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KÖSZÖNTŐ

Szövetségünk elnöksége, választmánya
és ellenőrző bizottsága nevében
kívánok minden kedves
tagegyesületünknek, barátainknak,
ismerőseinknek
koronavírus mentes,
sikerekben, eredményekben gazdag
Boldog Új Évet 

Tisztelt Olvasók, kedves Barátaink!

A fenti szavakkal köszöntötte a Hírlevél olvasóit egy esztendeje Ráday Mihály elnökünk is. Tra-
gikus év volt az ország, különösen Szövetségünk történetében a 2021-es esztendő. Gyászolva 
hajtunk fejet a sajnos nem múló járvány áldozataira emlékezve, ugyanakkor szívszorongató a tu-
dat: fél éven belül el kellett búcsúznunk elnökünktől, a Szövetség megálmodójától, létrehozójától, 
a mozgalmat közel négy évtizede irányító vezetőtől, majd az új esztendő első munkanapján a 
kelet-magyarországi régiót képviselő, december 2-án a vírus áldozatává vált Karácsonyi György 
alelnökünk ravatala előtt búcsúzhatunk tisztelettel.

Mindenképp rendkívüli körülmények között született meg – nagy késedelemmel – ez évi 4. hírleve-
lünk. A járvány következtében szeptember 28-án megtartott tisztújító Közgyűlést követően, október 
2-án kerülhetett sor a 2019-2020,  2020-2021 évekre kiírt ifjúsági pályázatok eredményhirdetésére 
és a díjazott alkotások kiállítására a Budapesti Történeti Múzeumban. Közben október végére be-
fejeződtek az új irodánknak helyet adó üzlethelyiségek felújítási munkái a Böszörményi út 13.sz.
alatt, melyekbe át kellett költöztetnünk a jelenlegi, bontásra ítélt épületben lévő, harminc év alatt 
felhalmozódott iratanyagot, a teljes mobil és beépített bútorzatot. Elavult eszközállományunk , az 
új informatikai rendszer kialakítása is hosszú időt vett igénybe, önkéntes „humán erőforrásaink” lét-
száma rendkívül csekély. Köszönet munkájukért. Nélkülük – és a költözködést levezénylő titkárunk  
nélkül - nem tudtuk volna az Önkormányzat által igényelt határidőre átköltözni. Decemberre nagy-
részt minden átkerült . Most már „csak”az iratrendezés (selejtezés), a végleges berendezkedés 
zajlik. És közben – természetesen (?)- a napi irodai munka is folyik,  Vándor Éva titkárunk jóvol-
tából. A Hírlevél késedelméért mindenkitől elnézést kérünk, remélhetően az V. évfolyamot már a 
megszokott negyedéves megjelenéssel olvashatják.                                      
 
                                                                                                        Széphegyi László 
                                                                                                                   elnök
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IN  MEMORIAM  
KARÁCSONYI GYÖRGY
Alig négy hónappal Ráday Mihály elnök úr halálát követően, újabb tragédia:       alelnökétől búcsú-
zik a Város- és Faluvédők Szövetsége. December 2-án elhunyt Karácsonyi György Podmanicz-
ky-díjas villamosmérnök, mérnöktanár, a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnöke. 
2011-től a VFSZ Országos Választmányának tagja, 2016-tól  (2021. szept. 28-án  újraválasztott) 
alelnöke.

Nevét, építész, műemlékes, városvédő körökben már jóval a 2002-ben,  közreműkö- désével meg-
rendezett (első debreceni)  országos városvédő találkozó előtt ismertük. Elhíresült lokálpatriotiz-
musa, kötődése ezer szállal a város épített, természeti és szellemi örökségéhez, hagyományaihoz, 
magyarságához. (Debreceni munkásságával egyesületük elnöksége foglalkozik részletesen meg-
emlékezésében.)

