VÁROSVÉDŐK

Hírlevele

Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elektronikus kiadványa
2022. V. évfolyam .2.szám

Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elektronikus kiadványa
2022. V. évfolyam 2.szám

Tartalom
BTM Kiállításmegnyító és díjátadó...................3-7
Podmaniczky díjasok XII.Országos Találkozója...8
Ráday Mihály a Hegyvidék posztumusz
díszpolgára...........................................................9
Kiskunhalasi XXXIX. Országos Találkozó..........10
Podmaniczky-díjasok 2022...........................11-14
Ifjúsági táborok (Gyula, Torockó)....................15-16
Hírek Mohácsról.................................................16
ICOMOS Hírek...................................................17
Hírek Hatvanból..................................................17
Hírek Martfüről...................................................18
Hírek Várpalotáról...............................................19
Hírek Sümegről..................................................20
Pásztó felhívása.................................................20

2

Ráday Miháy Város-és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elektronikus kiadványa
2022. V. évfolyam 2.szám

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ ÉS DÍJKIOSZTÓ
A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN
A Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség 2022. május 28-án a Budapesti Történeti Múzeum
Barokk udvarában rendezte meg immár 30. kiállítását és díjátadó ünnepségét, melynek alapja a
„Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” elnevezésű pályázat volt. 1991. ősze óta
minden évben kiadja a felhívást a Szövetség 10-18 éves gyerekek számára. Az ország számos
településéről és határainkon túlról is több száz, majd több ezer írásos és képzőművészeti alkotás
érkezett be az elmúlt 3 évtized során.
Széphegyi László, a Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a házigazdáknak, dr.
Népessy Noéminek a BTM főigazgatójának, dr. Éder Katalinnak a Vármúzeum igazgatójának és munkatársuknak Birtalanné Jankó Melindának a lehetőséget, hogy immár 29. alkalommal
mutathatjuk be a fiatalok alkotásait a múzeumban. A kiállítás megnyitására dr. Navracsics Tibor
területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter urat, az ünnepség
díszvendégét kérte fel, aki hangsúlyozta: mennyire fontos a lokálpatriótizmus és a jövő
nemzedékének erre történő nevelése.
Pinczésné Kiss Klára a Szövetség által szervezett ifjúsági táborokról tartott tájékoztatást, majd
elmondta, hogy ebben az évben 2022. július 17-23. között Gyula várja az épített és természeti
környezet értékeinek megmentésére szervezett táborba az ifjakat, melyre – a hagyományoknak
megfelelően – a díjazást elért gyerekek jelentkezhetnek.
Ezt követően miniszter úr átadta a díjazottak részére az emléklapokat és a könyvjutalmakat. A
badacsonytomaji, ceglédi, jánosházi, martfűi, mezőkövesdi, mezőnyárádi, nádasladányi, piliscsévi,
szolnoki, szécsényi, tapolcai, törökszentmiklósi, várpalotai, vassurányi és vörösberényi diákok
örömmel és csillogó szemekkel vehették át díjaikat, míg a süttői és az erdélyi diákok részére –
személyes jelenlét hiányában – egyéb úton kerülnek a jutalmak átadásra.
A Budapesti Történeti Múzeum külön ajándéka a gyerekek számára az épület egyéb kiállításinak
megtekintése volt, ami még emlékezetessebbé és különlegesebbé tette valamennyi résztvevő
számára a napot.
Pinczésné Kiss Klára
a Ráday Mihály VFSZ Országos Választmányának tagja

dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós
források felhasználásáért felelős miniszter,

Széphegyi László, a Ráday Mihály Város-és
Faluvédő Szövetség elnöke

dr. Népessy Noémi a BTM főigazgatója, dr Éder
Katalin a Vármúzeum igazgatója és Jankó Melinda
főmunkatárs

Az ünnepségen és az azt követő közgyűlésen készült fotók az alábbi linken érhetőek el
https://drive.google.com/drive/folders/1P-QN3gEdmhBfP910nBgI_-Wudyk5tk8m?usp=sharing

3

Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elektronikus kiadványa
2022. V. évfolyam 2.szám

