
   45-46. szám            2021. július 

Az MNB bővülő emlékpénz programjáról_________________________________ 
Domoki Ferenc † – Hajdu Béla 

        „Magyar Népmesék” megnevezés alatt december 1-re hirdette a Pénzverő Zrt. egy 2000 
Ft-os színesfém emlékpénz, mely időközben megkapta a sorozaton belüli pontos nevét, az 
„Égig érő fa” című magyar népmesét idézi majd föl. Stílusában fölismerhető az azonos nevű 
filmsorozat, melyet jól ismerünk a televízió adásaiból. 
        A 2020-ban meghírdetett emlékpénz program bővült, május 18-án megjelent az „Európa 
Tanács Magyar Elnöksége” elnevezésű prooflike 2000 Ft-os, amelyet Bitó Balázs ötvös-, 
éremművész tervezett. Az érme átmérője 34 mm. (1-2.kép) 

1. kép 2. kép

         Az eredeti program folytatódott a XVI. Labdarúgó Európa-bajnokságra, az Önálló 
Ügyészi Szervezet alapításának 150. évfordulójára, majd a XXXII. Nyári Olimpiai és a XVI. 
Paralimpiai Játékokra kiadandott emlékpénz párokkal.  
        Ezeket követi a „Magyar Népmesék” sorozat fenti említett első 2000 Ft-osa, majd ismét 
egy új, az eredeti tervben nem szereplő emlékpénz jelent meg június hónapban, a 

„750 éves Győr” városa elnevezésű 750 Ft-os címletű, színesfém emlékpénz, 
amelyet Lebó Ferenc szobrász-, éremművész tervezett, átmérője 29,5 mm. 
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        Augusztus, szeptember hónapban folytatódik a program.  Az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus eseményére, gróf Benyovszky Móric világutazó emlékére és az 
„Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra kiadandó emlékpénz párok 
kiadásával. A magyar kutyafajták sorozat tagjaként október 4-én a Magyar agár 2000 Ft-os 
jelenik meg, tervezője Imrei Boglárka. 

        Október hónapban „Szegedi Tudományegyetem / Szent-Györgyi Albert Egyeteme” 
elnevezésű ezüst 10000 Ft-os és cuni 2000 Ft-os emlékpénz pár jelenik meg. Az emlékpénzek 
tervezője Kereszthury Gábor éremművész, mindkettő átmérője 38,61 mm lesz. 

        Október 22-én jelenik meg Cziffra György világhírű zongoraművészről készülő emlékpénz 
pár 7500 Ft-os ezüst és 2000 Ft-os cuni kivitelben, tervezője Fritz Mihály szobrász-, 
éremművész. 
        Az „Árpád-házi magyar szentek” sorozat harmadik tagjaként jelenik meg a 100000 Ft-os 
arany és a 2000 Ft-os cuni emlékpénz pár november 19-én. 
        Ezt követi november 27-én Pilinszky János költő emlékére megjelenő 10000 Ft-os ezüst és 
2000 Ft-os cuni emlékpénz pár. 
        2021. december 14-én – 2001. óta a „Hűség napjá”-n – jelenik meg a 15000 Ft-os ezüst és 
3000 Ft-os cuni emlékpénz „Sopron a leghűségesebb város” elnevezéssel. 
        A meghirdetett kiadási napok változásának lehetősége fennáll. 

*** 
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A „ DICSŐ MÚLTBÓL A MÉLTÓ JÖVÖBE” – tűzoltó érmek Trianon előtt – 3. rész__ 
Hajdu Béla 

        Az elmúlt évben – a 150 éves szervezett magyar tűzoltóság jubileumára és a trianoni 
békediktátum 100. évfordulója kapcsán – indított cikksorozat 3. részében további, hajdan hazai 
helyiségek tűzoltó érmeiről szól az írás. Képzeletbeli  felvidéki utazást teszünk, elsőnek Rév-
Komáromba, majd Pozsonyba, Nagyszombatba, tovább Selmeczbányára, Bélabányára, 
és végül Iglóra látogatunk el. 
        Komárom városát a honfoglalás után, a 11. században alapították, habár a Duna jobb 
partját már a rómaiak is lakták. A Magyar Királyság idejében Komárom Megye székhelye volt, 
a városi rangot 1265. április 1-jén kapta meg. A város a török hódoltság idején végvár volt, az 
1594-es sikertelen török ostrom után kezdődött meg a komáromi erődrendszer kiépítése. Az 
erődök ezután fontos szerepet játszottak az 1848-49-es szabadságharcban is, amely során 
három ütközetre is sor került a Habsburg Birodalom és Magyarország csapatai között. Az első 
világháború után az újonnan megalapított Csehszlovákia határát a Duna folyása közepén 
húzták meg, ezzel elválasztva a város északi és déli részét. A trianoni határ miatt 3000 km²-es 
vonzáskörzetének csaknem felét elveszítette, amely jelentősen visszavetette a fejlődésben.  
        Nevezik még Észak-Komáromnak, Öreg-Komáromnak vagy Révkomáromnak is, 
hogy megkülönböztessék az egykori déli városrésztől. A középkorban itt volt az egyetlen olyan 
átkelőhely (gázló) a Pozsony és Buda közti 200 kilométeres folyamszakaszon, amely az év 
minden szakában, nagyobb egységek (kereskedőkaravánok, hadseregek) számára is 
használható volt. 
        Mint ismeretes a tűzvédelem és a tűzbiztonság haladó gondolatát a nyugatot is megjárt, 
kiemelkedő hazánkfia, gróf Széchenyi Ödön ültette el Magyarországon. Angliában szerzett 
tapasztalatai alapján megszervezte a fővárosi önkéntes tűzoltóságot, melynek első 
főparancsnoka lett. A fővárosi példán fellelkesülve és Komárom városában oly gyakran 
fellángoló tűzvészek megfékezése érdekében 1872-ben Jókai Mór, a város nagy szülötte 
támogatásával Komáromban létrejött az önkéntes tűzoltóság " Komáromi Önkéntes Tűzoltó 
s Torna-egylet " néven. A tűzoltóság megalakulását követően szép fejlődésnek indult az 
egyesület. A városban fellángoló tüzek megfékezésén túl részt vettek a város kulturális és 
sport eseményein is. Sajnos az I. világháború évei alatt a fejlődő tűzoltó intézmény válságba 
került. A lelkes fiatal tűzoltók katonai behívása miatt egyre sorvadt. A műszaki fejlesztés és 
a szertárépület megépítése is egyre jobban hátérbe szorult. Ütőképes tűzoltóságra pedig a 
háború alatt is szükség lett volna, hisz ezen évek alatt is jelentős tüzek pusztítottak a városban. 
Ezek közül a legveszélyesebbek az újvárosi gőzmalom, a rév-komáromi tölténygyár tűzesetei 
voltak. [2] 

