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Veszprém emlékjelei 2017

BÁNDI LÁSZLÓ – ZACHÁR ZSOLT

Emlékjel neve: Szent Margit
Típusa: Mellszobor
Helye: Veszprém, Margit-romok, domonkos rendi apácakolostor romjánál
Anyaga: Kerámia
Készítő: Túri Török Tibor szobrászművész (Keszthely)
Felavatás dátuma: 2017. május 5.
Avató: Brányi Mária alpolgármester és Túri Török Tibor
Köszöntőt mondott: Dr. Márfi Gyula érsek és Brányi Mária alpolgármester
Megjegyzés: Az alkotást Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész felajánlá-

sának köszönhetően állította az önkormányzat. A kőtalapzaton álló mellszobor kerá-
miából készült, a szobor kislányként
ábrázolja a királylányt, abban az élet-
korban, amelyet Veszprémben töltött
1245 és 1252 között. A szobor érseki
megáldása után az alkotás környezeté-
ben kialakított rózsakertet virágültetés-
sel avatták fel, amelyben a képviselő-
testület nőtagjai is részt vettek. Az
ünnepségen közreműködött a Padányi
Katolikus Iskola gregorián kórusa
Hutvágner Erika karnagy vezényletével. 

Történeti leírás: Márfi Gyula a szent
életútját felidézve elmondta, Margit
1242-ben született, a tatárjárástól sújtott
ország megmentéséért szent életre aján-
lotta fel édesapja, IV. Béla király mint-
egy engesztelő áldozatként. Így került
hároméves korában a veszprémi do-
monkos apácákhoz, ahol hét évet töltött
el. Bár boldoggá avatása már 1276-ban
megtörtént, szentté 1943-ban avatták.
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Brányi Mária: A kertben a szent emlékére elnevezett fajta, Margit-rózsa is nyílik
majd. A kert létesítésével Márk Gergely rózsanemesítő IV. Béla lánya mellett szá-
mos neves történelmi alak emlékére is nemesített egy-egy fajtát, az elültetett rózsák
az ő nemesítői tevékenységének eredményei. (Napló, 2017. május 6.)

*   *   *

Emlékjel neve: Csermák Antal
Típusa: Emléktábla
Helye: Veszprém, Alsóvárosi temető, Csermák síremlék nyugati oldalán

Felirata: Csermák Antal zeneszerző tiszteletére
állíttatta a Városi Zeneiskola alapításának 100. évé-
ben a Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért
Alapítvány 2017

Anyaga: Réz, szöveg gravírozva
Készítő: Gajdics Sándor Serlegboltja
Felavatás dátuma: 2017. május 19.
Avató: Molnár Péter, a Csermák Zeneiskola

igazgatója, Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém
Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány elnöke és
Szirbekné Bokor Júlia, az Alapítvány titkára
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*   *   *

Emlékjel neve: Csermák-fa
Típusa: Emlékfa
Helye: Veszprém, Csermák Antal Zeneiskola főbejárata előtt

Felirata: Csermák-fa A Városi Zene-
iskola alapításának 100. évfordulója tisz-
teletére ültette a hálás utókor / 2017 /
Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért
Alapítvány

Anyaga: Tulipánfa
Készítő: Gajdics Sándor Serlegboltja

Felavatás dátuma: 2017. május 15. 
Köszöntőt mondott: Molnár Péter, a Csermák Zeneiskola igazgatója

*   *   *

Emlékjel neve: Horváth Balázs
Típusa: Emléktábla 
Helye: Veszprém, Vár utca, a Várkapu bejárata előtt, a Városháza B épületének

északi falán
Felirata: Dr. Horváth Balázs ”Hazámért” – Külön táblán: A domborművet

Közadakozásból állíttatta a Veszprém a Kereszténységért Alapítvány és a Veszprémi
KDNP Veszprémi Városi Szervezete 2017-ben.

Anyaga: Bronz dombormű
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Készítő: Hatala Péter szobrászművész
Felavatás dátuma: 2017. május 23.
Avató: Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke és Latorczai János, a KDNP

veszprémi szervezetének elnöke
Köszöntőt mondott: Dr. Kövér László, Latorczai János és dr. Horváth György

Megjegyzés: Az emlékjelet
Márfi Gyula veszprémi érsek és
Steinbach József református püs-
pök szentelték fel és áldották
meg, majd a házelnök és Porga
Gyula polgármester helyezett el
koszorút a kollégák, barátok és
tisztelők sokaság előtt. A rend-
szerváltás utáni első magyar kor-
mány megalakulása napjának
évfordulóján avatták fel a dom-
borművet. Má-jus 25-én a város-
házán emlékülésen és emlékkiál-
lításon idézték fel Horváth Ba-
lázs emlékét. Felszólalt Porga
Gyula polgármester, dr. Horváth
György (testvér), dr. Navracsics

Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
(Napló, 2017. május 26.) 

