a szúnyogokkal, néhányan a szokat-
lan fizikai munkával. Megérdemlik a dicséretet! Meggyőződésünk, hogy ők később 
sem ijednek meg egy kis munkától, ők biztosan megbecsülik a növényeket, a 
környezetüket, nem törik ki a Baba fákat, stb.!  
„Cserébe” az idén is igyekeztünk a délutánjaikra változatos elfoglaltságot szervezni. 
Beszélgettünk korunk nagy problémájáról a természet és környezetvédelemről 
fotók és videók segítségével, kreatívkodtak is a gyerekek. (A Mindenki Karácsony-
fájára készítettek díszes-, színes csomagolású dobozokat.) Egyik délután egy nem 
mindennapi programon vettek részt! A „szomszédvár” Tiszaföldvár híres, alpinis-
ta szülöttje Szlankó Zoltán tartott élménybeszámolót a hegymászásról, egyes ma-
gas hegyek varázsáról, veszélyeiről. Előadásának címe is ezt tükrözte: Túléltem 
egy lavinát! Hátborzongató eseménysor volt filmen és szóban. A rendezvény a 
Művelődési Központtal közös volt – remek helyünk volt a hűvös, szúnyogmentes 
moziban. Nyitottnak hirdettük meg a programot. Jöttek a mi táborosainkon túl a 
helyi-, és a tiszaföldvári Zöld iskola Erzsébet-táborosai, felnőttek Tiszaföldvárról és 
helyben Martfűről. Aki ott volt, egy érdekes, izgalmas délutánt töltött el. Másnap a 
csodálatosan megújult könyvtárunkat nézték meg a gyerekek, meghallgatva egy 
kis könyvtár ismertetőt, amelyről azonnal számot is adhattak apró ajándékokért, ju-
talomkönyvekért. Köszönjük! S a péntek délután, az minden évben strand. Az egész 
tábor – felnőttek kíséretével – kipihente a heti fáradalmait. Fürdött, szórakozott 
megérdemelten!
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Majd a szokásos ráadás: szalonnasütés! Gyerekek, ráérő szülők, és tagjaink közül 
azok, akik kivették a részüket az egész heti munkából. Sok szalonna, virsli, hagyma, 
paprika fogyott, no meg egy kis házi pogácsa, aprósütemény! Bizony ráesteledett 
a csapatra! Mindenki jólakottan, vidáman köszönt el a jövő évi táborozásig.
Itt akár véget is érhetne a beszámoló. De nem! Szólni kell a helyről! A Tisza Cipő 
Horgásztanyáról. Megint – most már 5. alkalommal – remek, kulturált helyünk volt, 
még szúnyog is kevesebb volt Boros-Nagy Roland egyesületi elnök jóvoltából. 
Nem tudjuk kellően megköszönni a Horgászegyesületnek, hogy ott tarthatjuk 
a táborainkat. A környezet, a Tisza, a tiszta levegő mind-mind kellemes élmény 
gyereknek, felnőttnek egyaránt. Köszönjük! A beszámoló legvégére a statisztika:
 
18 felnőtt dolgozott a gyerekekkel több, kevesebb alkalommal összesen 
196   órát, 
és 18 gyermek vette ki a részét a különböző munkákból a városban össz.     
324 órát.
Az önkéntes munka díja hivatalosan 1.006,25 Ft/óra. 
Így az elvégzett munka értéke: 523 ezer Ft.
 
Vinczéné Balogh Magdolna
elnök
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Civilvezető képző tábor a városszépítők szervezésében