1. kép 2. kép
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         A fent felsorolt nevek közül a harmadik, Rév-komáromi illetőséget választotta az 1872-
ban alakult önkéntes tűzoltó egyesület Jókai Mór támogatásával – akinek a szülőháza is az 
öreg-komáromi városrészben van – a történelmi előzmények után. 
        Az Egylet 10 évi szolgálat után érdemérmet adományozott egy tűzoltónak. A 33mm-es 
fémjelzett ezüstérem mindkét oldalán kettős vonalkeret van, az érem tetején csőfül. Az 
előlapon a körirat lenn középen a * jelzéstől balra fölfelé indulva olvasható: „RÉV-
KOMÁROMI ÖNK. TŰZOLTÓ-EGYLET” . A köriraton belül fölül kissé nyitott, alul 
szalaggal összekötött babérágon belül három sorban AZ / ÉRDEM / JUTALMA  fölirat van. 
        A hátoldalon a körirat lenn középen indadíszítéssel indul és zár, majd balra fölfelé 
haladva az „ERŐS KAR, BÁTOR SZÍV, TESTVÉRI SZERETET” olvasható. Középen egy 
pajzs mögött tűzoltó szerszámok, fönn balra álló tűzoltó sisak, alul trombita, a pajzsban két 
sorban 10 / ÉV, az eltöltött szolgálati idő látható a jutalomérmen. (1-2. kép) 
        Rév-Komárom város híres szülötte volt V. László király (1440-1457), Jókai Mór 
(1825-1904) regényíró, a márciusi ifjak egyike és Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszerző.  
        Komárom hőse Klapka György (1820-1892) honvéd tábornok nem a város szülötte. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a komáromi vár különleges szerepet 
játszott. 1848 tavaszán az esztergomi nemzetőrök merész akciója következtében vér nélkül 
került magyar kézre. 1848. szeptember 17-én tűzvész pusztította. 1848 decemberétől az 
osztrákok folyamatosan ostromolták Komáromot. A várost 1849. április 22-én mentette fel a 
Damjanich János és Klapka György vezetésével érkező magyar sereg. Négy nappal később, 
1849. április 26-án határában zajlott a komáromi-szőnyi csata (első komáromi csata), 
amelynek során sikerült áttörniük az ostromgyűrűt. [1] 
        Az elmúlt századok történelmének idézését folytassuk utunk következő állomásán 
Pozsony városában. A város első írásos említése 907-ből való, ugyanezen évben zajlott a 
város környékén a magyar honfoglalást lezáró pozsonyi csata is.  
        Területén már az újkőkorban éltek emberek. A Várhegyen már a honfoglalás előtt római, 
majd morva erődítmény állott. Vratislav morva fejedelem erős favárat építtetett ide. 
907. július 4-én a honfoglalást lezáró pozsonyi csatában a magyar sereg sorsdöntő győzelmet 
aratott a jelentős túlerővel felvonuló Keleti Frank Királyság serege felett. A csatában a 
németek hadvezére, Luitpold bajor herceg is elesett. A megsemmisítő vereséget szenvedő 
németek az Enns folyóig kényszerültek visszavonulni, mely ezt követően 955-ig képezte a 
határt. 
A Pannonhalmi Apátság 1002-ben írott alapítólevelének záradékában Szent István a 
pozsonyi vám harmadát az apátságnak adományozta. Ezen alapítólevél már Poson néven 
említi. Az adományt 1137-ben II. Béla erősítette meg. 1138-ban castrum Posonium néven 
említik. A pozsonyi várban létesült az első magyar várispánság. A 11. századtól Pozsony 
vármegye székhelye és káptalani székhely lett. A 11. század elején új erődítések folytak a 
várhegyen. 1051-ben a várat ostromló német hajókat a magyarok (Búvár Kund mondája) 
elsüllyesztették. 1077-ben a várba zárkózott Salamon király I. Géza seregei elől, aki ki akart 
békülni vele, de a tárgyalások közben április 25-én meghalt. 1108-ban V. Henrik német-
római császár serege ostromolta, de Kálmán visszaverte őket. 
        1146-ban rövid időre német kézre került. A 13. században bajor hospesek telepedtek itt 
le, ezzel elkezdődött a város polgárosodása és német jellege dominált 1918-ig. 1254. május 
1-jén itt kötött békét II. Ottokár cseh királlyal IV. Béla. 1262-ben itt verte meg István herceg 
apja hadait. 1270-ben itt kötött békét V. István Ottokár osztrák herceggel, de 1271 elején 
Ottokár a várat bevette. A mosoni csata után 1271. július 2-án ismét békét kötöttek. 1273-ban 
Ottokár kétszer is elfoglalta. 1287-ben Albert osztrák herceg foglalta el. 1291-ben a város III. 
Endrétől kiváltságokat kapott (például árumegállító jogot, egyben megtiltotta, hogy 
megakadályozzák a jobbágyok városba költözését). Várnagya volt 1354-ben Toldi Miklós. A 
középkorban a várpalota körül többszörös falgyűrű épült ki. 1405-ben szabad királyi város, 
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ezen belül a tárnokmester bíráskodása alá tartozó tárnoki város volt. Egyetemét 1467-
ben Mátyás király alapította.1506-ban I. Miksa német-római császár foglalta el. 1526 után 
lett a Magyar Királyság fővárosa és volt az 1536 és 1783 között, itt őrizték a Szent Koronát. 
        1620-ban Bethlen Gábor seregei elfoglalták a várost. 1626. december 20-án itt kötötte  
meg a békét Bethlen és a császár. A Wesselényi-féle összeesküvés elnyomása után 1674-
ben Ampringen János Gáspár kormányzósága idején itt működött a protestánsokk 
elnyomásának hírhedt eszköze, az ún. Pozsonyi vértörvényszék amely protestáns lelkészekett  
gályarabságra küldött. 1683. július 29-én a város alatt győzte le Lotharingiai Károly herceg  
a Duna bal partján előre nyomuló Thököly Imre seregét. 
        A Habsburgok a belső várat reprezentatív palotává építették ki. 1780-tól a vár hanyatlás-  
nak indult, előbb a bútorokat szállították el, majd papnevelde és kaszárnya lett. 1780-ban itt  
jelent meg a Magyar Hírmondó című magyar újság. 
        A pozsonyi Szent Márton dómban összesen tizenegy magyar uralkodót és 
nyolc magyar királynét koronáztak meg, valamint itt tartották a legtöbb magyar 
országgyűlést a 17. századtól a reformkorig. 
 1783-tól itt működött a királyi jogakadémia. 1806-ban és 1809. június 26-án elfoglalták 
a franciák. Az 1809-es ágyúzásból eredő károkat az 1811. május 28-i tűzvész tetőzte be. 
A vár helyreállítása csak 1953-ban kezdődött meg. 
        1840-ben Pozsony és Szentgyörgy között indult meg az első magyar lóvontatású 
vasút. 1848. április 7-én itt alakult meg az első felelős magyar minisztérium. 1882 és 1919 
között Evangélikus Teológiai Akadémia, 1914 és 1921 között az Erzsébet 
Tudományegyetem, 1921-től a Comenius Egyetem működött a városban.  
        1910-ben 78 229 lakosából 32 790 német, 31 705 magyar, 11 673 szlovák, 1242 cseh, 
351 horvát és 115 lengyel volt.  
        Pozsony városának számtalan híres szülötte volt, többek között Kempelen Farkas (1734-
1804) híres feltaláló, Brunszvik Teréz (1775-1861) magyar grófnő, az első magyar óvodák 
megalapítója, Aulich Lajos (1793-1849) a szabadságharc honvéd tábornoka, aradi vértanú, 
gr. Batthyány Lajos (1807-1849) mártír miniszterelnök, Rómer Flóris (1815-1889) 
archeológus, egyetemi tanár, numizmatikus, gr. Széchenyi Ödön (1839-1922) a magyar 
tűzoltóság atyja, a hazai tűzvédelem megszervezője, Fadrusz János (1858-1903) 
szobrászművész, Dohnányi Ernő (1877-1960) zeneszerző, zongoraművész, Házy Erzsébet 
(1929-1982) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő. [1] 
         Széchenyi Ödön szülővárosában 1880-ban országos tűzoltó közgyűlést rendeztek, de   a 
„tűzpasa” ekkor már Törökországban szervezte az ottani tűzoltóságot. Az országos 
eseményre 34 mm átmérőjű vert, aranyozott bronz emlékérmet verettek (3-4. kép). 

