
47-48. szám           2021. december

Szegedi hozzájárulás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz________ 
Zombori István 

Az ez évben Budapesten megrendezett 52. Eucharisztikus Világkongresszus egyik 
legjele az országnak. Ez nem csak egy vallási ünnepség volt, 
de hazánk
Kato
az ünnep elmúltával is maradandó emléket jelentenek. Ezek elkészítésében részt venni rangot 
és megbecsülést jelent. 

A sok alkotásra itt nincs mód részletesen kitérni, de az újság
kiemelhetjük, hogy a magyar állam megbecsülése jeleként a Magyar Nemzeti Bank 10000 Ft 

fém emlékpénzt
emlékérme változatot bocsátott ki. Külön öröm számunkra hogy a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar a szegedi ÉremVerde tulajdonosát, Szabó Tamást kérte fel, hogy két emlékérmet készítsen 
számukra. A Püspöki Kar úgy gondolta, 
ministránsok részére eg dozási érmet" rendel, amelyet a gyerekek ajándékba kapnak. 
Ezt egy fiatal szobrász, Kovács Zoltán tervezte. (1-2., az emléklapjából kiragadott éremképek) 

1. kép 2. kép

            A másik egy olyan protokoll érem, amelyet az ön
(3-4. kép) Természetesen egyik érem sem került keres

, hiszen a szegedi Szabó ÉremVerde neve jól 
ismert egyházi körökben is, hiszen az elmúlt évtizedekben számos emlékérmet készítettek 
Pécsre, Kalocsára, Csíksomlyóra és jól ismert a "Magyar szentek" érem sorozatuk is.
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3. kép 4. kép

Az úgynevezett protokoll érem tervezését is Szabó Tamásra bízták, aki az érem egyik 
oldalára a Kongresszus logóját, a másik oldalára a Kongresszus büszkeségét, a pápai misére 

nemcsak a Szabó cég, de a szege

Az elismerést csak fokozza,
Kurír külön, többoldalas, fényképes írásban számolt az éremkészítésben a

mint jó hírünket a világban. 
*

A ” – – 4. rész__
Hajdu Béla

Magyarország elszakított részeibe. A k  a Pártiumban Arad városa.

1. kép

Ebben a városban már „jártunk” -
ben létrejött „Aradi Önkéntes . Most azonban

eseményt idézünk föl az arra készült éremmel.
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A 40mm-es vert, ezüstözött bronzére

Szlavón, Dalmát, O[?] Országok Apostoli Királya) körirat olvasható. Középen a magyar barokk 
középcímer tetején a Szent Koronával, balról babérág, jobbról tölgyág díszítéssel. (1. kép) 

A másik oldalon fönt nyitott, lenn szalaggal összekötött babérkoszorú látható, ezen belül 
köriratként a „HARMADIK ORSZÁ
három sorban a k / KIÁLLÍTÁSA / 1876” feliratok
idézik az akkori eseményeket.

A re, egy másik, a „* III. MAGYAR ORS
-es fülezett ónérem is készült. A köriraton belül az érmen

az ismert mondást 4 sorban helyezték el, „EGY / MINDNYÁJÁÉRT /MINDNYÁJAN / 
EGYÉRT”. A másik oldal szeri AUGUSTUS 25  26. 27. 28.
29IG *” rendezték meg. A keltezés köriratán belül a város címere látható. (2-3. kép)  

2. kép 3. kép

– 1834-ben – 
elleni védekezés. [1] n elfoglalt rangja szerint

Az eseményre készült érem köriratában
az uralkodó neve is szerepel dacára annak, hogy a szabadságharc leverésének szomorú 
eseménye – az aradi vértanúk kivégzése – a város nevéhez Ne feledjük, már a

Arad neve a magyar településnevek túlnyomó többségéhez hasonlóan puszta 
Arad, Urod, Orod lehetett az itteni várba I. István által

az Ajtony vezér
1132-

nem azonos a mai várral, hanem a mai várostól 7 km-re keletre feküdt. Itt végeztette ki 1131-
ben II. Béla 1135-ben II. Béla
társaskáptalant alapított itt. A várost 1241-ben és 1285-ben a tatárok elpusztították, de a vár 
ellenállt a támadásnak. 1388- 1459-ben egészen eddig portyáztak és
pusztítottak II. Mohamed szultán török hadai. 1514-ben Dózsa serege pusztította. Határában a 
mai Csálatelepen feküdt a középkori Csálya falu melynek egykor vára is volt, helye még a 19.
században is ismert volt.

1551. szeptember 18-án a törökök Arad várát elfoglalták, 1555-ben teljesen elpusztult, 
helyét az új Arad foglalta el. 1552 és 1554 között a törökök új palánkvárat építettek, 1554-ig 
szandzsákszékhely volt, véglegesen 1688-ban szabadult fel. 1658. július 14-én II. 
Rákóczi György a budai pasa seregét. 1685-ben szabadult fel a török uralom 
alól. 1699 és 1741  1783-ban épült fel a
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süllyesztett új csillagvár a Maros kanyarulatában, francia Vauban rendszerben. Arad 1834-ben 
lett szabad királyi város. [3]

íres emberek közül néhányról tegyünk említést. Itt született 1819-
ben  Kornis József római katolikus plébános, az 1848-49-es szabadságharc tábori lelkésze
(†1868), 1822-ben Kornis Károly jogtudós, ügyvéd, újságíró, az 1848-49-es
szabadságharc törzskari tisztje (†1863), ugyanebben az évben Dániel Pál

-ban börtönbe került és 1850-ben kapott kegyelmet (†1895).
Aradon jött a világra 1837-ben Kerpely Antal bányász, kohómérnök, a selmecbányai 

akadémia tanára, az MTA 1907), 1850-ben építész,

(†1905). A város szülötte volt vitéz csataji Csatay Lajos (1886-
1944) vezérezredes, egykori honvédelmi miniszter. 

állomásunk Temesvár, ahol egy jubileumi esemény a „TEMESVÁRI / Ö. T.
E. III. KAR / ZÁSZLÓSZENTELÉSE / 1898 / AUGUSZTUS / HÓ 20 ÁN” volt. Ezt a 6 soros 
feliratot egy 34mm-     babérkoszorúban. (4. kép) Az érem 

         FENÁLLÁSA 
ÜNNEPÉLYÉNEK EMLÉKEUL *" körirat idézi a jubileumot. A köriraton belül középen

. kép)
Lapunk 43-44. számában a Temesvár gyárvárosi

emlékérmét mutattuk be. Ezúttal az egylet 25 éves jubileumi érme szolgálja a megemlékezést.

4. kép 5. kép

A nagyváros a Kárpát-medence délkeleti részén, a Bánságban fekszik a Béga és 
a Temes folyók mellett. E két folyó a 18. századig a történelmi város területét mocsarakkal 

folyókat. Többek között a Temes folyónak új medret ástak, és létrehozták a Béga-csatornát. A 
kiszárított területek le
hiszen az évszázadok során több földrengést is feljegyeztek a krónikák. A legutóbbi rengést 
2012. január 8-án mérték, amely a Richter-skálán 3,1- .

Pesty Frigyes (1823 – 1889)
történész, a Magyar Történeti Társulat megalapítója, Fiala János (1822-1922) magyar és 
amerikai szabadságharcos.