Aktivitása, vitakészsége, a Város- és Faluvédők Szövetsége Országos Választmánya munkájának, 
a Közgyűlés üléseinek egyaránt lendületet, szellemi frissítést, sokszor figyelmeztetést jelentett. A 
Szövetség céljainak megvalósításával foglakozó tárgyalások során sohasem feledte kiemelni a 
debreceni jó példákat, kereste a civis városi kollégák bevonásának lehetőségét az országos város-
védő munkába. Eddigi szervező tevékenységének koronája a 2019-ben, Debrecenben megrende-
zett Város - és Faluvédők Szövetsége XXXVIII. Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája.               
A háromnapos találkozó sikere az egyesület tagjainak önzetlen munkája  és az Önkormányzat, a 
közreműködő szervezetek nagyvonalú támogatása mellett elsősorban a tervező-rendező, főszer-
vező, Karácsonyi György érdeme.

A Szövetség  ősszel, szeptember 28-án megtartott tisztújító közgyűlésén nagy többséggel ismét 
alelnökké választották…

Kedves Gyuri!  

Elmondtad többször, már évekkel ezelőtt, majd a választás után is, hogy mielőbb gondoskodnunk 
kell a „vezérkar”frissítéséről, fiatal erők bevonásáról. Meg is állapodtunk, nem fogjuk letölteni az öt-
éves ciklust. Időben félreállunk… Nem elmegyünk!   Kedves Gyuri! A mindenható másként döntött. 
Az Általad is kijelölt közös úton – Rád mindig emlékezve – Nélküled kell tovább járnunk…
Búcsúzom Tőled a Szövetség vezetősége, valamennyi tagja nevében.
Nyugodj békében!
                                                                                                    
                                                                                                            Széphegyi László
                                                                                                                      elnök
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Emlékezés Karácsonyi Györgyre, 
a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnökére
A 19.századi  Csokonai Kör szellemiségét vállaló Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesület 
Debrecen egyik legismertebb és legrégebbi egyesülete. 

Karácsonyi György, Podmaniczky-díjas városvédő neve régóta elválaszthatatlan az egyesülettől. 
1994-től tagja, elnökségi tagja, később alelnöke, majd 2006-tól elnöke. Ráday Mihály mellett az or-
szágos városvédő mozgalom egyik meghatározó tagjává vált, mint a Hungária Nostra önálló alelnö-
ke. 2006-2010 a Debreceni Városvédők és a Debreceni Lokálpatrióták önkormányzati képviselője 
volt. Alapítója és elnöke volt a Debreceni Értékmentő Alapítványnak. Tagja volt a Zsuzsi Erdei Vasút 
Alapítványnak és a Molnos Angéla Alapítványnak, amely a magyar nyelv tisztaságának megőrzésé-
ért munkálkodott. Előkészítője és szerkesztője volt a Magyarító Könyvecske 6. bővített kiadásának.
Nem szakmája és nem pénzkereső munkája volt az építészet, a művészettörténet, a nyelvművelés, 
mivel a Budapesti Műszaki Egyetem Gyengeáramú karán szerezte villamosmérnöki és mérnökta-
nári oklevelét 1972-ben. 

Mégis kellő alázattal, lelkiismerettel képezte magát, dolgozott az egyesületben a város épített és 
természeti örökségének védelme érdekében. Kiemelt figyelmet fordított a műemlékek, a helyi vé-
dettségű épületek védelmére. Sokat foglalkozott Debrecen szellemi értékeinek, hagyományainak 
megismerésével és megismertetésével, valamint az anyanyelvünk tisztaságának megőrzésével, 
ápolásával. Tájékoztató, ismeretterjesztő rendezvényeket, országos találkozókat, városi sétákat, 
városvédő kirándulásokat, előadásokat szervezett.

Évről évre szervezte az egyesület visszatérő rendezvényeit, programjait. Néhány ezek közül: Mű-
emléki Világnap, Kulturális Örökség Napok, a Magyar Fájdalom szobor előtti Trianon megemléke-
zés, a Város és Faluvédők Országos Találkozója, a Zsuzsi kisvasút rendezvényei.
Szakmai kapcsolatokat épített ki és ápolt a város vezetőivel, építészekkel, műemléki szakemberek-
kel, más települések városvédőivel, városszépítő egyesületekkel. 