Az ifjusági pályázattal kapcsolatos információk mégegyszer
A díjazottak listája
Képzőművészet, I. helyezettek
1) Nagy Rebeka
2) Árvai Viola		
3) Filyó Nóra
4) Csíkvári Maja
5) Danyik Donát Bence
6) Nagy Dániel
7) Pálinkás Szabolcs
8) Varga Zoárd		
9) Dobos Rubina Lara
10) Czakó Máté (3 fotó)
11) Tóth Regina		
12) Verbai Gergő László
13) Balogh Jázmin		
14) Hajtó Annamária
15) Takaki Maya		

Martfű
Martfű
Martfű
Nádasdladány
Szécsény
Tapolca
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Várpalota
Várpalota

Képzőművészet, II. helyezettek
1) Kovács Sára
2) Jancsovics Fanni		
3) Barabás Eszter		
4) Nagy Jázmin Hajnal
5) Kupai Szabó Panni		
6) Rimóczi Hanna Erzsébet
7) Szepesi András 		
8) Jeneses Martin 		
9) Tóth Bettina		
10) Bezsella Dóra Helga
11) Józan Szófia Diána
12) Varró Zselyke		
13) Orosz Nóra
14) Albert Janka		
15) Dányi Dominik		
16) Varga Zora		
17) Gonda Zsófia		
18) Kecskeméti Máté		
19) Kovács Dóra 		
20) Lengyel Nóra		
21) Baksa Lili		
22) Csikós Angelika		
23) Nagy Arabella		
24) Gábor Szabó Hajnalka
25) Pödör Virág		
26) Süveges Liliána		
27) Lénárt Alexandra		
28) Lénárt Alexandra		

Badacsonytomaj
Badacsonytomaj
Badacsonytomaj
Badacsonytomaj
Martfű
Martfű
Martfű
Martfű
Martfű
Martfű
Martfű
Martfű
Mezőnyárád
Mezőkövesd
Tapolca
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Tiszaföldvár
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Szombathely
Várpalota
Várpalota
Várpalota
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Képzőművészet, III. helyezettek
1) Németh Nóra
2) Nagy Linda		
3) Stelli Anna		

Jánosháza (Szombathely)
Martfű
Törökszentmiklós

Csoportos III. díj 4 főnek: Badacsonytomaj (Zirci telephely)
1) Fisli Borka				
2) Sógor Rebeka				
3) Szaller Sára				
4) Fodor Linett
5) Kovács Anna Viktória
Badacsonytomaj (Zirci telephely)		
Csoportos III. díj 12 főnek: Mezőkövesd (Matyó motívumok)
1) Galambos Bence				
2) Gál Levente				
3) Dorogi Ágoston Fülöp			
4) Rudolf Héra Mónika			
5) Nyitrai Dorka			
6) Üveges Mira			
7) Palkovics Liza				
8) Takács Szofia				
9) Jakab Sára Lujza				
10) Pelyhe Panna				
11) Kürti Demeter Abigél			
12) Pap Fruzsina

Képzőművészet, különdíjasok
1) Jani Kristóf		
Badacsonytomaj (Zirci telephely)
2) Kalocsa Botond
Badacsonytomaj (Zirci telephely)
3) Kun Zora Bodza Martfű
4) Forgó Lara 		
Martfű
5) Hornyik Luca Boglárka Törökszentmiklós
Csoportos különdíj:				
6) Virtuális szépítés TETZ AMI, Kossuth Gimnázium csoportja Cegléd
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A díjazottakkal együtt kiállított képzőművészeti pályázatok alkotói
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)
31)
32)

Csiszár Menta
Csordás Anna
Csikász Botond
Róth Enikő
Kis Virág
Szakál Andrea
Davies Eszter
Székely Szofi
Marton Sára
Vers Márton
Lendvai György
Szőcs Nóra Piroska
Slam Bence
Yuan Bo
Varga Hunor Balázs
Balogh Johanna
Liliróza Helka
Bakos Sára
Wv Maggie
Mészáros Levente
Szalóky Barbara
Libor Sára
Mező Lili
Csomor Petra Lilla
Balogh Bianka Blanka
Balogh Bianka Blanka
Deák Viktória

Pete Lara

Bucsi Boglárka
Balázs Nóra
Petróczi Mariann
Puskás Borsika Zita

Cegléd
Hódmezővásárhely
Kazincbarcika
’’
Szombathely
’’
’’
Tapolca
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
Tiszaföldvár
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
Várpalota