A város szülötte volt kövessházi Kövess Hermann (1854-1924) erdélyi szász származású 
katonatiszt, hadmérnök, császári és királyi tábornagy,
császári és királyi titkos tanácsos, 1917- november 3-tól az Osztrák-
Magyar Monarchia fegyveres



5 

Resica a neve az 1900-as Resicabánya a Bánátban
helyiségnek, Temesvártól délkeletre, mintegy száz kilométerre. Krassó-Szörény 
megye székhelye, híres ipari település, évszázadok óta bányászati és kohászati központ. 

Neve a „folyócska” egy 1554-ben
felvett defter ( említi, (modern török
átírásban) alakban.[3] A keresztül,
a Resicabánya
        1757-ben húsz románresicai családot telepítettek a mai gyár területére, akik a bogsáni 
üzemnek égettek faszenet.  Itt, Románresica fölött a kamara 1769–71-ben megalapította 
Resicabányát Salzkammergutból, a stájerországi Aussee

az üzem építését. Hozzájuk 170–180 környékbeli
román férfi, majd 1776- -es
vasolvasztóját, a Franciscust és a Josephust 1771-ben helyezték üzembe. Üzemeit 1779-ben
az oravicai bányaigazgatóság felügyelete alá helyezték, az úrbéri rendezéskor 490-en lakták.

Az üzemeket 1781-ben, a - -
tokkal látták el. 1785 és 1803 között a Berzaván úsztatták, majd Ferencfalváról tengelyen 
szállították a fát. 1783-ban évi két országos vásár tartására kapott szabadalmat. 1789-ben 
a törökök által kifosztott Oravicáról ide helyezték át a bányásziskolát. A Nápolyi Királyság 
1793- matosan
foglalkoztak hadianyaggyártással. 

Az üzemeket 1846-  dománi és székuli szén
használatára. az 
olvasztók fúvóberendezéseihez. Ugyanekkor lóvontatású üzemi vasút is épült, 1851-
síneket is gyártottak. 1853-ban üzembe helyezték a Ferenc József altárnát, ezzel határában 
kezdetét vette a szénbányászat. Ugyanekkor ipari vasutat építettek Moravicára, 1856-
ban Székulra. 1855-ben a bánsági iparvidék 1300 km²-es területével együtt az akkor 
megalakult StEG (1883-tól Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság) kapta kilencven évre 
koncesszióba, amely Resicát szemelte ki bánya- . A gyár továbbra is

-ben Cseh- 
és Morvaországból -ben a
csehországi Rokycanyból 72 szénbányászcsaládot, az 1850-es–60-as években olasz 

(Németresicát) 1858-
Béla volt.

6. kép 7. kép
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1859- samott-) téglagyár. 1860-
gyógyszertára. 1862-ben kaszinót alapítottak benne. A szénszállítás céljára Domán felé 1864-
ben kifúrták a 2772 méteres Ferenc József- -
vontatta szerelvények haladtak át. Resicai bejárata a mai mozdonygyárnál volt. (Ma már nem 
lehet végig haladni rajta, mert 1960-ban lezárták.) 1864- aúsztatás a
Berzaván. Ferencfalvától

-ban a StEG saját
üzemi távíróvonalat épített ki Resica és Bécs között. 

1868- Bessemer-konvertert Magyarországon. 1869-ben jelent meg
a Die Berzava -ig adtak ki. 1870-

EG Brünn–
Stadlau-vonala számára készítették. 1871- -
gyártottak. 1874-ben itt készültek a Turnu Severin–Bukarest vasútvonal sínei. 

1861- Farkas
Károly 1868-ban létrehozta a lassalle-iánus Allgemeiner Arbeitersverein helyi szervezetét. 
1876-ban a Párizst megjárt Brodnyánszky Ján
Arbeiter-

1872-ben itt gyártottak Magyarországo . A Resica
használatra, keskeny nyomtávra
a Bogsán és a Hungária. Ugyancsak 1872-ben alakult meg az egyesült evangélikus–
református -ben válnak ki és emelnek saját templomot a
reformátusok. 1873-ban iparvasút épült Bogsánon át
még , Ohábicáról és Tirnováról szállítottak ide. 1875-ben 72 cseh család települt
be. 1875–78-ban volt hivatalban Németresicán az e

1876- –Martin-kemencéje és az ahhoz 
kapcsolódó ,  amely vasúti kerékabroncsokat gyártott. 1881-ben hatszáz munkás 
részvételével sztrájk zajlott le. 1882-  
gyártása.  szegedi Tisza-híd készült el, amely sajnos mára elpusztult. 1883–85-ben, 
kísérleti jelleggel megindult a villamosenergia-termelés. 1886-ban újraszervezték a kohászati 
iskolát, amelyet 1894-  1900-ban pedig új épületbe költöztettek. 

Ugyancsak 1886-       -es évekig folyamatosan újabb 
lapja, a Resiczaer  Reschitzaer) Zeitung.      
Resicán (a Wunder, Stein és Weiß cégek). 1887-ben megalakult a helyi Magyarnyelv-

Egyesület. 1899 és 1918 között Resicai Lapok
megjelent. [3]

Önkéntes által készíttetett zászlószentelési érem „tanúja” a magyarok
jelenlétének, aktívitásának. Az 1892- bronz

eumra rendelhették.
az

  · * ·” körirat, középen gyöngykörben két

há
SEGÍTSÉGÉRE *”. Középen 5 sorban az 1892 / AUGUSZTUS 20 KÁN / TÖRTÉNT 

(6-7.kép)
Érdekes jelenség, hogy az

ltörött, de további érmeket így is elkészítették
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A városban ma egy egyetem (Eftimie –

líceum, bapt
Krassó-Szörény megyében egyedül itt (a Diaconovici-
általános iskolai oktatás. [3]

Resicza szülötte volt Farkas Károly (1842-1907) nségi
született továbbá Takács Mária (1938-1997) televízió-

Nagyszeben Erdély híres települése, német nevén Hermannstadt.
Neve a Szeben szláv svbina

Sibin
szerint a bolgár-török Sebin

A várost II. Géza magyar király alapította és szászokat telepített ide 1150 körül. 1191-
ben Cipin Nagyszebeni prépostság
kapcsán, mely a 15. századig az erdélyi szászok katolikus egyházi központja volt. Hamarosan 
az erdélyi szászok kereskedelmi és szellemi központja lett. Szebenszék központja, szabad 
királyi város. 1442. március 25-én a város mellett verte meg Hunyadi János Mezid bég török 

15-17. században épültek. A török nem tudta
bevenni, de 1556- 16. században az erdélyi reformáció egyik központja.
Itt létesült 1529- [3]
        1658. augusztus 30-án a tatárok dúlták fel, 1659-ben II. Rákóczi György ostromolta. 
 1690. szeptember 12-én az erdélyi rendek itt választották fejedelemmé Thököly Imrét.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején, 1849. január 21-én még visszaverte Bem 
visszaverte Bem támadását, de március 11-én Bem váratlan rajtaütéssel elfoglalta. Ennek a 

Erdélyi körkép -ben készült monumentális festmény.
Kapuit a 19. században sorra lebontották, de falai, tornyai nagyrészt megmaradtak. [3]
        A Habsburg-uralom alatt az erdélyi gubernium (kormány) székhelye (1703-1791). 1849 
és 1865 között Erdély  1876 és 1918 között Szeben vármegye székhelye. [3]

zoltó egylet 1877-ben alakulhatott, mert egy 34
ónérem készült „NAGY – SZEBEN  HERMANNSTADT ·  1877  ·” körirattal az érem 

vonalkeretben és gyöngykörben fönn keresztbetett balták, rajtuk kötélzet, fölöttük jobbra álló
oltó kocsi látható. (8-9. kép)

8. kép 9. kép

A kocsi alatt a gyöngykörön a WILH. MAYER. STUTTG.” (Wilhelm Mayer Stuttgart) 
ttgarti német cégnél készült a város
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Nagyszeben természetesen német kapcsolatokat keresett ehhez a feladathoz. A cég teljes neve 
Stuttgarter Metalwarenfabrik Wilhelm Mayer & Franz Wilhelm Németország. A cég termékei 
között több ismert veret, többek között az 1923-es Westvália 10000 Márka és más 1910-es évek 
beli szükségpénz is található.

