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Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXVIII. Országos 
Találkozója-és Szakmai Konferenciája (Debrecen) visszatekintés

https://www.youtube.com/watch?v=8eF5mXWJz8Y&feature=share&fbclid=IwAR3HVqfvRd2zsaoppOP_uHR77rz53v-xtus0gLP2uLGyl9KCZYzCKdgmsto

A linkre kattintva egy video látható a találkozó legjobb pillanatairól: 

A vándorbot

Ráday Mihály és Karácsonyi György

Halász Lajos operatőr videója



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 1.szám 

2

Szövetségünk XXXIX. Országos Találkozójának és Szakmai Konfer-
enciájának házigazdája idén a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő 
Egyesület. Az Országos Találkozó tervezett időpontja: 2020. július 2.-4.-
ig. Részletes program még egyeztetés alatt.

Tavasszal tartandó Közgyűlésünkig várjuk Tagegyesületeink  hivatalos jelentkezését, ki 
veszi át a vándorbotot a Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2021. évi XL. 
Jubileumi  Országos Találkozójának –és Szakmai Konferenciájának megrendezésére.
Közgyűlés időpontja és helyszíne még egyeztetés alatt.

A Podmaniczky-díjra felterjesztő ajánlásokat is várjuk 2020. április 30.-ig. a
hungarianostra.iroda@gmail.com e-mail címre.A díjakat minden évben az Országos 
Találkozó és Szakmai Konferencia  alkalmával adjuk át mindazon magánszemélyeknek 
és közösségeknek, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül, vagy 
azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturá-
lis örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében. Az ajánlásokat az alábbi 
forma szerint várjuk:
Maximum 1 A4 oldalban a méltatást, külön 4-5 soros rövid összefoglalót, valamint egy 
külön lapon a felterjesztett személy elérhetőségeit.
Név:
Postázási cím:
Telefon:
e-mail:
Természeresen az adatokat nem adjuk ki 3. személynek, az adatvédelmi törvény szerint 
kezeljük. 

Fülöp Róbert polgármester és Babud László elnök a vándorbot átadása után (a fotón jobbra)
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Hírek Várpalotáról
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Tiszta, virágos Várpalotáért !

A várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület 2020-ban ünnepli fennállásának 
30 éves évfordulóját. A kezdetek után hamarosan bekapcsolódott a nemzetközi 
környezetszépítő mozgalomba, s immár 25 éve szervezi azt.

Az alapító tagok közül többen a Közüzemi Vállalatnál dolgoztak, így kezdetektől 
ez a vállalat lett a legfőbb támogató partnerünk, gazdasági segítőnk: hozzájárult 
a növényvásárlási utalványokhoz (200 000 Ft), okleveleket, háztáblákat készítte-
tett, még a zsűrizést is  többször az épületében tartottuk.
2015-ben az egyesület évkönyvében még így írtam erről:
“Hosszú múltra visszatekintő jó kapcsolatunk töretlen.”

Az egyesület sokrétű tevékenységében a virágos mozgalom jelentős helyet ví-
vott ki magának. 

S z e r v e z é s 

1.,Márciusban évadnyitó gyűlésen ismertetjük az évi programot, ütemtervet, el-
várásokat. Néha székekre kitett válaszvariációkból próbálunk a pályázókkal vé-
leményt cserélni.

2.,Plakátokat helyezünk el a város forgalmas részein :piac, fodrászat,könyvtár  
stb ..ezek szintén a tájékozódást segítik.

3.,Pályázati Adatlappal lehet nevezni,ezek nyomtatott változatát a könyvtárban 
és az önkormányzat portáján helyezzük el(néha több helyen is).Lehetővé tettük 
az e-mail pályázatot is, sőt a helyi Várpalotainfó c. újságból kivágott lappal is 
nevezhetnek.

    
4.,Kategóriák
Hosszú évekre visszatekintve ez a 3 kategória biztosan szerepelt minden évben:
-Családi házak utcafrontja, előkertje
-Társasházak környezete
 - Intézmények, vállalkozások környezete(homlokzat, utcafront)
Az ablakdíszítést az évek múlásával beszámítottuk ezekbe a kategóriákba.