Civil, civilösszefogás, civil egyesület, civilmunka, civil törvény, civil társadalom, stb. 
A rendszerváltás óta sokszor, sokat hallhatunk ezekről a fogalmakról. Az egész tár-
sadalmunkat átfogja a magánszemélyek önkéntes, a közjó érdekében végzett te-
vékenységének összessége. A közjó lehet társadalmi, kulturális, oktatási, szociális, 
sport, természet- és környezetvédelmi, egészségügyi, stb. vonatkozású. A lényeg 
az egyének önkéntességén van, s a közös tenni akaráson. A kettő együttes, sze-
rvezett meglétekor beszélhetünk civil szervezetről.
Martfűn 17 – 20 civilegyesület működik. Pontos számot nehéz mondani, mert nem 
minden szervezet jelenti be megalakulását, ill. tevékenységét, vannak olyan „csopor-
tosulások” is, akik más településen működő egyesületek „kihelyezett tagozatai”.
A sport terén tevékenykedőket leszámítva a civil egyesületek tagsága zömmel az 
idősebb korosztályból kerül ki, ebből adódóan majd minden egyesület küzd az 
elöregedéssel, a civilvezetők azon szándékával, hogy helyükre fiatalabbak kerül-
jenek.
E problémát tapasztalva és ismerve döntött úgy az egyesületünk elnöksége, hogy 
pályázati forrásból ebben az évben szervez egy civil vezetőképző tábort.
A pályázatunk sikeres lett, így felajánlhattuk a helyi civilegyesületeknek, hogy küld-
jenek képviselőket erre a továbbképzésre. Azért is érdemes volt ezzel a témával 
foglalkozni, mert vannak olyan – a Művelődési Központ hatáskörébe tartozó – 
csoportok is, akik most gondolkodnak az egyesületté váláson. (Ehhez tudni kell, 
hogy jelenleg önkormányzati-, és állami pályázati forráshoz csak bíróságon bej-
egyzett szervezetek juthatnak. A működéshez pedig elengedhetetlen a külső for-
rások bevonása.) 
Mint mindent, ennek a pályázatnak a megvalósítását is megnehezítette a vírus-
járvány. A jelentkezők egy részének kötelezően ki kellett vennie a szabadsága 
zömét, majd a vírushelyzet lecsengése után a táborba már nem engedték őket el a 
munkahelyükről. 
A Civil vezetőképző tábort mi csak szerveztük. Azaz, a témában jártas előadókat 
kerestünk, és olyan településeket, ahol – nagyságuk révén – több civilszervezet 
van, akikkel megismerkedve bepillantást kaphattunk mindennapi életükbe, megis-
merkedhettünk sikereikkel és problémáikkal. 
Az egy hetet a megalakulás jogi teendőinek megismerésével kezdtük, majd a – mu-
mus – pályázatírás témája következett. Szó volt, (és gyakorlatban is be lett mutatva) 
az önkormányzatunkhoz benyújtandó pályázatok tudnivalóiról, majd a Jnk-Szolnok 
megyei CIC (Civil Információs Centrum) pályázatokért felelős vezetőhelyettese a 
NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatok legfontosabb tudnivalóit ismertette. 
(Itt két kategória van. A „kis NEA”, amely egyszerűsített, és 200.000 Ft összegű, és 
a zömmel szakmai programok megvalósítására a 3,5 millió Ft-ig, a „nagy NEA”. A 
kisebb egyesületeknek az utóbbi „nagy falat”, főként az elszámolás nagyon merev, 
bürokratikus volta miatt.) 
Az elméleti tanulás egy közösségszervező előadásaival folytatódott. A debreceni 
előadó saját-, és a civilszervező „szakma” nagyjainak tapasztalatai alapján tételesen 
ismertette, hogy milyen előzetes felmérések, mozgósítások után, milyen lépésekkel, 
módszerekkel érdemes egy-egy közös munkába belefogni. Mire kell figyelni, hol, 
mik lehetnek a buktatók a megvalósítás során. Majd az értékelés, és az utógon-
dozás fontosságáról is beszélt. 
Szokatlan, ismeretlen terület volt a jelenlévők egy részének. Különösen azoknak, 
akik nem lépnek ki az egyesületük keretei közül. 
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Mégis sokat tanulhatott az elhangzottakból mindenki.
Szólni kell a két tanulmányútról is. Cegléd és Jászberény lakosságát nézve, s abból 
adódóan a civilszervezetek számát tekintve is meghaladja Martfűét. 
Elmondhatjuk, hogy ettől függetlenül mindkét településen hasonló gondokkal küz-
denek, mint mi (elöregedés, a fiatalabb korosztály nehezen aktivizálható, forráshi-
ány, a pályázatok túlszabályozott, bürokratikus volta, stb.) Hallottunk jól haszno-
sítható ötleteket, fontos tudnivalókat, amelyeket a „hivatal” előszeretettel vizsgál, 
sajnálatos problémákat, amelyekre mi már figyelni tudunk, és programokat, ame-
lyek örömteli sikereket eredményeztek, amelyeket lehet másolni, adaptálni. 
A tábor befejezéséhez közeledve megfogalmazódott, hogy - minegy zárásként - 
mégegyszer jöjjünk össze. Erre a pályázat kiírója által kijelölt mentorunkat kértük 
fel, aki egy „élő példán” foglalta össze mindazt, amiről az elmúlt 5 napban sokat 
hallottunk. 
Végül, de nem utolsó sorban megállapodtunk a folytatásban. Erről majd alkalman-
ként beszámolót olvashatnak.

Vinczéné Balogh Magdolna
Civil Kerekasztal vezető
Martfűi Városszépítő Egyesület
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Hírek Jászfényszaruról
Emlékezés Oldal Károlyra (1941-2020)

Oldal Károly Jászfényszarun született 1941. május 30-án. Jászfényszarun és később 
Százhalombatta lakóhelyén igazi közösségi ember volt. Mint elszármazott elsők kö-
zött lett tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, még a szülői ház ált (a család 
tulajdonában volt) gyakran hazalátogatott. Városi és FÉBE rendezvényeken részt 
vett. Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején, amatőr színjátszóként több 
darabban is szerepelt, így; A holtak nem fizetnek adót (rendezte: Hesz Ernő) vagy a 
Mézeskalács (rendezte: Koltay Józsefné). 
Szomorúan értesültünk arról, hogy itt hagyott bennünket, nyugodj békében. 
A Mézeskalács című színdarab csoportképével emlékezünk rá, és másokra is akik 
már nincsennek köztünk.
A csoportkép szereplőinek leiratát Szabó László: Az életem volt a fulball (felelős 
szerkesztő: Sugár Istvánné) könyv 53. oldaláról valók, a fotót Szabó Lászlóné FÉ-
BE-tagtól kaptam.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
Felső sor (balról jobbra): Oláh Piroska, (?), Bukó Pál, Gyetvai Rozália, (?)
Középső sor: (?), Tanczikó Mária, Ágoston Ilona? Andorkó Zsuzsanna, (?), Zaják 
Szilvia, Deák Ágnes, Oláh Ágnes, Oldal Károly
Harmadik sor (balról jobbra): Mészáros Tivadar, Papp Lászlóné, Plichta Mária, Koltai 
Józsefné, Morvai Ferencné, Koltay József, Szabó László (ül)
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FÉBE kirándulás – augusztus 29.