1916-ban a román hadsereg kemény ostrom árán bevette a várost
az osztrák-magyar-német seregek újabb kemény ostrommal visszafoglalták. [3] A történeti 
áttekintésben nagyot lépve tekintsünk a közelmúltba. 

2007-ben Luxembourg mellett Nagyszeben lett , mivel a helyi
szászok a mai Luxemburg 
a Kispiacot és a Huet teret, felújították a város múzeumait. A 18. századi színházból új kulturális 
intézmény lett, ahol a helyi filharmónia is helyet kapott. [3]

A szebeni borvidékek már a 10. században remek termést hoztak. De a löszös talaj miatt a 
szüret sok nehézséggel járt. A probléma megoldására igásállatokat fogtak munkára. Így már 

szerte egyedülálló volt. A
boraik ezért viselik máig a Szeben-igabor nevet. [3]

Nagyszeben városában több ismert ember született
említést. Oláh Miklós (1493-1568) királyi kancellár, esztergomi érsek, az ellenreformáció 
vezéralakja, Koller Károly (1838- nd lovagja. A
városban született Borsos Miklós (1906-1990)  Kossuth-, Munkácsy- és Ferenczy-díjas 
szobrász-

A köve érmeken keresztül képzeletben látogatunk Gyulafehérvár, vagy
III. Károly magyar király után Károlyfehérvár, Erdély ,
a (korábbi nevén Erdélyi egyházmegye) székhelye, egyúttal
a román ortodox egyház erdélyi székvárosa. 1542 és 1690 között az Erdélyi 
Fejedelemség 1775- Alsó-Fehér vármegye székhelye. Ma
municípiumként (törvényhatósági városként) Fehér megye székhelye. Kolozsvártól 95 km-re 
délre, a Maros és az Ompoly . [3]

Már a vaskorban földvár állt itt, ahová a rómaiak
állt Apulum, az ókori Dácia Erdélyt már a magyar
államalapítástól kezdve innen kormányozták mint különálló egységet, itt székelt az erdélyi 
vajda. Az erdélyi Gyula 953-as bizánci megkeresztelkedése után, - - itt
épült ortodox templom. Ezt a Bizáncból érkezett Hierotheosz használta, mint "Turkia 
püspöke". Ennek romjait 2011-
katolikus püspökségét Szent István alapította 1009- Fehér
vármegye székhelye. 1241-ben a tatárok teljesen elpusztították. 1277-ben Alárdi 
János vízaknai szász bíró fia bosszúhadjáratában felégette. Virágkorát a Hunyadiak 
és Bethlen Gábor alatt élte. Székesegyháza 13. századi, egy régebbi templom alapjaira 
épült. 1291-ben III. András  1442. március 22-én a város mellett 
csapott össze Hunyadi János

[3]
1516-ban II. Ulászló a, majd 1542-ben

ide költözött Izabella királyné és fia I. János néven magyar király, miután a Püspöki palotát 
átalakították oly módon, hogy a Keleti Magyar Királyság székhelye lehessen. 1558. Izabella 
királyné itt is halt meg 1559. szeptember 15-én. Itt gyilkoltatta meg katonáival Balassa 
Menyhért Izabella parancsára a lázadó Bebek Ferenc, Kendy Ferenc és Antal 
nemeseket. 1571. március 14-én itt halt meg János Zsigmond fejedelem és az utolsó szabadon 
választott magyar király, a királyné és fiának hamvai a Szent István által alapított 
székesegyházban pihennek. [3]
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II. János magyar király –többségében protestáns (református,
unitárius és lutheránus) rendek- 1571. május 25-én Báthory István
választották meg Erdély fejedelmének. I. Habsburg Ferdinánd azonban nem nyugodott bele 
abba, hogy az erdélyi rendek szabadon választják meg az ország fejedelmét, ezért ígérgetéssel 
rávette Bekes Gáspár
folyamatosan szervezkedett a fejedelmi hatalom megszerzése érdekében 1572–1574 folyamán. 
A francia Pierre Lescalopier, IX. Károly franciaországi követe azzal a céllal utazott Erdélybe, 
hogy megbeszéléseket folytasson Báthory István erdélyi fejedelemmel, aki szeretett volna 

-
rvár és

Erdély lakosságának többsége magyarul beszélt. Habsburg biztatásra Bekes Gáspár el akarta 
foglalni Erdély trónját, de 1575. július 8-i radnóti csatában vereséget szenvedett. Ebben a 

Székely Mózes. E csata után két nappal Bekes és Báthory seregei

Báthory
István az , 1576. január 16-án Medgyesen bejelentette, hogy a lengyelek
királyukká választották, ezért javasolta a rendeknek, hogy válasszák meg helyette Báthory 
Kristófot Báthory Zsigmond,
aki több alkalommal is lemondott, sok bajt okozva a városnak és az ország népének. [3] 

11. kép 12. kép

1599. november 1-jén Báthory András Vitéz Mihály vajda
diadalmenetben vonult be a városba, ahol az 1600. július 10-én megtartott erdélyi 

1602. június 29-én itt Giorgio
Basta Székely Mózes seregét. A várost Mihály vajda és Basta is felgyújtotta, majd a tatár, 

1661-ben a törökök égették fel. 1603-ban Székely Mózesnek a függetlenségpárti
badítania és 1603. május 8-án

bevonult a városba, ahol ünnepélyesen megválasztották és beiktatták Erdély 
fejedelmének. Bethlen Gábor alapította a város református kollégiumát, amelyet 1658-ban a 

Nagyenyedre költöztettek. 1629. november 15-én itt halt meg a fejedelem. [3]
        1642. március 4-én itt választották fejedelemmé I. Rákóczi Györgyöt, aki itt is halt 
meg 1648. október 11-én. 1657-ben II. Rákóczi György lengyel hadjárata idején a várost tatár 
seregek égették fel, majd október 25-én a fejedelem itt mondott le.
        1704. július 8-án itt választották az erdélyi rendek fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet.         
1715-ben újra  1738-ban lett
készen. 1785. február 28-án itt végezték ki a Horea– - 1937-

-  1848–49-ben innen irányították a
magyarok ellen harcoló császári és román csapatokat.
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A fejedelemség
Mészáros György (1590). 1602-ben Baroniai Szabó István, 1603-ban Mészáros Gergely a bíró.
Az 1602 és 1603-
megállapítható, hogy a város lakóinak többsége, a város összes tanácsosa, élén a bíróval 

A Habsburg uralom alatt 1711-
nemzetiségi összetétele megváltozik.