Próbálkozásaink:
     Nagyobb egységek pl.”Virágos utca” kategória is volt  már,  ahol az 1. évben 
évben 5 szomszédos portának
kellett szerepelnie, a következő években növelve azt. Megvalósult, de jutalma-
zása elakadt.
       2019-ben “Közterület gondozása” címen új kategóriát hirdettünk meg. Egy 
17 éves fiú vállalta fel egy addig elhanyagolt utcai növénysziget megváltoztatá-
sát. Óriási érdeklődés kísérte hétről hétre a bokrok metszését, formázását,új 
növények betelepítését, s aztán az egyre színesebb virágnyílást. A fiú nagyon 
népszerűvé vált, mert a facebookon rendszeresen közzétettük a változást.
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5., Fotózás

Általában június első felében járjuk végig a pályázók területeit. Ez kb. 8-10 napot 
vesz igénybe, mert 6 városrészbe megyünk. Volt idő, amikor 130 egymástól mesz-
sze eső területet kellett felkeresnünk, s az időjárás is közbeszól.
Nem biztos,hogy a kert akkor van pompájában,amikor ott járunk. Ezért lehetővé 
tettük, hogy a pályázók képeket küldjenek hozzánk. Bemutatjuk őket a faceboo-
kon, hogy a többieket inspiráljuk, vagy csak gyönyörködtessük a városlakókat.
          A képekkel ezután még sok munka lesz, válogatni kell a zsűrizésre, város-
részek, személyek szerint mappázni.

6.,Zsűrizés

Már 2013-tól szakemberekkel erősítettük a zsűrit. Virágboltosok, virágkötők, vala-
mint városunk elismert 2 kertészetének vezetőivel egészítettük ki a civil vélemény-
formálókat. (Liget Sziget Faiskolai Áruda, Rotter Kertészet)
        A két kertész- Maternik Zsolt és Rotter Ádám -
-növényvásárlási utalvánnyal is támogatja a mozgalmat
(25-25 000 Ft), ill. a téli hónapokban színes vetítéssel összekötött ismeretterjesztő 
előadásokat tartanak a pályázóinknak. Téma volt már: Rózsa- a virágok királynő-
je,Árnyékkedvelő- szárazságtűrő növények,Virágágyás szegélyek, Színösszhang,  
Metszés a díszkertben, Növényvédelem...stb
       Elméleti ismeretekkel is  segítjük felkért előadókkal a tervezgetés
időszakát,a tavaszi és nyári környezetszépítő munkát.
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7., Értékelés
Ősszel kerül erre sor meghívott partnerek,városvezetők, s a helyi TV jelenlétében a 
Thury-várban. Ilyenkor folyamatos vetítés közben osztjuk ki az okleveleket,háztáb-
lákat ,vásárlási utalványokat, s minderről beszámolnak a helyi hírforrások is.

                       2016-ban az eddigi rendszer felbomlott!
Korábbi partnerünk- a Közüzemi Vállalat- minden előzmény nélkül a kapcsolatunk-
ból kilépett, s az internetről értesültünk arról, hogy az önkormányzattal közösen  
önállóan hírdetett meg egy ingyenes növényültetési pályázatot 2 millió Ft értékben.
Tájékoztatás nem előzte meg! Az ötlet jó, az eljárás bántó volt. 
Az előző évben még  így írtam az évkönyvünkben:
“Hosszú múltra visszatekintő jó kapcsolatunk töretlen.”

Hogyan tovább?
Nekünk növényvásárlási utalványokra a 2 kertész 50 000 Ft-ja maradt! A város-
ban egyszerre 2 pályázat létezik szinte azonos szöveggel és kategóriákkal, csak a 
nagyságrendek különböznek!
Mindenki összezavarodott, a pályázók különösen.
Új irányelvek kellettek..

Mi is a munkamegosztás ebben a helyzetben?
    -  A Közüzemi Vállalat és az önkormányzat közös ,csak interneten megjelenő pá-
lyázatán ingyenesen lehet növényekhez jutni. (Beérkezési  sorrend számít, 2019-
ben már 1,5 nap alatt kimerült a keret!) A pályázókkal nem foglalkoznak többé.