Írásos pályázatok
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

I. díj Bendur István (Strbik Emma - Rácz Alexa) - Piliscsév
II. díj A tenyői cifra ostor (Balogh Zsombor - Czeczon Pál - Molnár Patrik) Törökszentmiklós
III. díj Petőfi Sándor és Szeberényi Lajos barátsága (Szentkirályi-Tóth Lilla) Vörösberény
III. díj A környék legszebb, legértékesebb gesztenyefája (Schuck Levente Kara Márk)- Piliscsév
III. díj Bagimajor kincsei (Bezsella Nadin) - Törökszentmiklós
III. díj Az én Tiszám Óballánál (Nagy Aranka) - Törökszentmiklós
Könyvjutalom Svábok Süttőn (II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Süttő)
Könyvjutalom Nagyszüleim (Polgár Gábor) - Szolnok

Középiskolások
9)
10)
11)
12)

Kiemelt I. díj Erdély legsanyarúbb sorsú kastélya - Székelyudvarhely
(Tóth Sándor Attila - Horváth Szilárd - Szántó Barna)
Kiemelt I. díj Balatonalmádi - Vörösberény templomai (Tollas Magor Ferenc) Várpalota
II. díj Adria sósborszesz Törökszentmiklós (Kicsi Eszter Katinka) - Szolnok
III. díj Várpalotai Trianon Múzeum (Borsányi
Nikolett - Szigeti Anna) – Várpalota
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Felhívás
tagegyesületeinkhez, pályázatot benyújtó iskolák vezetőihez,
felkészítő tanárokhoz
Mint ismert, május 28-án lezajlott a Szövetség által kiírt „Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért c. pályázat ünnepélyes díjkiosztója. A díjazott és a zsűri által a kiállításra kiválogatott alkotások a Budapesti Történeti Múzeum Barokk udvarában kerültek bemutatásra.
A kiállítás bezárása után indulhatnak el a tablók szokásos bemutató körútjukra. Kérjük tagegyesületeinket, a pályázaton résztvevő iskolák vezetőit, a felkészítésben közreműködő tanárokat, hogy
jelezzék a Szövetség e-mail címére (hungarianostra.iroda@gmail.com) , mikor tervezik
bemutatni a településük lakosainak, az iskola tanulóinak a gyerekek alkotásait. (Természetesen
egyeztetni fogjuk a lehetséges időpontokat.) Ezzel a résztvevő gyerekek elismertsége nőne,valamint inspirációkat kapnának további pályaművek készítésére, azaz dolgozatot írni, vagy rajzolni.
( A díjazott írásos pályázatokat letölthető módon, címük alkotójuk megjelölésével külön tablón
ismertetjük. )
A kiállítási tablók egységesen, 70x100 cm-es méretben, álló formátumban, a képeket, fotókat
„paszpartuzva” készültek. Csomagolva, kísérő jegyzékkel kerülnek átadás-átvételre. A tablókat
az országjáró körút végén, előre láthatóan 2023 őszén bontjuk le irodánkban. Igény szerint valamennyi alkotás ezután – előre egyeztetett időpontban – átvehető lesz.
Kérjük a vándorkiállítást fogadókat, hogy a tablókat hiánytalanul szíveskedjenek vissza szolgáltatni, egymásnak átadni. Ez feltétele annak, hogy minden településen láthassák az összes díjazott
és kiállított alkotást.
Örömmel fogadjuk, ha időben értesítést kapunk a megnyitókról. A hírt facebook oldalunkon, a
Szövetség honlapján, Hírlevelünkben közzé tesszük. A Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség vezetősége nevében ezúton is nagy tisztelettel köszönöm meg a pályázókat felkészítő, a
dolgozatok, képzőművészeti alkotások anyaggyűjtésében, összeállításában, a képek, fotók elkészítésében közreműködők önzetlen, áldozatos munkáját. Szeretnénk, ha az eredményt, a
díjazott, kiállított fotókat, rajzokat, képeket, az internetről letölthető
dolgozatokat minél többen láthatnák, megismerhetnék.
Széphegyi László
elnök
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Podmaniczky-díjasok XII.Országos Találkozója
2022.06.20.-án sikeresen lezajlott a XII. országos találkozója, mely a Ferenczy István u. 12. falán elhelyezett
emléktábla megkoszorúzásával vette kezdetét. Kutas László igényes emléktáblája előtt ez volt az első olyan
összejövetel, mely Ráday Mihály nélkül zajlott le:

Örömmel közöljük az ünnepségen készült videót:
https://www.youtube.com/watch?v=hN4w5gV47GM&t=819s

Az ünnepségen készült fotók az alábbi linken érhetőek el
https://drive.google.com/drive/folders/1teFED9EUhcLcAv4crdMh_FUZYvwTIXsK?usp=sharing
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Ráday Mihály a Hegyvidék posztumusz díszpolgára
Ráday Mihály örökös tiszteletbeli elnök úr díszpolgári posztumusz kitüntetésének átadó ünnepségre a MOM Kulturális Központ Kupolatermében került sor...