                                              
                               3. kép                                                                 4. kép 
 
        Az érmek előlapjánn hármas vonalkeret van, a 2-3. vonalkereten belül alul középről *-al 
indulva balra fölfelé a „A MAGYAR TŰZOLTÓK V. ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSE 
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POZSONYBAN 1880 AUGUSTUS 19·22’g” körirat olvasható. A 3. vonalkereten belül 45º-
ban négyzetrácsos alapon + jelekkel, rajta korona nélküli, alul hegyes pajzsú nagy magyar címer 
látható.(Készült az érem fülezett formában vékonyabb lapkával, aranyozott és ezüstözött 
változatban is, szalagja ismeretlen.) 
         A hátoldalon kettős vonalkeret van, benne Pozsony város látképe balról fönn a várral, alul 
a Duna folyóval, mely mezőben a POZSONY felirat olvasható. 
        Képzeletbeli utazásunk következő állomása a már régen is egyetemi város Nagyszombat, 
mely Pozsonytól 45 km-re észak-keletre fekszik, a Kis-Kárpátok   és a Vág folyó völgye közötti 
Nagyszombati-medencében. 
        Már a kelták és a rómaiak előtt is lakott hely volt, majd Trnava néven szláv település, 
melyet III. Béla király lánya, Konstancia – aki I. Ottokár cseh király felesége volt – 
megerősített. 1238-ban IV. Béla király emelte szabad királyi várossá. Erre az évre datálható 
első említése, Zumbotel néven. Nevét szombati napokon tartott hetivásárairól kapta. 
A szlovák Trnava a szláv trn = tüske főnévből származik, és a városon átfolyó azonos nevű 
patakra utal. Nagy Lajos király kedvelt tartózkodási helye volt, itt is halt meg 1382. szeptember 
10-én. 1432-ben a husziták foglalták el, de kiűzték őket. 
        1543-ban ide költözött az esztergomi érsek és káptalan, és 1822-ig itt is maradt. Itt kötött 
békét 1615. május 6-án Bethlen Gábor fejedelem II.Rudolf császárral, melyben Erdély 
függetlenségét biztosította. 1621. július 25-én itt verte meg Bornemissza János erdélyi 
serege Pálffy István császári ezredes seregét, július 30-án a várost is elfoglalta. 1635. május 6-
án Pázmány Péter egyetemet alapított itt, ekkor a magyar kultúra központja volt. Az egyetem 
mellett nyomda és könyvtár is működött, valamint itt alapította meg 
a Füvészkert elődjét Winterl Jakab, a vegytan és a botanika professzora. Az orvosképzés 1769-
ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki az Intézményt. Az 
egyetemet 1777-ben költöztették Budára, majd Pestre (ennek utódja a mai Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és az Orvostudományi Egyetem, mely 1969-től Semmelweis Ignác nevét 
viseli). 

5. kép 6. kép

        Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Thököly Imre és II. Rákóczi 
Ferenc hadai többször is elfoglalták, de katonai jelentősége nem volt. 1704. december 26-
án határában szenvedett vereséget Rákóczi Heister tábornok császári seregétől. 1848. december 
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14-én itt ütközött meg Guyon Richárd az osztrákokkal. Városfalait 1820–1840 között 
bontották le. 1846-ban Pozsony és Nagyszombat között készült el az első magyar közüzemű 
vaspálya. 
        A trianoni diktátumig Pozsony vármegye Nagyszombati járásának székhelye. A város az 
1920-as trianoni békeszerződést követően jogilag is Csehszlovákiához került. 
        Nagyszombat népessége 1880-ban 10824 lakosából 6060 szlovák, 2758 német, 1538 
magyar, később 1910-ben 15163 lakosából 8032 szlovák, 4593 magyar és 2280 német. [1] 
        A város szülötte volt Zsámboky János (1531-1584) történetíró. A legenda szerint itt hunyt 
el 1832. szeptember 10-én Nagy Lajos király (1326-1382). Itt tanult 1892-1900 között és itt tett 
eredményes érettségi vizsgát 1900. június 13-án Kodály Zoltán (1882-1967). 
        A tűzoltók egylete a kiegyezést követő évben 1868-ban alakulhattott, mert 1888-ban – az 
érem felirata szerint azt – már a közösség 20 évi fennállásának emlékére verették. A 29 mm 
átmérőjű fülezett bronzérem előlapjának peremén vonalkeret, majd alul szalaggal összekötött, 
fölül kissé nyitott babér és tölgykoszorún belül tűzoltó sisak két keresztbe tett csákány között, 
alattuk vízszintesen létra, rajta kötélköteg. A hátoldalon a vonalkereten belül 6 soros felirat, 
melyből kettő fölső íven, kettő vízszintesen, 2 alsó íven: „A NAGYSZOMBATI / ÖNK. 
TŰZOLTÓ EGYLET / 20 ÉVI / FENNÁLLÁSÁNAK / EMLÉKÉRE / 1888 AUG. 19 20.” Az 
érem szalagja 15 mm széles piros-fekete színű, megkötött, V alakra formált. (5-6. kép) 
        Utazásunk következő állomása Selmecbánya. A város alapítását illetően több legenda is 
létezik. A legismertebb szerint a város mellett található ezüst- és aranylelőhelyeket két gyíknak 
köszönhetően találta meg egy Sebenitz nevű pásztor, az Óhegy lábánál. Az eredeti legendában 
szereplő gyíkok helyett szalamandrák említése újabban terjedő tévesztés, vélhetően a selmeci 
diákok szalamander-menetének nevéből kiindulva. 