A júniusi lapszámban hirdettük meg egyesületünk önköltséges egynapos kirándu-
lását Bogyiszló-Gemenci erdő-Baja-Kalocsa célállomásokkal. A járványhelyzet el-
lenére a kirándulásra vártnál többen jelentkeztek. A 75 fő részvevő, két autóbusz 
megrendelését igényelte, 2-2 sofőrrel és 1-1 idegenvezetővel, félóra különbséggel 
kora reggel indult útnak. 
A programot, az autóbuszokat, a személyzettel együtt Credo Tours Utazási Iroda 
biztosította. A két autóbuszon ülők közel azonos útvonalat tettek meg, egy eltérés 
volt – az erdei vasút menetrendje miatt – az első csoport Bogyiszló helyett Kalocsán 
a Magyar Fűszerpaprika Múzeumot nézte meg.
A második autóbusz 5 órakor indult - egy pihenővel – 8 óra tájban érkezett a Bogy-
iszlóra. A települést 2500 fő lakja, Tolna megye keleti részén Szekszárdtól 25 km-re 
a Duna mentén helyezkedik el. A Bogyiszlói Tájház a község központjában 2007-
ben nyitotta meg kapuit. Az épületben öt helység (tisztaszoba, hálószoba, konyha, 
szövőszoba, garázs) valamint az udvaron 2 db nyitott oldalú fészer található. A kinti 
kiállító térben a kenderfeldolgozás és földműveléshez szükséges eszközök sokasá-
gát láttuk.
A helyi idegenvezető szólt a település múltjáról, nevezettségeiről; Bogyiszlói Orchi-
deás Erdő (36 ha), Őstölgyes (87 ha), Bogyiszlói Holt-Duna (51 ha). A Tolna megyei 
értéktárba is bekerült a Bogyiszlói népviselet és Bogyiszlói paprika. Az ártéri erdők 
kiirtása után azok helyén kiválóan termeszthető lett a csípős paprika és a fűszer-
paprika is. A Fényszarun is termesztett bogyiszlói paprika szülőhelyét ismertük meg. 
A tájház telke lenyúlik a Hold-Duna partjáig, ahol sétát tettünk és a kultúrházat útba 
ejtettük. A teleépülés méretéhez képest nagy épületben található a nagy múltú Ha-
gyományőrző Egyesület helysége. A jogelődöket is figyelem bevéve jövőre lesz 60 
éves munkásságuk, számos elismerés, külföldi fellépés és tv felvétel fűződik nevük-
höz.
Utunk következő helyszíne az 1977-től természetvédelmi oltalom alatt, aló, Gemenc 
(180 km2). Gemenc az ország legnagyobb, zömében erdővel borított ártere, mely-
nek hossza 30 kilométer, szélessége pedig 7 km.
A Gemenci Állami Erdei Vasúton utazva ismerhettük meg az erdő növény és állat-
világát. Pörböly településtől a Sió csatornáig, Bárányfok állomásig 31 km hosszú a 
vasút vonala. A csoportjaink az útvonal kb. feléig Lassi megállóig utazott. Az első 
csoporttal itt találkoztunk ők már visszaértek, amikor mi 10 óra 30 perckor útnak 
indultunk a kisvasúttal. A csoport egy külön nyitott kocsit kapott és 30 perces vo-
natozás után megérkeztünk Lassi megállóba, ahol 10 perc nézelődés után indul-
tunk vissza Pörbölyre. A vonatvezetővel megbeszélve az ideiglenes megállóhelyen 
a Vadmegfigyelő állomáson megállt és kb 10 perces sétával még közelebbről (kar-
nyújtásnyira) találkoztunk gímszarvassal, őzzel és vaddisznóval (sok példányt lát-
tunk). A fekete gólyák már tovaszálltak.
A következő helyszínünk Baja város főtere volt, ahol a Duna Wellness Hotel éttere-
mében jó ízűen fogyasztottuk el a tartalmas háromfogásos ebédet. Ejtőzésképpen 
városnéző séta következett. Sokan a velencei Szent Márk térhez hasonlítják Baja 
főterét. A négylevelű lóhere alakban macskakővel kirakott tér közepén áll a Szent-
háromság-szobor. A tért határolja a volt Grassalkovich-palota, a mai Városháza, 
Bácskai Kultúrpalota, szálloda és üzletek. A Sugovicán átívelő hídon átsétáltunk a 
Petőfi-szigetre, tovább haladva a Duna és Sugovica torkolatánál található Türr-em-
lékműhöz, a mellette lévő Halászati Mini Skanzenhez. A szabadprogram keretében 
a Sétáló utcában (Eötvös) fagyira is nyílt lehetőség.
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Bajától 43 km utazás után Kalocsára érkeztünk. Az ország egyik legszebb barokk 
tere a barokk főszékesegyházat körülvevő Szentháromság tér, amelyet egy- és ké-
temeletes barokk és copf stílus épületek határolják. Az egyébként napközbe zárva 
levő Római katolikus Nagyboldogasszony székesegyház, esküvői násznépet várva 
nyitva volt. Így láthattuk Magyarország egyik legrégebbi székesegyházát. Az első 
székesegyház építése 1050 előtt történhetett, még Asztrik érsek idején. Az építést 
a király finanszírozta. 
Egy közös fotózás után, az 1-es csoportot váltva az egyemeletes Viski Károly Mú-
zeumba érkeztünk. Közel 7 ezer darabos néprajzi gyűjteményben igen változatos 
anyagot láthattunk múzeumi tárlatvezetéssel. A kiállító szobákban a textíliák, búto-
rok, cserépanyagok, archív fotók, fa-, gyékény-, vas-, üveg-, és egyéb használati 
eszközök, ami a népi kultúrában használatos és fellelhető tárgyakat ismerhettünk 
meg. Láthattuk a 19. század középétől napjainkig kialakult kalocsai népművészet, 
így a fazekasság, fafaragás, bútorfestés, pingálás, hímzés és viselet emlékeit. 
A földszinti termekben 1981-től közel 5 ezer darabból álló ásványgyűjteményt néz-
hettünk meg. Másik látványosság a kalocsai éremgyűjtemény, amely közel 9 ezer 
darabból áll, négy csoportra bontva. Az első csoport az antik pénzek (görög, római 
és bizánci), amely pénzverés kezdetét jelenti. A következő csoportot a magyar pén-
zek alkotják, amely Szent István királyunk dénárjával kezdődött. A harmadik cso-
portban külföldi pénzek találhatók. A negyedik csoportot a kegyérmek és katolikus 
érmek alkotják.
Az egyes csoport Bogyiszló helyett a Magyar Fűszerpaprika Múzeumot nézte meg 
az ún. Szent István házban, amely régen kanonokházként működött. A ház pad-
lásterében berendezett kiállítás ismerteti a magyar fűszerpaprika-termesztés tör-
ténetét, látható volt a munkafolyamatok során használt legfontosabb eszközök. A 
látogatás élményét fokozta a gerendákra akasztott több ezer paprika füzér látványa 
és illata.
A városnéző programon túl mindkét csoport a kirándulás zárasaként a Vasútállo-
más épületét – amely a programban nem szerepelt – nézte meg. A Kiskőrös – Ka-
locsa vasúti szárnyvonal 1882-ben nyílt meg, ideiglenes állomásépülettel. Az 1885-
ben épült állomás 1937-38-ban Gábor Lajos (1886-1947) kalocsai festőművész tervei 
alapján átépítették és népművészeti motívumokkal díszítették. A falpingálásokat hét 
pingáló asszony végezte. A szárnyvonal már nem üzemel, a MÁV az épületet mű-
emlékké nyilvánította. A váróteremben vasúttörténeti kiállítást rendeztek be. 
Kalocsától 190 km utazás után késő este élményekkel gazdagon szerencsésen 
Jászfényszarura érkezett mind két kiránduló csoport.

