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IN  MEMORIAM  RÁDAY  MIHÁLY 
Döbbenten hallottuk, olvastuk a hírt julius 17-én: előző nap este, hetvenkilenc éve-
sen elhunyt szövetségünk elnöke, Ráday Mihály.  Mindannyian tudtuk, hogy súlyos 
beteg, aggódtunk, de az utolsó pillanatig reménykedtünk felépülésében. 
Budapesten született 1942-ben. Édesapja Ráday Imre ismert színművész, színházi 
rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Édesanyja Ferda Erzsébet Magdolna 
divatszalont vezetett a fővárosban.  
Az ELTE magyar – művészettörténet szakán végzett először, azt követően a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán rendezői, majd operatőri oklevelet szerzett. 1968 
– 2010-ig dolgozott a Magyar Televízióban, számos nagysikerű 
film, tévéjáték,gyerekműsor vezető operatőreként, rendezőjeként. Még az ELTE
művészettörténet szakán, Dercsényi Dezső professzor, magyar műemlékvédelem 
legendás nagysága oltotta bele az építészet, az épített környezet szeretetét, védel-
mének fontosságát, aktualitását. 
1979-ben indult az Unokáink sem fogják látni …című városvédő műsora, mely hihe-
tetlen gyorsan népszerű lett mind az idősebbek, mind a fiatalok között. Közel két-
millió néző várta havonta hogy Ráday bemutassa neki az ország szépségeit, rávilá-
gítson a nemtörődömség, gazdátlanság ( tudatlanság ) következményeire, pusztuló 
épített környezetünkre, függetlenül a tulajdonosi viszonyoktól…
Az eldugott falusi kúriáktól az ismert, romokban álló kastélyokig, a hatalom és az 
örökséggel nem törődő tervezők, „fejlesztők” által bontandónak ítélt
járdaszegélytől az eklektikus kandeláberekig, liftházakig, a hagyományos postalá-
dákig. Igazi népművelőként nem csak a pusztuló emlékek megmaradásáért, hely-
reállításáért szállt síkra, hanem az értékek, hibák bemutatása mellett a használat, 
az esetleges más funkció lehetőségét is felvetette, gondolkodásra inspirálva (kény-
szerítve) a nézőt, tulajdonost
(az állami szerveket) egyaránt. 2010 közepén megszüntették a sorozatot.  2012-ben 
aláírásgyűjtés indult a folytatásért. közel 17000 aláírás gyűlt össze…  
( Amikor 1998-ban az Európa Nostra Becsület Érdemrendet átvette,
hangsúlyozták, hogy ez a fajta ismeretterjesztő műsor egyedülálló Európában.)
Sok száz újságcikk, tanulmány, örökségvédelemmel foglalkozó kiadvány szerző-
je. Könyvei közül a Városvédőbeszédek 1-2, az Új városvédőbeszédek tekintélyes 
terjedelmű kötetei mellett – megszállott szabadságharc-kutatóként - a Katona Ta-
mással közösen írt, tizennégy éven keresztül készült nagysikerű tv-sorozatban mu-
tatott be helyszíneket, eseményeket, jeles személyeket. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékhelyei c. 2013-ban majd 2016-ban megjelent két kötetet 
kell kiemelni. A sorozat befejező III. kötetet, 2020-ra írta meg. Ugyancsak 2020-ban 
jelent meg a Házak nyilvános titkai c. kétkötetes könyve, melyben az IP magazinban 
megjelent írásait gyűjtötte össze. Százharmincnál több épület története, bemutatá-
sa készült el, megszámlálhatatlan fotóval.
1990 – 1994 között országgyűlési képviselő. 1985 – 2012-ig tagja a Fővárosi Közgyű-
lésnek. Két évig Tarlós István főpolgármester tanácsadója. Meghatározó szerepet 
vállalt a főváros helyi értékvédelmi rendeletének, a város műemléki alapjának, a 
helyreállításokat támogató pályázati rendszerének kidolgozásában. Számos kitün-
tetéssel, díjjal ismerték el tevékenységét. Többek közt: Magyarországon 1996-ban 
Kossuth-díjjal, 2005-ben Táncsics Mihály díjjal, 2009-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztjével, 2018-ban Hazám-díjjal, a Partiumban Nagyváradon 
2013-ban Rimanóczy-díjjal, 2018-ban Érsemjénben, a Partiumi és Bánsági Műem-
lékvédő és Emlékhely Társaság 25. jubileumi konferenciáján
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Fényes Elek-díjjal tüntették ki. Halála előtt egy hónappal lett Budapest díszpolgára.
Televíziós munkája mellett „civilben”, leküzdve a kor ellenállását, az 1980-as évek-
ben lombosodó városvédő, szépítő mozgalomban teljesedett ki szervező, mozgó-
sító, a városvédelemben lehetetlent nem ismerő egyénisége. Alapító elnöke lett az 
1983-ban alakult Budapesti Városszépítő Egyesületnek, 1986-ban kezdeményezé-
sére alakult meg a Hungaria Nostra, a Város- és Faluvédők Szövetsége, melynek 
alelnöke, 2001-től elnöke lett. Döntő részt vállalt a Nemzeti Panteon Alapítvány 1992-
ben történt létrehozásában.  
A Szövetség egyik legfontosabb feladata a fiatalok bevonása az épített környezet 
megvédése érdekében folyó munkába. 1991-ben kezdeményezésére írta ki a Szö-
vetség először a Fiatalok az épített és természeti környezetért c. pályázatot, mely 
azóta is sikeresen mozgósítja az „utánpótlást”. A pályázatokon díjazott írásművek, 
képzőművészeti alkotások szerzői lehetőséget kapnak arra, hogy térítésmentesen 
egyhetes nyári városvédő táborban vegyenek részt, ahol megismerkedhetnek az 
adott településsel, környezetével, de elsősorban dolgoznak: értékmentő, várossz-
építő munkát végeznek.
Töretlen elszántsággal betegségéig, ott volt mindenütt, ahol tenni kellett, az épített 
és természeti örökség védelméért, küzdeni az oktalan rombolás, a kivagyiságtól, 
üzleti érdekektől vezérelt, indokolatlan rekonstrukciók ellen. Szakmai és civil szerve-
zeti rendezvényeken, tervtanácsokon egyaránt, legyen az a Városliget beépítése, a 
Várnegyed „rekonstrukciója”, a városközpont köré tervezett magasházak engedé-
lyezése, vagy az örökségvédelmi, műemlékvédelmi szervezet, jogszabályok folya-
matos átalakítása, módosítása.
Az egyik legnagyobb erénye az volt, hogy az épített környezet védelmét soha nem 
rendelte alá az éppen aktuális politikának, a percemberkék érdekeinek! Kérlelhetet-
len volt……
Nekünk városvédőknek különösen szomorú Mihály távozása, hiszen évtizedeken 
keresztül munkatársai és barátai voltunk. Mi Ráday Mihállyal az EMBERREL talál-
koztunk nap mint nap, toleranciát, emberséget és retorikát tanultunk Tőle. Példát 
mutatott, hogy egy sokszínű közösségnek hogyan kell családként működni és dol-
gozni.

Isten Veled kedves Mihály!

Búcsúzik Tőled a Város- és Faluvédő Szövetség Országos Választmánya
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Ráday Mihály temetése

Megemlékezés Ráday Mihályról

Kedves Tagegyesületeink, Barátaink, Ismerőseink!

Ráday Mihály elnök úr temetése 2021. augusztus 30-án, hétfőn 15 órakor lesz a Far-
kasréti temetőben.

A 2020. decemberében anyagi okok miatt megszűnt Budapest folyóirat korábbi 
szerkesztősége egy ingyenes Ráday Mihály emlékszám kiadását tervezi, mely a 
2021-es Kulturális Örökségi Napokra, szeptember 18-19-re jelenik meg.