IV. Béla 1238-ban szabad királyi városi rangra emelte, s a tatárjárás
után bajor és szász bányászokat telepített be, akiknek 1245-ben jogkönyvét is megerősítette. A 
középkorban évszázadokon át Magyarország legfontosabb ezüst- és aranybányái voltak 
itt. Szabad királyi város címmel rendelkezett, ahol a bányászat a Waldbürgereknek nevezett 
polgárság kezében volt – e jogokat a kincstár csak később szerezte meg. 1443-ban szörnyű 
földrengés pusztította a várost. Virágkorát a 15. századtól a 18. századig élte. A világon először 
itt  alkalmaztak   puskaport a bányászatban (1627-ben). 1762. október 22-én kelt Systema nevű 
leiratában Mária Terézia megerősítette az udvari kamara döntését, így itt jött létre 1770-re 
a világ első bányászati akadémiája, melynek elődje az 1735-ben alapított Felsőfokú 
Bányatisztképző Intézet volt. 1782-ben Magyarország harmadik legnagyobb városának 
számított Pozsony és Debrecen után 23192 lakosával (elővárosokkal együtt mintegy 40000 
lakossal). 1786-ban elnyerte a jogot, hogy országos vásárokat tarthasson. [1] 
        A város szülötte volt Pattantyús-Ábrahám Géza (1885-1956) Kossuth-díjas 
gépészmérnök, műegyetemi professzor, akadémikus, Kosáry Domokos (1913-2007) 
Széchenyi-nagydíjas történész, egyetemi tanár, az MTA elnöke (1990-1996), Bulla Elma 
(1913-1980) Kossuth-díjas színművésznő. 
        Mikszáth Kálmán (1847-1910) számos írása a városhoz és környékéhez köthető. Itt tanult 
Petőfi Sándor (1823-1849) költő és Ipolyi Arnold (1823-1886) püspök, az MTA igazgatója, a 
magyar művészettörténet egyik úttörője. 
        A tűzoltó egylet a városban 1873-ban alakult, tíz éves fennállására mér érem készült. A 
következő, 1884. évben a városban rendezték meg a VII. országos tűzoltó közgyűlést, majd 
1898-ban már az egylet fennállása 25. évfordulóját ünnepelték, mindkét utóbbi eseményre 
készült 32 mm-es vert, fülezett ónérem, oldalain azonos motívumokkal. 
        A tíz éves jubileumi érem mindkét oldalán kettős vonalkeret, az előlapon ebben a 
vonalkeretben lenn balról indulva *** A SELMECZ BÁNYAI ÖNK: TŰZOLTÓ EGYLET 10 
ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKEÜL. * körirat olvasható. Középen címerpajzs, benne a 
3 E betű (Egység, Erő, Egyetértés), mögötte tűzoltó szerszámok, legfölül balra álló sisakkal, 
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alul trombita látható. A hátoldalon a vonalkereten belül fölső íven az 1883 évszám, alsó íven 
az AUGUSTUS 13.ÁN hónap, nap jelölés, középen mindkét oldalon indadíszítés látható. 
Középen a belső vonalkeretben a város címere, hármas halmon két kalapács, várfallal és 
vártoronnyal, balról és jobbról egy-egy szalamandra. (7-8. kép) 

7. kép 8. kép
        A következő érem körirata a peremnél a kettős vonalkereten belül „VII MAGYAR 
ORSZÁGOS TŰZOLTÓ KÖZGYŰLÉS EMLÉKEÜL. *”, középen két sorban egy tűzoltó 
jelmondat: „TŰZRE FEL! / FEL HA KELL, alatta indadíszítés. A hátoldalon a körirat 
„SELMECZBÁNYÁN 1884 ÉVI AUGUSTUS HÓ 17-20. *” (9-10. kép) 

9. kép 10. kép
        Az egylet 25 éves jubileumára készült érem előlapján a köriratában a 10-es szám helyett a 
25-ös szám van, a hátoldalon pedig az évszám 1898, a hónap, nap jelölés pedig JULIUS 24-25. 
        Utunk következő állomása a közeli Bélabánya, hasonlóan bányász település 
Selmecbányától északra 5 km-re, egykor oda is tartozott. Bela néven először 1228-ban említik, 
ezüstbányáját 1228-ban és 1385-ben is. 
        1352-ben "Dilln", 1387-ben "Feierbanya", 1516-ban "Belabanya" néven szerepel a 
forrásokban. 1352-ben még Selmecbánya bányaterületének volt része. Később Saskő várának 
birtokosai megpróbálták Selmectől elvenni és Saskő várához csatolni, de csak 
a huszita mozgalmak alatt vált el Selmecbányától. 1450-ben városi rangot kapott. 1453-ban V. 
László király megerősítette Bélabánya városi kiváltságait, ekkor a Felvidék egyik legnépesebb 
bányásztelepülése volt. Mátyás király idejében, 1464-ben 5-600-en lakták. Ezután a korábbi hat 
alsó-magyarországi bányaváros közösségébe lépett, melyek szövetséggé alakultak.     
        Az alsómagyarországi bányavárosok, Korpona, Körmöcbánya, Selmecbánya, 
Besztercebánya, Újbánya Bakabánya, Libetbánya, Bélabánya, Breznóbánya voltak. A 
felsőmagyarországi bányavárosok Szomolnok, Merény, Szepesremete, Gölnicbánya. 
        Később Bélabánya bányászata – földrajzi fekvésénél fogva – Selmecbányáéval szorosan 
összefüggött. Iskoláját 1565-ben alapították. 1552-ben és 1664-ben elpusztította a török. 1572-
ben szabad királyi várossá nyilvánították, a 18. században Selmecbányával egyesítették. 1715-
ben 85 háztartást számláltak, lakói bányászok, szénégetők, ácsok, kovácsok voltak. 1720-ban  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3magyarorsz%C3%A1gi_b%C3%A1nyav%C3%A1rosok&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3magyarorsz%C3%A1gi_b%C3%A1nyav%C3%A1rosok&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91magyarorsz%C3%A1gi_b%C3%A1nyav%C3%A1rosok&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91magyarorsz%C3%A1gi_b%C3%A1nyav%C3%A1rosok&action=edit&redlink=1
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4 malom működött a településen. 1786-ban Bélabányát ismét Selmecbányához csatolták. 1828-
ban 276 házát 1436-an lakták. 
        1852-ben ismét önálló várossá lett, de később újból egyesítették Selmecbányával. A 
trianoni békeszerződés előtt a Hont vármegye területén fekvő Selmec- és Bélabánya törvény- 
hatóságú jogú város része volt. Ezután lakói főként az iparban, kisebb részben a 
mezőgazdaságban dolgoztak, illetve kézművességgel foglalkoztak. 1954 óta újra önálló 
település, két-háromszáz éves bányászházai ma is állnak. 
        A Bélabányai Önkéntes Tűzoltó Egylet 1878-ban alakult, 25 éves fennállására 33mm 
átmérőjű kétoldalas, fülezett ón emlékérmet verettek. 