     -A mi módszerünk: n é p s z e rű sí t é s, n y i l v á n o s s á g 
A benyújtott pályázati területeket végigjárjuk, fotózzuk, értékeljük, népszerűsítjük 
városban.
2016 telén létrehoztuk a “V i r á g o s   Várpalotáért” közösségi oldalunkat a fa-
cebokon.Ide teszünk fel minden képet, s a városlakók láthatják, kik és hol, milyen 
minőségben tevékenykednek a városunk szépítésén. (A nevezőlapon engedélyt 
adnak erre.)
Népszerűsítjük a  pályázóinkat, akiket kezdenek más szemmel nézni az addig kö-
zömbös lakótársak, az utcában élők. Váltanak velük néhány kedves, léleksimogató 
szót, s a magányos, idős embernek máris örömet szereztek. A képekre reagálnak 
más városrészben élők,  beszélnek róla, figyelmesebben, érdeklődőbben járnak 
az utcán.  A pozitív példa terjedni kezd, új és új nevezőink lesznek. 
           Ez a célunk: Aktív,öntevékeny,lokálpatrióta városközösség, akik nemcsak 
kritizálnak, de tesznek is az élhetőbb, szebb lakókörnyezetért. 
Az oldal népszerű,Várpalotán kívül Magyarország sok településéről követik, sőt 9 
külföldi országból is. Nyilván honfitársaink.

Elismerések, jutalmazások
Itt is újítást vezettünk be. Létrehoztuk a Városszépítő Díjat, ami hosszú évek kima-
gasló környezetszépítő munkáját koronázza meg. Az újszerű háztáblához kerámia 
szobrocska jár, ami az egyén otthonának a dísze lesz. Ezeket  nagy nyilvánosság 
előtt, a Palotai Napokon adjuk át, ezzel is növelve értékét.
Akik ezt megkapják, örökös városszépítőink maradnak. Pályázat nélkül fotózzuk 
területeiket, s mutatjuk be  a “Virágos Várpalotáért” oldalon. Ezzel az elismeréssel 
zsűrizési jogot is nyernek, így a döntéshozók köre szélesedik.
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Pályázóink száma egyenletesen emelkedett 2015-ig (74-82-97-108-130),az új rend-
szerrel visszaesett 76-ra.Arra gondolunk,hogy a hiányzók  bizonyára növényeket 
ültetnek valahol, a másik pályázat jóvoltából. Nincs ismeretünk róla!

Meggondolandó: Együtt vagy külön eredményesebb a városszépítés? A célunk 
ugyanaz!!!
Jó hír, hogy az oldalunkat egyre többen látogatják, s a  környezetszépítés érdekel-
ni kezdi a városlakókat!

                                                Horváth Józsefné
                                                   elnökségi tag 
                                                      szervező             
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Bolyky Zoltán okleveles bányamérnökre emlékeztünk.

A Városszépítő és- védő Egyesület és a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület- kö-
zös szervezésében - 2020.január 21-én 14,15 órai kezdettel a várpalotai Alsóvárosi temető-
ben megemlékezést tartott.
Bolyky Zoltán, 1918-ban született a Borsod megyei Bolyok községben.
A József Nádor Műegyetem Bányamérnöki Karán, 1942-ben szerzett bányamérnöki okle-
velet.
1957.márciusában a Várpalotai Szénbányászati Tröszt főmérnökének nevezték ki.
Bolyky Zoltán trösztfőmérnöki ideje alatt a várpalotai szénbányászat termelése 40%-os 
emelkedést ért el. Ez a teljesítmény, igen jelentős erőfeszítéseket követelt meg a vállalat 
dolgozóitól. Bolyky Zoltán a kimondottan bányászati tevékenysége mellett sokat tett Vár-
palota város építése és szépítése érdekében is.
Szakmája iránti elhivatottságát bizonyítja az is, hogy teljes pályafutása alatt tagja volt az 
OMBKE                                                                                                                                          
Az eseményen jelen volt másodszülött fia, Dr. Bolyky László és ifj. Bolyky László az uno-
ka is. A rá emlékezők között a szakma képviselői közül megjelent Szakály Miklós egyko-
ri főmérnök, Huszár József okl. geológus mérnök, Dr. Buzási István okl. bányamérnök, 
Domján István bányamester, Koczor Zoltán az utolsó várpalotai bányamester, Lábas István 
frontmester és mások. Az emlékezést kezdeményező városvédők elnöksége tagjai között 
jelen levő - Petrovics László elnök, Leszpuch János alelnök, Rigó László titkár, P.Forgács 
Zsuzsanna és Móri Sándor nevében az - egyesület elnöke köszöntötte a jelen levőket. 
Az együttérzést, a tiszteletadást hangsúlyozta az elnök a sokak számára már elfelejtett 
műszaki szakember és felelős bányamérnökre való megemlékezéssel. Bevezetőjében az 
esemény előkészületeiről és történetéről szólt. Majd így folytatta: 
„ Mai viszonyaink között, amikor sokszor hallunk, durva beszédről, gyűlölködésről, emberi 
kapcsolatok torzulásairól, illik megállni és tisztességgel emlékezni is. Teszem ezt azért- ta-
lán korom engedélyével - mert véleményem szerint, súlyos tévedés az, hogy nem tudnánk 
egymással együttműködni, ha kell barátként és nem ellenségként viselkedni, hisz anyaföl-
dünk erre hív és szólít fel mindnyájunkat.”

