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Március 16. hétfő 18 óra          Jókai Mór Művelődési Központ  

Osztováta Együttes „Márciusi láz” című zenés-verses ünnepi műsora 
 Az Osztováta együttes 2008 óta színesíti a magyar zenei élet palettáját.  

Különböző zenei stílusokat szövögetnek össze a zenei szövőszékükön, így 

különleges hangzást adva a megzenésített verseknek, népdaloknak, saját 

dalaiknak. Zoltáni Zsolt az együttes vezetője így vall: „Székelyderzs a 

szülőfalum, ez a falucska Erdélyben, Hargita megye csücskében helyezkedik 

el. Ebben a csodálatos környezetben igazi gyermekkort élhettem meg. Majd 

Székelyudvarhelyre kerültem felsőbb tagozatra, ahol a klasszikusgitár iskolát 

is elvégeztem. Az élet és további zenei tanulmányaim 2001-ben elszólítottak a 

szülőföldemről, Magyarországra. 2008-ban zenésztársakra találva, megala-

pítottuk az Osztováta együttest. A következő Bartók Béla idézettel zárom 

bemutatkozó soraimat: „Én részemről egész életemben minden téren, 

mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni: a magyar nemzet… 

javát.”                               

Szaplonczay Marianne: „Kossuth őrnagyából az amerikai hadsereg ezredese – Fornet 

Kornél” című vetítéses előadás     

Az előadás bepillantást enged egy olyan hazafi életébe, aki a magyar 

szabadságharc után emigrációba kényszerült, s midőn új hazája szólította, észak 

oldalán ezredesként végigharcolta az amerikai polgárháborút is. Fornet Kornél és 

Prágay ezredes 1849. novemberében indultak az Europa vitorláson Liverpoolból 

Bostonba. Ők voltak az első magyar honvédtisztek (Kossuth 1850-52 között 

tartózkodott Amerikában), akik a szabadságharc emigránsai közül az új világ 

földjére léptek, s az ő tudósításaik jelentek meg először Amerikában a szabad-

ságharcról, valamint 1850-ben az első könyv is. 1850. február 28-án adták ki New 

Yorkban az emigránsok kiáltványát „A magyarok nevében” címmel, mely így 

kezdődik: „Mi alulírottak, a magyar királyság és korona által elválaszthatatlanul 

összekötött tartományok szülöttei, mint a nemzet egyedüli tagjai, akik abban a 

helyzetben vagyunk, hogy teljes szabadsággal nyilváníthatjuk ki véleményünket, 

törvénytelenül elnyomott hazánk szent ügyének érdekében felemeljük szavunkat az 

igazságos mindenható Isten, az igazság és a tisztesség őrzője nevében, a civilizált 

nemzetek színe előtt, abban a biztos tudatban, hogy az egész magyar nemzet 

érzéseit tolmácsoljuk.” 

Április 14. kedd 18 óra          Jókai Mór Művelődési Központ 

Seremetyeff-Papp János restaurátorművész, egyetemi tanár „Habsburgok, akik magyarrá 

lettek” című vetítéssel kísért előadása (Együttműködésben a Magyar Történelmi Családok Egyesülettel) 
A magyar közvélemény eléggé megoszlik a Habsburg családot illetően. Vannak, akik 

nosztalgiával gondolnak vissza a Ferenc József kori békeidőkre és vannak, akik az 

önkényuralom megtestesítőit vélik látni bennük. Egyben azonban nagyjából egyetért 

mindkét tábor. A Habsburgoknak volt egy ága, a "Palatínus" ág, melyet a boldog 

emlékű József nádor alapított meg. Véletlenül került annak idején a magyar nádori 

székbe, de amint azt elfoglalta, egy életre elkötelezte magát a magyarság ügye mellett. 

Emiatt fivére, I. Ferenc császár kis Rákóczinak titulálta. Érdemeit hosszan 

sorolhatnánk. Ércszobra ma is áll a róla elnevezett téren a főváros szívében. Még a 

Rákosi korszak vad gyűlölete sem talált indítékot, hogy szobrát ledöntsék. Halála után, 

a híres 1848-as törvények első pontja törvénybe iktatja emlékét. Leszármazottai méltó 

utódoknak bizonyultak. Egyik fia, István lett az ország utolsó nádora, másik fia József 

pedig a kiegyezés után felállította a Magyar Honvédséget, melynek haláláig 

főparancsnoka volt. Szabadidejében a cigányok életét, nyelvtanát és szokásait kutatta. 

Kiváló botanikus és tudós ember volt. A Tudományos Akadémia tagjává választotta. 

Köztiszteletnek és szeretetnek örvendett. 

Fia, József Ágost főherceg katona volt. Végigharcolta az első világháborút. Emberségességéért a katonái "József 

Apánknak" nevezték és tűzbe mentek volna érte. A háború után pár napig homo regius is volt, azaz a király 

megszemélyesítője, de az Entente nyomására vissza kellett vonulnia a politikától. Első szülött fia, József Ferenc főherceg 

természettudós, író, költő és szintén nagy hazafi volt. Gyermekeit, a család ma élő leszármazottait, hazájukat szerető 

magyaroknak nevelte. 