A kiadáshoz szükséges adományokat Budapesti Városvédő Egyesület OTP Bank 
Nyrt. 11705008-20092737 számú bankszámláján fogadjuk. Kérjük, hogy tüntessék 
fel az adományozó nevét és az adomány célját (Ráday emlékszámra).
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Fotó: Kovács Attila (MTI)

Budapest díszpolgára lett Ráday Mihály

Budapest díszpolgára lett Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület alapí-
tója, tiszteletbeli elnöke, a Város és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) elnöke 
nagy sikerű „Unokáink sem fogják látni” című televíziós műsor szerkesztő-operatőre 
és műsorvezetője,…



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2021. IV. évfolyam 3.szám 

7

Fotó: Kovács Attila (MTI)

Száz épület, száz történet

https://varosvedo.hu/2021/05/05/szaz-epulet-ezer-tortenet/

A linkre kattintva a teljes írás olvasható

Podmaniczky-nap 2021.
Idén sikerült szinte teljes körűen megünnepelni Város- és Faluvédők Szövetsége 
(Hungaria Nostra) és a Város- és Faluvédő Alapítvány közreműködésével Pod-
maniczky báró születésnapját. (Akkor lett volna teljes az ünnepség, ha elhang-
zottak volna a jelenlegi vagy korábbi díjazottak megszokott előadásai.)Örömmel 
állapítottuk meg, hogy a 18-án megtartott ünnepségre a vártnál sokkal többen 
jöttek el.Idén kivételesen nem Podmaniczky Frigyes volt a főszereplő, hanem 
sokkal inkább Ráday Mihály. Elnök Úr a napokban kapta a hírt, hogy megkapta a 
jól megérdemelt Budapest díszpolgára címet. Az összejövetel jó alkalom volt az 
ünneplésre, a gratulációkhoz.A szokásos beszédeket Surányi András, Szöllősi 
Ferenc  elnök urak és Balogh-Madár Emese Belváros-Lipótváros Önkormány-
zatának alpolgármestere tartották.A koszorúzást követően a meghívottak az 
Egyetemi Könyvtárba mentek, ahol némi vendéglátás várta őket, és természe-
tesen a könyvtár bemutatása sem maradt el, hogy még emlékezetesebb legyen 
a Podmaniczky-díjak átadása.Az esemény fő szervezője, Szöllősi Ferenc a fris-
sen díjazottak számára meglepetés programként elintézte, hogy ellátogassanak 
az éppen felújított Rumbach Sebestén utcai zsinagógába, ahol Baliga Kornél és 
Kőnig Tamás beszéltek a felújításról.Végül közreadjuk az ünnepség során Pod-
maniczky-díjban részesített személyek és intézmények listáját, a laudációkkal:
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1.  Ábrahám Vera

Több évtizede foglalkozik a zsidósághoz kapcsolódó tudományterület néhány kie-
melt témakörével, szakirodalma feldolgozásával. Fő vizsgálati területei a népra-
jzhoz, kultúr- és művelődéstörténethez, a gyász és az elmenetel kérdésköreihez, 
vallástörténeti fontosságához kötődnek. Feldolgozta Somogy megye zsidó temetőit 
és a szegedi izraelita temetőt.
Könyvei, publikációi a sírábrázolások, feliratok, kövek sokszínűségével, az egyes 
jelképek erkölcsi fontosságával foglalkoznak. 
Hivatásának érzi múltunk e jellegzetes szegmensének megismerését, megis-
mertetését. Betekintést enged a magyarországi temető-kultúra összességébe, és 
a zsidó temetői - művészet sajátos, bensőséges világába. Tárgytörténeti kutatá-
sai, ikonológiai elemzései, a kiemelkedő személyiségek bemutatása, a mártiroló-
gia kérdésének érintése mind-mind olyan elemek, amelyek egy felelősségteljes, 
nagyszerű kutató életművének integráns részei.

2.  Bartunek Katalin

Különleges kisugárzású, segítőkész, erősakaratú ember, a veszprémi régió igazi 
kulturális követe.1983-ban települt Erdélyből Gödöllőre, ahol műtermet nyitott,majd 
a királyi kastély felújítása után rendezvényeket, kulturális programokat szervezett.
Ma álmai megvalósítását már a Veszprém megyei Gyulakeszin folytatja, az álta-
la megvásárolt és felújított „Csigó-malomban”. Munkája nyomán a műemléki vé-
dettségű egykori malom a Tapolcai medence, a megye, a Dunántúl kulturális 
központja lett. A 120 férőhelyes koncertterem és szalon főleg a nyári szezonban 
fogadja a vendégeket. Terveit nem csak a 2018-ban alapított Csigó Malom Kulturális 
és Művészeti Központ Alapítvány támogatja, de hazánk olyan elismert művésze is, 
mint Varnus Xavér orgonaművész vagy Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság 
elnöke.
Bartunek Katalin harmonikus egyéniségével igazi kulturális követe a régiónak.

3.   Dobó Zoltán

Számos teendője mellett fontosnak tartja, hogy városaújra visszakapja a XIX. század 
végére, XX. század elejére kialakult arcát. A kisvárosi jelleget és identitást igyekszik 
megőrizni.
Mindent megmozgatott annak érdekében, hogy – első lépésként – a város központi 
épületei visszanyerjék eredeti homlokzataikat. A könyvtár helytörténeti részlegéből 
előkerestette a régi fotókat, lakókkal, vállalkozókkal tárgyalt, s minden általuk adott 
forint mellé az önkormányzat forintjait is odatette, hogy a felújítások megvalósulhas-
sanak. Öt év alatt 12 épület szépült meg,a lehető legjobban ragaszkodva a történel-
mi hűséghez.Emellett számos park, a barokk szentkút és hosszan sorolhatnánk, mi 
minden köszönheti neki megújulását. 
Emellett segíti a civil szervezeteket, számít véleményükre és munkájukra. Minden-
kor segítőkész, közösségért tenni akaró és tenni tudó ember.
Tapolca város Polgármestere 2014 októberében nyerte el a város bizalmát, s ezt a 
bizalmat – nem ok nélkül – azóta is bírja.



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2021. IV. évfolyam 3.szám 

9

4.  Kolundzsija Gábor

Urbanista pályafutása során számos fejlesztési, rendezési terv és kutatás részt-
vevője volt. Megalakulása óta szervezi a magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti 
és Pest Megyei Területi csoportja rendezvényeit. E minőségében kezdett foglalkozni 
eleink nagyszerű alkotása, a budapesti dunai rakpartokvédelmével.
Amikor a 2005-ben általa összeállított védési dokumentációt 2006-ban eljuttatta 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, rakpartmű megvédésére még világviszo-
nylatban sem volt példa. Öt év elteltével, 2011. augusztusában végül megjelent a 
nemzeti erőforrás miniszter rendelete, amely védelem alá helyezte a budapesti 
dunai rakpartokat.
Azóta számos látványos kiállítást rendezett, majd 2019-ben kötetben gyűjtötte egy-
be az egyre bővülő és mélyülő ismereteit. A rakodópart kövei látványosan mutatja 
be a folyamszabályozás és a városszabályozás kapcsolatát, és szakmai alapos-
sággal mutatja be a rakpartok kialakítását, de úgy, hogy a szélesebb közönség 
figyelmét is felkeltse.

5.  Miakich Gábor

A Szentendréhez kötődő személyek, események, építmények évfordulóihoz kapc-
solódó naprakész ismeretek összefoglalását és azok feltöltését az internet világába 
már évek óta folyamatosan végzi. Így a közösségi médiában, aFacebook-on történő 
- szinte napi - megjelenéssel a szülőföldhöz kötődés XXI. századi megoldásának 
aktív, lelkiismeretes szervezője és kivitelezője. Jelenleg is több civil szervezet 
munkájában vállal szerepet. Mindennapi, jelentős időt igénylő kutakodó munkájának 
eredményét teszi nyilvánossá nem csak a helyi közösség, hanem a település iránt 
érdeklődő hazai olvasók számára is.