1963. január 21-én bekövetkezett halála súlyos veszteség volt a helyi szénbányászatnak.
 A város lakói és a palotai bányászok nagy részvéte mellett kisérték utolsó útjára.
A megemlékezés a Bányász Himnusz közös énekelésével zárult.
Egyesületeink tisztelgése és elismerése az, hogy emlékeztünk rá.

Várpalota, 2020.01.28. 

                                                                                              Petrovics László, elnök   



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 1.szám 

9

Hírek Ceglédről

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hungaria Nostra 2019 évi országos rajz
pályázat helyi kiállítására, Cegléden. Részletek a lenti meghívón:

A tavalyi díjátadó fotói

Ráday Mihály a VFSZ elnöke
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Békássy Csaba,  valamint  Dr. Ostorharics-Horváth György 2019. évi Podma-
niczky-díjasok sajnos  nem tudtak részt venni tavaly Debrecenben a 2019. évi 
Podmaniczky-díj átadó ünnepségen. Így a díjakat utólag, a Szövetség buda-
pesti Irodájában vehették át Szövetségünk elnökétől Ráday Mihálytól. 

A díjakat az alábbi tevékenységükért nyerték el:

Békássy Csaba 

A Budapesti Városvédő Egyesület közlekedési csoportjának vezetője immár több mint két 
és fél évtizede. De a városi közlekedéstől függetlenül minden egyesületi ügyben készség-
gel állt rendelkezésre. Szívvel-lélekkel okította a fiatalokat, tetemes részt vállalt az ifjúsági 
vetélkedők szervezésében, lexikai ismereteivel lenyűgözte a várostörténetre fogékony ki-
sebb-nagyobb gyerekcsapatokat. Számos rendezvényt, kiállítást is kezdeményezett. 
Lakóhelyén, Zuglóban majdnem harminc éve titkárként szervezi az örökségvédő, hagyo-
mányőrző és -teremtő egyesület, a Herminamező Polgári Köre-1990 munkáját. Több kö-
tet szerkesztője, a Zuglói Füzetek sorozatban megjelent “Tömegközlekedésünk története” 
című könyv szerzője.

Dr. Ostorharics-Horváth György 

Főorvos a dénesfai Cziráky-kastély történelmi falai között a kapuvári kórház dénesfai pszi-
chiátriai osztályát már több mint harminc éve vezeti.
A főorvos úrnak vezetőként jelentős kezdeményező szerepe volt abban, hogy felújították a 
Cziráky-kastélyt, hitvallása szerint a helyreállítással kialakított kulturált körülmények és az 
általuk gondosan kezelt park a sok különleges növénnyel lehetővé teszi, hogy az osztályon 
kiváló munkát végezzenek munkatársai.
Szeretettel gratulálunk nekik ez úton is, és a többi Podmaniczky-díjasnak is.

Ráday Mihály dedikálja a “Városvédő beszédek I-II” kötetet
Dr. Ostorharics-Horváth Györgynek

Ráday Mihály átadja a díjat Békássy Csabának Ráday Mihály és a kitüntetettek, Békássy Csaba és
Dr. Ostorharics-Horváth György

Ráday Mihály átadja a Podmaniczky díjat
Dr. Ostorharics-Horváth Györgynek
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Pályázatok, egyebek  
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2020-ban ismét indul a Várépítő pályázat, terveink szerint márciusban 
kezdődik a jelentkezés. Örömmel tudatjuk, hogy megújult és tesztelés 
alatt áll a pályázat honlapja, ami még egyszerűbbé teszi majd a jelent-
kezést és tájékozódást: https://varepitopalyazat.hu/

AZ ICOMOS HÍRADÓ LEGUTOLSÓ SZÁMÁT ERRE A LINKRE KATTINTVA 
OLVASHATJÁTOK:
http://www.icomos.hu/datas/hirado/Hirado%202019%20december.pdf

