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FELHÍVÁS 
AZ ÉPÍTETT, RÉGÉSZETI ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG INGYENES BEMUTATÁSÁRA 

 
 

SZERETETTEL VÁRJUK MINDAZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK MEGNYITJÁK ÉRTÉKES, ÉRDEKES 
ÉPÜLETÜK KAPUIT A LÁTOGATÓK ELŐTT, LEHETŐLEG ÉPÜLETVEZETÉSSEL, VAGY TÖBB 
ÉPÜLETET BEMUTATÓ TEMATIKUS SÉTÁT SZERVEZNEK. VÁRJUK AZOKAT A SZAKEMBEREKET 
IS, AKIK VÁLLALJÁK, HOGY BEMUTATJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK A JELENTŐSEBB 
HELYREÁLLÍTÁSOKAT, RESTAURÁLÁSOKAT, VALAMINT AZT, MILYEN FOLYAMATOK 
SZÜKSÉGESEK AZ ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉHEZ, MEGÚJÍTÁSÁHOZ. VÁRJUK AZOK 
CSATLAKOZÁSÁT IS, AKIK AZT MUTATJÁK BE, MILYEN SZÁNDÉKOK, GONDOLATOK HOZNAK 
LÉTRE EGY-EGY ÚJ ÉPÜLETET, A JÖVŐ ÖRÖKSÉGÉT. 
 
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI A EUROPEAN HERITAGE DAYS MAGYARORSZÁGI 
ESEMÉNYSOROZATA, AMELYET IMMÁR ÖTVEN ORSZÁGBAN RENDEZNEK MEG ÉVRŐL 
ÉVRE. E HÉTVÉGÉN CSAK MAGYARORSZÁGON TÍZEZREK KEREKEDNEK FEL, HOGY 
VÉGIGLÁTOGASSÁK A SZÁMUKRA ÉRDEKES ÉPÜLETEKET, VAGY RÉSZT VEGYENEK EGY-EGY 
IZGALMAS SÉTÁN, PROGRAMON; HOGY VENDÉGLÁTÓK ÉS VENDÉGEK EGYÜTT 
ÜNNEPELJÉK AZ ÉPÍTETT, RÉGÉSZETI ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGET. 
 

JELENTKEZÉS 
2020. SZEPTEMBER 13-IG 

A http://oroksegnapok.gov.hu WEBOLDALON 
 
 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT, AZ ÖNÖK CSAPATÁT IS! 
 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI ORSZÁGOS KOORDINÁTORAI 
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C O N S E I L  I N T E R N A T I O N A L D E S  M O N U M E N T S  E T  D E S  S I T E S 

MŰEMLÉKEK ÉS MŰEMLÉKHELYSZÍNEK NEMZETKÖZI TANÁCSA 

ICOMOS 
 

TITKÁRSÁG / SECRETARIAT * H- 1113 BUDAPEST, Daróczi út 3. *  HUNGARY 
TEL: +36-1-2254-965 ; +36-1-2254-966 * E-MAIL: secretariat@icomos.hu 

 
 

 
 

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság nyilatkozata  
Tata épített-, és táji értékeit veszélyeztető szállodaépítésről 

 
Az ICOMOS a műemlékvédelem nemzetközi szakmai civil szervezete. Magyar Nemzeti 
Bizottságának feladata azoknak a nemzetközileg elfogadott és elvárt követelményeknek a 
képviselete, amelyek lehetővé teszik értékeink hiteles megőrzését. Itthon egyik feladata, hogy segítse 
értékeink megőrzését annak érdekében, hogy az utánunk jövő generációk is megismerhessék 
kulturális örökségüket. 
 
Ezért fogadtuk megdöbbenéssel annak az idegenforgalmi fejlesztésnek nevezett, túlméretezett, 
szállodaépítési programnak a hírét, amely megvalósulásával Tata történeti településképében 
helyrehozhatatlan súlyos kárt okozna! 
 
A táji-, természeti környezet és a barokk történeti település összefonódásának legkiválóbb példája 
Tata. Az Öreg-tó vízfelülete, a tó tengelyében megjelenő vár látványa, az Esterházy kastély és 
parkja, a korábbi Schweizerei helyére épült műemlék Lóistálló és természeti környezete, a 
vízimalmok sora és a történeti kertként elsők között védett Cseke-tó partján fekvő Angol-kert egy 
nagy egységbe szervezett összefüggővé komponált páratlan táji-, történeti együttest alkot. Ez az 
egész tájjal összhangban megjelenő együttes és a történeti település összefonódása olyan kimagasló 
európai kultúrtörténeti érték, ami méltán hozott hírnevet és elismerést városának. 
 
