
A Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) 

 XXXVII. Országos Találkozó és Szakmai Konferencia programja 

 

2018. július 12-14. (csütörtök- szombat) 

 

SZOMBATHELY 

 

 „Szombathely, Szent Márton és a segítés városa” 

 

Kedves Tagegyesületek, Településvédő Barátaink!  

Szombathely városa és a Szombathelyi Szépítő Egyesület szeretettel hív és vár Benneteket  a 

Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra)  XXXVII. Országos Találkozójára és a 

Szakmai Konferenciára. 

Jelen levelünk egy általános tájékoztató, célja az érdeklődés felmérése, melyet később egy 

részletes programot tartalmazó levél követ. 

Mellékletként csatoljuk a jelentkezési lapot, melyet június 04-ig kérünk visszajuttatni a 

szepitoegyesulet@gmail.com e-mail címre, vagy  

a Szombathelyi Szépítő  Egyesület, 9700 Szombathely, Ady tér 5. postacímre. 

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és igazoljuk vissza. A 

visszaigazolást követően a részvételi költséget (regisztrációs díj - 2500,-Ft és étkezési díj) 

kérjük legkésőbb június 15-ig  a Szombathelyi Szépítő Egyesület  

12094507-01603025-00300008 számú  a Raiffeisen Banknál vezetett számlájára átutalni. Az 

utalásnál a megjegyzésbe kérjük beírni az egyesület, amennyiben ő az utaló, ha valaki 

magánszemélyként utal, akkor a saját nevét.   

 

A szállásfoglalást és fizetését a mellékelt tájékoztató alapján tudjátok intézni. A kollégium 

vezetője szívesen áll rendelkezésetekre! A szállásfoglalást nem egyesületünk intézi! 

Esetleges lemondás esetén – a találkozó előtt legkésőbb öt nappal- a visszafizetés a 

regisztrációs díj kivételével csak az étkezési költség vonatkozásában utalható vissza. 

 

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét, hogy akik nem a kollégiumi szállást veszik igénybe, 

hanem egyénileg intézik a szállást, azok számára nem tudjuk a rendezvények helyszíneire 

való eljutást biztosítani! 

 

Egyéb szállásajánlatok: 

 
www.booking.com/Szombathely/Szállások 

www.szallas.hu/Szombathely/Szállások 

www.trivago.hu 

 

 

mailto:szepitoegyesulet@gmail.com


 

2018. július 12. (csütörtök): 

11 órától Regisztráció és információ 

Helyszín: MMIK 9700 Szombathely, Ady tér 5. előcsarnok 

            Szállás regisztráció: ELTE SEK Pável Ágoston Kollégium II. 

            9700 Szombathely,  Ady Endre tér  3/A. 

 

           13.30-ig Ebéd- fakultatív  

14 óra: Város- és Faluvédők Szövetsége közgyűlése a szavazati joggal rendelkező 

szervezetek képviselői részére 

Helyszín: AGORA Művelődési és Sportház 

9700 Szombathely, Március 15. tér 5. 

14-16 óra: Városnéző séta a közgyűléssel nem érintett vendégeink számára 
(A sétát, amely az MMIK elől (Ady tér 5.) indul, Orbán Róbert tagtársunk vezeti, aki a város 

nevezetességeit mutatja meg vendégeinknek. Ekkor múzeumokba nem megyünk, mert ehhez 

nagyon rövid az idő, hanem a belváros és a Fő tér nevezetességei kerülnek megtekintésre). 

 

17 óra: Az Országos Találkozó és a Szakmai Konferencia megnyitója 

Helyszín: AGORA Művelődési és Sportház 

              9700 Szombathely, Március 15. tér 5. 

A megjelenteket üdvözli Bődi Lívia, a SZSZE elnöke 

Köszöntőt mondanak: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Város polgármestere  

    Ráday Mihály, a Hungaria Nostra elnöke 

                                  Parais István, az AGORA igazgatója 

 

17.30 – 18:00 óra: Könyvbemutató: 

A Szombathelyi Szépítő Egyesület története 1885 – 2015 című könyv újbóli  

kiadása alkalmából szervezett ünnepség 

Beszédet mond: Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Város polgármestere 

                           Bődi Lívia, a SZSZE elnöke 

                             

18:05 – 18:30 Szent Márton Városi Kórus koncertje 

 

18:45 óra: Svédasztalos vacsora  

     Helyszín: ugyanott, AGORA Művelődési és Sportház 

                                  9700 Szombathely, Március 15. tér 5. 

21 óra: Vissza a szállásra gyalog, illetve busszal (lehetőség lesz arra, hogy a kollégium    

                        közösségi terében még egy beszélgetés erejéig összegyűljünk). 

 

 

 

 

 

 

 

http://szombathelypont.hu/szallas/diakotthon-turistaszallo/elte-sek-pavel-agoston-kollegium-ii.256/#map


2018. július 13. (péntek):  

Reggeli a közeli iskola étkezőjében 7:30 – 8:30 között 

9 órától előadások.  

Helyszín: AGORA Művelődési és Sportház 9700 Szombathely, Március 15. tér 5. 