Tóth Tibor
Fotó: Both Béla és Berzéné Magyar Krisztina
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Hírek Szombathelyről
“Fogadj örökbe egy parkot” takarítási akció Szombathely
 
Szemléletformáló programot indított el nemrég a szombathelyi önkormányzat “Vi-
gyázzunk Együtt Szombathelyre!” címmel.  A projekt keretében indult útjára a “Fo-
gadj örökbe egy parkot”  kezdeményezés is. A város egyik legrégebbi civil szerve-
zete, a Szombathelyi Szépítő Egyesület is csatlakozott a felhíváshoz! Az egyesület 
a Szent István parkot fogadta örökbe, melyet a századfordulón az egyesület, a 
várossal közösen hozott létre. 
 
A park története: Az egyesület szervezte munkálatok 1890-ben kezdődtek a Kál-
vária-domb ligeté varázsolásával. Farkas Ferenc teológia tanár – későbbi elnök – 
tervezte, szervezte a munkákat, a polgármester és a városi tanács támogatásával. 
A szabadban pihenni kívánok részére 20 vaspadot helyeztek el, amelyeket a helyi 
Mayer gépgyárból szereztek be jutányos áron, darabonként 10 forintért.

A Kioszk ötlete szintén a Szépítő Egyesület soraiból indult, megvalósítását 1893-ban 
javasoltál először a városnak. „Miután a Szent István parkot szép fekvésének és 
közelségének fogva a meleg nyári napok estéin a város közönsége üdülés czéljából 
nagyszámban szívesen keresi fel, miután a nagyközönség régi óhaja, hogy ott szó-
rakozás szempontjából egy mulatóhely létesíthessék...”
Éhen Gyula 1897-ben a „Középhegy alatt elnyúló földdarabok kisajátításával oly te-
rület birtokába juttatta a várost, amelyet a szépítő egyesület szorgalmas munkája 
és szinte erejét meghaladó áldozatkészsége rövid idő alatt kies közkertté, a mos-
tani Szent István parkká alakította át.” A Kálvária alatt elterülő földrész területének 
fásítása ekkor már folyamatban volt. Farkas Ferenc elnöki jelentésében rendkívül 
eredményes évről számolt be a közgyűlésnek, 1898-ban befejezték a Szent István 
park „ültetvényezését”, elkészítették a parktól északi és déli irányba vezető utak 
fákkal való szegélyezését.
A parkba telepített fákat, cserjéket ajándékba kapta a város. Az egyesület jegyzője 
Kaffehr Béla azt tanácsolta, hogy a Szent István parkot fekvésének és a talaj minő-
ségének megfelelően telepítsék be, „az egyes fajták a kertészet és botanika iránt 
való tudományos hajlam fejlesztésére és istápolására, jelző czövekkel és feliratokkal 
láttassanak el.” Végül felsorolta azokat a lombos fákat, tűlevelűeket és cserjéket, 
amelyek alkalmasak e terület beültetéséhez. „Ezeket ajánlom a polgármester úr 
becses figyelmébe. Neki élénk érzéke van a szép iránt, s az meg fogja neki súgni, 
hogy nem helytelen dolog az, amit indítványozok” – fejezte be írását Kaffehr Béla.
Saághy István 1902-ben - a város iránt való vonzódása bizonyságául – jelentős fel-
ajánlást tett. A Szent István parkba 40 különféle nemes fenyőből álló gyűjteményt 
adományozott, valamint botanikai szempontból értékes fákat és cserjéket. Brenner 
Tóbiás polgármester örömmel fogadta az ajándékot, mert így a park újratelepíté-
sének költségei jelentősen csökkentek és „létesül Szombathelyen az első közkert, 
mely nem csak árnyékot és üdülést jelent, hanem egyszersmind hivatva van arra, 
hogy a botanika szép tudományának kultuszához kedvet és pulzust adjon az ifjú-
ságnak.”
Az 1913. év városszépítési munkálatai közé tartozott, hogy a Szent István parkba 
futórózsákat telepítettek.
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A Szent István parkban áll az I. világháborús 83-as gyalogezred hősi emlékműve, 
melyet Merkli Ferenc készített 1931-ben. 1986-ban Csinger Péter vállalta az emlék-
mű restaurálását. 

(Forrás: A Szombathelyi Szépítő Egyesület története 1885 – 2000 című könyv).
Jellegzetes építmény a parkban a víztorony, mely 1898-ban épült, ma ipari műem-
lék ésitt találjuk Erzsébet királyné fáját, egy öreg nagylevelű hársat.
Ebben a parkban római emlékek is találhatók, a park végén áll Szent István szobra, 
melyet 1996-ban állítottak, a millecentenárium tiszteletére. A szobor Tornay Endre 
András Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének helyi jelentőségű 
védett természeti területeknek (TT) nyilvánította az Ezredévi - Szent István park 
együttest, ahol a védelem célja, hogy az eredeti vegetáció meghatározó fajain 
alapuló, a millennium és Erzsébet királyné kultuszát megtestesítő - parképítészeti 
szempontból is jelentős - emlékpark megőrzése biztosított legyen.

Az akcióban több mint 40 fő vett részt, szemétszedés, a száraz ágak összegyűjté-
se és a falevelek összehúzása volt a feladat.
A Szombathelyi Szépítő Egyesület munkáját még két civil szervezet ( Szombathelyi 
Határőr Nyugdíjasok Egyesülete és a Vas Megyei Rendőr Nyugdíjasok Egyesülete) 
és a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubjának tagjai segítették
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Tisztelt Bizottsági elnök úr!
Tisztelt Könyvtár Igazgatónő!
Tisztelt egykori és jelenlegi tisztségviselők, egyesületi tagok!
Tisztelt Meghívottak, Hölgyeim és Uraim!