Alelnöke volt a Város és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra). Ott is szakmai véleményal-
kotásával, aktív hozzászólásaival és szervező munkájával segítette a szövetség munkáját.
Karácsonyi György elvesztése nagy veszteség az egyesület számára, hiányzik a magasfokú ma-
gyarságtudata, a jóságban vetett hite, közvetlensége, embersége, igazságérzete, problémamegol-
dó képessége, az életszeretete, vidámsága. Igazi jóbarátot, városvédő harcostársat veszítettünk. 
Halála pótolhatatlan űrt hagy az egyesületünk munkájában. 
Emlékét megőrizzük!
 
2021. dec. 14.                            Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnöksége

  Fotók Karácsonyi György temetéséről 2022.01.03.- án  fotó: Vinczéné Balogh Magdolna
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Tisztelt partner szervezeteink!

A Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2021. szeptember 28 - án kedden tartotta meg évi rendes és 
tisztújító közgyűlését. Ez a közgyűlés nem olyan volt, mint máskor. Gyülekeztünk, vártuk, hogy újra találkozunk ismerős 
arcokkal, de lelkünk mélyén tudtuk, hogy egy valakire hiába várunk, nem fog eljönni. Szeretett és tisztelt elnökünk em-
lékét őrizve, munkássága előtt tisztelegve egy perces néma felállással kezdtük meg a tanácskozást. Majd a Szövetség 
alelnöke Széphegyi László megemlékező szavait hallgathatták meg a jelenlévők.
Ezt követően beszámolók következtek: elsőként a Szövetség, majd az Ellenőrző Bizottság 2020. évi tevékenységéről. 
Mindkét beszámolót a veszélyhelyzet miatt az Országos Választmány a május 28-án megtartott ülésén már elfogadta. 
A 2021. évi munkaprogram és költségvetés ismertetése után jött a Szövetség következő öt évét meghatározó napirendi 
pontok megtárgyalása. 

A Város - és Faluvédők Szövetségének alapszabályát több okból is módosítani volt szükséges. 
A Szövetség székhelyének és a Szövetség nevének változása mellett, a hatályos jogszabályokat is figyelembe véve 
készült el a módosítás. A jelenlegi épület, melyben az iroda található lebontásra kerül, ezért az Önkormányzattal együtt-
működve elnök úr javaslatára - tulajdoncserével - a Böszörményi út szemközti oldalán, a 13-15 sz. alatti épület földszint-
jén kap helyet irodánk.
A Szövetség Országos Választmánya július 23-án megtartott ülésén döntött úgy, hogy a közgyűlés felé javasolja, a 
szervezet vegye fel Ráday Mihály nevét.  A Közgyűlés egyhangúlag elfogadva a javaslatot határozott, így a Szövetség új 
neve: Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség
(Hungaria Nostra).
A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja a tisztújítás volt. Ráday Mihály elnök úr halála, valamint az Országos Választ-
mány és az Ellenőrző Bizottság 5 éves ciklusának letelte végett teljes tisztújításra volt szükség. A Szavazás két körben 
történt, az első körben az elnök, alelnökök, a titkár és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai kerültek megválasztásra, 
majd második körben az Országos Választmány tagjaira szavazhattak a küldöttek.

A szavazás eredménye: 
(zárójelben a megválasztott személy egyesületének székhelye)
Elnök: Széphegyi László (Mártély)
Alelnökök: Bődi Lívia (Szombathely), Kerner Gábor (Keszthely), Karácsonyi György (Debrecen).
Titkár: Vándor Éva 
Választmányi tagok:
Havasi Bálint (Keszthely)
Hortiné dr. Bathó Edit (Jászberény)
Millisits Máté (Budapest)
Nagy Lajos (Kisújszállás)
Patakiné Mészáros Zsuzsa (Cegléd)
Petrovics László (Várpalota)
Pinczésné Kiss Klára (Ságújfalu)
Szöllősi Ferenc (Budapest)
Varga Károlyné (Tapolca)
Vinczéné Balogh Magdolna (Martfű)
Ellenőrző Bizottság:
Elnök:  Dr. Fülöp István (Gödöllő)
Tagok: Bolla János (Jászberény)
 Dr. Bíró György (Vác)