6.  Dr. Nagy Attila

1997 óta tagja a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesületnek, oroszlánrészt vál-
lalt a Város és Faluvédők Országos Találkozója előkészítésében is. Ő volt a kiállítások 
főszervezője, sőt, saját anyagaiból kiállítást is rendezett.
Tősgyökeres debreceniként és orvosként – éles szemű közíró, helytörténeti kutató, 
várostörténeti könyvek, művelődéstörténeti és történelmi kiadványok, régi és új 
képeslapok, naptárak írója és kiadója.
Több mint két évtizede figyeli az ország és Debrecen fejlesztését, kritikus szemmel. 
Az e témában írt könyveivel már országos ismertségre is szert tett.
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7.  Nagy Gábor

1993-ban családi vállalkozásként hozta létre a Selena Kft. Iusta Temetkezési Szol-
gáltatást, melynek azóta is tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Napjainkra már 
10 jászsági temető teljes körű üzemeltetését végzik, és jelentős szerepet játszanak 
a temetővédelemben is.
Kiemelt feladatnak tekinti a temetők zöldfelületének megőrzését, valamint azon 
sírkertek (védett temetőkert, szovjet katonai sírkert, világháborús sírkertek), sírok 
ápolását, amelyekben olyan személyek nyugszanak, akik életükben jelentős és tisz-
teletet kiváltó szerepet vállaltak a közéletben. E munkában szorosan együttműköd-
nek a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel. Jelenleg azon fáradoznak, 
hogy a Jászberény temetőiben nyugvó jeles személyek sírjai városi védelem alá 
kerüljenek. Ez a közös munka kitűnően példázza egy magánvállalkozás és egy civil 
szervezet eredményes együttműködését. 

8.  Próder István

Hosszú vegyészi pályafutását követően – már a várpalotai Magyar Vegyésze-
ti Múzeum munkatársaként– az ipartörténeti dokumentációs anyag gyűjtését 
és feldolgozását végezte 1995-ig. Kutatásai során elsősorban a magyar vonat-
kozású kémiai technológiákkal foglalkozott.Munkájához tartozott a kémia-és vegy-
ipartörténeti események gyűjtése, kiegészítése és a Magyar Kémikusok Lapjában 
való rendszeres közlése is.Munkájára az igényesség, az aprólékos precizitás, a 
határidő pontos betartása jellemző.
A várpalotai Városszépítő és-védő Egyesületnek 2001 és 2007 között, két cikluson 
át volt elnöke, 2012-ig vezetőségi tagja, ellenőrző bizottsági elnök volt. Jelenleg is 
aktív, előadások, városnéző séták és publikációk alkotják tevékenységi körét, me-
lyekkel a várpalotai Városszépítő és-védő Egyesület munkáját segíti.

9.  Tóth Tibor

Jászfényszaru és a Jászság kulturális életének egyik meghatározó egyénisége. 
Neve elválaszthatatlanul összeforr a jászsági civil mozgalom kialakulásával és 
megerősödésével. 1993-ban egyik kezdeményezője volt a Fényszaruiak Bará-
ti Egyesülete megalapításának, amelynek azóta is elnöke. A FÉBE napjainkban 
is kiválóan működő civil közösség, működésüket kiemelkedő hagyományápoló, 
városvédő, értékteremtő és értékmegőrző tevékenység jellemzi.
Széleskörű kapcsolatot tart fenn a Jászság kulturális intézményeivel, hagyományőrző 
és civil közösségeivel. Különösen nagy múltra tekint vissza a Jász Múzeummal való 
együttműködése, amely révén számos szép közös munka valósult meg az elmúlt 
évek során.
Nevéhez fűződik számos köztéri szobor, emlékkert, emléktábla megvalósítása, he-
lytörténeti kiadványok írása, kiadása és a helyi Értéktár megalapítása.
Tóth Tibor egész eddigi életét a kultúra, a hagyomány és a városvédelem szol-
gálatába állította, munkálkodása példaértékű mindnyájunk előtt.
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10.  Túri Török Tibor

Muzeológus, szobrász, Budapesten született. Életét a rajz, a grafika, a festészet 
és az írás, az utóbbi években a szobrászat határozzák meg.Elismeréseit a nemzeti 
hagyományok ápolásáért kapta: Pro Cultura-díjas, a Rákóczi, majd a Kossuth 
Szövetség pedig aranydiplomával jutalmazta tevékenységét.
Veszprém megye városaiban, Budapesten és külföldön is számos köztéri műve 
látható,Sümeg városát pedig Kisfaludy, Petőfi és Kossuth dombormű, valamint 
Ramassetter és Simon István mellszobor elkészítésével és odaadományozásával 
tette gazdagabbá.
Sümeg városa a Podmaniczky díjravaló felterjesztésével köszöni megezirányú te-
vékenységét és nagyvonalúságát. 

11.  Dr. Ujvári Tamás

A település szülötteként pedagógus szüleitől már gyermekkorában megismerte 
városa értékeit, látta azok megújulását, és most aktívan dolgozik azon, hogy méltó 
megőrzésükkel tovább tudjuk örökíteni azokat utódainkra.
Jelentős szerepet vállal a város kulturális közéletében, különösen kiemelkedő a 
COVID-19 járvány alatti intenzív kapcsolattartáskialakítása a történelmi hely iránt 
érdeklődőkkel az interneten keresztül. Már a korlátozások 2020 tavaszi bevezetése-
kor elindította a kastélyhoz és Gödöllő műemléki építményeihez kapcsolódó, videó 
felvételekre alapozott internetes ismertető sorozat elemeinek elkészítését. Jelentős 
szerepe volt Grassalkovich Antal szobrának a kastély előtt történő elhelyezésében 
is.

12.  Gödöllői Királyi Kastély Múzeum

Az éppen 25 éve megnyitott kastély színvonalas állandó és időszaki kiállításait egy 
negyedszázad óta eredményesen tevékenykedő közösség dolgozta ill. dolgozza ki 
és rendezi meg.
A Kastélymúzeum közösségének érdeme, hogy az épület tudományos-műemléki 
kutatásával elvégzi a felújítások tudományos-szakmai megalapozását, részben 
külső szakemberek bevonásával. A Múzeum emellett az építészeti hitelességet 
kiegészítő tárgyi emlékanyag gyűjtésének és restaurálásának folyamatos gondozó-
ja. Ebbe a körbe éppúgy beletartozik a kastély egykori műtárgyállományának és 
felszerelésének gyűjtése, mint az épület tartozékainak restaurálása, rekonstrukció-
ja.
Mind az állandó mind az időszaki tárlatok témái között dominál az építészeti-műem-
léki értékek és az építészettörténeti jelentőség bemutatása.
A közösséget pedig, amelynek e jelentős eredmények köszönhetők: Dr. Papházi 
János (múzeumvezető), Faludi Ildikó (muzeológus), Kaján Marianna (muzeológus), 
Kovács Éva (muzeológus) és Bartha Veronika (múzeumi titkár) alkotják.
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13.  Sándor Tibor

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének vezetője, immár három 
évtizede. A Gyűjtemény, a főváros múltjának páratlanul gazdag tára a legváltoza-
tosabb érdeklődésű közönséget vonzza; ezért a vezetésével a stábszemélyre sz-
abottan segíti a hozzájuk fordulókat a hatékony kutatás érdekében. Egy társadal-
mi szervezet projektjében hajléktalanokat is tanítottak, akik aztán a lakásfoglaló 
mozgalmak történetét dolgozták fel.
A hagyományos könyvtárosi tevékenyég ellátása mellett szakmai irányításával za-
jlik a helytörténeti, városismereti gyűjtemény digitalizálása. A legszélesebb nyil-
vánosság elérése érdekében a feldolgozott könyvtári anyagot a sajáton kívül a más 
intézményekkel közös szakmai felületeken is hozzáférhetővé teszik, amely a járvány 
idején segítette a kutatókat.
A főváros múltjának szerelmeseit összefogó Nagy Budapest Törzsasztal tevéke-
nységében annak alapításától kezdve aktívan részt vesz, a Budapest folyóirat sze-
rkesztőségében a lap megszűnéséig szerkesztette az archív képanyagot. Szerk-
esztett több helytörténeti kötetet, rendezett város- és fotótörténeti kiállításokat, 
rendszeresen ír recenziókat fotókiadványokról.