Megtiszteltetés itt állni, büszkeséggel tölt el, hogy ezen a jeles évfordulón, mint 
egyesületi elnök köszönthetem Önöket! Mikor azon gondolkodtam, hogy a beszé-
demben mit mondjak, rájöttem, hogy annyi mindenről kellene beszélnem, hogy azt 
szinte lehetetlenség lenne rövid idő alatt elmondani.
Aztán két szó jutott eszembe, a tisztelet és a köszönet, amely 2015 éve szorosan 
beépült a munkámba. Az idén 135 éves egyesület életében eltelt emberöltők alatt 
számtalan esemény történt, de egy dolog mindig a tagság és a vezetőség szeme 
előtt lebegett: tovább kell vinni azokat az értékeket, amelyet elődeink ránk hagytak.
2017-ben kaptuk meg „Az év civil szervezete” elismerést, mellyel egyesületünk több 
mint egy évszázados munkásságát ismerte el a városvezetés. Ez az elismerés nem-
csak a mostani egyesületi vezetőknek és tagoknak szól, hanem mindenkinek, akik 
bármilyen módon az egyesület javát szolgálták. Ezúton szeretném tiszteletemet és 
köszönetemet kifejezni elődeinknek, akik egykor elindultak ezen az úton és csodá-
latos örökséget hagytak ránk. Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik a legnehe-
zebb körülmények között sem adták fel, szívükön viselték városunk, egyesületünk 
sorsát, és jelenleg is tevékenyen részt vesznek értékeink megóvásában!
„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek” – valljuk Vörösmarty Mihállyal együtt, 
hiszen a ránk hagyott örökséget védenünk kell, hogy az utánunk következő nem-
zedékek ne fényképekről, képeslapokról lássanak egy-egy emblematikus épületet, 
szobrot. Ha végigmegyünk a városon, kevés olyan helyszínt találunk, amely vala-
milyen módon ne kötődne az egyesület munkásságához. Vannak olyan értékeink 
melyek a mai napig megvannak, és bizony vannak olyanok is melyek eltűntek. De 
talán szerencsések vagyunk abban, hogyha már ezeket az értékeket nem találjuk, 
van egy hely, a levéltár, ahol az egyesület alakulásától a mai napig őrzik az egyesület 
dokumentációját. Talán nem mondok azzal nagyot, hogy Szombathely múltja, fejlő-
dése is végigkísérhető, amikor ezeket az iratokat tanulmányozzuk. 
És akkor íme néhány különleges adat és tény egyesületünk életéből:
1885-ben kézzel íródott alapszabályunk eredeti példánya fennmaradt, a levéltár őrzi, 
egyesületünk elnöke pedig az akkori polgármester, Varasdy Károly lett.
1913 – 1936 között, a leghosszabb ideig, 23 évig Herbst Géza, Vas vármegye alis-
pánja volt az egyesület elnöke

135 éves a Szombathelyi Szépítő Egyesület            

http://www.hirlevelplusz.hu/a-szepnek-legilletekesebb-es-leghubb-apoloi-135-eves-a-szombathelyi-szepito-egyesulet/

a fenti linkre kattintva a teljes hír olvasható
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1935-ben készült el és 85. születésnapját ünnepli az Oladi kilátó, az egyesület önál-
ló nagy alkotása, melyet az 50 éves jubileumra építettek. Az egyesület máig szívén 
viseli a kilátó sorsát.
1885 – 2011 között, 16 elnöke volt az egyesületnek, ők a város tisztségviselői, neve-
zetes polgárai, a város életében fontos szerepet betöltő személyek közül kerültek 
ki
Az egyesület történetének egyik nagy történelmi jelentőségű tisztújítása 2011-ben 
történt, amikor először választottak hölgyet a nagy múltú szervezet elnökének 
Erdélyi Ilona személyében
1970-től napjainkig az egyesület 27 db emléktáblát és 2 db emlékművet készítetett, 
de részt vett emléktáblák, kutak, műalkotások felújításában is.
2014-től 12 síremlék felújítását vagy rendbetételét csinálta meg az egyesület a Szent 
Márton temetőben, és 6 sír felújítása egy pályázat keretén belül jövő tavaszra feje-
ződik be. Ez a temető nagyon fontos szerepet játszik az egyesület életében, hiszen 
számtalan olyan neves személy végső nyughelye, akik az egyesületért és a váro-
sért sokat tettek. „A Szent Márton temető a város panteonja, hiszen Szombathely 
nagyjai itt nyugszanak! – mondta Orbán Róbert egy riport alkalmával.
Egyesületünk létrehozta az örökös elnökségi tag tisztséget, mely kitüntető címmel 
két jelenlegi tagtársunk rendelkezik. Rónai Károly és Theisz Károly közel 50 éve 
tevékenykedik az egyesület életében. Tagtársaink között sokan vannak, akik mun-
kásságukért valamilyen elismerésben, kitüntetésben részesültek, 
Podmaniczky-díjat, Príma-díjat és egyéb a szakmai kitüntetéseket kaptak.
Az egyesület 2019-ben SZMJV értéktárába is bekerült 3 kategóriában, ezek az épí-
tett környezet, természeti környezet és kulturális örökség.
„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy 
munkáljon, alkosson, teremtsen” – gróf Széchenyi István ezen gondolata is lehet-
ne a vezérfonala a kiállításnak, mely kiállítás az egyesület alakulásától vezeti végig 
a látogatót napjainkig. A parkosítás, fásítás, a villamos, az Oladi kilátó, az emlék-
táblák, temetői séták, a Potyondi-mocsár, a Tanítók fája, elismerések, oklevelek, 
kiadványok, könyvek, országos találkozók mind helyet kaptak a kiállításban. Termé-
szetesen ez egy töredéke az egyesület munkásságának a teljesség igénye nélkül. 
Minden szombathelyi nevében mondhatom talán azt, hogy büszkék lehettünk arra, 
hogy városunkban működik az ország második legidősebb városszépítő egyesü-
lete.
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Köszönöm igazgatónőnek a helyet, a kiállítási anyag feldolgozását Szalainé Bodor 
Edit, Spiegler – Kutasi Nikoletta és Molnár Andrea könyvtárosoknak. 
Köszönöm dr. Melega Miklósnak a levéltári anyagok rendelkezésre bocsátását, és 
Spiegler Tibor helytörténeti gyűjtőnek a kiállításra adott ereklyéit. 
Köszönöm bizottsági elnök úrnak, hogy ezen a számunkra jeles eseményen kö-
szöntő beszédet mondott. Külön köszönöm minden partnerünknek a közös mun-
kát, hiszen az összefogás ereje csodákra képes.  
„A városszépítő álmok összefogással valóra válnak.” – Az egyesület ennek tudatá-
ban folytatja a jövőben is értékmentő, értékvédő és értékteremtő munkáját!
És végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek, hogy eljöttek a meg-
nyitóra, a kiállított anyag megtekintéséhez jó nézelődést kívánok. 
Ezennel a kiállítást megnyitom!