A több száz év alatt folyamatosan őrzött tájképi értékeknek védelme eddig minden tatai 
településfejlesztési program megkérdőjelezhetetlen alapja volt. Nem véletlen, hogy minden korábbi 
kor városvezetése értőn és féltve vigyázta fejlesztései során ezt a Tatának rangot adó különös értéket 
alkotó történelmi arculatot. A látványosan együtt élő történeti táj és a benne megjelenő építészeti 
elemek összefüggő harmonikus rendszert alkotnak. Ennek egyik fontos és meghatározó eleme a 
Lóistálló és ligetes környezete. Ezt tenné tönkre a helyhez méltatlan gigantikus szállodaépítés. Az 
egyensúlyban lévő természeti,- és műemléki környezettől erősen elüt a tervként bemutatott épület - 
tömege, kiterjedtsége és megjelenése révén nem csak a környezetben lévő műemlékekhez képest 
aránytalan építmény, hanem Tata városának kialakult léptékétől és beépítési rendjétől is teljesen 
idegen. Megvalósulása esetén Tata legfőbb értékében keletkeznek visszafordíthatatlan károk, a mai 
város saját történeti értékét semmisítené meg! 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága határozottan kiáll Tata épített-, és táji értékeinek védelme 
mellett, ezért az Öreg-tó partjára tervezett aránytalan, a helytől és környezetétől elütő tömegű és 
formavilágú tóparti szállodai beruházás előkészítésének - tervezésének azonnali leállítására szólít fel 
és a káros építés megakadályozását kéri Tatáért felelősséget érző minden döntéshozótól! 
 
Budapest, 2020. június 8. 
 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság nyilatkozata
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Hírek Tatáról

2. ábra A tervezett monstrum (forrás: regioregia.hu)

 

Öreg-tó vs. Avalon Lake

Tata veszélybe került. Ez a kedves dunántúli kisváros- egyedülálló adottságaival és 
szépségével, természeti és történeti értékeivel, régészeti és műemléki örökségével - kitüntetett 
vizes élőhelyként most segítséget kér. 

A tópart eddig érintetlen, védett részén
(Ramsari és Natura 2000 terület),
karnyújtásnyira a vártól és az
Esterházy-kastélytól, a gimnázium 
csodálatos épületével megkoronázott 
mésztufa magaslat előterében, az erdő 
ölelésében egy olyan monstre 
szállodaépítkezést terveznek, amely 
véglegesen megváltoztatja a város 
karakterét, életét. Ezzel végérvényesen 
elpusztítja az örökség említett elemeit.

Az Avalon szállodalánc által megálmodott tóparti helyszínt a barokk lóistálló épületének 
bekebelezésévelkívánják beépíteni. 
Alatta kétszintes mélygarázst, a hotel 
megközelítése érdekében pedig új utat
terveznek a védett erdőn keresztül.A
látványterveken a tóparti panorámában 
fák takarják el a hatalmas és egyébként 
önmagában is stílustalan épületet. A 
valóság azonban egy éveken át húzódó, 
intenzív környezetterheléssel járó 

barbár építkezés. A védett környezetről, az 
ősember-lelőhelyről, a hely sajátos 

geológiájáról, különleges felszínéről és a műemléki környezetről tudomást sem vesznek a 
tervek megálmodói.

Az önkormányzat - úgy tűnik - ki akarja szolgáltatni a helyet a befektetőnek, szajkózva annak 
kecsegtető ígéreteit. A város
(amely a Biodiverzitás magyar 
fővárosa címmel is rendelkezik) 
lakosságaazonban példátlan 
módon megmozdult: civil
kezdeményezések indítottak 
küzdelmet a hely megvédése 
érdekében. „Csapataink harcban 
állnak.”