Örömmel közöljük az ünnepségen bemutatott videót:

https://www.youtube.com/watch?v=3ewYMlFU9mw

Az ünnepségen készült fotók az alábbi linken érhetőek el
https://drive.google.com/drive/folders/1O0jdAlmu1wHCFUw0SrcR4rJs2UKak-C4?usp=sharing
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Kiskunhalasi XXXIX. Országos Találkozó

https://drive.google.com/drive/folders/1Bk1shuOcwUJXa9Po5Tknw6G7OwsJm7nk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elKqZLeU1HDa9mr94zb8dWE_c5Ws1XgF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pOSuUqiOelYlD2mg1Jn51i9kz1mhyise?usp=sharing

Az konferenciáról készült fotók az a fenti linkeken érhetőek el
Az konferencia teljes szöveges anyagát a következő szám tartalmazza
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Podmaniczky-díjasok, 2022.07.15. Kiskunhalas
Branczik Márta
A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában az Építészeti Gyűjtemény
vezető muzeológusa. Napi múzeumi feltáró, rendező, kutatókat kiszolgáló feladatain túl közreműködik a BTM minden olyan kiállításában, amely igénybe veszi az
Építészeti Gyűjtemény anyagát. Egyaránt otthonosan mozog a 19. és 20. századi
építészettörténetben. Könyvek és kiállítások létrehozója, építészeti konferenciák
előadója.
Ötletgazdája volt a Kiscelli Múzeum építészeti leletmentő projektjének. Ebben olyan
irodaházak és középületek fotódokumentációját és történetét ismertetik, amelyeket
kívülről sokan ismernek Budapesten, de belső tereiket ritkán vagy egyáltalán nem
látni, és tarthatunk tőle, hogy hamarosan megsemmisülnek. A gyűjtemény a Google Maps alkalmazásban elérhető mindenki számára.

Herrer-Y M. Caesar
Egy település arculatát az ott élők közössége, valamint a közösség településhez
történő viszonyulása határozza meg, melyben a fejlődés, a modernizáció, valamint
az értékőrzés összhangja, harmóniája teremt egyensúlyt.
A település értékeinek létrehozatalához mindenki hozzátesz; van, aki születésétől
ott élve a hagyományok talaján állva viszi tovább ősei örökét, vagy épp ezen nézőpontból kiindulva vágyik változásra. Van, aki lakóhelyéül válassza, de kívülálló szeretne maradni, míg van, aki odaköltözik ugyan, de folyamatosan fejlődést kíván, ez
utóbbit is a helyi értékek ismeretében és harmóniájában teszi. Településünk lakója
Herrer-Y M. Caesar több mint 20 éve él Szigetmonostoron, 2003-ban alapítója volt
a Szigetmonostori Faluszépészeti Egyletnek, melynek azóta is aktív tagja, s mely
egyesület a település értékőrzésével, otthonossá tételével foglalkozik. Herrer-Y M.
Caesar személyes munkája és szakértői tevékenysége révén nemcsak kezdeményezője ezen értékeknek, de kétkezi munkával alakítója is. Együttműködése és
kapcsolata az Önkormányzattal fokozatosan mélyült. Javaslataira, észrevételeire
Ybl-díjas építészként is jó figyelni, de Ő mindezek mellé minden esetben megoldást
és a megvalósításban való aktív szerepvállalását is hozzátette és teszi ezt ma is.