14.  ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság az UNESCO nemzetközi civil szakmai sze-
rvezetének magyar tagjaiból alakult 1972-ben. .Célja, hogy minden lehetséges módon 
előmozdítsa, segítse a műemlékek és műemlékhelyszínek megőrzését, bemutatását, 
méltó használatát.Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. 
Rendezvényeik, a Műemléki Világnap, az Országos Műemléki Konferencia, a Békési 
Népi Építészeti Tanácskozás, vagy azidén 50. alkalommal megrendezésre kerülő 
Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem és a szakbizottságokhoz kötődő 
konferenciák, kiállítások, előadás-sorozatok az örökségvédelemmel, településvéde-
lemmel foglalkozó szakemberek és a város- és faluvédő egyesületek tagjai számára 
egyaránt kiemelkedő értékű szakmai események.
Kiadványai nélkülözhetetlenek az örökségvédelmi munkában. A Bizottsági állás-
foglalások korrekt szakmai útmutatást jelentenek a szakmagyakorlók, civilek, beru-
házók, kormányzati szervek számáraa hazai műemlékvédelmi kérdésekben. Az 
ICOMOS Híradó az egyesület tevékenységérőlnyújtfolyamatostájékoztatást.
Az általuk alapított díjak az állami elismerésekkel azonosanmegbecsült kitüntetések.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Város- és Faluvédők Szövetségének leg-
főbb szakmai támasza, tagjai a Szövetség munkájában is aktív szerepet vállalnak.
E négy évtizedes együttműködést, a nemzeti épített és természeti örökség 
megőrzéséért végzett munkát a VFSZ Országos Választmánya Podmaniczky-díjjal 
köszöni meg.
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Az eseményről készült fotók az alábbi linken érhetők el

https://drive.google.com/drive/folders/1xXn6T-ygYsPRGGsSbfxNsPHVgjMwmJ5l?usp=sharing
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Kulturális örökség napjai

Ősszel ismét megnyílnak a történeti épületek és kertek

Az országos koordinációt végző intézmény várja azok csatlakozását, akik 
megnyitják történeti épületük, kertjük kapuit a nagyközönség előtt.

Megkezdődött a közel 30 éves múltra visszatekintő Kulturális Örökség Napjai in-
gyenes épületlátogató hétvége idei évadának szervezése.
A Lechner Tudásközpont szervezésében, a Miniszterelnökséggel együttműködés-
ben megvalósuló rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőkhöz 
épített örökségünket, bemutatva nekik azok szépségét, értékeit, megőrzésük fon-
tosságát.

Csatlakozni lehet történeti épületek, kertek megnyitásával és épületvezetések ke-
retében történő bemutatásával, nagyobb egységet bemutató települési vagy szak-
mai sétával, valamint a kulturális örökséghez kötődő szakmai, tudományos vagy 
kulturális programmal.

A Kulturális Örökség Napjai, az Európai Örökség Napok magyarországi esemény-
sorozata az önkéntességen alapul, a csatlakozók a szervezőktől szolgálatukért 
anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak. A csatlakozás feltétele az ingyenesség, azaz 
a megnyitásért és a programokért részvételi díj nem szedhető. Az esemény ugyan-
akkor felhasználható arra, hogy a történeti épületekben működő intézmények, kö-
zösségek saját tevékenységüket is bemutassák, népszerűsítsék.

Csatlakozás a http://oroksegnapok.gov.hu/ oldalon, a „szervezői jelentkezés” fül 
alatt.
További információ: szerkesztoseg@oroksegnapok.gov.hu; +36 1/279 2640/258-as 
mellék
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ICOMOS hírek

https://www.icomos.hu/datas/hirado/Hirado_2021_2.pdf

https://www.icomos.hu/datas/hirado/Hirado_2021_3.pdf

a hírek a fenti linkekre kattintva érhetőek el
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Hírek Ceglédről
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Hírek Kárászról
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Hírek Martfűről
Ünnepi Közgyűlést tartott a Martfűi Városszépítő Egyesület.

A program elején egy perces néma felállással emlékeztek meg a januárban várat-
lanul elhunyt Bolvári Boglárka tagtársukról.
A városszépítés „eszménye” a nagyhírű-, ma már 35 éves Törökbálinti Várossz-
építő Egyesülettől került Martfűre, amikor az első elnök – Pásztor Lajos – Martfűre 
költözött. Az őt követő Vinczéné Balogh Magdolna – a szülővárosában működő 
- az 1934-ben alapított Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület nyomdokain 
kezdte vezetni az Egyesületet, és teszi a mai napig. Mindkét egyesülettel őrzik és 
ápolják a kapcsolatot.
Az alapcéljuk mindig ugyan az: Martfű város esztétikai képének fokozatos fejlesz-
tése, javítása. Ehhez - a fenti cél eléréséért végzett munka megbecsülése érdeké-
ben – társult az ifjúság környezet-, és természettudatos nevelése.
Címszavakban az elnök beszámolt a jelentősebb munkáikról. 
A városszépítés érdekében a város fő utcáját, a Szolnoki utat több alakalommal 
egynyári-, évelő virágokkal ültette be az egyesület. Sajnos a körülmények nem ked-
veztek a növényeknek, a mai napig nem méltó a városhoz az út egy szakasza.
Cserjéket és fákat ültettek az egyesületi tagok külső segítőkkel a Szolnoki út másik 
oldalán, a Hősök parkjában, pályázatból a Gazdasági városrész játszóterén, ahol 
Közösségi teret alakítottak ki. Ez lett a Mol játszótér. 
A Heinekentől nyert pályázati pénzeken restauráltatták a Kastélyszálló előtti körá-
gyásban lévő Kövér féle keresztet, és a Tisza partra fedett pihenőket állítottak fel. 
A Heineken dolgozókkal sok közös órában ültettek, kapáltak, játszótéri bútorokat 
festettek, stb. Távozásuk érzékeny veszteség az egyesületnek is.
A helyi József Attila Általános Iskolával ápolt jó kapcsolat révén évek óta gyönyörű, 
értékes rajzok és dolgozatok születnek a Város és Faluvédők Szövetsége által kiírt 
„Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” pályázaton, aminek az 
egyesület helyi fordulót is szervezett minden évben, sőt az országos győztes mű-
vek pedig minden év decemberét (a karácsonnyal) Martfűn töltötték. 
Szintén az iskolához kapcsolódik a Zöld sátor környezet-, és természetvédelmi is-
meretterjesztő célja feladatokkal, amelyet a tagok készítettek és adaptáltak más 
hasonló helyekről. A gyerekekhez kötődnek a Tisza Cipő Horgásztanyán csodálatos 
környezetben szervezett Városszépítő Gyermektáborok is, amelyekben délelőtt a 
város közterületein a parkokban tevékenykednek a gyerekek (ellátásért és pólóért 
cserében) felnőtt tagjaink felügyelete és útmutatásai alapján, míg délutánként kü-
lönböző, koruknak, érdeklődési körüknek megfelelő programokon vesznek részt. A 
táborokba bekapcsolódnak az Iskolai Közösségi Szolgálat 50 óráját töltő középis-
kolások is. A Városszépítő táborokon túl szervez az Egyesület természetvédelmi-, 
szabadidős táborokat is 10 – 16 éveseknek, 2 generációs tábort nagyszülőknek és 
unokáknak, Civilvezető képző tábort. Ezek költségeit adományokból és pályáza-
tokból fedezik. Az általános iskolából elballagók évek óta egy Martfű, a mi városunk 
kiadványt kapnak az egyesülettől (adományból), amelyben Martfű történetén és je-
lenlegi életét bemutató szövegen és képeken túl megtalálható az az évben végzett 
minden 8. osztályos tanuló-, és az őket nyolc évig tanító pedagógusok neve is. A 
kiadványt a helyi média munkatársai készítették az egyesület felvetésére. 
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A város és az élete, a természet, a Tisza adja a témát a különböző programokhoz, 
amit az egyesület minden alkalommal nyitottra szervez, azaz minden martfűi lakost 
szeretettel vár.