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 
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A Budapesti Városvédő Egyesület Irodájában megvásárolhatóak 20 % kedvezménnyel.
Előzetes egyeztetés Jeney Attila BVE titkárral: attila.jeney@gmail.com 

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei 1-2. (a 3.kötet hamarosan) 

Az IPM ( Interpress Magazin) februári számában Ráday Mihály a Lónyay utca 29. ről ír

Ráday Mihály a VFSZ elnöke

1999-ben, amikor először szóltam a televíziós képernyőkön erről a kis ferencvárosi házról, éppen üresen állt, s 
új gazdára várt. Azóta többször gazdát cserélt, de megvan! Ha nem is pontosan úgy, mint ahogy otthont adott az 
építtetőnek és családjának egykoron. 1963-ban már kiadták rá a bontási engedélyt. Aztán kivártak – szerencsére, 
a Műegyetem építészettörténet-professzora, Szentkirályi Zoltán és munkatársai pedig rövidesen elkészítették a 
ház tudományos felmérését, dokumentálását.

 

Nemcsak a műemlék ház remek, a története is. A házat ugyanis az egykori Két Nyúl utca 71. szám alatt egy norvég 
ács építette, bizonyos Gregersen Gudbrand (másutt Guilbrand), aki ugyanabban az évben, 1824-ben született, mint 
Podmaniczky Frigyes

Ráday Mihály Szövetségünk elnöke és családja szervezésében az idén 32. alkalommal emlékez-
nek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról 2020. március 15.-én 15.00 
órakor Kovács J. sírkövénél, Budapest, XII. ker.  Pethényi út- Sárospatak út sarkán. Mindenkit 
szeretettel várnak!

A tervek szerint a márciusi számban a Csepeli Munkásotthon, az áprilisi számban a keszthelyi Amazon szállóról
szóló írások olvashatók majd.
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Gyászhír

Szomorúan tudatjuk ez úton is, hogy 2019. decemberében sú-
lyos betegség miatt elhunyt Török Sára, a Nemzeti Panteon 
Alapítvány titkára. Temetése 2020.Január 23-án volt a Rákos-
palotai temetőben.

A Nemzeti Panteon Alapítvány pontos címe:

Nemzeti Panteon Alapítvány 
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Török Sára, a Nemzeti Panteon Alapítvány elhunyt titkára
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KEDVES EGYESÜLETI VEZETŐK!

ISMÉTELTEN SZERETNÉNK KÉRNI MINDENKIT,  AKI MÉG NEM KÜLDTE VISSZA 
SZÖVETSÉGÜNKHÖZ,  AZ EGYESÜLETI TAGNYILVÁNTARTÓ LAPOT KÜLDJÉK EL 
MIHAMARABB RÉSZÜNKRE  a: hungarianostra.iroda@gmail.com  e-mail címre.
(Köszönjük szépen! Akik már megtették tekintsék kérésünket tárgytalannak.)



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 1.szám 

17



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 1.szám 

Egyéb információk:
Tagdíjaink:

Község-Nagyközség: 1500 Ft/ év
Kisváros (20.000 Fő alatt): 5.000 Ft/év
Nagyváros (20.000 Fő felett): 10.000 Ft/ év
Megyei jogú város: 20.000 Ft/év

Átutalásukat az alábbi címre várjuk:

Város-és Faluvédők Szövetsége
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2.-4.
Bankszámlaszám: 10402166-21682104-00000000

KÉRJÜK AZ ÁTUTALÁSNÁL A  KÖZLEMÉNY ROVATBAN MINDEN ESETBEN FELTÜN-
TETNI A TELEPÜLÉS NEVÉT A KÖNNYEBB BEAZONOSÍTHATÓSÁG MIATT!

Kérjük, akik még nem rendezték befizetéseiket pótolják mihamarabb! Akik már megtették kö-
szönjük ez úton is, és tekintsék kérésünket tárgytalannak.

TAGEGYESÜLETEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK  A:
 www.pafi.hu 
Ingyenes országos pályázatfigyelő oldalt, ahol témakör és idő szerint is lehet keresni az aktuális pályázati ki-
írások között.

Köszönetet mondunk mindenkinek aki a Hírlevélhez anyagot küldött a következő Hírle-
velünkhöz 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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