L. Péterfi Csaba
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület megálmodója, alapító tagja volt 2007ben és azóta is töretlen elszántsággal, sok munkával fedezi fel, tanulmányozza és
kutatja a történeti emlékeket, és teremti meg az értékmentés feltételeit városunkban.
A csodákhoz tettre kész emberek kellenek, kitartás és sok munka, és „egy véletlen pillantás”, L. Péterfi Csaba egyiket sem nélkülözte. A Grassalkovichokról írott
könyvben /2007/ volt egy fotó az egykori filagóriáról, ami akkor már csak romjaiban
volt meg. L. Péterfi Csaba elhatározta, megmenti az építményt, a városban élő, az
értékmentésben elhivatott embereket összegyűjtve megalapította ehhez a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületet. Eközben kereste azt a forrást, amely ennek
valós lehetőségét is megteremti, s rátalált a Norvég Alap által kiírt pályázatra, s
előkészítettek egy anyagot a filagória és az Erzsébet-park első része felújítására, meggyőzték az önkormányzatot, a szükséges önrész biztosításáról. Gödöllőn
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2011-ben ezek után „csodákat” láthattak az ide látogatók, és bátran mondhatjuk
szinte „varázsütésre” változott meg, szépült meg és menekült meg az enyészettől:

a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika mellett felállított Grassalkovich-filagória,
az Erzsébet park első részében a kálvária és az Erzsébet-szobor,
a gödöllői vasútállomáson a Királyi Váró.
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kevés olyan település van az országban, amely kiemelkedő városépítési tevékenysége alapján elnyerte a 18-19. század fordulóján élt Hild János kiváló építőmesterről elnevezett díjat.
A munkát az a helyi településkép védelméről szóló rendelet foglalja keretbe leginkább, melyet az Önkormányzat a lakosságot, civil szervezeteket bevonva alkotott
meg. A település fejlődési szakaszait megmutatva nyomon követhető a város történelmi, közlekedési, vízgazdálkodási, gazdasági, kulturális változása. Illetve erre
az alapra építve alkothatták meg a kisújszállási városfejlesztési stratégiát, melynek
célja egy élhető város biztosítása.
A 2009 és 2015 között megvalósult „Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása” című projektjük teljes mértékben az előbb említett koncepció szellemében
készült el. A küllemükben helyreállított, funkciójukban megújított épületek, valamint
az újonnan kialakított elemek 2006-tól a 19. és 20. század fordulójához mérhető
fejlődési és fejlesztési időszakot jelentettek a városban. A városközpont rehabilitációja mellett számos, a város szociális ellátását célzó fejlesztés is megvalósult.
A helyi szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó program is több épületet és
funkciót érintett. Valamint a város egyik ikonikus épülete, a Piculás Civilház – korábban takarékbank - részleges felújítására is elkezdődött a Városvédő és –Szépítő Egyesülettel partnerségben, a Miniszterelnökség támogatásával. Az egyben a
Városvédő és –Szépítő Egyesület számára több mint egy évtizede térítésmentes
használatra biztosított Civilház felújítása még jelenleg is folyamatban van.
Kisújszállás Város Önkormányzata a település városközpontjának megóvásáért,
ésszerű, esztétikus és élhető megújításáért, mintegy 15 éves koncepciózus, a civil
szervezetekkel, ezen belül kiemelten a kisújszállási Városvédő és –Szépítő Egyesülettel és a lakossággal együttműködő fejlesztő munkájáért méltó a Podmaniczky
díjra.

Kocsis István
Több mint 25 éve a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület tagja, 2014 óta vezetője. Vezetése alatt folyamatosan növekszik az egyesület taglétszáma. A szülők,
nagyszülők elhozták gyermekeiket, unokáikat a programokba, s ezt felismerve bevonta őket az egyesület tevékenységébe. Később egyesületi tagok lettek a fiatalok
és a vezetőségen belül külön felelőse van ennek a tagozatuknak. Élő kapcsolatot
alakított ki más településeken működő városvédő szervezetekkel ennek legjobb
példája az évek óta évente működő Örökségvédő Ifjúsági tábor a sümegi diákokkal.
A vezetése alatt részesült az Egyesület „Cegléd város fejlesztéséért” különdíjban.
Az Ő kezdeményezésére készült el a márvány Pókbangó szobor, a Kannafa, a Test-
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vérvárosok oszlopa. Számtalan közösségi program szervezője, melyeknek következtében Cegléd városán látszik, hogy egy jól szervezett egyesület mennyi mindent
tehet a városképért, a múlt értékeinek megőrzéséért és a közösség építéséért.