1. kép A tatai Öreg-tó jelenlegi látképe

 

3. kép Az építkezés egyértelmű környezeti terheléssel járna
(elképzelt állapot)
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Hírek Mohácsról

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

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

Hírek Martfűről

http://www.icomos.hu/datas/hirado/Hirado%202020_2.pdf

A linkre kattintva olvasható az ICOMOS Híradó 2020. évi 2.száma

A linkre kattintva olvasható

A linkre kattintva olvasható

Krízispályázat megvalósulása a városi honlapon

http://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=254827#MIDDLE

http://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=254949#MIDDLE

135 éves a 130-as vasútvonal
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Hírek Ráckevéről

A szerbek, (a rác nemzetség) a XV. században telepedtek le a Duna 
mentén – többek között – a Csepel sziget déli részén, Keve településen 
is, így jött létre Ráckeve.
Ráckeve látképére tekintve az épületek fölé négy torony magasodik 
(balról jobbra); 
Keresztelő Szent Jánosról elnevezett római katolikus templom, a vö-
rös téglás református templom, a Nagyboldogasszony szerb ortodox 
templom és a Tűztorony.
A rácok – a mai Ráckeve településén - templomot építettek, amellyel 
1487-ben készült el, ez a Nagyboldogasszony szerb ortodox templom.
A török kiűzése után 1698-ban a győztes hadvezér Savoyai Jenő kapta 
jutalmul az egész Csepel-szigetet, 1702-ben fejeződött be az általa fi-
nanszírozott kastély építése. A városba német telepesek érkeztek. Ettől 
kezdve a város lakosságát három nemzetiség alkotta.

Fotók: Látkép, szerb ortodox templom, Tűztorony, Savoyai kastély

Óváry Gábor
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Kedves Barátaim, Kollégák, Tagtársaim és Ismerőseim !

A Várpalotai Városszépítő és- védő Egyesület jelenlegi elnökeként örömmel 
jelenthetem élünk - a világjárvány időszakában - egészségben és terveink 
szerint készülünk szervezetünk jubileumi évfordulójára emlékezve. Immár 
30 éve munkálkodunk, számos eseménnyel öregbítettük városunk jó hírét. 
Munkásságunk összefoglalását is hagyományainknak megfelelően tervezzük 
mások mellett, kiállítással és évfordulós kötetünk megjelentetésével. Szer-
encsénkre, bőven volt, van, miből meríteni. E jelentős feladatokhoz szükséges 
pénzforrások előteremtése is teendőink egyike. Néhány képkockával sze-
retném érzékeltetni mit is végeztünk, hol jártunk, mi módon járultunk hozzá 
a helyi értékek megőrzéséhez,aktívitásunkkal megnyilvánulva várossze-
retetünkért, egyesületünk fennmaradásáért , a jó ügyek tisztességes szol-
gálatáért.
               
                                                                           Barátsággal:
                                                                                              Petrovics László 
                                                                                                         elnök

Hírek Várpalotáról
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Egyesületünk a vírus járvány miatt  hagyományos március 15-i megemléke-
zését gróf Zichy Béla nemzetőr sírjánál szűk körben koszorúzással tartotta. 
Közgyűlésünket a vezetőség elnapolta, azonban az  elnöki beszámolót ema-
il-on  véleményezésre az elnökség tagjai email-on keresztül megkapták.
Tervezett regionális találkozónkat - május 28..-  meghatározatlan ideig elna-
poltuk.
Az éves programunkban tervezett  jubileumi rendezvényeinket reméljük sike-
rül megtartanunk.( szeptember,október, november hónapok) Így: egyesüle-
tünk történetét bemutató kiállítást, a virágos városért programunk értékelé-
sét,szervezetünk 30 éves fennállását reprezentáló kötetünk -  emlékkönyvünk 
bemutatását. Nem mondtunk le hagyományos őszi szakmai kirándulásunk 
meghirdetéséről sem, amennyiben a körülmények kedvezően alakulnak.
Május 29-én tartott elnökségi ülésünket az elővigyázatosság jegyében tartot-
tuk (képkockák mellékelve.)
Kívánunk valamennyi városvédős kollégának és szervezetnek jó egészséget.