 
Május 4. hétfő 18 óra               Jókai Mór Művelődési Központ 
Kovács Lajos muzeológus: Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója (vetítéssel 

kísért előadás)               "nem javul a világ, csak okosabb lesz, önzőbb és színtelenebb" 
Andrássy Ilona naplóját 1971. június 21-én a korábban Cziráky József tulajdonában álló 

dénesfai kastélyon végzett tatarozási munkák során a munkások találták meg egy lépcső alatti 

elfalazott rekeszben. A leveleket, feljegyzéseket, fényképeket tartalmazó anyagot, amelyet a 

győri Rómer Flóris Múzeum őriz, Kovács Lajos muzeológus rendezte kötetté. 

Andrássy Ilona a kiegyezés nagy formátumú politikusának, csíkszentkirályi és krasznahorkai 

gróf Andrássy Gyulának az unokája, Katinkának, a „vörös grófnőnek" a nővére volt. Több 

nyelven beszélő, a politika és a művészet iránt érdeklődő, művelt kisasszony. 1909-ben 

feleségül ment rajongva szeretett vőlegényéhez, Esterházy Pál grófhoz. Mikor kitört az első 

világháború. Pál gróf tartalékos huszár főhadnagyként bevonult. Kezdetben a frontvonal 

mögött, később az első vonalban szolgált. Ilona sok más arisztokrata fiatalasszonnyal együtt 

jelentkezett a vöröskeresztbe. Nagy szerepe volt abban, hogy a szanitécek mellett nők is 

teljesíthettek frontszolgálatot. Megpróbált hivatalosan a férje frontszakaszára kerülni, de az 

olasz hadszíntérre irányították. Eközben érte a hír, hogy Pál 1915 júniusában az oroszokkal 

vívott ütközetben elesett.  

A napló Andrássy Ilona beszámolója a hadikórházakban szerzett tapasztalatairól, a magyarok kezdeti háborús 

lelkesedését követő egyre súlyosabb csalódásáról, kiábrándulásáról, céltalanságáról. Vallomás szerelemről és hazáról... 

Tisztelgő túra égen és földön az 1. világháború századik évfordulója alkalmából 

Úti beszámoló vetítéssel: Etényi László 
Az Isonzó folyó vonalára épülő 600 km-es frontvonalon, földön és égen katonáink tízezrei bizonyították hősiességüket. 

A repülés történetében külön fejezetet érdemlő - magyar Richthofenként emlegetett - Ittebei Kiss József hadnagy 1918-

ban halt hősi halált Olaszországban, de halálának helyszínét pontosan csak Magó Károly 2013-as roncskutatói 

expedíciója óta ismerjük. Az olaszok - akik az első világháborúban ellenünk harcoltak – 2014-ben Monte Coppolo 

hegyén emlékművet emeltek tiszteletére. A doberdói fennsíkon álló egyik emlékoszlop felirata is ezt a mentalitást 

tükrözi: "Vitéz harcok után olasz és magyar katonák a halálban barátkoztak össze". 

A Kék Ég nevű, HA-1227-es lajstromszámú Falke SF 25 E motoros vitorlázógéppel Etényi László és Terpó Zoltán 2014. 

június 28-án indult el a korabeli vadászgépekhez hasonló teljesítménnyel bíró repülővel Farkashegyről Caorle végcéllal. 

Június 5. péntek   Kirándulás Fehérvárcsurgóra a XI. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok 

alkalmából (Magyar Történelmi Családok Egyesületével közös szervezésben) 
Egyes források szerint Csurgót a fehérvári keresztesek kapták II. 

Endre királytól adományként, 1333-ban már plébániás hely. Az 1480-

as években vámhelyként említik. A 16. század közepén Rozgonyi 

István temesi főispán tulajdonát képező környék Csurgóval együtt 

örökség útján a Nádasdyak birtokába jutott. A csurgói birtokot 1834-

ben adták el gróf Károlyi Györgynek. A Károlyi-kastély az építtető 

Károlyi György személye miatt nemzeti kegyhely, hiszen ő Széchenyi 

István és Wesselényi mellett a reformkor egyik legnagyobb 

formátumú alakja volt, aki 1825-ben a reformországgyűlésen 40 000 

forint felajánlásával egyik alapítója volt a Magyar Tudományos 

Akadémiának. A kastély jelenleg kulturális központként és 

szállodaként működik. 11. éve rendezik a parkjában a hagyománnyá 

vált kertművészeti kiállítást és vásárt. 

A kiránduláson nem csak a település nevezetességeivel és a kastéllyal ismerkedhetünk meg, hanem a kiállítás 

programjain is részt vehetünk. 

Június 7. Hagyományos Úr-napi virágszőnyeg készítés 
A Magyar Történelmi Szalon és a Budaörsi Kertbarátok hosszú évek óta együttműködve 

vesznek részt a hagyományos Úr-napi virágszőnyeg készítésében. 2014-ben, az advent 

első vasárnapján bemutatott szentmisén Erdő Péter bíboros megnyitotta a Megszentelt Élet 

Évét. Miután Budaörsön, a Szent Vince Rend Irgalmas nővérei működtették az iskolát (a 

posta korábbi épülete a Templom téren), ezért idén virágszőnyegünkön egy ilyen női 

szerzetest szeretnénk ábrázolni.  

"Szeressék és kövessék Urunkat, Jézus Krisztust, a szeretet forrását és példaképét, s 

szolgáljanak neki testileg és lelkileg a szegények személyében, legyenek azok akár 

betegek, akár gyermekek, akár foglyok vagy olyanok, akik szégyenlik megvallani 

szegénységüket". Páli Szent Vince                                 
                                             A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Minden rendezvényünkön 

                                               adománygyűjtést folytatunk egy budaörsi képoszlop (Bildstock) javára. 
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