11. kép 12. kép
        Az érem mindkét oldalán kettős vonalkeret van, az előlapon ebben a vonalkeretben lenn 
balról indulva * A BÉLABÁNYAI ÖNK: TŰZOLTÓ EGYLET 25 ÉVI FENNÁLLÁSÁNAK 
EMLÉKEÜL. * körirat olvasható. Középen címerpajzs, benne a 3 E betű (Egység, Erő, 
Egyetértés), mögötte tűzoltó szerszámok, legfölül balra álló sisakkal, alul az 1878-1903 
évszámok láthatók. A hátoldali vonalkeretben fölső íven az 1903, alsó íven a JUNIUS 28., a 
két dátumrész között mindkét oldalon virág és indadíszítés látható. Középen a város címere, 
mely a Miksa féle bányarendtartás 1703-as kiadásában is azonos motívumokkal szerepel.  
(11-12. kép) 
        A következő állomás az érmek vezérelte utazáson Igló. A város neve először 1268-ban 
szerepel oklevélben Villa Nova néven, mai magyar nevén 1279-ben említik 
először Igloszásza alakban. Iglót valószínűleg német bányászok alapították a 
szláv Iglov település mellett a 13. században, környékén vasat, rezet termeltek, amihez 
feldolgozóipar is települt. A tatárjárásban elpusztult, de IV. Béla újratelepíttette. Szász lakosai 
az 1271-ben  V. Istvántól kapott kiváltságaikat Károly Róbert kiegészítette. Nagy 
Lajos király bányavárosi rangra emelte és vásártartási joggal ruházta fel. A 14. 
században kohói, hámorai létesültek, híres volt harangöntödéje is. 1412-ben ezt is 
elzálogosította Zsigmond magyar király Lengyelországnak. 
1778-ban az 1772-ben a lengyel zálogból visszakerült szepesi városok központja lett, ez a 
vezető szerepe 1876-ban szűnt meg. 
1849. február 2-án Guyon Richárd serege a város határában győzte le a császáriakat. A 
harcokban 53 honvéd esett el, a városi temetőben emlékművet emeltek tiszteletükre. A 19. 
században egymás után épültek itt a gyárak, üzemek. 
A trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Iglói járásának székhelye volt. A magyar 
légierő 1939. március 24-én 16:45-kor bombázta, tizenhárom ember halt meg. Igló volt az első 
város, melyet a térségben légitámadás ért. 1945 után az új csehszlovák hatóságok a város német 
és magyar lakosságát megfosztották állampolgári jogaitól, a poprádi koncentrációs táborba 
vitték őket, majd innen kitelepítették Németországba, Ausztriába, illetve Magyarországra. 
Helyükre szlovákok érkeztek, létszámuk gyorsan növekedett. 
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        Fényes Elek (1807-1876) híres magyar statisztikus szerint Igló (Neudorf), Szepes 
vármegyében, a 16 szepesi városok közt fő és legnagyobb város, egy széles gyönyörű völgyben, 
felséges kilátással a távoleső Kárpát hegyeire, a Hernád bal partján. 
        Érdekességek a városról: Az 1867-es koronázási dombhoz az iglói Kuruchalomból is 
vittek földet. Iglón készült az első magyarországi betonút 1911-ben. A város jeles szülöttei 
voltak: id. Bókay János (1822-1884) magyar orvos és sebészdoktor, szemészorvos, 
gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője, a 
budapesti Stephania szegénygyermek-kórház főorvosa, királyi tanácsos, a 3. osztályú 
Vaskorona-rend lovagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társaság alelnöke és az országos 
központi védhimlő oltó igazgatója. Kéri Kálmán (1901-1994) vezérezredes, az Országgyűlés 
korelnöke 1990-ben. Neményi Lili (1902-1988) színművésznő, operaénekesnő. Szepes Béla 
(1903-1986) síelő, gerelyhajító olimpikon, karikatúrista. Zathureczky Ede (1903-1959) 
hegedűművész. 
        Iglón 1878-ban nagy esemény volt. Július 20-22-én a városban országos tűzoltó 
nagygyűlést rendeztek. Az eseményre 33mm-es fülezett ón emlékérem készült. Előlapján kettős 
vonalkeretben a körirat lenn balról fölfelé „A M. TŰZOLTÓK IV. ORSZÁGOS NAGY 
GYŰLÉSÉNEK EMLÉKEÜL *”, középen címerpajzs, benne a 3 E betű (Egység, Erő, 
Egyetértés), mögötte tűzoltó szerszámok, legfölül balra álló sisakkal, legalul trombita. 

13. kép 14. kép
        A hátoldal peremén dupla vonalkeret, középen fölül pajzs alakú városcímer, a pajzs két 
fölső sarkánál egy-egy lefelé hajló babérág. A címerpajzs alatt középen az IGLÓ felirat, az 
érem alsó felén 2+1 vonalív között az „1878. JULIUS HÓ 20. 21. 22. dátum olvasható. 
        Érdekesség, hogy 1896-ban a milleneum idejére a város díszes kötetet adott ki, Igló királyi 
korona- és bányaváros története. Münnich Sándor munkáját sajtó alá rendezte Nikházy Frigyes. 
Jegyzetek: 
[1] Wikipédia – Szabad Enciklopédia 
[2] Komáromi Tűzoltóság – http://www.komaromhot.atw.hu 

* 
        Lapunk következő számában a felvidéki helyiségek után a Párciumba és Erdélybe 
megyünk. Előbb Aradra, Temesvárra, majd Gyulafehérvárra, Nagyszebenbe.  Folytatva a 
képzeletbeli utazást a délvidéki Eszékre, majd Nagybecskerekre és Újvidékre visz utunk. 

*** 
        Gyarapodott a Móra Ferenc Múzeum éremtárának gyűjteménye. Ujszászi Róbert az 
éremtár vezetője szóban beszámolt arról, hogy Szolláth György régi kedves gyűjtőtársunk 
gyűjteményének – a 2010-ben Szegedre került 178 db portré érem után – további néhány szép 
érme gyarapítja a múzeumi éremgyűjteményt. A gyarapodásról lapunk következő számában 
részletes képes beszámolót közlünk.  