Tisztújitó Közgyűlés 2021.szeptember 28.
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Petrovics László (Várpalota)
Pinczésné Kiss Klára (Ságújfalu)
Szöllősi Ferenc (Budapest)
Varga Károlyné (Tapolca)
Vinczéné Balogh Magdolna (Martfű)

Gratulálunk minden megválasztott tisztségviselőnek és eredményes munkát kívánunk nekik az elkövetkezendő öt évre!
Az új alapszabályba két tiszteletbeli cím is bekerült: Örökös Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli választmányi tag. 
Az utóbbit azon választmányi tagok kaphatják, akik minimum 10 éven át részt vettek a választmány munkájában és a 
tisztújításkor nem indulnak tisztségért. 
A Közgyűlés örökös tiszteletbeli elnökének választotta elhunyt elnökét, Ráday Mihályt.
Három régi választmányi tagnak szavazták meg a küldöttek a tiszteletbeli címet: Nagy Gy. Róza
(Kisújszállás), Tanai Károlyné (Sümeg), Mezei Attila (Kárász).
„A tudás, az érdeklődés közelebb visz ahhoz, hogy megszeressünk valamit. Ha megszeretjük, akkor
már valamennyire magunkénak is érezzük, és fontos lesz nekünk, hogy óvjuk, őrizzük, tegyünk érte, gondozzuk.” (Ráday 
Mihály). Ezen gondolatokkal a lelkünkben dolgozunk a jövőben is azért, hogy a városszépítő mozgalom fennmaradjon. 
Minden tettünkkel és cselekedetünkkel törekedni fogunk arra, hogy Ráday Mihály szellemiségét és ránk hagyott öröksé-
gét méltóképpen őrizzük meg és adjuk át a következő nemzedékeknek!

Budapest, 2021. szeptember 28.
                                                                                                     Bődi Lívia

https://drive.google.com/drive/folders/1YeaVLZy2sn7pzlsqzHJOpKytZRadc4R_?usp=sharing

További fotók a fenti linkre kattintva érhetőek el
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https://drive.google.com/drive/folders/1dmaoPXwLDAXs7BxugaWLnEuXHiuXTz-J?usp=sharing

További fotók a fenti linkre kattintva érhetőek el

BTM Díjátadó  2021.október 2.
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ ÉS DÍJKIOSZTÓ

 A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

A Ráday Mihály Város- és Faluvédők Szövetsége 2021. október 02-án a Budapesti Történeti Múzeum Barokk udvarában  
rendezte meg immár 28. alkalommal a „Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” elnevezésű pályázatából 
rendezett kiállításmegnyitó és díjátadó ünnepségét.

Széphegyi László, a Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd röviden megemlékezett nagynevű elődjéről, 
Ráday Mihály elnök úrról, aki 2021. júliusában hunyt el. Ezt követően Éder Katalin, a Budapesti Történeti Múzeum Vár-
múzeumának igazgatónője nyitotta meg a 8-18 éves gyerekek képzőművészeti alkotásaiból válogatott kiállítást. A Szövet-
ség 1991 ősze óta minden évben meghirdeti pályázatát, melyre az ország számos településéről és határainkon túlról is 
több száz, majd több ezer írásos és képzőművészeti alkotás érkezett be. Sajnos a covid járvány miatt a 2019-2020. évi 
pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és kiállítására nem kerülhetett sor, ezért a 2020-2021. évben meghirdetett pá-
lyázattal együtt, a mostani rendezvényen ismertették a korábbi díjazottak elért eredményeit, melyek okleveleit és könyv-
jutalmait Pinczésné Kiss Klára választmányi tag, az ifjúsági tagozat vezetője adta át a résztvevő jutalmazottaknak, akik 
Tapolcáról, Debrecenből, Várpalotáról, Mohácsról, Zircről, Törökszentmiklósról, Martfűről, Nádasladányból, Badacsony-
tomajból, Monostorapátiból, Kazincbarcikáról és Budapestről érkeztek az ünnepségre. A több mint 350 díjazott sajnos 
teljes létszámban nem tudott a rendezvényen részt venni, így a szombathelyi, bátonyterenyei, tímári, süttői és erdélyi stb. 
diákok részére egyéb úton kerülnek a jutalmak átadásra.