                                                               Üdvözlettel: 
                                                                                Petrovics László
                                                                                            elnök
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Hírek a Bánságból
Mejelent a Partium, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság Honismereti Lapja

A teljes tartalom az alábbi linkre kattintva olvasható

            http://www.shp.hu/hpc/userfiles/vfsz/partiumi_es_bansagi_honismereti_lapja.pdf
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Podmaniczki-nap 2020
A Budapesti Városvédő Egyesület, a Város- és Faluvédők Szövetsége, a Vá-
ros- és Faluvédő Alapítvány, a Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata 
közreműködésével egy rövid kis ünnepség keretében megkoszorúzta báró 
Podmaniczky Frigyes emléktábláját.
Az ünnepségen, a Ferenczy István utca 12. előtt, közvetlenül az egészségügyi 
korlátozások feloldása után, a megszokottnál jóval kevesebben vettek részt. 
Sajnos elmaradt az ilyenkor szokásos konferencia is, mely a Podmaniczky-dí-
jasok fontos, évenkénti összejövetele, tanácskozása. A Város- és Faluvédők 
Szövetségének szokásos, országos konferenciája is úgy tűnik, csak ősszel 
lesz megtartva.    
Mindezek ellenére jó hangulatú eseményen vehettünk részt, melyről a BVE 
működése során először, online közvetítés segítségével igyekeztük tájékoz-
tatni a tagságot, az érdeklődőket. Természetesen idén is jelen volt a kerületi 
média, illetve az Egyesület fotósai is képes beszámolót készítettek az ese-
ményről, melyet alább láthatnak.
Szöllősi Ferenc pontosan 11 órakor köszöntötte a megjelenteket, majd átadta 
a szót Ráday Mihálynak, Egyesületünk örökös tiszteletbeli elnökének, aki a 
Főváros Közmunkák Tanácsa működésre jellemző megfontoltságra, tervsze-
rűségre, összességében a megfelelő módon történő fejlesztések szükséges-
ségére emlékeztetett a rakpartok, körutak, villamos közlekedés és egyebek 
tekintetében.
Elmondta, hogy Podmaniczky emlékét megfelelően sikerült gondozni, életé-
nek, munkásságának fontos helyszíneit sikerült olyan emlékhelyekkel megje-
lölni, mint Kutas László emléktáblája, amilyen előtt most is állunk. A szülőhá-
zát naplója segítségével azonosították…
Az ünnepi beszédet Surányi András elnök úr tartotta. Beszámolt Podma-
niczky származásáról, és arról, hogy került kapcsolatba az FKT-val… Min-
dig meglepő, ha valaki felsorolja Podmaniczky szerepeit, az intézményeket, 
melyekben szerepelt vállalt, műveltségét, irodalmi jelentőségét. Idézetekkel 
illusztrálta előadását. 
Dr. Czoma László a Város- és Faluvédő Alapítvány kurátora, a négy évtize-
de élő és megbecsült Podmaniczky-díjról beszélt, és a lehetőséggel élve, a 
mindenkori városvezetésnek ajánlotta, hogy annyi és olyan szeretettel, törő-
déssel, odafigyeléssel legyenek a város iránt, mint amilyennel Podmaniczky 
és munkatársai voltak.
Dr. Batári Péter a BLV Városfejlesztési Bizottságának elnöke Podmaniczky 
életművében fellelhető harmóniára hívta fel a figyelmet
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A teljes tartalom az alábbi linkre kattintva megtekinthető