Történeti leírás: Latorczai János és dr. Nánássy Elek, a Veszprém a Keresztény-
ségért Alapítvány elnöke köszönte meg a nagyszámú közönség részvételét. „Az iga-
zat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom” idézte a politikus jelmondatát. Kövér
László házelnök is az előző szavakra hívta fel a figyelmet. Mindig azért küzdött,
hogy az alávetettség, a megalázottság és a kifosztottság bennszülötti sorából
Magyarországot és a magyarságot a szabadság, a nemzeti önbecsülés és a szellemi,
anyagi gyarapodás állapotába emeljék. (Napló, 2017. május 24.)

*   *   *

Emlékjel neve: Kollár Kálmán
Típusa: Emléktábla
Helye: Veszprém, Panteon
Felirata: A Veszprémi passió egy kottasora, „… Hogy amim nem volt, nem

kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála légyen!” (Sík Sándor) 
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Anyaga: Bronz, süttői mészkő
Készítő: Lugossy László szobrászművész
Felavatás dátuma: 2017. július 1.
Avató: Nagy Károly apátkanonok és Kővári Péter, a Liszt Ferenc Kórustársaság

karnagya
Köszöntőt mondott: Nagy Károly apátkanonok

Megjegyzés: A Liszt
Ferenc Kórustársaság
énekelt az emléktábla
avatásán, majd a székes-
egyházban tartott szent-
misével emlékeztek Kol-
lár Kálmánra. 

Történeti leírás:
Nagy Károly: A pedagó-
gus lámpás. Kollár Kál-
mán is ilyen lámpás volt,
ott állt a kicsik, a felnőt-
tek, de még a hangsze-
rek mellett is, amikor
javította őket. A kano-
nok párhuzamba állította
a karnagy emlékművét a
Vár utca elejére tervezett
Szent Mihály-szoborral.

Azt mondta: Szent Mihály védelme alatt áll a város és a megye, úgy Kollár Kálmán
alakjának védelme alatt áll a zeneművészet, az ének és mindazok, akik az ő tanítása
nyomán szeretik a zenét és továbbadják másoknak is Veszprémben. Porga Gyula
polgármester levele: Kollár Kálmán a magyar kórusművészeti kultúra meghatározó
alakja volt. Egy személyben kimagasló muzsikus, zenepedagógus, karnagy és a
veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság művészeti vezetője, kinek hiányát máig érez-
ni Veszprémben. Szellemisége máig áthatja Veszprém kulturális életét. (Veszprémi
7 Nap, 2017. július 6.)

*   *   *

Emlékjel neve: Ruzitska Ignác
Típusa: Emléktábla
Helye: Veszprém, Dózsa Gy. u. 4. (egykori lakóháza falán)
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Felirata: „Magyar Tánczok Forte pianora mellyeket Az Magyar Nemzet Dicső-
ségére készített Ruzitska Ignátz Veszprémben” (1823–1832) Ez a ház volt kiröpü-
lő fészke a reformkor verbunkos zenéjének Ruzitska Ignác (1777–1833) verbun-
kos zeneszerző, egyházi karnagy, hegedűművész, zenetanár emlékezetére állíttatta
2017-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Anyaga: Jura kori kemény mészkő
Készítő: Lugossy László szobrászművész
Felavatás dátuma: 2017. október 19.
Avató: Porga Gyula polgármester és dr. M. Tóth Antal kezdeményező, zenetör-

téneti kutató 
Köszöntőt mondott: Porga Gyula polgármester és Rakos Miklós zenetörténeti

kutató
Megjegyzés: Ruzitska születésének 240. évfordulóján, egykori lakóhelyének

falán állították az emléktáblát. 
Történeti leírás: Porga Gyula: Az elődök szellemi munkája befolyásolja az utó-

kort, ezért is fontos megidézni és bemutatni tevékenységüket. Rakos Miklós:
Ruzitska Ignác a klasszikus és a verbunkos zenét is példaértékűen ápolta a veszpré-
mi székesegyház együttesének karnagyaként és szólóhegedűseként, valamint össze-
gyűjtötte és kiadta a legnagyobb verbunkos gyűjteményt. A zeneszerző 1800-tól
1833-ban bekövetkezett haláláig lakott Veszprémben. (Napló, 2017. október 20.)
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*   *   *