Nyul Imre
Pedagógus, helytörténeti kutató, 2015 óta tagja a Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesületnek. Elsősorban Debrecen kertségeit kutatja. Eddig 7 könyve jelent
meg a város értékeiről, melyekben feldolgozta az Újkert, a Sestakert, Sétakert,
Vénkert, Libakert, Tócoskert történetét és írt a debreceni városépítő családokról.
A kutatott témákban több előadást is tartott, illetve folyamatosan tart. kiállítást is
rendezett, valamint több kertségi helytörténeti sétát is vezetett, illetve folyamatosan
vezet. Munkásságát a Debreceni Értéktár Bizottság kulturális örökségként értékelte
és tartja nyilván.
Kutató és ismeretterjesztő munkássága miatt méltó a Podmaniczky díjra.

Somogyi Józsefné
Somogyi Józsefné 1942-ben született Békéscsabán, családfa-kutatásai szerint
1838-tól köthetők a városhoz ősei. 1986 óta tagja a Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő Egyesületnek, itt évek óta alelnökként tevékenykedik Pedagógusként
és hivatalnokként is segítette az egyesület munkáját. Fontos feladatának tekintette
Békéscsaba történetét, a „ csabaiság” megörökítését és szlovákság létét, jelenét.
Számtalan kiadvány megjelenésében működött közre szerkesztőként, lektorként.
A Cabiansky Kalendárt 1991-től 2000-ig szerkesztette. Sok jelentős személyiség
emléktáblájának állítását javasolta és közreműködött a felállításukban. A csabai
újratelepítés kövét is Ő választotta ki. Sikerült egy olyan követ elhozni Hont megyéből, mely akkor szakadt le a szikláról. Ez szimbolizálja a csabai városháza előtt,
hogy a leszakadt szikladarabok is meggyökeresednek olyan talajon, ahol jól érzik
magukat.
Közel 40 éves munkássága alatt sokat tett a szlovák-magyar kulturális örökség
értékeinek felkutatása, megismertetése, védelme érdekében, ezért méltó a Podmaniczky-díj elnyerésére.
.

Tám László
A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület vezetőségi tagja, fotóművész.
Egész életében szoros kapcsolatban állt a fotográfiával. Pécshez és Baranyához
való kötődése dominánsan szerepel az alkotásaiban. A városi közösségek mindig
fontosak voltak a számára, ezért vállalta fel azok vezetését és irányítását.
Sok országos fotográfiai rendezvény, valamint nyolc Nemzetközi Diaporáma Fesztivál megrendezése tanúsítja aktív közreműködését Pécs kulturális életében. Vetítéseket és kiállításokat rendezett és riportjaival rendszeresen szerepelt különböző
újságokban. Hosszú éveken keresztül programjaival gazdagította a Pécsi Nyári
színház rendezvényeinek sorát.
Munkásságával méltán jogosult a Podmaniczky díjra.
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Vincze Miklós
Vincze Miklós, a 24.hu fiatal újságírója első sorban a főváros kevésbé vagy egyáltalán nem ismert arcát – a „múlót és eltűnőt” kutatja, keresi és mutatja be a széles
közönségnek. A még látható és az elenyészőben épített és szellemi örökségnek
állít több médiatérben mementót, kritizál, oknyomoz, könyv- és levéltárakban néz
utána a valós tényeknek, de munkája nem csupán a kapzsi örökségrombolás ellen irányul. Rendet teremt a fejekben, informál, interjúkat ad és készít, objektívan
járja körül a városépítészet éppen aktuális vitakérdéseit. Cikkeivel, Facebook- és
Instagram-posztjaival képes tömegeket elérni és megmozgatni, képes a figyelmet
egy-egy fontos közös ügyre irányítani. Lett légyen az a Budai vár, a Városliget, a józsefvárosi Palota-negyed, a pesti zsidónegyed épületei és építészeti egysége, vagy
az Andrássy út palotáinak zavaros ügyei. A Wichmann-kocsma, a Márványmenyasszony vendégfogadó, a Bivalyos csárda, a Radetzky laktanya körüli történések
igaz feltárása is nevével függ össze.