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xeo2Yu-jI6A&feature=emb_logo
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Munkácsy Hatvanban
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A koronavírus-helyzet a márciusi megnyitót meghiúsította ugyan, de a szer-
vezők és a város vezetése azon dolgozott, hogy amint lehetőség adódik, 
megnyithasson a tárlat. A Pákh Imre gyűjteményéből összeállított Munká-
csy-festmények október 11-ig maradnak Hatvanban.
Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Bajkai István országgyűlési 
képviselő, a Munkácsy Alapítvány Kuratóriumának elnöke is. Beszédében ki-
emelte, hogy Munkácsy Mihály, aki békéscsabai asztalosinasként kezdte pá-
lyafutását élete és munkássága olyan fantasztikus világnagyságot képviselt, 
melyből a magyarok máig élő üzenetet vehetnek ki önmaguk számára.
Bajkai István, a Munkácsy Alapítvány Kuratóriumának elnöke is köszöntőt 
mondott a megnyitón
A 63 műtárgyból álló gyűjteményt tematikusan, illetve kronológiai sorrendben 
rendezték össze a termekben, így a festő különböző korszakai és művésze-
tét érintő hatások is jól nyomon követhetőek. A Hatvany Lajos Múzeumban 
láthatóak többi között az Ásító inas, az Önarckép és a Krisztus a sziklasírban 
alkotások is
A város polgármestere, Horváth Richárd elmondta, hogy Hatvan egy szép, 
fejlődő település, melyben aktív közösségi élet zajlik nagyszabású rendez-
vényekkel. Ezek a programok már nemcsak a helyieket szólítják meg, hiszen 
számos más városból érkeznek látogatók, s ez a kiállítás is egy ilyen fantasz-
tikus lehetőség.
A múzeumban a tárlatvezetéseket Millisits Máté a VFSZ titkára vezeti.
A kiállítás 2020.10.14-ig látható, ha a vírushelyzet nem szól közbe.
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Hírek Kecskemétről
Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Herman Lipót kiállítás a Tudomány és 
Művészetek Házában. A sok érdekességet bemutató tárlaton dr. Kriston Vízi 
József szakosztályelnök  köszöntötte a résztvevőket, majd ifj. Gyergyádesz 
László művészettörténész megnyitóját hallgathatták meg a résztvevők. A 
kiállítás augusztus 28-ig volt látogatható.
A kiállítást Millisits Máté a VFSZ titkára rendezte.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=4Mj9qyJP_jM&-
feature=emb_logo&fbclid=IwAR3YFNWZYwQDLinv6qKne5-VU2uK-

pET2W_e_QTSI6Gq7_ahVauqbKlp3kDo

A video a fenti linken tekinthető meg.
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Hírek Veszprémből

Hírek Várpalotáról

Veszprém megye területén a Magas-Bakony belsejében, Bakonybél gondo-
zott községben jártunk. A Bencés rend szellemisége ma is él.Látnivalói között 
az érdeklődők figyelmébe ajánlhatom: Szent Mauríciusz Monostort és Plébá-
niatemplomot, a bakonybéli kereszteket,a Borostyán- kút( Szent-kút) kápol-
nát és a stációkat
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Kiss Attila a Belgrád-rakparton lakik, rendszeresen jár a Gellérthegyre sétál-
ni, levegőzni. Miután egyre jobban irritálta a környezet állapota, mindenekelőtt az 
összefirkált padok és lámpák, és a sok-sok ínvázív, kúszó növény, mely lassú ki-
tartással tönkreteszi a lépcsőket, kőépítményeket, elhatározta, tesz valamit. 
Valahogy a Budapesti Városvédő Egyesület jutott Kiss úr eszébe, mely intézmény-
ben partnert látott elképzelése megvalósításában. A jól megtervezett, közös akcióra 
2020. július 31-én került sor egy kis létszámú, ám elszánt csapattal az Egyesület 
tagjai, önkéntesei és barátai részvételével. 
A falfelületek, kőkorlátok graffitimentesítést csak szakemberek tudják érdemben 
elvégezni, ezért felvettük a kapcsolatot a Budavári Önkormányzattal, a FŐKERT 
Zrt.-vel és a Budapest Galéria, Köztéri Művészeti Alkotások Osztályával, valamint a 
Fővárossal – a terület tulajdonosával.
Köszönjük mindenek előtt a FŐKERT Zrt. figyelmességét, hogy pontosan megírták, 
milyen festéket használjunk, mi mindenre kell vigyázni. Még két kolléga is megjelent, 
akik felügyelték az akciót, figyelmeztető táblát is hoztak, hogy ne legyen baj a fris-
sen festett utcabútorok miatt.
Őszintén szólva nagyon kemény munka volt a hőslégben a gyomlálás, csiszolás, 
festés, az ágak aprítása, a gyomok zsákolása, mely munkában nem csak a fiatal 
generáció tagjai vettek részt.

Takarítás a Gellért szobornál
Példaértékű
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Tisztelt Barátaink!