Az összeállítást küldte, Bődi Lívia elnök
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Hírek Tapolcáról
Október 6-ára emlékezve

Tapolcai Városszépítő Egyesület, illetve az egyesületet képvi-
selő Varga Károlyné szervezésében 2020 október 6-án bemu-
tatásra került az” Amikor a harangok is sírtak” című előadás 
mely  a “Közösen Tapolcáért” TOP-7.1.1 – 16 H-SZA 2019-00795 
számú projekt pályázati forrásából valósulhatott meg.
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A Batsányi Színjátszók és a Batsányi Táncegyüttes tagjai , N. Horváth Erzsébet, a 
darab írója-rendezője és Fülöp Ádám zeneszerző nevével fémjelzett zenés-táncos 
színmű előadásával állítottak emléket a 1848-49-es szabadságharc utolsó napjai-
nak, a forradalom leverését követő időszak magyarországi és tapolcai történései-
nek, helyi kötődésű hőseinek. A darabot a népes szereplőgárda október 6-án,  az 
Aradi vértanúk emléknapján, illetve október 7-én adta elő a Tamási Áron Művelődési 
Központban. Az iskolákban ugyanez napon zártkörű vetítésben láthatták az iskolák 
falain belül a COVID 19 vírus miatti egészségügyi intézkedések miatt.  Fülöp Ádám 
zeneszerző írt  N. Horváth Erzsébet szövegeire fülbemászó dalokat, hangszórókon 
bejátszott igényesen hangszerelt  dalbetéteket, amelyeket  a  kilenc jelenetből álló 
színmű egyes  szereplői több esetben a színpadon maguk énekelték el. A  népes 
helyi amatőr színjátszó játékát most is a Batsányi Táncegyüttes kiváló táncosainak 
koreográfiái egészítették ki

A “Harangok…” a szabadságharc utolsó napjaiba, a világosi fegyverletétel körüli 
vitákba, vívódásokba, a megtorlás időszakába, a szabadságharc elbukásának fi-
zikai és lelki következményeibe avatja be a közönséget.A megtorlás, majd később 
a nemzet szívében zajló ellenállás éveinek, időszakának tapolcai életképei között 
olyan, helytörténeti szempontból ismert, illetve  jelentős tapolcai személyek, csa-
ládok életének fájdalmas, vagy éppen  örömteli  mozzanatai sejlenek fel a múlt 
ködéből, mint a Horváth József által alakított Török János honvéd alezredes, mező-
gazdász, újságíró,  Redl József honvédszázados ( Zsigó Balázs alakítja) és hitvese 
Tausz Rozália (Szabó Zoltánné Korponai Kitti),.
Miltényi József huszárszázados (Antalóczy  Zoltán), Dobossy Lajos  tanító és csa-
ládja (Bognár Róbert,  Rompos Alida és Horváth Lídia),  Poklostelki Ács Ferenc és 
hitvese Bertalan Judit (Hangodi László, Kovács Edina), Noszlopy Gáspár (Réwész 
Dávid),  ifj Noszlopy Antal (Fiam Kristóf), Noszlopi Antalné Bárány Julianna (Do-
minek Ilona), Noszlopi Anna Tóth Edit, Csuba János kocsmáros (Tihanyi Zoltán), 
Tausz József városbíró (Németh József), Tausz Józsefné (Pásztor Miklósné),  Már-
kus Jánosné Mari (Pokó Istvánné), Szarvas József honvéd (Bakos Nándor) Szarvas 
Józsefné Teri (Kócs Ida), Szarvas Marika (Antalóczy Lilla Anna), Berkes Györgyné 
Gizi (KudlikKonczek Krisztina), Tóth Ferkó (Ifju Zalán) és Berkes Gyuri (Bíró Gergő).A 
krónikás Nagy Ágoston szerepét  alakító, éneklő Torma Tamás  a korabeli esemé-
nyekhez kötődő nagy történelmi nevek,  Görgey Artúr főparancsnok (Takács Péter), 
Poeltenberg Ernő (Németh János) és  Damjanich János (Baracskai László) vértanú 
tábornokok, aradi várkapitány és a barikád másik oldalán álló Haynau (Fülöp Ádám) 
lépnek elő, hogy közös történelmi múltunk tragikus időszakára irányítva a figyelmet, 
emlékezhessünk és tiszteleghessünk őseink előtt.

A színművet, a Batsányi Színjátszók játékát, Fülöp Ádám remekbe szabott dalait, a 
Batsányi Táncegyüttes művészi tánc koreográfiáit és minden technikai közreműkö-
dő teljesítményét nagy tapssal jutalmazta a hálás tapolcai közönség.  

                                                                                                      /Töreky László/
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Hírek Várpalotáról
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Elismerések a XXXV. Várpalotai Napok rendezvényén

Egyesületünk tagjai közül az idei évben javaslatunkra Horváth Józsefné és Magyar-
né Blank Ilona részült elismerésben.
Mindketten a Várpalota Város –Önkormányzati-képviselőtestülete emlékérmét ve-
hették át a város polgármesterétől szeptember 4.-én délután a Thury vár udvarán.

Melléklet fotók: Horváth Józsefné átveszi az elismerő emlékérmet, emlékérem, em-
léklap, virágcsokor.

Több éves hagyomány, hogy ez alkalomból, egyesületünk által alapított Várossz-
építő –díjat is átadjuk a Virágos Várpalotáért mozgalom elismeréseként. Két olyan 
személy érdemelte ki díjunkat, akik nemcsak saját környezetük csinosításában jel-
eskedtek, hanem egy városrész felé is megmutatták elkötelezettségüket. 

Kungl Mónika a Készenléti lakótelep 21 .sz. társasház példamutató környezetszépí-
tésért, mellyel hozzájárult a lakótelep virágosítási mozgalmának terjedéséért. Szőke 
Rajmund a fiatalabb korosztály képviselőjeként- hosszú ideje végzett elkötelezett 
városdiszítő munkájáért vehette át az oklevelet és egy kerámia dísztálat az egyesü-
let elnökétől és Horváth Józsefné elnökségi tagtól.