Ilyen volt a „Szép szőke szerelmünk a Tisza” természetfilm sorozat alkotóival szerve-
zett közönségtalálkozó; a Tisza élővilágának Emléknapja alkalmából évente rende-
zett programok; a „130-as vasútvonal (Tiszatenyő – Szentes) 130 éves” emléktábla 
avatása, és a vasúttal kapcsolatos kiállítás megszervezése; a Legszebb konyhakert 
program martfűi fordulójának szervezése-értékelése-díjazása; a Tiszai hajóút tá-
mogatóinkkal, a kisújszállási, ceglédi társszervezet képviselőivel, stb.
Az Egyesület igyekszik kitekinteni más egyesületek munkájára. Pályázat útján el-
jutottak több település, hasonló egyesületéhez is tapasztalatcserére (Szentes, 
Csongrád, Karcag, Cegléd, Jászberény), s az ott hallottakból, látottakból igyeksze-
nek beépíteni a munkájukba azokat az elemeket, amelyek legjobban beillenek a 
martfűi körülmények közzé.

Az egyesület méretéhez, személyi állományához igazodva igyekszik kihasználni a 
pályázati lehetőségeket (évente 5-6 db), és azokat a város érdekében felhasználni.
Az eredményeken túl nehézségeik is vannak. Az idősebbek öregedése, a fiatalok 
nagyfokú leterheltsége a munkahelyeken, mások közönye, a kész várása. Ennek 
ellenére a kis csapat igyekvő. A bevált régi programok mellé igyekszenek olyanokat 
felvenni, amelyek érdeklődésre tartanak számot, és megszervezésük is megoldha-
tó. Megbecsülik a segítséget, a közösért végzett munkát értékelik.
Ennek szellemében Elismerő oklevélben részesítették azokat a személyeket és kö-
zösségeket, akik legtöbbet tették az egyesületért, egy-egy téma sikerre viteléért, a 
város arculatának szebbítéséért.

Elismerő oklevelet kapott: Asztalos Árpádné, Balogh Imre, Bélteki Tibor, Földi Edina, 
Halla és Halla Food Kft., Kossuth Nyugdíjas Klub, Martfű Média és Szöllősi Béla.
Azokat a személyeket szintén Elismerő oklevélben részesítették, akik legszebben 
megművelték évek óta a társasházuk előkertjeit: Gesztenyesor 11., és 13. Ifjúság út 
9., 11., 13. Munkácsy út 124., 126., és a 128. Simon Ferenc út 21. Szolnoki út 84., 86. 

Ezen kívül Elismerő oklevelet adtak Fekecs Gábornak, aki konyhakerti növényeket 
termel példamutatóan az előkertben. 
Fehér Imre pedig azért részesült az elismerésben, mert a volt piactérből pénzt és 
fáradtságot nem kímélve megalkotta Martfű új „gyöngyszemét”. Tevékenységével 
szintén példát mutat másoknak is.

Az egyesület alapító tagjai Horváth Endréné, Szekeres Mónika Gizella és Tolnai Gá-
bor szintén kapott Elismerő oklevelet.

Köszönetet érdemeltek azok a tagok is, akik – zömmel nyugdíjasok – sokszor félre-
teszik a testi fájdalmakat, hogy a pályázatokban, vagy a korábban felvállalt projek-
tekben vállalt munkákat teljesítsék.

Elismerő oklevélben részesült: Bolvári Boglárka Családja, Forgács József (volt alel-
nök) és neje, Halla Istvánné, Hári Antal, Kardosné Kovács Marianna (alelnök), Nagy 
Sándorné (elnökségi tag), Pálinkás Pál és neje, Pásztor Gyula (elnökségi tag), Tolnai 
Gábor, Varga András (volt elnökségi tag), Vinczéné Balogh Magdolna (elnök).
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Az Önkormányzat nevében Rágyanszky István alpolgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket, kiemelten az egyesület tagjait, akik a legaktívabbak a város érdekében 
végzett munkák terén. Gratulált az elismerésben részesülteknek, örült, hogy a kör-
nyezetüket szépen rendben tartó martfűiekre is gondolt az egyesület. Munkájukhoz 
gratulált és jó egészséget kívánt a további munkákhoz.
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Vége a 7. Városszépítő tábornak!

Kis „hőseink” az idénre befejezték Martfű szépítését. Keményen helyt álltak a nagy 
melegben. 
Kezük nyomát viseli:
- a Sportpálya kerítése előtti szomorúeprek és a vegyes cserjék „fazonra igazítása”,
- a „háromszögek” rendbetétele,
- a Tisza parti fedett pihenő tetőcseréje, újra festése,
- a Mol játszótér növényeinek gyomtalanítása, a száraz részek kivágása,
- a Mol játszótér térbútorainak: padok, asztalok, ülőkék javítása, festése,
- a Kastélyszálló előtti körágyás kigyomlálása, bekapálása, a rózsák visszavágása,
- a strand területén gyomlálás.
Délutáni programjaik:
- új formában ismerkedtek a Pécskői Gyűjteménnyel Tálas Gabriella és Kengyel Éva 
jóvoltából, 
- vonattal utazva megnézték Bagi majorban a felújított volt kúriát/iskolát, a szél-
malmot, és a Szent Imre kápolnát. (De jó, hogy megmentésre került a környék 
egyik legszebb épülete! Milyen gyönyörű a kilátás a szélmalom legfelső szintjéről a 
halastó rendszerre!, s milyen elhanyagolt a kápolna alsó szintje kívülről és a falfre-
skók belülről!!)
- megnézték A Tisza a magyarok folyója című filmet, amely az eredetektől kíséri vé-
gig a folyót mindaddig, amíg a Dunába ömlik. Közben hallhattak – még ma is eltérő 
nézeteket – a folyó szabályozásáról.
- a nagy hőségre való tekintettel - a kinti programot megváltoztatva - a Horgász-
tanya hűvösében volt még egy filmnézés: David Attenborough világsikert aratott 
új filmjét az Egy élet a bolygónkon nézték meg, amely bizony olyan kedvezőtlen 
témákat mutatott és boncolgatott, amely az ő életükben mind erőteljesebben 
várható. 
- egy alkalommal Szvetazár doktor a paplanernyős repülés elméletével és gyakor-
latával ismertette meg őket. Látták a felszállás előkészületeit, a felszállást, repülést, 
majd a földet érést is.
- a tábor utolsó délutánján – szokás szerint – strandolással töltötték az időt, majd 
utána szalonnasütés a gyerekeknek, szüleiknek, és a táborban a gyerekekkel 
együtt dolgozó egyesületi tagoknak.
Ebéd a Hotelben volt, mindig desszerttel. Finom volt, ízlett a gyerekeknek. Kaptunk 
adományként süteményt a Kehely Cukrászdából, a szalonnát a Kaiser Étteremből, 
zöldségféléket Kovács Attila zöldségboltjából. 
Kedvezményesen kaptunk pólókat a Kisújszállási Kunszövtől, köszönet érte. 
No és természetesen nagy-nagy köszönet jár az Önkormányzati képviselőknek, 
akik megszavazták a pályázatunkat, megteremtve az anyagiakat a tábor megsze-
rvezéséhez.
A gyerekekről. Meg kell említeni, hogy legrégebbi táborozónk – Bodzsár Balázs – 6. 
éve volt velünk. Most már az IKSZ-es órákért. Nem egyedül volt középiskolás: Ga-
jdos Bernadett, Vincze Lilla, Jakab Nelli szintén régi táborozók, akik kis iskolásként 
kezdték. Új volt Oskolás Milán, aki Szolnokról járt ki, s Miskolcról Mille Nán-
dor, aki a Nagymamánál töltött nyaralást kötötte össze az óragyűjtéssel. Volt a 
„középnemzedék” – szintén többedik éve -, ők az általános iskolás éveik vége felé 
járnak. S volt az „aprónép”. Tesók, akik jöttek a bátyussal, ők a „jövő”! Összességé-
ben megint csak jókat lehet róluk írni. A meleg, a szúnyogok ellenére becsülettel 
helyt álltak! Meglátszik a kezük nyoma!
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Egy adat: az önkéntes munka 2020-as hivatalos óradíjával számolva gyerekek és 
felnőttek együtt 402.500 Ft értékű munkát végeztek.
Ismét remek volt a helyünk a Tisza Cipő Horgásztanyán, köszönet érte!
S köszönet illeti a szülőket is, akik bíztak bennünk, elengedték a gyerekeket a nagy 
meleg ellenére. Mi pedig vigyáztunk rájuk! 