Vinczéné Balogh Magdolna
Martfű város civil életének meghatározó alakja, a Martfűi Városszépítő Egyesület
vezetője és alapító tagja, emellett éveken át és jelenleg is a Civil Kerekasztal elnöke.
Nemcsak önmaga végzi a város zöldfelületeinek és közterületeinek szépítését, hanem önkéntes programokat szervez az egyesület tagjai, valamint azon kívüli lelkes
civilek számára is.
Annak érdekében, hogy a fiatalokat is megismertesse a városszépítő munka örömteli feladataival, nyaranta táborokat szervez, valamint rajzpályázatokat indít.
A városi rendezvények alkalmával gyakorta szervez az egyesület tagjaival együtt
környezet és természetvédelmi programokat, játszótér kialakításához, környezetvédelmi pályázatok lebonyolításához, kiállítások rendezéséhez, előadások szervezéséhez adja nevét. Mindezeket évek óta önzetlenül végzi az itt élő közösség
számára.
Az eredményei alapján méltán érdemes a Podmaniczky díjra.

A díjakat a konferenciát záró diszvacsorán Széphegyi László a Szövetség elnöke adta át.
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Ifjúsági táborok (Gyula,Torockó)
Gyula
https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/07/szebbe-teszik-a-varos-egyes-reszeit-a-taborozok-gyulan

https://drive.google.com/drive/folders/155nYa6QT4k9WxnijZ0UWDfBR5cy42quS?usp=sharing

A tábor egy napjáról készült fotók az fenti linken érhetőek el

Torockó
fotók: Pinczésné Kiss Klára
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Hírek Mohácsról
Mohácsi Szent Miklós-vízimalom

A video az alábbi linken érhető el
https://www.youtube.com/watch?v=PL3kMtlKpE8
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ICOMOS hírek

https://drive.google.com/file/d/1pPrJ8vCkXhroAdsY_z25DbIl3DNJw_k0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oK_xT7ABmTd_AoUYYUstpXW1yemHF9uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uzffp1OlfGbaSdfXMEv3BEX4OGNQUOtd/view?usp=sharing

Hírek Hatvanból
Császári porcelánok, királyi kerámiák a Hatvany Lajos Műzeumban.
A kiállítást rendezte: Mllisits Máté