        1910-ben 11 616 lakosából 5226 magyar (44,98%), 5170 román (44,50%), 792 német 
(6,81%) és 287 cigány (2,47%) volt. 1918. december 1-jén
határozta el a Romániához való csatlakozást. Az egyesülést az Egyesülés Múzeumával 
szembeni volt tiszti kaszinó épületében mondták ki. Az ortodox székesegyházban koronázták 
román királlyá 1922. október 15-én I. Ferdinándot és feleségét. [3]

13. kép 14. kép

Gyulafehérvár történelmét olvasva idézzük föl a város 1873-ban megalakult önkéntes 
t. 1893-ban a 20 éves jubileum ünneplését a közösség zászlajának

fölszentelésével még emlékezetesebbé tették és két érmet is készíttetek az alkalomra. Az érmek 
31 mm-es vert, fülezett, aranyozott bronzérmek, hátoldaluk azonos. 

is ezzel a dátummal készíttették. „A GY.FEHÉRVÁRI Ö.T. EGYL. 20 ÉVES 
FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE 1893 VIII/20. *” körirat
vonalkerete és a a gyöngykörön belül barokkos pajzs mögött

látható. (11. kép) A hátoldalon a vonalkeret és gyöngykör közötti körirat „A GY.FEHÉRVÁRI 
Ö.T. EGYL.ZÁSZLÓJA FELSZENTELÉSI EMLÉKE 1893 VIII/20. *”, a gyöngykörön belül 

let zászlajának rúdját tartja, övében
en, kicsinyítve)
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A másik érem 
körirat, középen a város régi címere. A címeren Szt. Mihály, azaz Mihály arkangyal, lábánál a 

, kezében kard és mérleg, a háttérben a vár, tetején egy
oroszlán látható. (13. kép)  

zöld alapú szalag mindkét szélén 7-7 mm széles f érem
a szalagon szokatlan, sel van rögzítve.

A szalag hátsó felén ritkán látott, de szaks patent, melybe a NICHOLLS”
gyártói jelzés van beütve. (14. kép) 

A váro munkásságának színhelye és elhunytának helye volt.
Itt született I. Rákóczi Ferenc (1645-1676) és II. Apafi Mihály (1676-1713) fejedelem. A
városban  1653-ban itt tanított Apáczai Csere János (1625-1659) filozófus, író.
Itt halt meg Szapolyai János Zsigmond (1540-1571) király, erdélyi fejedelem, Somlyói Báthory 
Kristóf (1530-1581) erdélyi vajda, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király bátyja. Itt 
hunyt el Iktári Bethlen Gábor (1580-1629) és I. Rákóczi György (1593-1648) erdélyi fejedelem,
Márton Áron (1896-1980) az erdélyi katolikus egyház püspöke, emberi jogi aktivista. 

Nagybecskerekre. A város a 14. századtól
1935-ig, majd 1941- 1944-ig az eredeti nevét – Becskerek – viselte 
változatokban: Bechereky, Becsekereke, Becskerek, Großbetschkerek, . [3]

14. században egy 1326-os
dokumentumban említik. A 15. század

 1422- 16. század
épülhetett kis palánkvára. A település 1551. szeptember 25-én került török kézre. A török 
uralom alatt Szokoli Mehmed pasa nagyvezír magánbirtoka (mulk), majd kegyes alapítványa 
(vakuf) volt. A település a 18. század
többségben szerbek által volt lakott. [3]
       A törökellenes felszabadító háborúk során Nagybecskerek többször is gazdát cserélt, és 
csak 1716 augusztusában szabadult fel végérvényesen a török uralom alól. A háborúk alatt 

A Habsburg Birodalom 1735 és 1738 között kísérletet tett a spanyol örökösödési 
háború menekültjeinek letelepítésére a visszafoglalt Temesi Bánságban: Nagybecskerek 
mai Dolja városrészének helyén kezdték el felépíteni Új-Barcelonát (Nova Barcelona), ez
azonban kudarcba fulladt. A Habsburg fennhatósága alatt Nagybecskerek a Temesi Bánság 
koronatartomány egyik kerületének a székhelye lett. 1769. június 6-án Mária Terézia 

kiváltságokat adományozott Nagybecskereknek. [3]
A város lakossága a 18. s

állt. 1773- házban ortodoxok és 96 házban
pedig római katolikusok laktak. [3]
        A Temesi Bánság koronatartomány megszüntetése, és területének a Magyar Királysághoz 
csatolása után Nagybecskerek Torontál vármegye székhelye lett. 1807. augusztus 30-án 

a megye székhelye átkerült Nagyszentmiklósra, amíg 1816-ban fel nem épült az új 
vármegyeháza. A reformkorban Nagybecskerek 1839-  1846-ban pedig
gimnáziumot kapott. Az 1848-as forradalom idején 1849. január derekáig Nagybecskereken 
volt a bánsági hadtest –április

Joszif Rajacsics karlócai ortodox
metropolitának és kormányának a székhelye. [3]

1849–1860 között Nagybecskerek a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
Magyar

Királyság része és Torontál vármegye székhelye lett. Az 1867-es kiegyezést
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az Osztrák–Magyar Monarchia

város 1883-ban vasúti összeköttetést, 1892-ben telefont, 1896-ban villanyvilágítást kapott. 

plébániatemplom (1868), a színház (1884), a vármegyeház (a mai városháza) (1888), a 
református templom (1891), a Pénzügyi Palota (a mai múzeum) (1894) és a bíróság (1908). [3]
Az 1910- magyar,
8934 szerb, 6811 német, 456 szlovák és 339 román [3]

 1882-ben veretett emlékérmet, „A NAGY BECSKEREKI /

SEPTEMBER 10.” felirattal az ünnepély
ón emlékérem el
„EGY MINDNYÁJÁÉRT, ’S MINDNYÁJAN EGYÉRT” körirat olvasható, ezen belül 

templomot, bal kezével egy zászló
rúdját tartja. (Az érem füle letörött!)

15. kép 16. kép

Itt született Lázár Vilmos (1817-1849)
honvéd ezredes, az aradi vértanuk egyike, dr. Kemény Ferenc (1860-1944) a magyar olimpiai 
mozgalom tyja, a NOB alapító tagja, Petrovics Emil (1930-

Újvidék városa, korábban a Péterváradi Sánc, a Bácska és
a Szerémség határán, a Duna bal partján, a Tarcal-hegység . Helyén az
ásatások során már 3000 éves romokat is tártak fel. A római korban Cusom városát alapították 
meg itt.  avarok, gepidák és alánok lakták. [3]

A mai város helyén az Árpád-korban Pétervárad (Varadium Petri) állt, amely a Duna 
révjének két oldalán Bács és Szerém megyében alakult ki. Az 1200-as évek elején már a folyó
mindkét oldalán álló település Várad nevet viselt. Nevét 1213-
oklevél Petro de Wardino, majd 1236-ban Peter Warad, 1237-ben Peturwarad, 1267-
ben Peturwarada, 1332-ben Waradino Petri néven. 

A Duna két partján épült akkori Várad Töre fia Péter – 
Petur bán – birtoka volt, aki 1213-ban Gertrúd királyné meggyilkolása miatt birtokait és életét 
is elveszítette.