Jó hangulatban búcsúztunk egymástól, hogy „jövőre veletek ugyan itt!”

Vinczéné Balogh Magdolna 
elnök
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Hírek Szombathelyről
A Szombathelyi Szépítő Egyesület ünnepére

Tisztelt Életünk Olvasó!

Városunk egyik legrégebbi és legpatinásabb egyesületére minden szombathelyi vá-
roslakó büszke lehet. Engem is büszkeséggel tölt el, hogy ezen jeles évforduló al-
kalmából a folyóirat történetünk feldolgozásával emeli jubileumunk fényét.
      
Két szó jutott eszembe, a tisztelet és a köszönet, mindkettő folyamatosan áthatja a 
munkámat. Az idén 135 éves egyesület életében eltelt emberöltők alatt számtalan 
esemény történt, de egy cél és eszme 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-díj” kitüntetést, mellyel szerveztünk 
több mint egy évszázados munkásságát ismerte el a városvezetés. Ez az elismerés 
nemcsak a mostani vezetőknek és tagoknak szól, hanem mindenkinek, akik bármi-
lyen módon az egyesület javát szolgálták. Ezúton szeretném tiszteletemet és kö-
szönetemet kifejezni elődeinknek, akik egykor elindultak ezen az úton és csodálatos 
örökséget hagytak ránk. Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik a legnehezebb 
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 nemze-
dékek ne csak – legfeljebb – régi fényképekről lássanak egy-egy emblematikus épü-
letet, szobrot. Minden önhittség nélkül, de jó érzéssel állíthatjuk: ha végigmegyünk 
a városon, kevés olyan helyszínt találunk, amely valamilyen módon ne kötődne az 
egyesület munkásságához. Vannak olyan értékeink, melyek a mai napig megvan-
nak, és bizony vannak olyanok is, melyek eltűntek. De talán szerencsések vagyunk 
abban, hogy van egy hely, a levéltár, ahol az 1885. évi alakulásától a mai napig őrzik 
az egyesület dokumentációját. Szinte egész Szombathely múltja, fejlődése is végig-
kísérhető, amikor ezeket az iratokat tanulmányozzuk.

Lássunk mutatóban néhány különleges adatot és tényt egyesületünk életéből:
   
Kézzel íródott alapszabályunk eredeti példánya fennmaradt, ezt is a levéltár őrzi. 
Egyesületünk első elnöke az akkori polgármester, Varasdy Károly lett.
   1913 és 1936 között, azaz 23 évig Herbst Géza, Vas vármegye alispánja volt leg-
hosszabb igeid hivatalban lévő elnök.
   1935-ben készült el az Oladi kilátó, az egyesület önálló nagy alkotása, melyet az 
50 éves jubileumra építettünk. Mind a mai napig szívügyünk a kilátó sorsa.
   1885-2011 között16 elnöke volt az egyesületnek, ők a város tisztségviselői, neve-
zetes polgárai, a város életében fontos szerepet betöltő személyek közül kerültek ki.
    
Történelmi jelentőségű tisztújításra került sor 2011-ben, amikor először választottak 
hölgyet a nagy múltú szervezet élére Erdélyi Ilona személyében.
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      1970-től napjainkig az egyesület 27 emléktáblát és 2 emlékművet készítetett, de 
részt vett számos más emléktábla és egyéb műalkotás felújításában is.
      
2014-től 12 síremlék felújítását vagy rendbetételét végeztük el a Szent Márton te-
metőben, 6 további sír felújítása egy pályázat keretén belül jövő tavaszra fejeződik 
be. Ez a temető nagyon fontos szerepet játszik a szervezet életében, hiszen szá-
mos olyan neves személy végső nyughelye, akik sokat tettek az egyesületért és a 
városért. Nyugodtan kijelenthetjük:
 „
A Szent Márton temető a város panteonja, hiszen Szombathely nagyjai itt nyugsza-
nak!”
     
Egyesületünk létrehozta az örökös elnökségi tag tisztséget. A kitüntető címmel 
két jelenlegi tagtársunk rendelkezik: Rónai Károly és Theisz Károly közel ötven éve 
tevékenykedik civil szervezetünkért. Tagjaink között sokan vannak, akik munkás-
ságukért valamilyen elismerésben részesültek, Podmaniczky-díjat, Príma-díjat és 
egyéb szakmai kitüntetéseket kaptak.
     
Az egyesület 2019-ben Szombathely Megyei Jogú Város Értéktárába is bekerült 
három kategóriában, ezek az épített környezet, a természeti környezet és a kultu-
rális örökség.
    „
Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy 
munkáljon, alkosson, teremtsen.” Gróf Széchenyi István ezen gondolata is lehetne 
a vezérfonala ennek a mostani folyóirati tematikának, mely az egyesület alakulásá-
tól vezeti végig az olvasót napjainkig. A parkosítás, fásítás, a villamos, az Oladi kilá-
tó, az emléktáblák, temetői séták, a Potyondi-mocsár, a Tanítók fája, elismerések, 
oklevelek, kiadványok, könyvek, országos találkozók mind helyet kaptak a lapban. 
Természetesen még ez is csak töredéke, jelzése lehet az egyesület munkásságá-
nak.
      
Minden szombathelyi nevében mondhatom talán: büszkék lehetünk, hogy váro-
sunkban működik az ország második legidősebb városszépítő egyesülete.
     
Köszönet illett mindenkit, aki bármilyen módon is segített, aki partner volt abban, 
hogy ez a kiadvány létrejöhessen. Látjuk: 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!
                                                                                            
                                                                                                   Bődi Lívia
                                                                                                       elnök
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Életünk – Szombathelyi Szépítő Egyesület

Az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 1963. január 1-e óta jelenik meg, 
az akkori Vas Megyei Tanács alapításaként. Ma a lap Szombathely MJV Önkor-
mányzatának irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata.
Egyesületünk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a folyóirat 2020. novem-
beri - decemberi dupla száma szervezetünk történetét foglalja össze.
A kiadás előzménye az volt, hogy a folyóirat szerkesztője Alexa Károly látta a ju-
bileumi kiállításunkat a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Ez szolgált alapul annak az 
ötletnek, hogy a dupla szám megszülessen.
Az olvasókat a főszerkesztő köszöntése és az egyesület elnökének előszava fogad-
ja.

A kiadványban nagyobb részben a könyvtárban megtalálható újságcikkek, tanul-
mányok, valamint a levéltárban lévő dokumentumok mellett az egyesület tagjainak 
írásai is olvashatóak. 

A képzeletbeli kerekasztalban megtalálható írások: 
A kezdetek, parkosítások - Theisz Károly, 
Harminc év tagság – három év aktív részvétel – Pittmann Lászlóné, 
A múltból a jelenbe – Spiegler Tibor, 
A Szent Márton temető – Orbán Róbert, 

Városszépítés mérnöki pontossággal – (Beszélgetés Rónai Károly építésszel).
A kezdetektől napjainkig, az évtizedeken végighaladva feltárul előttünk nemcsak az 
egyesület története, hanem a város fejlődésének, alakulásának folyamata is. 

Reménykedtünk abban, hogy majd egy kis ünnepség keretén belül – az egyesület 
jubileumához kapcsolódóan – bemutathatjuk a nagyközönség felé is a kiadványt, 
de most már egyre kevésbé bízzunk abban, hogy megvalósíthatjuk ezen tervünket. 
Mindenesetre pozitív élmény számunkra, hogy a nehéz körülmények ellenére még 
egy kiadvány őrzi egyesületünk 135 éves történetét.