Várpalota, 2020.09.18.                                               Üdvözlettel: Petrovics László
                                                                                                             elnök

Melléklet fotók: Horváth Józsefné átveszi az elismerő emlékérmet, emlékérem, em-
léklap, virágcsokor.
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Az emlékezők nem felejtenek …       
 
Mórotz Miklós várpalotai születésű festőművész halála 50.évfordulóján.
2020.09.16-án, Várpalotán, az Alsóvárosi temetőben - sírja előtt - megemlékezést 
tartott a várpalotai Városszépítő és –védő Egyesület.

Az emlékezők, tagtársak városlakók és művészetbarátok jelenlétében Petrovics 
László ny. tanár az egyesület elnöke méltatta és bemutatta az egykori művész élet-
útját.

Emlékeit felidézve kitért arra, hogy  1996.október 12-én nyílt kiállítást szervezett a 
művész tiszteletére - akkor a Jó szerencsét Művelődési Központ igazgatójaként - a 
település szülötte emlékére. Felhívásuk által 17 magánszemély több mint negyven 
alkotását, mutathatták be, azok által, akik festményét tulajdonosként őrizték, ám 
nem csak őrizték, hanem megbecsült műtárgyként díszíthette lakásuk szobáját.
Előadásában Mórotz  Miklósról megtudhattuk:  „Várpalotán született 1890-ben 
egy szegény nyolcgyermekes család első gyermekeként. Édesapja csizmadia volt. 
Gyermekkora megegyezett az akkori idők szegény sorsú gyerekeivel. A nehéz kö-
rülmények között élve csak hitében, elhivatottságában és tehetségében bízhatott. 
Életének egy különösen fontos szakasza, amikor saját erejéből - Újváry Ignác tanít-
ványaként - tanulhatott az Iparművészeti Főiskolán. Amerikába is kivándorolt, ahol 
templomi freskókat restaurált.1917-ben történt visszatérése után küzdelmes életé-
ben a mindennapok létfenntartása mellett megnyugvást- az alkotói magány – a fes-
tészet jelentette.1923-ban nyílt első kiállítása a budapesti Műcsarnokban. A Nemzeti 
Szalon kiállítója is volt. Szülőhelyéhez mindvégig hű maradt. Mórotz Miklós festőmű-
vész segítségre és támogatásra szorult, mert megélhetése nem volt biztosítva, 
ezért 1946-ban a szabadművelődési felügyelő patronálásával sikerült elhelyezked-
nie, így a művész kenyérgondjai Várpalotán megoldódtak, aki ennek viszonzásául 
éveken keresztül oktatta a fiatalokat.

Tudását, munkabírását a festészet iránti szeretetét 1952-től. a Szabadság Kultúrott-
honban kamatoztatta. Akadémista szemléletét nem tagadta élete során. Hollósy 
Simon és követői által képviselt stílusa a naturalizmus volt.
Az emlékező hangsúlyozta, hogy elsődleges forrásként hasznosítható a pályatárs 
és festőművész kolléga - Nagy Gyula - egyik várpalotai kiállítására irt laudációja: 

„Az első világháború utáni nehéz évei küzdelmekkel teli volt. Budapesten lakott, 
sok munkáját állította ki, de a megélhetése viszontagságos volt. A század harmin-
cas éveiben már Veszprémben találjuk” Amikor, a második világháborút követően 
Várpalotára került a szülőföld szeretete visszaadta újra alkotókedvét. Itt megtalálta 
barátait és tanítványai szeretete pedig a képzőművészeti kör irányításában bizton-
ságot adott számára. A kor és pályatárs az –Egry –díjas- Nagy Gyula festőművész 
gondolatait kölcsönözte, amikor az alábbiakat idézte: „Mint festő, éppen olyan egy-
szerű és becsületes, mint az ember. Alaposság és műgond jellemzi műveit. Techni-
kai felkészültsége kifogástalan. Szigorú bírája önmagának. Többre nem vállalkozik, 
mint amit meg tud valósítani maradék nélkül. Hatásvadászat és szemfényvesztés 
távol áll tőle. Ez, ha néha halk szavú is, kevésbé tetszetős, de, mindig őszinte és 
igaz.”
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 Alkotásait szemlélve, a mai felsővárosban élőkről, a családjáról és a település kör-
nyékéről maradtak fenn alkotásai. Különösen tájképei, színei melyek a végtelen nyu-
galmat sugározzák. Összefoglalva helyi jellegűek az őt körülvevő kissé zárt világ 
örökítése a jellemzője.
Befejezésül, az elnök úr példamutatásul elmondta: halálának 50. évfordulóján, mi 
kései utódok nem feledkezünk meg azon elődeinkről, akik, az életük során váro-
sunkban, maradandót tettek, mint ahogy Mórotz Mikósra emlékezve munkássága 
ma is érték, városunk hírét öregbítette és gazdagabbá tette. Azzal is, hogy mai kép-
zőművészeti életünk megalapozódása erre az időszakra tehető. 
Az emlékezők nevében - csendben - Miklós bácsira emlékezve sírjára koszorút he-
lyezett Petrovics László elnök,
Rigó László titkár és Próder István bizottsági elnök.
A koszorúzást követően rövid temetői sétán, a megjelentek tájékoztatást kaptak 
arról, hogy a Városszépítő és – védő Egyesület - pályázati úton- a Nemzeti Panteon 
Alapítványtól nyert támogatásból, tervezi 3 sír felújítását és Várpalota Város Önkor-
mányzata felé kezdeményezte. védetté nyilváníttatásukat.

Várpalota, 2020.09.18.
                                                                                                  P. Forgács Zsuzsanna 

A fotókat készítette: P. Forgács Zsuzsanna
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A fotókat készítette: P. Forgács Zsuzsanna
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Hírek Keszthelyről
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MEGJELENT

AZ IPM SOROZATÁBÓL KÉSZÜLTÉ

Karácsonyra ajánljuk Ráday Mihály 
könyvét.