Emlékjel neve: Szent Imre herceg
Típusa: Mellszobor
Helye: Veszprém, Szent Imre tér 
Felirata: Szent Imre herceg Árpád-házi királyfi (1007–1031) Gyöngy volt a te

lelked
A szobor lábazata előtti márvány-

tábla szövege: Magyarország állam-
alapító uralkodója Szent István
király és Boldog Gizella gyermeke,
Imre herceg 1007-ben született Szé-
kesfehérváron. A keresztény hitre
Gellért püspök nevelte és a kor leg-
magasabb iskolai fokozatait is elvé-
gezte. A veszprémi Szent György-
kápolnában tisztasági fogadalmat
tett. 15 éves korától édesapja vezette
be az államirányítás, a hadvezetés és
a diplomácia tudományába. Trón-
örökös, a Bihari országrész ura, sere-
geivel 1030-ban részt vett a Konrád
német-római császár elleni győztes
csatában és 1031-ben ő kötött elő-
nyös békét. A német uralkodó fiával
néhány hónap múlva 1031. szeptem-
ber 2-án a Bihari Igfon erdőben a
mai Hegyközszentimre település
mellett vadászbaleset áldozata lett.

VII. Gergely pápa 1083. november 4-én István királyt, Imre herceget és Gellért püs-
pököt szentté avatta. A bronz mellszobor Lantos Györgyi szobrászművész alkotása,
a Lakiteleki Népfőiskola ajándéka. Felszentelte 2017. június 3-án dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek.

Anyaga: Bronz szobor, márvány lábazat
Készítő: Lantos Györgyi szobrászművész 
Felavatás dátuma: 2017. június 3.
Avató: Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpo-

litikai és sportügyi biztosa, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek
Népfőiskola vezetője 
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Köszöntőt mondott: Navracsics Tibor, Lezsák Sándor
Megjegyzés: 
Az avatás előtt Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált szentmisét. A szent tiszte-

letére születésének ezredik évfordulóján állították az első szobrot 2007-ben a herceg
halálának vélt helyszínén, Hegyközszentimrén. Azóta további 15 Kárpát-medencei
helyszín után a 16. azonos bronz szobrot Veszprémben állították fel Szent Imre tisz-
teletére. Ovádi Péter, a Fidesz választókerületi elnöke és dr. Horváth Zsolt, a Pannon
Térség Fejlődéséért Alapítvány elnöke is koszorút helyezett el a szobornál. 

Történeti leírás: Navracsics Tibor: Szent Imre Veszprémben nemcsak jelképesen
van jelen, hanem a város történetének alkotórésze: itt tett szüzességi fogadalmat és
családja élete is beágyazódik a település történetébe. Szent Imre egyszerre volt ma-
gyar, keresztény és európai, ez a kulturális örökség és a valláshoz kötődő hagyo-
mány jelenti a jövő alapját is Európában. Lezsák Sándor: A bronzba öntött arcon ott
van a határozottság, a királyi megpróbáltatások előtti elszántság, a fiatalok derűje és
nyugalma is. Imre herceg 7 esztendeig édesanyja, Gizella királyné mellett, újabb hét
évig Gellért püspök mellett nevelkedett, utána 7 éven át az édesapa, Szent István
tanította. (Napló, 2017. június 6.; Veszprémi 7 Nap, 2017. június 8.)

*   *   *

Emlékjel neve: Szent Anna, Szent Joachim és Szűz Mária 
Típusa: Szobor
Helye: Veszprém, Ranolder tér, Anna-kápolna előtti téren 
Felirata: A család Szent Anna, Szent Joachim, Szűz Mária Állíttatta Szabó Imre

Készítette Piller Csaba Part 2017
(szöveg a szoborcsoport mögötti
téglafalon, külön táblán) 

Anyaga: Fehér műkő. Egész ala-
kos szobrok

Készítő: Piller Csaba
Felavatás dátuma: 2017. augusz-

tus 12.
Avató: Dr. Márfi Gyula érsek,

aki megáldotta a szobrot
Köszöntőt mondott: Porga Gyula

polgármester
Megjegyzés: A szobor Szabó

Imre felajánlása.
Történeti leírás: Márfi Gyula: Az
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egyház megbecsüli és tiszteli az anyaságot. Olyan nőkre van szükség, akik vállalják
az anyai és a nagyszülői szerepet. (Napló, 2017. augusztus 14.)