                                                                            Szombathely, 2021. április 12.
                                                   Bődi Lívia elnök (Szombathelyi Szépítő Egyesület)
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„Jót tenni mindannyiunk kötelessége”

A Szombathelyi Szépítő Egyesületről elsőre hallásra biztosan mindenkinek az jut az 
eszébe, hogy olyan tevékenységet végzünk, mellyel városunk épített és természeti 
környezetét védjük, óvjuk. Normál helyzetben ez így is van, de a mostani rendkívüli 
állapot lehetőséget adott arra, hogy jó tegyünk azon embertársainkkal, akik bármi-
lyen okból segítségre szorulnak.

Amikor 2017-ben egyesületünk támogatást nyert egy EU-s pályázaton programok 
megvalósítására, lelkesen vetettük bele magunkat a szervezési munkába.  A rendez-
vények mind az egyesület tevékenységéhez illeszkedtek: helyi hagyományok ápolá-
sa, szakmai fórumok és konferenciák, kiállítások, szakmai tanácskozás, városvédő 
programok, iskolai előadások, táborok. Aztán tavaly tavasszal jött egy számunkra is 
ismeretlen helyzet, amikor a lezárások következtében nem volt lehetőségünk prog-
ramokat szervezni. Majd nyáron fellélegeztünk és gőzerővel igyekeztünk a vállalt fel-
adatot teljesíteni.  De az újabb lezárást követően bizonyossá vált számunkra, hogy 
az eredeti vállalásunk szerint nem fogjuk tudni a pályázatunkat befejezni.
A koronavírus okozta járványhelyzetből adódóan az irányító hatóság felkínálta azt 
az alternatívát, hogy a pályázatok lezárását más módon lehessen befejezni. Egye-
sületünk megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a rendezvények helyett higiéniai 
tisztasági csomagok osztásával zárja le a pályázatot és éltünk a felkínált lehető-
séggel. A tisztasági csomagok osztásával hozzájárulhatunk a személyes környezet 
higiéniájának javításához, ezáltal a járványügyi helyzet pozitív irányú kezeléséhez, 
miközben e tevékenységünkkel a helyi közösség társadalmi szerepvállalása is to-
vábberősödik, és a szervezet lakossági megbecsülését kiemelten erősíti a tevé-
kenység.

A tisztasági csomagok törlőkendőt, antibakteriális folyékony szappant, kézfertőtle-
nítő gélt, légfertőtlenítő sprayt, 2 db maszkot és kéz- és bőrfertőtlenítő gélt tartal-
maztak. 
Egyesületünk felvállalta a 659 db csomag összeállítását, melyet az egyesület tagjai 
és önkéntesek végeztek el.  Azért ennyit, mert a végső megvalósításhoz ennyi főt 
kellett volna még a rendezvényeinkre mozgósítani. A csomagokat olyan civil szerve-
zeteknek adtuk tovább, akik karácsonykor és nagyobb ünnepeken az arra rászoru-
lóknak csomagokat osztanak. Tizennégy szervezet között osztottuk el a csomago-
kat változó darabszámmal, ki többet, ki kevesebbet kért, annak megfelelően, hogy 
mennyi rászorult embertársunk volt a környezetükben. Az érintésmentes átadás is 
fontos tényező volt, így fénykép készítésével váltottuk ki az aláírásokat. 

A tisztasági csomagok osztására a Szombathelyi Szépítő Egyesület EFOP- 1.3.5-1-
2016-00639 azonosítószámú pályázatának, valamint a Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatásának köszönhetően került sor az új koronavírus járvány fertőzés 
terjedésének lassítása érdekében.

A szervezetektől érkezett visszajelzések csak pozitívak voltak, mindenki nagy elis-
meréssel szólt a kezdeményezésről. Minden helyzetből hozzuk ki a legjobbat! Azt 
hiszem, ez az egyesületünknek most sikerült.       
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“Nem kötelező másokkal jót tenni. De ha jót teszel, az a jó valahogy visszajut hoz-
zád.”

Hiszünk abban, hogy ezen cselekedetünk egy jó célt szolgálva egyesületünk hírne-
vét és megbecsülését is öregbíti.
 
Köszönet mindenkinek, akik bármely módon segítettek abban, hogy mind a pályá-
zatunk, mind a csomagosztás megvalósuljon.

(„Jót tenni mindannyiunk kötelessége” – Ferenc pápa)

                                                                            Szombathely, 2021. április 12.
                                                    Bődi Lívia elnök (Szombathelyi Szépítő Egyesület)

Fotók: Bődi Livia
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Hírek Kisujszállásról
35. Városszépítő Tábor

Az elvégzett munkákról címszavakban:

Az Iskola utcai játszótéren a játszótéri elemek festettük, levendulát ültettünk; a 
Kálvin park padjait le festettük. A határban lévő táblák lenolajoztuk. Az Arany Is-
kola Kálvin u. 3. szám alatti épületében pakolási munkálatokat végeztünk. A Mikes 
u. 4 szám alatt 5 db kiszáradt tuja fát vágtunk ki, valamint további elvadult fákat 
metszettünk, a Piculás melletti önkormányzati telek gaztalanítása is megtörtént. A 
helyszínen a kivágott zöld anyagot aprítógéppel daráltuk le és konténerrel szállítot-
tuk el. Az aprítógépet és a konténeres szállítást a Kisújszállási Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. díjmentesen biztosította. A Szabadság téri épület udvarán gallyazási 
munkálatokat végeztünk. A Rákóczi u. 1. szám alatt a Kossuth Lajos Általános Is-
kola udvarán lévő sárga lelátók festettük. A festéket és eszközöket az Iskola bizto-
sította. Lenolajozási feladatokat végeztünk: megújult a gémeskút, a bárányos kút, 
a kunkapu, és a Kossuth 2 előtti kopjafa. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Kft. 
által biztosított festékekkel a csónakázó tó körüli korlátot festettük le. A Kossuth 
Lajos u. 3-9 társasházak előtti fehér, a Rákóczi és Deák Ferenc utca felőli zöld 
lánc korlátok festettünk. A Művelődési ház nagykapujának és fa léc kerítésének 
festését is elvégeztük. A Süsü játszótéren, előbb takarítási és gyomlálási munká-
latokat végeztünk majd a játszótéri elemeinek lazúrozását és festését került sor. 
Az Izraelita temető gondozásában nagyot léptünk előre. A temető teljes területén 
sikerült levágni a füvet, valamint a leghátsó sírokig is eljutott a líciumot, vadrózsát 
és akácot kivágó szorgos csapat. Megújultak a fehérre meszelt kő virágtartóink 
és kukáink, és a Ligeti padok a futópálya körül, valamint a Csukás Emlékfalat is 
sikerült bemeszelnünk. A Déli temetőben sírgondozási munkálatokat végeztünk. 
Megújulhattak a katona és pedagógus sírok, valamint a Szovjet Emlékmű környé-
ke. Az Alkotóház Nyár utcai kerítés elemek felújítása és festése is megvalósult. A 
kisújszállási MÁV Állomás peronján lévő kő virágtartókba ültettünk egynyári virágo-
kat, Vatai Csaba egyesületi tagunk adományának köszönhetően.

Táborozó gyerekek:

A táborban összesen 33 általános iskolás, 36 középiskolás és 1 óvodás Nagy 
Amanda vett részt. Nagy öröm számunkra, hogy a vidéki lakhelyű, de városunk-
ban tanuló közép- (és kisebb számban általános-) iskolások is örömmel vesznek 
részt a munkában. Még nagyobb elismerés, hogy egykori, ma már nem Kisúj-
szálláson élő városvédő táborozók is elküldik gyermekeiket (nagyszülőkön keresz-
tül) a táborba, mert fontosnak tartják a szülővárosához való kötődést, valamint a 
városszépítés gondolatának gyermekeikbe történő plántálását. Illetve olyanok is 
részt vettek a táborban, akik kisújszállási lakosok, de más településen járnak kö-
zépiskolába. A táborban közösségi szolgálatot összesen 5 középiskolából 36 diák 
teljesített összesen 875 órában. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy a 
rekkenő hőség ellenére, minden gyerek szépen, fegyelmezetten végezte el a rá 
szabott feladatot. Dicséret illeti minden résztvevő gyereket. Ezen felül viszont a 
nagy odafigyeléssel, szorgalommal és kitartással végzett különösen nehéz fizikai 
munka elvégzése miatt az alábbiak külön dicséretet is érdemelnek: Zilizi Tibor, Mo-
noki Szilárd, Tajsz Lili, Dávis Vanda, Karkusz virág, Mátyus Boglárka,
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 Boros Gergő, Bartha János, Tárati Renátó, Szanyi Krisztián, Szekeres Anett, Tagli-
atti-Ökrös Heléna, Farkas Bence, Szabó Áron, Kalmár Zsolt, Juász Krisztián, Nyíkos 
István, Dömök Péter, Kittlinger Aisa, Stumpf Anna.