*** 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koron%C3%A1z%C3%A1si_domb&action=edit&redlink=1
http://www.komaromhot.atw.hu/
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Központi irodai tájékoztatás a 2021. évi forgalmi sorokról 

        Az előző évekhez képest korábban megjelentek a 2021. évi BU forgalmi pénzek „Címeres forgalmi 
sor” elnevezéssel. A forgalmi sor ára 3.900,- Ft. Az érdeklődők legtöbbje már megrendelte és át is 
vette. A forgalmi sor korlátozott számban még kapható. 
        Megjelent egy különleges forgalmi sor a Magyar Labdarúgó Szövetség fennállása 120. 
évfordulójára. A 3000 példányban kiadásra került BU forgalmi sor egy 29,2 mm átmérőjű proof 
kétoldalas éremmel is emlékezik a jubileumra, egyik oldalán az MLSZ emblémája, a másik oldalon 
labdarúgó jelenet és a „HAJRÁ MAGYAROK!” alsó ívű felirat olvasható, a sor ára 8.900,- Ft. 
        Megjelentek továbbá a 2021. évi Baby forgalmi sorok is, újszülött kislányoknak 
rózsaszínben, a kisfiúknak kék színben. Ezek közül is van már megrendelésünk, de várjuk a 
továbbiakat. A Baby forgalmi sorok ára 5.900,- Ft. 

*** 

Búcsúzunk 
        Az eltelt nehéz hónapokban sajnos több gyűjtőtársunktól kellet búcsút vennünk, 
közösségünket nagy veszteségek érték. Elhunyt gyűjtőtársainkról megemlékezünk. 

Nagy Sándor – Nagy Sándorné 
(tsz. 1804) 

        Nagy Sándor (1927-2002) gyűjtőtársunk Szentesen élt általános iskolai tanárként. 1975-
től volt Szentesi Csoportunk tagja, rendszeres látogatója volt rendezvényeinknek, alkalmanként 
kiállítást rendezett gyűjteményéből városában.  Szabadidejében az éremgyűjtés mellett a 
horgászat volt kedvenc időtöltése. Mint pedagógus szerette a fiatalokat és a helyi 
horgászegyesületben ifjúsági felelősként aktívan részt vett  képzésükben, oktatásukban. 
Szeretett kertészkedni is. Szentes város megbecsült polgára volt. 

        Nagy Sándorné gyűjtőtársunk az egészségügyben védőnőként dolgozott és férje elhunyta 
után is szorgalmasan gyűjtötte az emlékpénz újdonságokat. Kedvenc szórakozása a 
kézimunkázás mellett is hódolt az éremgyűjtésnek. Egyedülléte és betegsége miatt 2012-ben 
Balassagyarmatra költözött lánya családjához, de továbbra is hűséges tagunk maradt. Betegsége 
után 2020. szeptember hónapban elhunyt.  
        Nagy Sándor és Nagy Sándorné gyűjtőtársainkra tisztelettel és szeretettel emlékezünk. 

*** 
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Dr. Farkas László (1938-2020) 

        Életének 83. évében elhunyt gyűjtőtársunk (tsz. 9901.) 1996. óta volt tagja 
Szervezetünknek. Már belépése előtt többször segítséget nyújtott közösségünknek jogi, 
közigazgatási területen, segítette önkormányzati kapcsolatainkat.  
        Jó barátságot ápolt Szabó Géza ötvösmesterrel, akihez diákkori kapcsolatok fűzték, 
Esztergomban együtt voltak a Ferences Rendi Gimnázium diákjai. Gyakran jött közénk, Szabó 
Géza is kapocs volt az érmeket kedvelő, aktív gyűjtővé vált tagunkat. A Szervezet tagjai, 
vezetői közül többekkel jó barátságot ápolt, közösségünkben újabbakat kötött a népszerű 

ügyvéd, elismert politikus, önkormányzati képviselő. 
Dr. Farkas László közösségünk nagyon fontos 
eseményének kulcsszereplője volt. A MÉE Csongrád 
Megyei Szervezete 1996. decemberében különleges 
helyzet előtt állt. Lehetősége adódott egy saját otthon 
megszerzésének. A 1990-es évek elején a Tisza Lajos 
krt. 5. szám alatti, az un. „J” tömbben vásárolt, 
újépítésű üzlethelyiséget eladhatta és 
megvásárolhatta a Tisza Lajos krt. 14. fszt. 2. szám 
alatti lakást önálló klubhelyiségek kialakítása 
céljából. Az üzlet eladása és az új helyiség 
megvásárlása nem éppen egyszerű jogi ügylet volt, 
többszörös feladat. László barátunk ezeket az 
ügyeket következetesen, nagy szakértelemmel és 
teljesen ingyenesen intézte el közösségünk számára.  
        Ezzel a Szervezetnek nyújtott segítséggel 

örökre beírta nevét a szegedi éremgyűjtők aranykönyvébe. Az ország éremgyűjtői közül csak 
nekünk szegedieknek adatott meg a lehetőség, hogy saját otthonunk legyen és ebben neki is 
oroszlánrésze volt.  
        Az évtizedek során támogatta más elképzeléseinket is, ott volt egy-egy jelentősebb 
eseményünkön, kiállításokon, serlegvacsorákon és más rendezvényeken, tartotta a kapcsolatot 
a baráti körrel is. A közösséget segítő tevékenységéért a Reizner János jutalomérem I. fokozatát 
vehette át. Érdemei elismeréseként 2018-ban a MÉE tiszteletbeli tagjává választotta. 
        Búcsúztatásán nem lehettünk ott, személyétől a köszönet és tisztelet hangján búcsúzunk. 
Isten nyugosztalja, emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. 

***     
 Rónaszéki István (1942-2021)    

        Életének 79. évében elhunyt sokak által jól 
ismert gyűjtőtársunk. Lelkes szegedi pártoló tagunk 
volt, lapunk hűséges olvasója. Többször hallhattuk 
előadását a numizmatikai nyári egyetemek 
kurzusain. Serlegvacsoráink is látogatója volt. Aktív 
korában katonatisztként megyénkben is szolgált. 
Szoros barátság fűzte több szegedi gyűjtőtársunkhoz. 
Rendszeresen érdeklődött újabb kiadványaink felöl. 
Kedves Egyénisége hiányozni fog az éremgyűjtők 
köréből. Rá mindig tisztelettel és szeretettel fogunk 
emlékezni. 

