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Múltunk védelmében 4 M
Kőszeg önkormányzata, az 

Országos Műemlékvédelmi Hi
vatal és az ICOMOS (műemlé
ki világszervezet) Magyar 
Nemzeti Bizottsága rendezésé
ben a nyugat-dunántúli város 
volt a helyszíne és figyelmes 
házigazdája a kétévenként meg
tartott tanácskozásnak.

A konferencia több mint 
kétszáz hazai és külföldi részt
vevője kegyelettel adózott mű
emlékvédelmünknek a közel
m últban elhunyt jeles képvi
selőire.

A műemlékek tulajdonosai
ról, a tulajdonváltásról, a mű
emlék fenntartásáról a konfe
rencia három szekciójában el
hangzott tizennégy előadást ter
mékeny vita követte. A szak
emberek és a közélet képvise

lői részvételével rendezett kon
ferencia tanulságait a tanácsko
zás anyagát tartalmazó kiad
vány révén a jövőben az érdek
lődők is megismerhetik.

A vár lovagtermében adták 
át a Magyar Köztársaság kör
nyezetvédelmi és területfejlesz
tési miniszterének 1993-ban 
alapított „A Magyar Műemlék- 
védelemért Emlékplakett” ki
tüntetését.

A tíz kitüntetett egyike Má
síts László művészettörténész, 
aki a Hajdú-Bihar megyei mű
emléki albizottság alapítótag
jaként Bihar és a Hortobágy tér
ségének pusztulásra ítélt, orszá
gos jelentőségű műemlékeinek, 
műtárgyainak megmentését -  
azoknak sajátságos értékeit 
publikálva, általa kezdeménye

zett emlékkiállításokkal, szob
rokkal, filmekkel megvilágít
va -  az ismert akadályok el
lenére évtizedeken át vállalta.

A megyei küldöttség tagja 
Katona Gyula, Nyíracsád pol
gármestere miniszteri dicsérő 
oklevélben részesült. Követke
zetes, a község nemzeti értéke
it megóvó munkájának kiemel
kedő eredménye a helyi góti
kus egyhajós templom restau
rálása. Az Árpád-korban épült, 
1640-től református temp
lomnak 1761-ben vakolatré
teggel fedett gótikus falképeit 
kitűnő szakemberek most ál
lítják helyre.

Az országos tanácskozáson 
részt vett megyei küldöttek köz
érdekű munkájának hatékony
ságát az is bizonyítja, hogy a 
konferencia elnöksége a me
gyei albizottságnak a magyar 
honfoglalás 1100. évfordulója 
méltó megünneplését célzó 
irányelveivel egyetértett. így 
azt a teljes ülésen megjelentek 
jóváhagyásával levél formájá
ban az ország valamennyi pol
gármesterének megküldi.

Vas megye önkormányza
tai megbízható őrzői a gondja
ikra bízott felbecsülhetetlen ér
tékű műemlékeknek. A felke
resett, műgonddal helyreállított 
templomok, kastélyok, népi 
műemlékek megnyugtató álla
pota ezt bizonyítja.

A négy napig tartó konfe
rencia a főváros küldöttének ér
deklődéssel kísért felszólalásá
val zárult. Meghívása nyomán 
a következő, 1997. évi konfe
rencia színhelye Budapest lesz.
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