Köszönjük a nagylelkű támogatást és az adományokat!

A KUNSZÖV Textilruházati Kft-nek és külön köszönet Somlyai Árpádné Erzsikének, a 
rendkívül jó minőségű 101 db szitázott pólókat. Rendkívül hálásak vagyunk a nagy-
lelkű adományért. 

A KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ Kft.-nek és külön köszönet Kecze Mátyás 
ügyvezetőnek, hogy a három délutánra felajánlotta a táborozó gyermekeknek díj-
mentes strandolási lehetőséget. Nagyon hálásak vagyunk a felajánlásért. Köszönjük 
Fodor Kálmán szakmai segítő együttműködésért. 

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek és Tóth Zoltán ügyvezetőnek, 
hogy díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta LINDDANA aprítógépet kezelő sze-
mélyzettel 3 napra, a zöld hulladék konténerben történő elszállítását, továbbá hogy 
a festék költségeinkhez is hozzájárult. 

Kisújszállás Város Önkormányzatának, Kecze István Polgármester Úrnak és a Kép-
viselő testületnek, hogy jelentős összegű támogatást szavazott meg Egyesületünk-
nek a táborra. 

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alapnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
nek a NEAO-KP-1-2021/6-000031 számú pályázatban rögzített támogatást.

Külön köszönjük Tóth József főigazgatónak és Erneszt Antal Pál tagintézmény ve-
zetőnek, hogy a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Is-
kola Tagintézménye a tábor idejére rendelkezésünkre bocsátotta a Szabadság téri 
épületet. A tábor és az étkezések helyszínéül, evőeszközöket, raktárhelyiségeket, 
valamint 2 fő (Pádár Sándorné és Juhász Lajosné) dolgozóját is.

Minden segítség nagyon jól jön így Janó Lajosnak, hogy a Vigadó Kulturális Köz-
pont felajánlott egy természetfilm díjmentes vetítését. A kisújszállási COOP ABC 10 
zsugor ásványvizet, az Arany iskola 4.a osztálya 3 zsugor ásványvizet, Vatai Csaba 
egyesületi tagunk 3 láda virág adományát, Nagy Gy. Róza és Ábri Lukácsné pénz 
adományát. Az Optibusz-City Közlekedési Kft-nek, hogy díjmentesen biztosított he-
lyi járat szállította a munkát végző felnőtteket és gyerekeket.

Táborban vagy közvetlen előkészítésben résztvevő felnőttek összegzett létszáma: 
35 fő
Ábri Imre; Boda János; Balogh Bea, Borók Endréné; Dr. Varga Zoltánné Erzsike; 
Fekete Istvánné; Fekete Sándorné; Fekete Tamás András; Geszti Jánosné; Gulyás 
Sándor; Holló Lászlóné Magdi; Horváth Lászlóné; Janó Valéria; Kása Attila; Kása 
Gábor; Kása Gáborné; Kerekesné Szűcs Ibolya; Klauszmann Zoltán; Kovács Sán-
dorné; Majláth Krisztián, Molnár Imre; Mrenáné Gönczi Katalin; Nagy Lajos; Oláhné 
Széll Mária; Ráczné Vatai Erzsébet; Sebestyén János, Szabó Lajos; Szűcsné-Nagy 
Zita; Tatár-Balla Ágnes; Tatár Zoltán; Tóth Erzsébet; Tuka Antal; Újfalvi Béla; Végh 
Melinda; Zsoldos Zoltán. KÖSZÖNET ÉS HÁLA MINDENKINEK!
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Táborzáró:

A tábor emlékéül fehér virág magnólia fát ültettünk a parkba a II. Világháborús 
emlékmű elé. Hagyományosan így most is a tábor utolsó napján 11:30-kor meg-
emlékeztünk a Holokauszt kisújszállási áldozatairól a Pallagi Gyula téren kialakított 
emlékfalnál. Dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnökünk mondott beszédet. A megemlé-
kezés végén tiszteletünk jeleként, apró kavicsokat helyeztünk el az emlékfalnál. A 
tábor utolsó ebédjét a Kisúj Étteremben fogyasztottuk el, mely után a közeli fagyi-
zóban hűsíthették magukat a gyerekek a jutalom két gombóc fagyival.

Végső értékelés
A 35. Városszépítő tábor – hasonlóan az előző évek, évtizedek táboraihoz – rend-
kívül hasznos, értékmegőrző és egyúttal értékteremtő programja volt Kisújszállás-
nak. A munkát végző diákok és felnőttek példaértékű, hatékony és látványos mó-
don tették szebbé közterületeinket, annak ellenére, hogy a tábor hete alatt rekkenő 
hőségben kellett dolgozniuk. Az ilyen jellegű közösségi munka csoportformáló ha-
tású: egyszerre kovácsolja össze a különböző korosztályú részvevőket (gyerekek, 
tinédzserek, felnőttek, nyugdíjasok) és egyúttal remek együttműködési készségre 
sarkallja őket. A tábor erősíti a lokálpatriotizmust, legjobb bizonyíték erre az, hogy 
a korábbi táborozók most már felnőttként saját gyermekeiket is elküldik a városz-
szépítő hétre. Külön öröm, hogy a tábor résztvevői megismerkedhetnek Kisújszál-
lás helyi értékeivel, és részt vehetnek azok megóvásában. Bízom benne, hogy az 
országban egyedülállóan működő tábor még hosszú ideig szolgálhatja szeretett 
városunkat.

                                                                                       Kisújszállás, 2021. július
                                                                                              
                                                                                                Kása Attila
                                                                                          titkár/táborvezető
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Képek a 2021. éviTorockói Ifjúsági 
Örökségvédő Táborból
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Fotók: Pinczésné Kiss Klára
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Hírek Várpalotáról
Várpalota 1951. október 21-én lett város ! 70 éve! Ünnepeljük meg!

Városlakóként mit adhatunk ajándékba az ünnepeltnek?
          Külcsint! Szép külsőt! Szemgyönyörködtető utcafrontot, virágos ablakokat, 
erkélyeket, háztömböket!
Zsűrizés nem lesz, csak bemutatkozás!  Beszéljenek róla  a járókelők,, a beküldött 
és általunk is fotózott képek, az emberek tetszése! 
            Mit ad Neked, ha részt veszel benne?
Gyógyíthatod a járvány okozta lelki sérüléseidet! A szakemberek egyetértenek, a 
kertészkedés a legjobb gyógyír most: stresszoldás, mozgás, D vitamin, célok, ter-
vek, eredmények....ÖRÖM!
Jelentkezés itt:
                                              viragosvarpalota@ gmail.com
                        (Városrész, cím, képküldés, üzenet, ismerősök ajánlása....)
A képekből Ö N G Y Ó G Y Í T Ó   Ú N N E P L Ő K címmel sorozatot indítunk az in-
terneten (Virágos Várpalotáért oldal )
KEZDJÜK!
Örömteli kertészkedést, készülődést kívánunk!
                                                                Városszépítő és - védő Egyesület

                                                                       Köszönettel és üdvözlettel: PL
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Hírek Partiumból, Nagyváradról
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Figyelmükbe ajánljuk
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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 

valamint másolatban a karoly.tihanyi@gmail.com email címre, 

minden hónap 25.-ig.
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