1237-

adta. Az említett királyi palota lehetett 1236 októberében IV. Béla király tartózkodási helye is.
A mohácsi vész idején létezett itt egy kis telep Vásáros-várad
cisztercita apátság birtokaihoz tartozott. Amikor a törökök Péterváradot elfoglalták, a 
település Bács vármegyei része teljesen elpusztult. A szerbek ezután alapították meg a jelenlegi 
várost, pontosan 1694-ben. 

péterváradi várban teljesítettek szolgálatot.
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1748-ban kapott új elnevezést és városi jogot. Az ekkortól 
l 

Osztrák–Magyar Monarchia idejére
esnek. Az kiépültek a helyi közintézmények, a városháza, a Matica
Srpska Kiadó és

17. kép 18. kép

évfordulójára érmet készíttettek. A 32mm-es fülezett (benne karikával) bronzérem pján a
perem melletti gyöngykörén belül a „ZÁSZLÓ SZENTELÉSE S  25.ÉVES JUBILEUMA 
EMLÉKÉRE *” körirat olvasható, ezen belül két babérág között a város ma is használatos 

EGYLET 1897. JUN.6 *” körirat, ezen belül két keresztbe tett balta, csáklya, kötélzet és létra, 
rajtuk (17-18. kép)

Az 1920-as a várost a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területéhez
csatolta. 1941–1944 között újra Magyarországhoz tartozott. A második világháború alatt 

Újvidéki vérengzés
(1942), Délvidéki vérengzések. A szerbek megtorlásul mintegy 10 000 magyart végeztek ki 
1944. végén. A svábokat a háború után kitelepítették. A 20. század második felére a város 

000 fölé emelkedett.
kereskedelmi és pénzügyi, kulturális központtá vált. Több színház és egyetem található benne. 

Magyar Szó
vajdasági  napilapot.

-1966)
Kossuth-díjas történész, filozófus, közgazdász, Tamkó Sirató Károly (1905-1980), Berczik 
Zoltán (1937-2011) hatszoros Európa-

, Rátgéber László (1966- Szeles
Mónika (1973-) hajdan -szeres Grand Slam-
el Zilahy Lajos (1891-1974) író, publicista, az MTA tagja. 

Eszékre látogatunk. Kiss Lajos [4] szerint neve a szláv
származik, de horvát források általában a horvát „oseka”
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A középkori magyar oklevelek „Eszek”, vagy „Ezeek” „Essegg”,
vagy „Essec” alakban említik. Latin neve az illír „murs” (= mocsár)

régészeti leletek között
megtalálhatók a neolitikum -, agyag- és csonteszközei, valamint réz- és
a bronzkori szekercék is. A vaskort a La Tène-kultúra leletei képviselik. A római hódítást 

kelta
Alsóváros területén az i. e. 2. századból
több hadjáratban az 1. században törték meg végleg a térség kelták törzseinek ellenállását, majd 

és a földsáncok maradványai a felszínen egészen a 18. század közepéig voltak láthatóak, amikor 

alacsony vízállásnál ma is láthatók a Dráva medrében. A híd után a folyó másik oldalán a 
mai Kopács felé a mocsaras területen át hidakkal ellátott hosszú töltés vezetett. Hadrianus 
császár ideje alatt Mursát Colonia Aelia Mursa néven (124-ben vagy 133-ban) colonia rangjára 

Ennek a kiterjesztésnek a kutatását jelenleg is folytatják a Szlavónia Múzeum munkatársai és 
dményeket [4] értek el a római város feltárásában. [3]

351. szeptember 28-án Mursa falainál dúlt a kor egyik legvéresebb csatája Constans 
császár korábbi hadvezére, majd gyilkosa, a trónbitorló Flavius Magnus Magnentius és II. 
Constantius [5] A csatában

emeltetett. A római várost 441-ben eltörölte a népvándorlás. [3]
Már I. István tvonala a

lehetséges középkori említése az 1030 és 1043 között készült jeruzsálemi itinerárium, a „Via 
Hireosolymitana” latin szövegében „ad civitatem, quae vocatur Duldumast” alakban található 
szövegrész. A Duldumastban nem nehéz felismerni a szláv „dolgo most” (hosszú 
híd)

Eszék minden kétséget kizáró sos említése Imre király 1196-ban kelt oklevelében 
történt „Ezeek”
királyok által tett adományok birtokában elrendelve, hogy az eszéki vásáron és az egyházhoz 
tartozó valamennyi révben [8] Eszék
piaca és révje tehát a cikádori apátságé voltak, ahol a király rendelete szerint a
a böszörmények és mások is kötelesek voltak vásár- és révvámot fizetni az apátságnak. Ez a 
dokumentum nagyon fontos, mert azt bizonyítja, hogy a 12. században Eszék már fontos 
vásárhely volt annak az ókori római útnak a vonalán, amely összekötötte Délkelet-Európát a 
Pannon-síksággal. Sajnos a 13. századból
csak a mai ferences kolostor udvarán megtalált román stílusú Szentháromság plébániatemplom 

gót [9] Eszék egy viszonylag nagy, háromhajós templomot kapott, amelybe a
Kórógyi család tagjait temették el. Tudjuk, hogy Eszéken egy ágoston rendi kolostor is volt, ez 
p [3]

A török uralom végén Eszéket 1687-ben Szent Mihály napján foglalták vissza a császári 
csapatok, majd a városba német telepeseket hoztak, akik 1945-ig a lakosság többségét 
alkották. 1690-ben a török ostrom alá vette, melyben csaknem teljesen lerombolta, de elfoglalni 
nem tudta. Eszék vára 1712 és 1721 között épült. [3] 
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A 18. század elején az Alsó- 
következtében ez a két egy
magjával már három település birtokosa egyaránt az udvari kamara volt.  

A vásárok tartásával kapcsolatos viták miatt a három részt csak 1786. december 2-án 
egyesítették II. József rendeletével. A 18. század folyamán Eszék Szlavónia legfontosabb 

könyvtár, a színház mellett 1729-ben a jezsuita középiskolát is megnyitották. 1735-ben a 
ferencesek nyomdát hoztak létre, majd filozófiai és teológiai iskolát 
alapítottak. 1809. augusztus 28-án Eszéket ünnepélyesen szabad királyi város rangjára 
emelték
– különö – a 19. század közepe volt. Az Alsóvárosban 1874-ben
felépítették Európa egyik legnagyobb és legszebb kórházát. 1846-ban felépítették a megyeháza 
palotáját, majd 1866-ban ezzel szemben a Horvát Nemzeti Színház épületét. A 19. század vége
felé több középiskola nyílt – ipari, reál, tanító és kereskedelmi képzéssel. A Vártól a 

szecessziós stílusú épületeket építettek. 1882-
ben a vasúti fahíd leszakadásakor 26 huszár és 2 vasúti munkás lelte halálát. 1883-ban 
emlékkövet állítottak az emlékükre.

ogy 1879 szeptember 8-i keltezéssel
német és ónérem mindkét

ÖNKÉNTES TORNA- -20. kép)

19. kép 20. kép

1906. szeptember 8. Eszék-Újváros kel
34mm-es fülezett, aranyozott érem
babérkoszorúban a 9 sorban elhelyezett felirat jelentése: „EMLÉKÜL AZ ÖNKÉNTES 

ZÉK ÚJVÁROS 1906.

gyöngykörön belül 
sisak látható. (21-22. kép) 

Eszék a székhelye volt. 1918 végén 
az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával az új szerb-horvát-
(1929-ben) Jugoszlávia része lett. 1941 áprilisában a második világháború idején a Jugoszláv 
Királyság felbomlott és Eszék a Független Horvát Állam részévé vált. 1941 és 1945 között 
a Drávaköz Magyarország része volt, így Eszék határváros lett. A háború idején súlyos 

-
én szabadult fel. [3] 
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Eszéken Horvátországi Magyarok Nevelési és Kulturális Központja alsó és középfokú 
Érdekes elnevezés, de a városban a Pannonius autó-motor klub A

városból közlekedik vonat Zágrábba, Rijekába , Pélmonostorra, 2018. decembere óta 
pélmonostori átszállással Pécsre. A horvátországi 
Magyarbólyból, 

21. kép 22. kép

idézem Bibó István Széchenyi-díjas [5] történész gondolatait:

Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan 

állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet 
Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.