*** 
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Dr. Bóna Endre (1934-2021) 

87. éves korában elhunyt közösségünk hosszú időn keresztül volt elnöke, majd tiszteletbeli
elnöke, alapító tagja a helyi Szervezetnek és a Budapesti Éremgyűjtők Egyesületének. Ezt 502 
tagsági száma is bizonyítja. 1969-től tagja volt a Magyar Numizmatikai Társulatnak is. Hosszú 
évek óta a MÉE tiszteletbeli tagja. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Orvosnumizmatikai 
Szakosztályában is tevékenykedett. 
        Kezdettől fogva vezéregyénisége volt a helyi éremgyűjtőknek. Kiterjedt gyűjtést folytatott 
az orvos-numizmatika területén több más gyűjtési terület mellett. Évtizedeken keresztül kutatta 
Szent-Györgyi Albert szegedi Nobel-díjas tudós munkásságát. A tudósról készült numizmatikai 
és művészeti emlékekről és más orvos-numizmatikai témában több önálló könyvet adott ki. 
Rendszeresen publikált, közel kétszáz cikke jelent meg, szakírói munkássága kiemelkedő volt. 
        Hosszú évekig dolgozott a MÉE Elnökségében. Évtizedekig vezető szerepet töltött be a 
Csongrád Megyei Szervezetben, a kezdeti időkben vezetőségi tagként, majd hosszú időn 
keresztül a Szervezet elnökeként. A közösség az évtizedek során 1979-ben, 1996-ban és 2008-
ban vándorgyűlést rendezett, mely rendezvényeknek aktív résztvevője volt. 
         A Csongrád Megyei Szervezet szép hagyományainak, a serlegvacsorai rendezvényeknek 
egyik ötletadója és megvalósítója, a megemlékezéseknek többször előadója volt. Kiállításokat 
szervezett és rendezett, amelyekhez gyűjteményéből rendszeresen adott érmeket, plaketteket. 

        A Szervezet éremkiadásában fontos szerepet töltött be, több érem kiadásánál bábáskodott, 
az éremművészekkel tartott jó kapcsolatait ennek érdekében is gyakran hasznosította.  
        Közösségi, szakírói és gyűjtői munkásságáért több kitüntetésben részesült. A Csongrád 
Megyei Szervezetben évtizedekig betöltött vezető szerepéért, a Reizner János jutalomérem II. 
és I. fokozatát érdemelte ki.  
        A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldöttgyűlése odaítélte számára a Széchényi Ferenc 
jutalomérem III., II. és I. fokozatát és a Pro Numismatica 30. kitüntető érmet. Kiemelkedő 
szakírói munkásságát 2005-ben az Unger Emil jutalomérmmel ismerte el a MÉE Elnöksége.  
        Tevékenysége meghatározó volt a Csongrád Megyei Szervezet életében, hosszú időn át 
képviselte közösségünket, országos elismertségünk érdekében sokat tett. Rá tisztelettel és 
szeretettel fogunk emlékezni. 

*** 
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Domoki Ferenc (1938-2021) 

        Életének 83. évében elhunyt a Csongrád Megyei Szervezet kiemelkedően nagy tudásu  
gyűjtője. Már az 1970-es évek elején bekapcsolódott a közösségünk munkájába, (tsz. 3789), 
szerény, szorgalmas gyűjtői tevékenységet folytató mérnök ember volt. 2004. óta tagja volt a 
Magyar Numizmatikai Társulatnak, büszke volt tagságára, a Társulat tagjai közül többekkel jó 
szakmai, baráti kapcsolatban volt. Gyűjtői, kutatói munkáját méltán nagyra értékelték. 
        Szerette és jól ismerte a magyar történelmet, kiemelkedő gyűjtői tevékenységét alapos 
ismeretei, és a numizmatika területén végzett több évtizedes kutatásai alapozták meg. 
Folyamatosan kutatott, összegyűjtötte a magyar pénzek és egyéb magyar vonatkozású 
numizmatikai tárgyak képeit, az azokra vonatkozó adatokat. A katalógusokban rendszeresen 
nyomon követte a hazai és a világban zajló numizmatikai árveréseket és az összegyűjtött 
anyagból saját használatra katalógust készített. Ha talált olyan darabot, amely nem szerepelt a 
magyar numizmatikai szakirodalomban, – ez gyakran előfordult – akkor tájékoztatásul és 
pontosabb azonosítás érdekében megküldte a Társulatnak és az MNM Éremtárának is. Nagyon 
lelkes gyűjtő volt és önműveléssel magas szintre emelte numizmatikai tudását. A beszélgetések 

alkalmával örömmel osztotta meg 
ismereteit az érdeklődőkkel. A fellelt 
éremképeket rögzítette, ezekből 
elemzéseket készített, de segítette 
mások kutató munkáját is. 
        A legtöbb tapasztalatát cikkekben 
is közre adta, rendszeresen közölte 
írásait az AZ ÉREM és az Éremtani 
lapok hasábjain Még ebben az évben is 
jelent meg cikke a Bélyegvilág 
éremoldalain. Érdekességekkel teli 
írásai születtek. Szakírói tapasztalatait 
újságunk számára is hasznosította, sok 
cikket írt hasábjainkon és a 
szerkesztésben, előkészítésben is 
nélkülözhetetlen munkát végzett. 
Lapunk e számában is benne van keze 
munkája.  
Segítette könyvtárunk működését, 

rendszerezte a könyvállományt és az árverési katalógusokat, a fellelhető szakirodalmakból 
jegyzeteket készített, fölhívta a figyelmet a frissen megjelent szakkönyvekre.  
        A közösség érdekében végzett odaadó munkájáért megkapta a Reizner János jutalomérem 
II. és I. fokozatát.
        Kiemelkedő szakírói tevékenységét a MÉE Elnöksége már 2008-ban az Unger Emil 
jutaloméremmel ismerte el, ez az elismerés további lendületet adott gyűjtői, kutatói 
munkájához. 
        Jó közösségi munkáját a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Küldöttgyűlése is elismerte a 
Széchényi Ferenc jutalomérem III. és II. fokozatával, 2019-ben megkapta a Pro Numismatica 
50 jutalomérmet.  
        Kedves, szorgalmas egyénisége nagyon fog hiányozni, halála rendkívül nagy vesztesége 
közösségünknek és a magyar numizmatikai életnek. Rá mindig nagy büszkeséggel, szeretettel 
és tisztelettel fogunk emlékezni. 

*** 
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Baum Attila (1973-2021) 

        gyűjtőtársunk 2002-ben lépett be a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesületébe a Csongrád Megyei Szervezet 
tagjaként (tsz. 11511). Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem hallgatójaként szerzett diplomát 
történészként. Diploma munkája is szorosan kapcsolódott a 
gyűjtéshez, a Horthy-korszak kitüntetési rendszere volt a 
témája. 
        Gyűjtőként is kitüntetések, jelvények gyűjtése volt 
kedvenc időtöltése. Történésznek tanult, így a történelem 
szeretete és az ismeretek halmozása természetes volt 
számára, és a gyűjtés a szakma tanulásában segítette. 
Vásárokon gyakran megfordult, jelvényeket, kitüntetéseket 
keresett és sokszor talált is érdekességeket.  
        Írásai jelentek meg az AZ ÉREM c. szaklapunkban. 
Három kötetes könyvük III. kötete jelent meg először – 

Fekete Ferenccel közösen – a Magyar Királyság Kitüntetései 1920-1945 címmel. A hamarosan 
megjelenő II. kötet kiadását már nem érhette meg. Rá büszkén, tisztelettel és szeretettel fogunk 
emlékezni. 