A Budapesti Történeti Múzeum külön ajándéka a gyerekek számára egy idegenvezetéssel egybekötött várlátogatás volt, 
mely emlékezetessé és különlegessé tette valamennyi résztvevő számára a napot. 

Pinczésné Kiss Klára
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https://drive.google.com/drive/folders/1bVcG8CRFcB3YewSNxObtdgiV1-pVNhBA?usp=sharing

Ráday Mihály temetése 2021.08.30.
Kedves Misi!
Nehéz szavakat találni, pedig számunkra mindig ez volt a legkönnyebb…Mennyit beszélgettünk az 
elmúlt évtizedekben és mennyi mindenről! Már csak mi beszélünk Hozzád, de a válaszaidat mégis 
halljuk.
Emlékezünk a szavaidra, mert az volt a legnagyobb fegyvered, arra mindenki felkapta a fejét és 
odafigyelt. Helyettünk és értünk beszéltél, mindig kimondtad azt, amit mindannyian szerettünk vol-
na, vagy nem mertünk kimondani mert féltünk, vagy nem volt hozzá tehetségünk. Egy ország figyelt 
rád, ha megszólaltál! Hihetetlen ereje és eredménye volt a szavaidnak. 
Eredményeidet és elismeréseidet bőven sorolták és méltatták az előttünk szólók, de nem lehet 
megmondani, hogy hány nemzeti értéket mentettél meg és hány embert ösztönöztél arra, hogy 
fogjon össze és szűkebb közösségében tegyen ezekért az értékekért. Hitet és tudást adtál az em-
bereknek.
Mondjuk ki bátran, tanító mester voltál, mi pedig talán jó diákjaid!
Tanítottál Kézdivásárhelyen Etelka néni fotóműtermében, a temetőkben a 48-as katonasíroknál, 
országos találkozóinkon, a városvédő ifjúsági táborokban, esti beszélgetéseink alatt és tulajdonkép-
pen mindig. Nekem külön szerencsém volt, hogy a „szemeszterek” mellett a személyes barátság is 
összekötött bennünket.
Legutóbb a választmányunkban összeültünk az „öregdiákokkal”, de nehéz volt szavakat találni, mert 
az osztályfőnök nélkül már nem úgy mennek az órák, mint addig, üres volt a katedra.
Országos találkozóinkat végig kísérte egy Nyíregyházán faragott fontos tárgy, egy vándorbot, amit 
minden évben Te adtál tovább éves őrzésre a következő településnek az alábbi szavakkal:

„legyen mire támaszkodni, 
  legyen mivel kéregetni /a rendezvény megtartásához/
  legyen mivel védekezni /ha szükséges/”.

Ezt a nehéz botot most örökre ránk bíztad, nekünk kell tovább őrizni, továbbadni, vagy használni, ha    
szükséges. Értékes, de nem könnyű örökség, mert rákerült egy fekete szalag.
Kedves Misi!
Nehéz szavakat találni, pedig számunkra mindig ez volt a legkönnyebb…Mennyit beszélgettünk az 
elmúlt évtizedekben és mennyi mindenről! Már csak mi beszélünk Hozzád, de elfogytak a szavak.
Búcsúzom Tőled a Város-és Faluvédő Szövetség apraja és nagyja nevében
Legyen Neked könnyű a föld, nyugodj békében!                

Budapest 2021 augusztus 30.                                              

                                                                                                             Kerner Gábor

A temetésen készült fotók a fenti linkre kattintva érhetőek el.
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Hírek Kárászról

Hírek Várpalotáról

https://drive.google.com/file/d/17n8g3TPMST4siPj_12gU16xVoG7X4UQi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fyPLGH4I8K5p9-z4Zdxl-gakWlbf4x9T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CpXVD_fmGeKDLrcCmAKhTzDtfeMplwxc/view?usp=sharing

ICOMOS hírek

Hírek Partiumból, Nagyváradról
https://drive.google.com/file/d/1MbvMiUIJ2JaS7XLE8lO4-KVh3h6RJEDO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vtQ6f69LMSQE7HoUOguJN9F_6VGn_XTt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gXooUAKbsw8-Rucqw_rhA54cdrmy07us/view?usp=sharing
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Hírek Ceglédről
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Képek a 2021. évi Torockói Ifjúsági  Örökségvédő Táborból