Azt azonban nem vitathatja senki, hogy numizmatikai emlékeink különösen makacsul 
és „hirdetik” a numizmat

gyakran nagy történelmi súlyát.
Végül ne felejtkezzünk el a legfontosabbr l, mely sajnos

napjainkban i . Szinte naponta jelennek meg tudósítások kisebb-nagyobb
hazánkban, de a földön sokfelé. A modern világban nemhogy csökkenne, hanem

– legyenek hazai vagy sajnos már külhoni
helyen – ekezést. Ezt az áldozatos helytállást
kezdetben csak önkéntes munkával biztosították, de immár 152. éve Magyarországon 
szervezett formában, a mai napig – kisebb
településeken szerte Európában – megmaradt az önkéntesség szintjén is, ami sajnos nem 

Így tehát a hivatásos és t megérdemelnek,
a róluk való dicséretes megemlékezés sosem maradhat el.

Jegyzetek: 
[1] – Szegedi Kispénz 43-44.száma 
[2] – Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. (A–K).
            Budapest: Akadémiai. 1988. 108. o. ISBN 963-05-4568-3
[3] – Wikipédia, A szabad enciklopédia 
[4] – Kiss Lajos (1881-1965 Kossuth-díjas néprajzkutató – Wikipédia, a szabad enciklopédia
[5] – Bibó István (1911- 1979.) Széchenyi-díjas (posztumusz, 1990), jogi doktor (Szeged, 
            nemzetközi jog, 1933, jogbölcselet, 1934, habilitált, 1940), egyetemi tanár (politikatudomány 

Szeged, 1946- –1949) – Wikipédia, a szabad enciklopédia

***
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halasztás után… 

Szervezetünknek 2020-ban 

után ez évben november 7-én rendezhettük meg, a meghívó az alábbi napirendet hirdette meg:
1. megszavazása
2. Titkári beszámoló
3.
4. Javaslatok
5.

A k  otthona, klubjának
nagyterme volt.  

7,30-kor Hajdu Béla titkár nyitotta meg
megjelentek száma nem éri el a  50%-át,
azt a megjelentek létszámától függetlenül 

Javaslatot tett a
meghirdetett napirend elfogadására és 

kat nyílt
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazás  után az elnök átadta a 
szót Hajdu Béla titkárnak beszámolója megtartására.

            
. Az elhunytakról a 

Szegedi Kispénz lapunkban megemlékeztünk.       
Sándor Munkácsy-díjas szobrász-        
elhunytakról egy perces néma felállással emlékezzenek meg. A megemlékezés után következett 
a titkári beszámoló.

rendezvényeinket, de részt vettünk régiónk és távolabbi csoportok összejövetelein és az 
országos rendezvényeken is. A szomszéd vár, a Kecskeméti Csoport rendezvénye mindig 
kiemelt figyelemre számíthatott, így részt vettünk 2016. márciusában szomszédaink 50 éves 
jubileumi ünnepségén is. A közösséget a szép jubileum alkalmából a Reizner János 
jutaloméremmel köszöntöttük.

2016. májusában a 29. Szegedi Serlegvacsoránkat a patinás Alabárdos étteremben 
– Szervezetünk

egyik nagy támogatója – 

 képes tudósítást is olvashatunk.

2008. óta immár hagyományosan az Ady téren, az egyetemi Tanulmányi és Információs 
Központban tarthatunk. Ez a helyszín, az ide látogató hazai és külföldi vendégek és nem utolsó 
sorban tagjaink jó e
eredményezik. 

A 2016. évben részt vettünk a Gyöngyösre hirdetett 28. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári 
zár Lajos
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éremtár részére az éremkészletünk
részére. Az eseményen bejelentést is tettünk, hogy vállaljuk a 30. nyári egyetemi kurzus 
megszervezését, lebonyolítását.

2016-
láttak bennünket vendégül. Az országos összejövetelen – amint az szinte minden évben 
megtörtént – Széchényi Ferenc jutalomérem kitüntetést vehetett át szervezetünk egy tagja, ez 
esetben Gerlovics Szilveszter.

-ost
tervezett Széchenyi István születésének 225. évfordulóján. Azóta a sorozat több szép érmével 
gyarapodott. 

A 2017. év a 30-
rendeztük meg. A méltó és illusztris helyen, a Móra Ferenc Múzeum dísztermében megtartott 
rendezvényen  Reizner János alapító múzeumigazgatóról, jutalomérmünk névadójáról 

eg. Büszkén mondhatjuk, hogy a rendezvényen a

az országba. Az élményt 
zenei élménye.

-ben.
A 2017.évben a MÉE Kaposvári Csoportja rendezte meg a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári 

A rendezvényen tagjaink közül többen részt vettek. 

fontos megemlíteni, hogy ezen az országos rendezvényen két tagunk is a kitüntetettek között 

Ung
A 2017. évben a 31. Szegedi Serlegvacsorát a kissé átalakult, de régi kedves helyszínen 

rendeztük meg. A Hági Étteremben – mint már annyiszor – most a hely történetének 
felidézésébe
Károly király 1719. május 21-
szabad királyi város jogállását. 

A serlegvacsorán a Rezner

barátja, támogatója. Szilág
vehette át.

A 30- -as évben is, mivel erre az évre vállaltuk a 30.
dó I.

világháborús kiállítás megrendezését mely vállalást még a gyöngyösi nyári egyetemi kurzusán 
tettünk. Ennek a rendezvénynek az újszegedi Délvidék Ház adott otthont. A meghirdetett 
programot maradék -34. számában összefoglaló
cikket írt dr. Prohászka László neves szobrászati és numizmatikai szakíró, egyesületünk régi 

Dr. Török Pál megnyitója után a nyári egyetem
társrendezvényének megnyitójára került sor. A megnyitóra eredetileg dr. Kovács Vilmos 
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ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka készült lejönni, sajnos egy 
közbejött parancs miatt ez meghiúsult.  

A kiállítást ebben a helyzetben dr. Sallay Gergely Pál a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

„A NAGY HÁBORÚ NUMIZMATIKAI ÉS TÁRGYI EMLÉKEI” címet viselte – az I. 
világháború befejezésének centenáriuma alkalmából rendezett kiállítás volt, dr. Molnár István 

a rendezést Pál László ny. múzeumi
restaurátor, Szervezetünk régi barátja segítette, vezéralakja az általunk kedvelt és az évtizedek 

Szentgyörgyi István Fahonvéd szobra volt.