9.00 - 9.10  Bődi Lívia: az előző nap összefoglalója és a nap programja 

9.15 - 9.35  Vas megye épített öröksége - előadó: dr. Zágorhidi Czigány Balázs      

                       történész, a Vasvári Múzeum igazgatója (Vasvár) 

9.40 – 10.00  Szombathely, a 2000 éve lakott város - előadó: …………………    

10.00 – 10.20 Új informatikai lehetőségek örökségünk megismerésében - 

                        előadó:  

10.20 – 10.40  Kávészünet 

10.45 – 11.05  Szent Márton kultusz rejtőzködő értékei - előadó: Millisits Máté   

                         művészettörténész (Budapest) 

 11.10 – 11.30  Szent Márton Szombathely híres szülöttje -  

                        előadó: Orbán Róbert, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal  

                        Magyarországi Tanácsa elnöke (Szombathely) 

11.35 – 11.55  Örökségvédelem helyzete 2018-ban………………………………….. 

12.00 – 12.20 A szombathelyi villamos a népszerű emlékek tükrében -  

                       előadó: Spiegler Tibor helytörténész (Szombathely) 

A témakörök megnevezése és az előadók neve még egyeztetés alatt van!  

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

13 óra: ebéd  

14-16 óráig szekciókban folytatódik a tanácskozás 

Képző- és Iparművészeti szekció – vezeti Millisits Máté 

Előadás: A szombathelyi Szent Márton templom, látogatóközpont és temető 

Települési Arculat szekció – vezeti Kerner Gábor 

Előadás: Böjti Mária 

             Király József (Kecskeméti Városvédő Egyesület elnöke) 

Ifjúsági szekció – vezeti Pinczésné Kiss Klára 

 

16-16.30-ig a szekciók elkészítik ajánlásaikat 

16.30-16.45 a szekció elnökök összegzik ajánlásaikat 

17 órától sajtótájékoztató (Aki nem vesz részt a sajtótájékoztatón annak szabad program van a 

városban, vagy vissza lehet menni a kollégiumba átöltözni.)  

18.30 óra: Indulás a szálláshelyről busszal a Polgármesteri fogadás helyszínére 

(egyeztetés alatt)! 

19 óra: Podmaniczky-díjak átadása  

 Jubiláló egyesületek köszöntése 

 Debrecen bemutatkozása  

Vándorbot átadás, 

 Polgármesteri fogadás.  

Pohárköszöntőt mond Dr. Puskás Tivadar Szombathely város polgármestere és 

Koczka Tibor alpolgármester 

          

22 óra Vissza a szállásra busszal, gyalog. 

                      (A programváltozás jogát fenntartjuk!) 



2018. július 14-én (szombat): 

Reggeli a közeli iskola étkezőjében 7:30 – 8:30 között 

 

9 óra: kirándulások indulása (a kirándulásra hidegcsomagot biztosítunk) 

   

1. útvonal: Jáki – templom? (felújítás végett egyeztetés alatt) 

2. útvonal: Kőszeg  

3. útvonal: Szombathelyi Zsidó Látogatóközpont és zsidó temető 

4. útvonal: Smidt Múzeum – Savaria Múzeum – Katonatörténeti kiállítás 

5. útvonal: városnéző séta  

 

A buszos kirándulásokat 45 fő feletti érdeklődés esetén indítjuk. Szombathelyre a buszok 12-

13 óra között érkeznek vissza. A 3. és a 4. útvonalra nincs megkötés a jelentkezők számát 

illetően. 

A kirándulás útvonalai módosulhatnak, ez esetben minden jelentkezőt értesíteni fogunk. 

 

Tudnivalók: 

A rendezvény központi helyszíne: AGORA Művelődési és Sportház 

                               9700 Szombathely, Március 15. tér 5. 

Szállás:  

1. ELTE SEK Pável Ágoston Kollégium I. 

9700 Szombathely,  Magyar László u. 1. 

2. ELTE SEK Pável Ágoston Kollégium II. 

             9700 Szombathely,  Ady Endre tér  3/A. 

 

Parkolási lehetőség a szálláshely mellett biztosított. 

 

Kérjük, hogyha bárkinek bármilyen ételallergiája (glutén, laktóz stb.) van, vagy vegetáriánus 

jelezze nekünk levélben, vagy telefonon, hogy ennek megfelelő étkezést tudjunk számára 

biztosítani. 

 

Bármilyen további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre! 

 

Elérhetőségeink: 

szepitoegyesulet@gmail.com 

 Bődi Lívia – 06-20/354-2602 vagy 06-30/908-0018 

           Dr. Melega Miklós – 06-20/558-1682 

 Kőszegfalviné Pajor Klára – 06-20/286-5806 

     

                                                        Szombathelyi Egyesület elnöksége 

       nevében: 

 

                                                                   Bődi Lívia  

                                                                               elnök  

http://szombathelypont.hu/szallas/diakotthon-turistaszallo/elte-sek-pavel-agoston-kollegium-ii.256/#map
http://szombathelypont.hu/szallas/diakotthon-turistaszallo/elte-sek-pavel-agoston-kollegium-ii.256/#map
mailto:szepitoegyesulet@gmail.com