*** 
Vörös István (1951-2021) 

       A jugoszláv, szerbiai és a szegedi gyűjtők között népszerű nevén Pista 1956–ban Fiuméban 
született, ahol apja egységével katonatisztként állomásozott. Középiskolás korában költöztek 
Kispiacra, majd Ő később Palicsra. Fiatal korától a Szabadkai Gyűjtők Egyesületének tevékeny, 
egy időszakban vezetőségi feladatokat is ellátó tagja volt. Olvasott, képzett numizmatikus volt, 
komoly numizmatikai szakkönyvtárral is rendelkezett, tudása, tájékozottsága kiterjedt a 
numizmatika szinte minden területére.  
        Gyakran megfordult Belgrádban, Zágrábban, 
Ljubljanában, Bécsben, Budapesten és persze 
Szegeden, ahol sokat tartózkodott. 
        Villamosipari technikusként több vállalatnál 
dolgozott alkalmazottként, majd 1988-ban saját 
kereskedelmi céget alapított. A vállalkozás 
eredményessége gyűjteményének örvendetes 
gyarapodását hozta, cége hanyatlása pedig 
gyűjteménye zömének felszámolásához vezetett.  
        Az elmúlt két évtizedben - különösen felesége 
korai halálát követően - két gyermekének és négy 
unokájának szentelte legtöbb idejét. Már kevésbé 
gyűjtött, interneten kereskedett és szerzett széles 
körben ismertséget. Gyakran publikált a Dinárban, a 
Szerb Numizmatikai Egyesület folyóiratában, ahol egyebek között folytatásokban jelentette 
meg a keresztes államok pénzverését ismertető cikksorozatát.      
        Halála érzékeny veszteség az egyre fogyatkozó délvidéki magyar éremgyűjtők körében. 
Pistára a szabadkai gyűjtők mellett a szegediek is jó szívvel emlékeznek, sokoldalú szakértelme, 
közvetlen egyénisége nagyon hiányozni fog köreinkből. Rá tisztelettel és szeretettel fogunk 
emlékezni. 

*** 
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Új tagokat köszönthetünk sorainkban. 

        Remportné Talpai Mária (tsz. 5014) édesapja, Talpai Sándor gyűjtőtársunk tagságát 
folytatja. Őt sokan ismerik tagjaink közül, hiszen rendszeres résztvevője volt korábbi 
serlegvacsoráinknak. Az elmúlt évben a családba újszülött érkezéséről is beszámolhatunk. 
2020. november 16–án megszületett Remport Anna, akinek születésére már elhoztuk a 2020. 
évi rózsaszín Baby forgalmi sort. Külön köszöntjük a kis Annát is.  
        Nagy Sándor és Nagy Sándorné (tsz. 1804) tagjaink örökébe Garamvölgyiné Nagy 
Hedvig lépett, Ő folytatja szülei után az egyesületi tagságot.  
        Gécs László (tsz. 1645.) nagyon régen elkötelezte magát az éremgyűjtés szenvedélyének, 
évtizedekig az Orosházi Csoport tagja volt, de huzamosabb szegedi tartózkodási után lépett a 
Csongrád Megyei Szervezet tagjai sorába. 
        Az elmúlt nehéz időszakban további új tagok léptek sorainkba, köszöntjük Őket. 
        Dinnyés Mihály (tsz.13150), Hódi Ferenc (tsz.13194), Rabi Attila (tsz.13194), Németh 
István (tsz.13210), Dudás Nikolett (tsz.13268.) ifjúsági tagunk, Bajnóczi Sándor (tsz.13278), 
Huszár Gábor (tsz.13292) gyűjtőtárs lépett be közösségünkbe. Bajusz Zoltán (tsz.13369), 
Marti Imre (tsz.13370.), Fazekas István (tsz.13371), Győrfi Sándor (tsz.13415), Dantesz 
Ferenc (tsz.13416.), Kiss Máté (tsz.13476), Majó Ádám (tsz.13417) gyűjtőtársunk 
gyarapította a közelmúltban közösségünket. Mindannyiójuknak jó gyűjtést kívánunk! 

*** 
        Sárszegi Győrgy gyűjtőtársunkat – a 80-asok klubjának tagjai között – 2019-ben 
köszöntöttük lapunk 37. számában. A napokban, élete kerek évfordulóján is gratulálunk 
neki, betöltötte a 85. életévét. További jó gyűjtést és jó egészséget kívánunk! 

*** 
A keddi budapesti összejövetelekről – az országos találkozókról – a Vándorgyűlésről… 

        Budapesten évtizedekig a Vörösmarty utcai MABÉOSZ székházban tartotta az 
összejöveteleket a MÉE sok budapesti és vidéki gyűjtő részvételével. A megszokott helyről 
kényszerűségből a Fővárosi Művelődési Házba – XI. kerület, Fehérvári út 47. – tette át a 
székhelyét a rendzvény. A helyszínt a Nyugati pályaudvarról a 4-es villamossal a 
legegyszerűbb megközelíteni, a végállomástól további egy megállót kell utazni. Az 
összejöveteleket 14 és 17 óra között tart meg a MÉE, a belépés érvényes tagsági 
igazolvánnyal természetesen díjtalan.  
        Újra indult a gyűjtői találkozók sora, a közelmúltban a Kiskőrösi és a Kiskunhalasi Csoport 
közös rendezésében Tázláron volt összejövetel, majd a pécsi gyűjtők hirdettek és rendeztek 
cseretalálkozót.  
        Az országos összejövetelek sora augusztus 8-án Pápán a Petőfi Gimnázium aulájában 
folytatódik Érem- és Fegyverbörzeként. Budapesten – már az új helyszínen, a Fővárosi 
Művelődési Házban – augusztus 28-án rendezi meg a Budapesti Csoport a XXIII. Nemzetközi 
Filatéliai és Numizmatikai Találkozót. 
        A MÉE 51. Vándorgyűlése alkalmából szeptember 18-án Sopronban, a Novomatic 
Arénában, a Lackner Kristóf u. 48. szám alatt találkozhatnak az éremgyűjtők.   

*** 
A Szerkesztő Bizottság tagjai: Domoki Ferenc †, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert. 

Elérhetőség: meeszeged1@gmail.com 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.    
Telefon 62-420-189   Felelős kiadó: Hajdu Béla 

Lapunk számai olvashatók a MÉE internetes honlapján is, 
(www.eremgyujtok.hu) a Dokumentumok, ill a „Letölthető dokumentumok” között 
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