1. kép (fotó: Tepliczky István)

napig megtekinth uTube-on. 
A rendezvényi program része volt a Feszty Körkép és az emlékpark megtekintése,

és kecskeméti barátaink kitettek magukért. A jó program mellett fontos megemlíteni, hogy 
ezúttal is volt szegedi kitüntetett, hiszen dr. Nagy Ádám barátunk több évtizedes munkássága 
elismeréseként átvehette a Széchényi Ferenc jutalomérem arany fokozatát. 
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2018. szeptember 30-án Székesfehérvárra invitáltak bennünket, az Alba Regia Szervezet 
50. évfordulóját ünnepelhettük a házigazdákkal együtt.

-án. A MÉE
elnöke dr. Török Pál szeptember 18- -ben meghalt.

esztés
alapján a küldöttek Csóka Ferencet, az Esztergomi Csoport titkárát a MÉE elnökének, Lippai 

ükségesnek.
-án. A MÉE

elnöke dr. Török Pál szeptember 18- -ben meghalt.

alapján a küldöttek Csóka Ferencet, az Esztergomi Csoport titkárát a MÉE elnökének, Lippai 

st lát szükségesnek.
A 2019. évben a 32. Szegedi Serlegvacsora rendezvényén nagy szomorúsággal 

emlékeztünk meg Szabó Géza Szeged város Pro Urbe díjas ötvösmes -ban
hunyt el. Jóbarátja Fritz Mihály szobrász- fölidézve sok közös
munkájukat, a közös munka örömét. Nekem jutott a szomorú feladat, hogy Géza barátunkról a 
Szervezet nevében megemlékezzek. mindkét megemlékezés lapunk 38-39. számában 
olvasható. Lapunknak ebben a számában dr. Nagy Ádám „50év – 50 kép” címmel régi 
fényképen idézte föl régi összejöveteleket, sok régi tagunkat és egy kicsit a Szervezet történetét. 

a képeken.
A serlegvacsora adott alkalmat arra is, hogy Szervezetünk 50 éves jubileumára készült 

szép jelvényt átadjuk tagjainknak, a jelvény azóta újságunk emblémájaként is látható. 
2019- újdonsült

MÉE elnökünk csoportja biztosítva ezzel a rendezvénysorozat folytonosságát. A rendezvényen 
ezúttal is volt szegedi kitüntetett, dr. Bóna Endre tiszteletbeli elnökünk a Széchényi Ferenc 
jutalomérem I. fokozatát kapta több évtizedes munkássága elismeréseként.

Az 1969. november 2- – melynek már

november 9-
kitüntetésként tö

darabjait is a rögtönzött kiállításon.  Az épületben a megalakulás emléktábláját is fölavattuk. 
Azután 2020-

megrendezhették – némi korlátozással –
József, Ördög Ferenc, Domoki Ferenc kaptak országos elismerést, tehát mi szegediek ismét 

tervezett nyári egyetem
rendezvénye a korlátozások miatt már elmaradt, azt 2021-ben sem tudta Egyesületünk 
megrendezni, de a mi rendezvényeink is áldozatul estek a járványos helyzet miatt, szerencsére 
klubunkat azóta újra tudtuk indítani.  

Bár nekünk szegedieknek nagyon messze volt, de a MÉE ez év szeptemberében az 51. 
-es híres népszavazás centenáriumán meg tudta rendezni.

Reméljük a 2022. évben helyre áll a rend és hagyományos programjainkat meg tudjuk 
szervezni, 

– az
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évek folyamán 2021-
legnagyobb vidéki szervezet vagyunk. Természetesen taglétszámunk növelése fontos feladat, 

érdekében.
Anyagi helyzetünk stabilnak mondható, hiszen a legutóbbi bankszámla kivonaton 

2.569.649,- Ft olvasható, készpénz készletünk az októberi pénztárjelentés szerint 85.908,- Ft.
odást tudtunk folytatni, hiszen

Kormányos Kft. rendszeres bevételt biztosít számunkra még úgy is, hogy tevékenysége 
mérséklése után kisebb igénybevételt jelentenek, ugyanakkor a közös helyiségek takarítását 
ellátják. A Kft. által fizetett évenkénti bérleti díj korábban 312.000,- Ft-ot, a mostani kisebb 
igénybevétel nyomán 2020. évben 180.000,- Ft, 2021. évben október hónappal bezárólag 
150.000,- Ft bevételt jelent gazdálkodásunkban.   

- Ft, 2018.
évben egy másik hasonló bérbeadás nyomán 651.500,- Ft bevételhez jutottunk. 

Csereközvetítési Bizottságunk tevékenysége is biztosít bevételt a kisárverések kapcsán. 
2016. évben például nettó 26.840,- - Ft évente, a
2020. évben összesen 30.740,- Ft, 2021. évben eddig 68.323,- Ft a nettó árbevételhez jutottunk.

-2019. években 80.000-100.000,-Ft bevételt jelentettek
évente, sajnos az elmúlt két évben ezeket a rendezvényeket nem tudtuk megtartani az 
egészségügyi korlátozások miatt. Remélem, hogy 2022-
rendezni.

Taglétszámunk – 2021- – is 
biztosít bevételt, ez 2021-ben nettó 442.000,- Ft volt. A Szervezet tiszteletbeli tagja Fogas 
Ottó, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója. 

klubhelyiségünk is van homlokzat felújításra szorul, de reményeink szerint városi pályázati 
lehet t helyiségeinkben is szükséges lesz a
tavasz folyamán festési, mázolási munkák elvégzésére, ami természetesen költségeket 

Könyvtárunk

ést tudunk biztosítani tagjainknak. Szükséges lehet bizonyos állagmegóvási

szerepel majd.
Lapunkról  a Szegedi Kispénz beszámolómban többször tettem említést. A kiadvány

– gyakran a
– az egyes számok tartalmát. Rendre kaptunk cikkeket, tudósításokat

jaitól, színesítve ezekkel is

szenvedett, így szükség van  ehhez a munkához további segítségre, így várjuk aktív tagjaink 
közül azokat, akik ebben a munkában segítséget tudnak nyújtani. 

, hogy meghallgattak.
Kovács Endrét jelentése ismertetésére.

Kovács Endre – hivatkozva a titkári beszámoló gazdasági adataira – elmondja, hogy a 

pénzkészletet mindig rendben találta. Az alap-, és pénztárbizonylatok, a pénztárkönyv vezetése 
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Elmondja még, hogy a Szervezet vagyona, éremkészlete és egyéb vagyontárgyai az 
évenkénti leltár alapján rendben vannak. 

Dr. Kiss József Géza elnök megköszöni a beszámolókat és felkéri a tagságot hogy 
szóljanak hozzá a beszámolókhoz. 

okat egyhangú 
nyílt szavazással, tartózkodás nélkül elfogadták. 

Ezek után Hajdu Béla titkár veszi át a szót, felkéri dr. Kiss József Géza elnököt, adjon át 
egy melyet a fogadott el.

Mivel Szervezetünk szokásos programját a serlegvacsorát 2020-ban és 2021-ben sem 
tudtuk megrendezni így most egy régi adósságunknak szeretnénk kissé szokatlanul, itt a 

A jutalomérmeket rendszeresen a serlegvacsorákon szoktuk átadni.