Fotók: Pinczésné Kiss Klára
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FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
VÉDELMÉÉRT

2021 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2022.
8 éves kortól 18 éves korig

Mint 31 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak:
MELYIK AZ A NEVEZETES, SZERINTED MEGŐRZÉSRE MÉLTÓ ÉPÍTETT VAGY 
TERMÉSZETI ÉRTÉK, CSALÁDI EMLÉK VAGY TÁRGY A KÖRNYEZETEDBEN, 

TELEPÜLÉSEDEN, AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A BARÁTAIDNAK IS 
SZÍVESEN MEGMUTATNÁL? VOLT-E KÖRNYEZETEDBEN OLYAN SZEMÉLYISÉG, 

AKI AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET SZELLEMI ÉS TÁRGYI EMLÉKEIT, 
ÉRTÉKEIT GAZDAGÍTOTTA? ÍRD MEG, FOTÓZD VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, MI A 

LEGJOBBAKAT KIÁLLÍTJUK!
A DÍJAZOTTAKNAK KÖNYV ÉS EGYÉB AJÁNDÉKTÁRGYAK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA

A FŐDÍJASOK EGY REMEK CSAPATBAN ÉRDEKES ÉRTÉKMEGŐRZŐ MUNKÁBAN 
VEHETNEK RÉSZT NYÁRON A RÁDAY MIHÁLY VÁROS- ÉS FALUVÉDŐ SZÖVETSÉG 
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. Fontos követelmény a dolgozatokhoz felhasznált források felsorolása! 

A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával készülhetnek. (max A/2 méretig)
 Makettek benyújtására nincs lehetőség.

 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: 2022 március 31.
                         Címünk: Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség

  1126 Budapest, Böszörményi út 13. földszint 5.  
Az irodában személyesen is átvesszük a pályázatokat előzetes egyeztetés szerint 2022. március 31-én 20.00 óráig 

, postán – postabélyegzővel igazoltan – 2022. március 31-én 24.00 óráig kérjük feladni.
A beérkezett pályaművek  a Szövetség tulajdonát képezik,  visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján 

lehetséges.
A pályázatok értékelésére  2022 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség és a legjobb pályamunkákból 

összeállított kiállítás ezt követően
 lesz Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban.

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Szövetség irodájában
Tel.: 06-20-771-21-75, illetve e-mail-en: hungarianostra.iroda@gmail.com elérhetőségeken.

Ifjúsági pályázat 2022
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Felhívás Tagegyesületeknek

Millisits Máté írása a PestBuda online magazinban

Az Animatiqua animációs stúdió szeretné bemutatni az egész ország területén, az  eltűnt épített 
örökséget, maximum 3-4 perc keretén belül, ehhez a munkához keresnek kapcsolatot, segítséget, 
ahol lehetnek helytörténeti dokumentumok, fotók.
 1. projekt: Eltűnt kastélyok és kúriák. 
 2. projektünk: Eltűnt köz- vagy nagypolgári épületek a vidéki városokban.

www.animatiqua.com    

https://pestbuda.hu/

A teljes írás a fenti linkre kattintva érhető el
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Nemzeti Panteon Alapítvány és a Tagegyesületek

A Nemzeti Panteon Alapítvány célja -  immár 30 éve – a  nemzeti emlékhelyek ápolása, a magyar 
vonatkozású kultúrtörténeti, tudományos és művészeti értékkel bíró sírok, emlékhelyek felkutatása, 
megóvása az egész világ területén.

Beletartozik ebbe az egyes városokért, településekért értékes munkát végző jeles személyek sírjainak 
felújítása, állagmegóvása, ezáltal is ápolva, megőrizve emléküket. 
Alapítványunk tevékenységét egyetlen, ilyen célra támogatást nyújtó,  civil szervezetként végzi az 
országban. 

Az alapítvány céljainak megvalósításáról a kuratóriumhoz benyújtott kérelem, vagy  pályázat alapján 
dönt. 