https://www.facebook.com/halasz.lajos.5/videos/554163822844381
A video az alábbi linken érhető el
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Hírek Martfűről
Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a Martfűi Városszépítő Egyesület és a Művelődési
Központ nevében.
Azt hiszem minden szülő, nagyszülő a legkedvesebb emlékei között tartja számon, - talán csak ez első kiesett fogacska
körözi le - amikor növögető kisgyermeke, unokája először fogja marokra a ceruzát, tollat, filcet – ki mit, és elkezd „rajzolni”. Először a „satírozós”, majd a „fészekrajzok” jönnek. Papírra, falra, ki hova - gyerektől és felnőttől függően.
Micsoda öröm mindenkinek, amikor a vastag vonallal előrajzolt kifestőben sikerül belül maradni, majd a normál sem
okoz már gondot.
Ha ügyes az anyuka, nagymama – és már előre felkeltette a kisgyermek érdeklődését a szíves ceruzák és az alkotás
iránt – meg lehet főzni az ebédet, vagy ki lehet teregetni abban az időben, míg ő elfoglalja magát a szivárványtól
kölcsön kért világban. S Apa! Ő aztán összecsapja a kezét, alig tud a székre ülni a meglepetéstől, hogy milyen csodát
alkotott az Ő drága gyermeke! Ha valami, hát ez a reakció biztos odaülteti másnap is a kicsit az asztal mellé, hogy
nyelvecskéjét is kidugva küzdjön azzal a fránya vonallal és ceruzával, vagy fessen, ahogy a fantáziája diktálja. S a nagyi
is kiteszi otthon a vitrin fő helyére – egyrészt, hogy mindig lássa, másrészt, hogy a hozzá látogató unoka büszkesége/
önértékelése nőjön.
S mindennek később mi az eredménye?
Hát ez a sok csoda, amit itt a falakon láthatunk!
Látjuk a Tiszát 4 évszakban, a mohácsi Busójárást, a tapolcai tavat, a Sümegi várat, a táncoló embereket, a nyíló
virágokat, és lehetne sorolni még sokáig!
30 éve hirdeti meg – az új nevén – Ráday Mihály Város- és Faluvédők Szövetsége 8 -18 év közötti fiataloknak azt a
pályázati lehetőséget, hogy bármilyen formában bemutassák a környezetükben a számukra megörökítésre, megőrzésre méltó személyeket, épületeket, természeti értékeket. Tehát templomokat, várakat, nagy egyéniségű tanárokat, népi
hagyományokat, gyönyörű tájakat, vidám életképeket.
A beérkező pályamunkákat a Budapest Történeti Múzeum Barokk udvarán értékelik, majd 1 hónapig bemutatják. Ezt
követően a kiállítás elindul vándorútjára. Országon belül és kívül.
Ettől a naptól február 6.-ig itt Martfűn lehet megcsodálni azt a sok szépséget, ami – a gyerekek szerint - hazánkban
található, megörökítésre érdemes. S nem akárhogyan! A gyerekek szemén keresztül!
Tájékoztatásul közlöm, hogy az idei pályázat is ki van írva, kezdődhet az alkotás iskolában, otthon.
Ennek a kiállításnak meg vigyék el a hírét a családba, ismerősök közzé. Vannak közöttük martfűi, tiszaföldvári rajzok,
fotók is. Az idei anyag különösen „erős”!
Köszönjük a gyerekeknek, az őket támogató, inspiráló szülőknek, pedagógusoknak, h segítségükkel évről-évre ilyen
színvonalas kiállítást tudunk megnyitni, és mindenki figyelmébe ajánlani.
Köszönöm a figyelmet!
Vinczéné Balogh Magdolna
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Hírek Várpalotáról
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Hírek Sümegről
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Pásztó felhívása
FELHÍVÁS
Kiadvány készül Sztanek Ede (1908-1996) pásztói fényképész és képeslevelezőlap kiadó életéről és munkásságáról
Egy ideje már dolgozik a pásztói illetőségű Kohári Csaba és Kriston Péter szerzőpáros annak a tervezett könyvnek az
anyagán, amely Sztanek Ede egykoron Pásztón és környékén tevékenykedő fényképész iparos, kereskedő és képeslevelezőlap kiadó munkásságát szándékozik bemutatni a közönségnek.
Sztanek Ede Budapesten született és a családja több kitérő után 1920-ban költözött az akkor még Heves vámegyéhez
tartozó Pásztóra. Itt kezdett el Édespapja (Sztanek Ödön) fénykészműtermében 1928-ban dolgozni, majd 1934-ben
ugyanitt nyitotta meg az önálló üzletét.
Ebben az időben kezd el saját fényképeiből képeslapokat is készíteni a környék településeiről, a környező tájról, a falusi
népi és vallásos életet, viseletet bemutatva, sőt időnként konkrét eseményekre szólóan is. Készített képeslapokat Bánktól Bujákon és Hollókőn át Bükkszékig, Somoskőtől Mátraszentimrén át Sirokig, elsősorban Nógrád és Heves megyék
számos településéről, de valószínűsíthető, hogy elvétve távolabbi helyekről is.
1942-ben besorozzák gépkocsivezetőként a keleti-frontra, így ott is fotóz és a felvételeiből összeállított albumot a katonatársai körében árusítja.
Néhány bujáki és mátraszentimrei lapot - valószínűleg a Monostory vagy Barasits cégeknél - nyomdai úton is kiadott, de
a lapjai többségét saját maga a műhelyében fényképként sokszorosította Kodak, Agfa, Forte és egyéb fotópapírokra. Ez
utóbbiak hátlapját részben a helyi Földes Nyomdában kiadói feliratozta, nagyobb részt azonban csak a különféle formájú
és feliratú gumibélyegzőivel látta el.
1951-ben belekényszerítik a kisipari fényképészszövetkezetbe, ahol még 1969-ig dolgozik. A szövetkezeti időkben hivatalosan új képeslapot már nem készíthet, de a régi negatívjai alapján „maszekban” – minden jelzés nélkül – időnként még
sokszorosít. Így azok - bár egyre csökkenő mennyiségben -, de egészen a 1970-es évek elejéig előfordulnak a postai
forgalomban.
A régi fotói – közöttük ikonikus jellegű II. világháborús oroszországi felvételek - az 1980-as évek vége óta egyre gyakrabban tűnnek fel különféle helytörténeti, hadtörténeti és turisztikai kiadványok illusztrációiként, azonban többségében
sajnos Sztanek Ede megemlítése nélkül.
Amennyiben rendelkezik valaki Sztanek fotóval, képeslappal, netán reá vonatkozó irattal, illetve találkozott a nevével már
valamilyen kiadványban vagy gyűjteményben, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot Kriston Péterrel az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: kriston.peter@digikabel.hu
telefon: 06-20-499-9473
levélcím: 3065 Pásztó, Vár utca 81.
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