Keresse a Fekete Sas Kiadónál,
és a boltokban
www.feketesas.huSZÜLT

Könyvajánló, lapszemle
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Katona Tamás ∙ Ráday Mihály
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III. Arcok és sorsok 
Hol sírjaik domborulnak…
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Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei

A r c o k  é s  s o r s o k

III

Harmadik, egyben a sorozatot záró 48-as emlékhelyek-kötetünket tartja kezében az olvasó. Utolsó oldalán 
helyénvaló a Madách-idézet: „Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen.”

A nyomdagépek még forognak, amikor ezeket a sorokat írom, és az egyik alkotó, Katona Tamás már pihen… 
Nélküle kellett befejeznünk a nagy munkát, amibe hajdan ketten belefogtunk.
Sokat dolgoztunk együtt, meg sokat vitatkoztunk is, egy ilyen pillanatot örökített meg a Magyar Távirati Iroda 
fotósa. A parlamenti folyosón beszélgettünk éppen, a rendszerváltás utáni első országgyűlés tagjaiként. Abban 
azonban soha nem volt köztünk vita, hogy az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc másfél esztende-
je, elő- és utókora történelmünk talán legszebb, legszerethetőbb korszaka. Ez az, amit meg kell ismertetnünk és 
megszerettetnünk minél több emberrel. A Magyar Televízió műsorkészítő munkatársaként így meghívtam Ta-
mást, hogy a 48-asok sírjai kapcsán meséljen arról a kamerák előtt, kire miért érdemes emlékeznünk. A nézők-
nek tetszett az adás, jöttek az újabb alkalmak, és végül egész műsorfolyam nőtte ki magát az első beszélgetés-
ből, olyan sikerrel, hogy nem is értettük, miért kellett 14 év után leállítani a félévente sugárzott adás-sorozatot.
A filmekből a Corvina Kiadó könysorozatot formált. 2013-ban jelent meg az első kötet, 2016-ban a második. 
A befejező, harmadik kötetben a korszak talán legfontosabb szereplőinek életét igyekszünk összefoglalva bemu-
tatni, születési helyüktől a nyughelyükig, amelyet a honvédsírok – nem az összes, ez lehetetlen lenne – gazdag 
fényképes katalógusa követ. Önmagában is megáll a mű, de még szórakoztatóbb a másik kettővel összeolvasva. 
Ezt segítjük azzal is, hogy a végére illesztettük a három kötet egyesített helyszín- és névmutatóit.
Kérem, kérjük, forgassák haszonnal mindhárom könyvünket, szeressék és becsüljék 1848/49 hőseit, s kérem, hogy 
tartsák rendben, s ha éppen szükséges, segítsék felújítani az emléküket őrző helyszíneket.

Ráday Mihály

ISBN 978 963 13 6661 7
5990 Ft
Corvina Kiadó
e-mail: corvina@lira.hu
www.corvinakiado.hu

Szerkesztette Csorba László

Az 1848/1849-es
forradalom 

és szabadságharc 
emlékhelyei

Megjelent: a nagyobb könyvesboltokban az I. és II. kötettel együtt 
már a könyvesboltokban  kapható.
Katona Tamás - Ráday Mihály
Az 1848/1949-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei  
III. Arcok és sorsok  Hol sírjaink domborulnak
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IPM

 

Az IPM legújabb számában Ráday Mihály írása, már az újságárusoknál
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Megjelent a Templomos könyvek sorozat két újab kötete. A könyvek 
megrendelhetőek, A Budapesti Városvédő Egyesület titkáránál, 
Jeney Attilánál: attila.jeney@gmail.com 
www.varosvedo.hu 

Millisits Máté - Protestáns Budapest
Megjelenés előtt...várható megjelenés: 2021 január
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https://varosvedo.hu/2020/12/14/raday-mihaly-oszlik-a-kod-a-black-lives-matter-szobor-korul/

Oszlik a köd a Black Lives Matter szobor körül

RÁDAY MIHÁLY       INDEX    2020.12.13. 11:28

A IX. kerületbe tervezett BLM-szobor apropóján Ráday Mihály városvé-
dő ad rövid áttekintést arról, hogy ki és milyen szempontok figyelembe-
vételével dönthet egyes budapesti szobrok felállításának ügyében.

A teljes írás, a linkre kattintva olvasható

Lapszemle

A fenti linkre kattintva található az Egyesület profilja

A fenti linkre kattintva olvasható az Egyesület története
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https://varosvedo.hu/2020/12/14/raday-mihaly-oszlik-a-kod-a-black-lives-matter-szobor-korul/

A Magyar Fotográfiai Egyesület

https://www.youtube.com/watch?v=WvhXS68JUPs&feature=share&fbclid=IwAR3QM5AvuFUUP7sh_XQ88C15A2tKtPcNLOHraERwyewcDAadctLj9zrNK0o

A fenti linkre kattintva látható egy rövid összefoglaló az eseményről

A fenti linkre kattintva található az Egyesület profilja

A fenti linkre kattintva olvasható az Egyesület története

https://www.facebook.com/groups/276211873036195

Története
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Fotogr%C3%A1fiai_Egyes%C3%BClet
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Hírek Partiumból
Mejelent a Partium, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság Honismereti Lap 2020. 2.száma

A teljes tartalom a linkre kattintva olvasható:

 http://varosvedo.hu/vfsz_h%C3%ADrlev%C3%A9l_2020_III_4_mell%C3%A9klet_1.pdf
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Figyelmükbe ajánljuk

 http://varosvedo.hu/vfsz_h%C3%ADrlev%C3%A9l_2020_III_4_mell%C3%A9klet_1.pdf
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TAGEGYESÜLETEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:
 
www.pafi.hu 

Ingyenes országos pályázatfigyelő oldal, ahol témakör és idő szerint is 

lehet keresni az aktuális pályázati kiírások között.

Köszönetet mondunk mindenkinek aki a Hírlevélhez anyagot 

küldött a következő Hírlevelünkhöz pedig továbbra is várjuk a 

friss híreket és ötleteket a:

hungarianostra.iroda@gmail.com email címre, 

minden hónap 20.-ig.

Továbbra is várjuk 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásukat:
Adataink:
Kedvezményezett neve: Város-és Faluvédők Szövetsége
Kedvezményezett adószáma: 19003647-1-43
Támogatásukat előre is köszönjük!
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