Me 1970. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 423.)
volt 1969-ben alakult

közösségünknek és fia ,
találkozók szervezésében is gyakran

segédkezett. Jó közösségi munkájáért korábban megkapta a Reizner János jutalomérem II.
fokozatát. 25 évig tevékenykedett a Szervezet Csereközvetítési Bizottságában mint pénztáros, 
feladatát mindig pontosan végezte. 

Több évtizedes, az árveréseket
I. fokozatával tünteti ki a közösség. 

A kitüntetés átadása után az elnök elmondja, hogy a beszámoló elfogadása után a 

Hajdu Béla volt titkár ismerteti a javaslatot az elnök személyére, javasolja továbbra is
dr. Kiss József Gézát, aki 1996. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz.10489.), 
2010. óta a Szervezet elnöke, 2004. óta a Magyar Numizmatikai Társulat alelnöke. Jó 
munkájáért megkapta a Reizner János jutalomérem II. fokozatát. K
szakírói munkásságáért a MÉE Elnöksége 2017-ben az Unger Emil jutaloméremmel tüntette 
ki. Két nemzetközi numizmatikai folyói

Megkérdezi a tagságot, hogy van-e más javaslat az elnök személyére. Más javaslat nem 
hangzott el, így felkéri a tagságot, hogy a jelölést fogadja el, amely ellenszavazat nélkül 
elfogadásra került. 

Dr. Kiss József Géza a jelölést elfogadja, átveszi a szót és ismerteti a titkár, a
és az személyére a javaslatokat. Titkár személyére javasolja:

Panker Csabát, aki 2000. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 10929.) 
2010. óta a Szervezet egyik országos küldötte. Rendszeres 
szegedi serlegvacsoráknak, több éve aktívan dolgozik a Csereközvetítési Bizottságban. A 
Közösségért végzett munkáját a Szervezet a Reizner János jutalomérem II. fokozatával ismerte 
el. Hosszú évek óta tagja a Magyar Numizmatikai Társulatnak, t
Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem kurzusainak, szorgalmasan képzi magát.

A és a MÉE küldöttek személyére az alábbi javaslatok hangzottak el: 
Boldis Béla, aki 1979. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 5954.) 2010. 

e aktívan részt vesz
a szervezésében, megrendezésében és klubunk
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dr. Kasza Levente, aki 1985. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 
8310.). ég me látott el.

klubéletben országos 
küldöttként is képviselheti.

        Ördög Ferenc, aki 1975. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 3877.) 
Közel 30 éve dolgozik a Csereközvetítési Bizottságban, 26 éve ,
szervezi, rendezi az árveréseket, a bizottság munkája nyomán a közösség bevételei rendre 

aktív
aktív

ideózott a közösség rendezvényein. Több évtizedes
zorgalmas munkájáért megkapta a Reizner János jutalomérem II. és I. fokozatát.

unkásságáért a Széchényi Ferenc jutalomérem III., II. és I.
fokozatával tüntette ki a Szervezet javaslatára. Megkapta a Pro Numismatica 1999. és 2019. évi

Ujszászi Róbert, aki 2000. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 
10638.). sokoldalú numizmatikus,

ek és a
Numizmatika és Társtudományok konferenciáinak. Közel két évtizede tagja a Magyar 
Numizmatikai Társulatnak, már 
Szervezetünk munkáját régóta segíti, kiállítások szervezésében és
munkát végez hosszú ideje, nz újságnak. Munkája
elismeréseként megkapta a Reizner János jutalomérem II. fokozatát 2010-ben, 2013-ban a MÉE 
kü jutalomérem III. fokozatával tüntette ki a Szervezet
javaslatára. E Elnöksége 2015-ben az Unger
Emil jutaloméremmel tüntette ki.

Hajdu Béla, aki 1975. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének (tsz. 3872.).
Korábban választmányi tag, majd 1995. évben beválasztották a MÉE Elnökségébe régió 
titkárként, 2018. óta a MÉE alelnöke. A Csongrád Megyei Szervezetnek 1995-2021-ig volt 
titkára. Több évtizedes munkásságáért megkapta a Reizner János jutalomérem II. és I. 
fokozatát. Szervezet javaslatára a Széchényi Ferenc jutalomérem II.
fokozatával, a MÉE Elnöksége javaslatára a III. és az I. fokozatával a 26. és 38. MÉE 

Elnyerte a MÉE Pro Numismatica 1999. és 2019.
s szakírói munkásságáért 2015-ben megkapta az Unger Emil

jutalomérmet. 2021- – javaslatára –  26
átásért átvehette a Széchényi Ferenc jutalomérem arany fokozatát is. A

javaslat s s országos küldöttként továbbra is segítené a Szervezet
munkáját és dolgozik a MÉE alelnökeként. 

Kovács Endre, aki 2000. óta tagja a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének 
(tsz.11317.). 
következetesen. E rvezet érem és könyvleltárát. i

találkozók szervezésében is gyakran segédkezik.
A közösséget zner János jutalomérem II. fokozatát, 2012-ben
a Szervezet javaslatára a Széchényi Ferenc jutalomérem III. fokozatával tüntette ki a MÉE 

angúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. Más javaslat nem hangzott el. 
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nyílt vagy titkos, írásbeli szavazattal kívánja-e A közgy s
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a jelölteket egyenkénti nyílt szavazással 

szavazás eredményeként a 
k megszavazta: 

Elnök dr. Kiss József Géza,                                      Titkár Panker Csaba. 
V

Boldis Béla, Hajdu Béla, dr. Kasza Levente, Ördög Ferenc, Ujszászi Róbert,
MÉE küldöttek: dr. Kasza Levente, Hajdu Béla

Dr. Kiss József Géza elnök megköszönte a bizalmat,

***

Rigó László (1955-2021.) 
(tsz. 10014.) 

Életének 67. évében 1993. óta volt a Csongrád Megyei Szervezet
Mindszenti Csoportjának tagja. Korábban még mintegy 
10-12 elhunytával a mindszenti
közösség utolsó tagjától búcsúzunk. 
Mindig büszke volt, 
közösségének, sok szegedi 
kapcsolatot. a jelvények, kitüntetések
voltak, csere anyagával rendszeresen járt börzékre és a 
budapesti összejövetelekre. Évtizedeken keresztül 
sokat utazott Budapestre, de a szegedi és más területi 
összejöveteleken is rendszeresen részt vett. A korábbi 

számára a közlekedés, de
még fájós lábbal is ment rendü

találkozókra.  többször fia, Adrián jött
vele, segíteni a számára már nehéz csomagot cipelni.
Régóta beteg volt, egy korábbi balesete miatt már nem 
járhatott sehová ezt a szívének oly
kedves elfoglaltságot, szerette ezt a hobbit, de már 
egészségi állapota miatt nem bírta tovább folytatni.

Pár
T maga után, ahogy sokan hívtuk, Lacika elment. Rá mindig
tisztelettel és szeretettel fogunk emlékezni.

***
A 2022. évi emlékpénz igényléseket a hamarosan kiküldésre kerü

visszaküldésével titkárunk, Panker Csaba a meeszegedtitkar@gmail.com e-mail címen 
várja majd a visszaigazolásokat. Kérjük akik igényelni fognak emlékpénzeket figyeljék 

***
oki Ferenc †, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert.

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

Lapunk számai olvashatók a MÉE internetes honlapján is, 
(www.eremgyujtok.hu) a Dokumentumok, ill a 

***