A “Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért”c. pályázatunk idei kiállítá-
sa a vírus járvány miatt a szokott időben elmaradt.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Budapesti Történeti Múzeum kész  fog-
adni a kiállítást, és a díjátadó ünnepséget 2020. október 10.-én szombaton tartjuk.
A kiállítást Gulyás Gergely a Misziszterelnökséget vezető miniszter nyitja meg.
Reméljük mindenkinek  kellemesen telik a nyara, és közben nem felejtkezik meg az 
épített és természeti környezetünk védelméről!
Jó munkát és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

                            Barátsággal:          
                                                           Ráday Mihály
                                                                 elnök

A “Fiatalok az épített és természeti 
környezet védelméért”c. pályázatunk idei 
kiállítása
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Katona Tamás ∙ Ráday Mihály
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III. Arcok és sorsok 
Hol sírjaik domborulnak…
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Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei

A r c o k  é s  s o r s o k

III

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

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

Ráday Mihály

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

Szerkesztette Csorba László

Az 1848/1849-es
forradalom 

és szabadságharc 
emlékhelyei

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

Könyvajánló
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Megjelent a Templomos könyvek sorozat két újab kötete. A könyvek 
megrendelhetőek, A Budapesti Városvédő Egyesület titkáránál, 
Jeney Attilánál: attila.jeney@gmail.com 
www.varosvedo.hu 

Millisits Máté - Protestáns Budapest
Megjelenés előtt...várható megjelenés: szeptember 26.
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Hírek Debrecenből
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Máris eltelt fél év, második alkalommal rendezzük meg a Debrecen házai 
közösségi beszélgetést 2020.09.07-én, hétfőn 17:00 órától 
a Méliusz Könyvtárban. Témánk a cívis lakóházak helyi védelme, 
Gajdos Csaba építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök előadásá-
val.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A történeti belváros egyre kevesebb értékes cívis lakóházának megőrzési 
és hasznosítási lehetőségeiről szeretnénk párbeszédet kezdeményezni a 
debreceniek, a házak lakói, az építészek, a döntéshozók és a befektetők 
között.

Az előadás után kötetlen beszélgetés keretében lesz lehetőség a tapasz-
talatok megosztására. Az egyik fő célunk, hogy aki egy cívis lakóházban 
szeretne lakni, vagy pedig a meglévő házát szeretné felújítani, megtalálja 
a lehetőségeket.
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Lapszemle
A HVG és 168 óra folyóiratokban megjelent írások Ráday Mihályról
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Gyászhír
Életének 80. évében elhunyt Kő Pál Kossuth-díjas szobrász, a nemzet művésze. 
Tudtátok, hogy Gyöngyösön ő készítette a Szent István szobrot és 1984-ben Károly Ró-
bert szobrát is?
Az Hirado.hu azt írja, hogy a szobrászművész a 80-as évektől tudatosan kereste azokat 
a feladatokat, amelyekben újraállíthatta az országvigyázó képmásokat. Szondi György 
drégelypalánki kőszarkofágja – fekvő páncélosvitéz-portréval a tetején – 16-17. századi 
magyar síremlékeket idéz.
A jórészt eltűnt középkori magyar szobrászat szellemében faragta meg Géza fejedelem 
és István király veszprémi kő domborművét és a vatikáni magyar kápolnában a három, 
Magyarországon is működött szent kőreliefjét.
Királyszobrai közül kiemelkedik Károly Róbert gyöngyösi oszlopszobra és III. Béla közöt-
tünk járó, méltóságos bronzalakja Baján. Egyik legismertebb műve az I. kerületi Szent 
György téren található kolduskapu – méltatta a művészt a Magyar Művészeti Akadémia.
Kő Pál szobrászművész, egyetemi tanár Perespusztán született 1941. június 2-án. Édes-
anyja után Pataki Lajosnak anyakönyvezték, de az iskolába már édesapja vezetéknevé-
vel, Maczky Levente Lajosként iratkozott be. A Kő Pál nevet 1961-ben vette fel.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1968-ban végezte el, mestere Somogyi József volt. 
A jászszentandrási katolikus templomba 1955-ben stációképeket készített. 1963 óta volt 
kiállító művész. A Képzőművészeti Főiskolán 1978 óta tanított (2000 óta Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem), 1991-től egyetemi tanár volt, majd 1992 és 1996 között rektorhe-
lyettes. 2009 óta volt az egyetem professor emeritusa.
Míves kisplasztikákkal indult szobrászatának az a gazdag vonulata, amelynek legfőbb 
jellemzője egyfajta ízes, érzékeny, néha groteszkbe hajló, kézműves szürrealizmus. Fi-
gurái a falusi gyerekkorból hozott különös meséit idézik.
Már korai szobrain jókedvű, pop-artos ötletek csillantak meg: Krisztus-arcú, hársfa Utca-
seprőjére piros csíkos mellényt festett, diófa Kossuthját sujtásos filcmentébe öltöztette, 
tollas posztókalappal szépen faragott fején, így lett belőle kicsit groteszk, népmesebeli 
„Kossuth apánk” – idézik fel a méltatásban.
Sajátos, kézműves szürrealizmusát 1976-ban átemelte első nagyobb köztéri munkájába: 
a mohácsi Történelmi Emlékhely hatalmas, festett, fém- és csontberakásokkal díszített 
fa sírjeleibe, amelyek a mai napig egyedülállónak számítanak a magyar emlékműszob-
rászatban.
A faragott, festett, berakásos, szürrealisztikus munkák folytatása 1977-ben az Ady-pá-
lyázat Magyar Messiása: a sárgaréz rácsba beletört gyöngyös tollú csodamadár, a 
budapesti Fórum Hotelben Krúdy sosemvolt álom-Budapestjének hatalmas, színes fa 
domborműve és a bécsi bankház kétméteres kakastáltoson lovagló tündérfiúja. Az élet-
mű párhuzamos vonulata a királyok, szentek, hősök köztéri kő és bronz szoborsora.
Magyarország és a Kárpát-medence számos városában volt kiállítása, műveit bemu-
tatták Amszterdamban és Dortmundban is, 2001-ben pedig Párizsban életmű-kiállítása 
nyílt.
Munkásságát élete során számos díjjal jutalmazták, 1975-ben Munkácsy Mihály-díjjal is-
merték el, 2001-ben Kossuth-díjat kapott az anyag és szellem hatalmas feszítőerőiről 
tanúskodó szobrászi tevékenységéért, a köztéri szobrászat megújításáért, az ősi és a 
modern sajátos, eredeti ötvözéséért, nemzetközileg is elismert, kimagasló értékű mű-
vészi munkásságáért.
Kő Pál 2014 óta volt a Nemzet Művésze cím kitüntetettje.
Kő Pál 1995–2011 között tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, majd 2011-ben a 
rendes tagja lett. Az akadémia támogatásával 2013-ban jelent meg Wehner Tibor róla 
szóló monográfiája, amely mintegy száz képtáblával illusztrálva dolgozza fel a szobrász 
életművének főbb műcsoportjait.