A Város és Faluvédő Szövetség Tagegyesületi közül már többen éltek a pályázati lehetőséggel, 
az évek során. 
2020. -ban támogattuk Tapolca, Várpalota, Jászberény, Szombathely, Békéscsaba, Gyula 
városok pályázatait. Minden esetben a Városszépítő / Védő Egyesületek  pályáztak.

A megvalósult munkák az alábbiak voltak:

Tapolcai Városszépítő Egyesület, a helyi Izraelita temető ledőlt sírköveinek
 – 138 db -  helyreállítására.  

Tapolca Egyesülete 2018-ban is nyert támogatást Miltényi József síremlékére.

Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület, a Szent István utcai alsó temetőben, 
3 neves személy: 
Dr. Révász Jenő, Mórocz Miklós, Dr. Rutsek Pál sírkövének felújítása, állagmegóvása.

Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület,    összesen  6  sírkő felújítása, állagmegóvása:
Újfehértói temetőben   5 sírkő
 Visontay János és gyermekei
 kőhalmi Horváth Gábor, Kálmán és Pál
 Réz Kálmán
 Kempelen Riza
 Sipos Orbán, és szülei  

Új temetőben 1  sírkő:
  Sismis Mihályné   szül.: Szendrey Franciska
(Szendrey Júlia nagynénje)
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Szombathelyi Városszépítő Egyesület,  Szent Márton temetőben található 6 síremlék felújítása, állag-
megóvása.   
Csermely Gyula
Kőrössy Tamás
Knebel Jenő
Dr. Erőss József
Kelemen István
Farkas István
Szombathely Egyesülete 2019-ben is részesült támogatásban:  Bárdos Alice, kiemelkedő tehetségű 
hegedűművész, és tanár síremlékének felújítására.

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, a város 5 temetőjében, 
10 neves személy sírkövének felújítása, állagmegóvása.
Kastély úti temető: 
Vilim János sírja
 
Berényi úti (Felsővégi) temető: 
Dr. Szeberényi Gusztáv sírja
 Sztraka Ernő sírja
 Rosenthal Adolf sírja
 
Vasúti temető: 
Novák Dániel sírja
 Ádám Gusztáv

Ligeti temető: 
Berthóty István sírja
Fábry Károly sírja
Dr. Remenár Elek sírja

Bogárháti temető: 
Reök István sírja,  Munkácsy   - Lieb  - Mihály nagybátyja.

Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, Református Ó – temetőben lévő 
Ladics családi síremlék felújítása, állagmegóvása.

2021-ben is folytatódik a Tagegyesületek  pályázatainak támogatása:

Tapolca,   „Tisztelet az ősöknek”
Csendes (Csöndes) kripta felújítása, állagmegóvása
Dávid János nyug. cs. és kir.huszárkapitány síremléke felújítása, állagmegóvása
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Mezőkovácsháza, Balogh György Honismereti Egyesület: a régi temetőben található négy sír: 
Bagyik – Görög kripta, Rózsa József esperes sírja, Kádas Mihály és felesége sírja, 
és  Hofbauer Dienes sírja felújítása, állagmegóvása.

Gyöngyös, Városszépítő és Védő Egyesület, a  Szent Bertalan templomban található Orczy epitáfium 
restaurálása.

Kiskunhalas, Halasi Múzeum Alapítvány , a Református temetőben 4  sírkő helyreállítása, állag-
megóvása.

Két ismeretterjesztő kiadványt is támogatunk, ebben az  évben:

Bozó László „A kevermesi temető története” 

Bajai  Városvédő Egyesület  „A bajai temetők története” 

Értékmegőrző együttműködésünket folytatva, továbbra is várjuk a pályázatokat !

Budapest, 2021. szeptember 16.                                    

                                                                                                                       Vándor Éva

www.nemzetipanteon.hu.
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Városvédők Hírlevele
A Ráday Mihály

A Város -és Faluvédő Szövetség -Hungaria Nostra- időszakos  elektronikus kiadványa
Felelős kiadó: Széphegyi László elnök

Szerkesztik: Tihanyi Károly és a tagegyesületek
                          hungarianostra.iroda@gmail.com, www.hungarianostra.hu

Működésünket és programjainkat  a Lechner Tudásközpont  
pályázati támogatásával valósítjuk meg.