*   *   *

Emlékjel neve: Szent Mihály arkangyal
Típusa: Szobor
Helye: Veszprém, Óváros téren, a Városháza előtti kis körforgalom közepén, a

várba felvezető út alján
Készítő: Madarassy István ötvös-szobrászművész, Budapest
Felavatás dátuma: 2017. szeptember 29., Szent Mihály napján
Avató: Dr. Navracsics Tibor uniós biztos és Brányi Mária alpolgármester
Köszöntőt mondott: Nagy Károly apát, kanonok

Megjegyzés: Nagy Károly, a
Szent Mihály-bazilika plébánosa
évek óta tervezte a szobor felállítá-
sát. Népi kezdeményezésre ado-
mánygyűjtést szerveztek. Pálfalviné
Ősze Judit, a Szaléziánum igazgató-
ja: A szoboravatást szeptember 20-
ától kilenc napon át tartó, progra-
mokkal teli lelki készülés előzte
meg. A szobrot készítő Madarassy
István édesapja, Madarassy Valter
tervezte a Benedek-hegyi kálváriát.
Az ünnepi eseményen felolvasták
Márfi Gyula érsek és Verő Tamás
főrabbi levelét, Závodi Zsuzsanna
református lelkész és Isó Zoltán
evangélikus lelkész tartott méltató
beszédet.

Történeti leírás: Szent Mihály a
város, valamint a bazilika és az érse-
ki tartomány védőszentje, a város
vezetőinek és lakóinak is közbenjá-
rója. Nagy Károly: A Szent Mihályt
ábrázoló szobrot a várba vezető út
alján állították fel, így Veszprém
védőszentje a vár őrzőjeként maga-
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sodik majd a helyiek és a látogatók fölé több mint háromméteres magasságával. Az
alkotás alapjaként szolgáló, Svédországból hozatott öttonnás sziklatömbön Lucifer
fekszik, felette Szent Mihály áll, aki dárdájával átdöfi, legyőzi a gonoszt. (Napló,
2017. szeptember 30.) Dr. Navracsics Tibor: Számos köztéri alkotás, középület köz-
adakozásból készült, ami azt mutatja, hogy Veszprém erős közösség. Brányi Mária:
A város 10 éve határozta el a Szent Mihály napi búcsú megtartását, a rendezvényt
először 2009-ben szervezték meg. (Napló, 2017. szeptember 15., Napló, 2017. júni-
us 8.)

*   *   *

Emlékjel neve: VERGA 50 éves alapítási emlékköve
Típusa: Emlékkő
Helye: Veszprém, Jutasi út, VERGA központjában
Felirata: 1967. 06. 01 Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdőgazdasága / 1991.

02. 05 MH Veszprémi Erdőgazdasága / 1993. 01. 01 HM VERGA Veszprémi
Erdőgazdaság Rt. / 2006. 02. 01 HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. / 2013.
11. 05 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Anyaga: Mészkő szikla, réztábla
Felavatás dátuma: 2017. október 30.
Avató: Rakk Tamás egykori és Schumacher István jelenlegi vezérigazgató



Bándi László – Zachár Zsolt Veszprém emlékjelei 2017

189

Köszöntőt mondott: Rakk Tamás és
Schumacher István 

Megjegyzés: Rakk Tamás a társa-
ságnál kezdett el dolgozni és 40 év után
innen ment 2003-ban nyugdíjba.

Történeti leírás: Rakk Tamás: Ötven
év nagy idő egy cég életében. Nyugod-
tan elmondhatom, hogy a Verga szép
lassan kiharcolt magának egy nagyon
komoly tekintélyt. Ez annak volt
köszönhető, hogy sok értelmes és nor-
mális kolléga, erdész szívvel-lélekkel
mindent beleadott, és ezért lehet ezek-
ről az eredményekről beszélni. Ez az 50
év stabil és jó volt, ez biztosan erőt ad
a mostani gárdának a következő idő-

szakra, hogy lelkesen dolgozzanak. Sok sikert kívánt a mai munkatársaknak.
Schumacher István: A feladatok tekintetében a lényeg nem változott. Ennek a közel
50 ezer hektáros, állami erdőterületnek a kezelése, fenntartása a feladat, amit mi is
megörököltünk az elődöktől és igyekszünk legalább olyan állapotban az utódoknak
továbbítani. Ez egy olyan kincs, amit mindannyian élvezünk, nemcsak az itt dolgo-
zók, hanem a környéken élők is. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük.
(Napló, 2017. október 31.)