42



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 3.szám 

43



A Város és Faluvédők Szövetsége -Hungaria Nostra - elektronikus kiadványa
2020. III. évfolyam 3.szám 

44

Figyelmükbe ajánljuk
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TAGEGYESÜLETEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:
 
www.pafi.hu 

Ingyenes országos pályázatfigyelő oldal, ahol témakör és idő szerint is 

lehet keresni az aktuális pályázati kiírások között.

Köszönetet mondunk mindenkinek aki a Hírlevélhez anyagot 

küldött a következő Hírlevelünkhöz pedig továbbra is várjuk a 

friss híreket és ötleteket a:

hungarianostra.iroda@gmail.com email címre, 

minden hónap 20.-ig.

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

A Nemzeti Panteon Alapítvány felhívással fordul Önökhöz !

   Alapítványunk célja:
   - jeles kulturális, tudományos, társadalmi és egyházi személyek sírjainak 
     gondozása 
   - mártírok, vértanúk sírjának valamint
   - a magyar vonatkozású kultúrtörténeti, tudományos, és művészeti értékkel 
     bíró sírok, emlékhelyek felkutatása, megóvása ,
   - fenti témakörökben ismeretterjesztő kiadványok kiadása.   
   

   A fenti célok megvalósítására a Kuratórium Pályázatot írt ki ! 
   
   A feltételei a  https://nemzetipanteon.hu/regi/dok/palyazati_felhivas_uj.pdf     
   linken érhető el.

Várjuk pályázataikat, javaslataikat, az alábbi elérhetőségen:
                         Vándor Éva  titkár
                           06-20-248-6683
                        ve.vandor.eva@gmail.com 
              
                                                                                 Az  Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztatás civil szervezeteknek: 2020. 
szeptember 30-ig kell benyújtani a 2019. évi 
beszámolókat

https://www.nonprofit.hu/hirek/Tajekoztatas-civil-szervezeteknek-
2020-szeptember-30-ig-kell-benyujtani-a-2019-evi-beszamolokat?utm_
source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=527e115000-EMAIL_
CAMPAIGN_2020_04_22_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_05493e6146-
527e115000-301944825

Figyelem, fontos!!!
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