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KASTÉLY és udvara
Kiállítások:
A kiállítások megtekinthetők mindennap 10.00 - 20.00 óráig.
Padlás:
Falvak a padláson – Falvak a magyar-magyar határon
A második bécsi döntést követően 1940-45 között az országhatár a Maros megyei
Székelyvécke és Magyarzsákod között húzódott. A burkolt úton csupán 2003 óta
elérhető falvak a mai napig őrzik hagyományos, háztáji gazdálkodásra és
állattartásra berendezett életformájukat. Kiállításunk a két település és a jelenleg
velük közös közigazgatás alatt álló Székelyszállás népi építészetét mutatja be
rajzos- és fényképes tablók, valamint közel száz épület-makett segítségével.
(A rajzokat és a maketteket a BME Építészettörténeti és Műemléki
Tanszékének oktatói és diákjai készítették 2004-2006 között)
Földszint:
- 1. terem: „Tegnap harangoztak, holnap harangoznak” (Ady Endre) - Kis
magyar harangtörténet
A HARANG mindig valaki volt, és nem egy időközönként megszólaló öntvény,
amely ércszoknyájából hangokat szalajt a magasból a messzeségbe. A harangnak
hangja van az asszonyról az asszonynak, a férfinak a férfiról, az öregről az
öregnek, a fiatalnak és fiatalról, a gyereknek a gyerekről. Elmeséli egy-egy
közösség örömét és bánatát, sikerét, kudarcát, mindennapjait és apró híreit. A
HARANG hallgatni is tud és fecsegni, pletykálni és beszélgetni, hiszen nyelve van!
A harang ezer nyelven beszél, egyet és egy nyelven mond ezret! Kér, követel,
könyörög. Alázatos, kemény és pontos. Téved, hamis, halk és hangos! Tonnás,
mázsás, kilós és dekányi! Szoknyás, tulipános, derék és kecses! Verseket,
díszeket, évszámokat, fohászokat, szentek képmását hordja a köpenyén!
Társaságával a galambok, a baglyok és az idő osztozik. Nem eteti, nem itatja
senki! Magányosan él mindenkinek! El tudja mondani: győztünk, vagy
vesztettünk! Csodálatos bocskora van! Ha egyet lép, meghallja az egész város és
még azon túl is! A harangnak híre van, mert a harang híres! Titokzatos, mert nem
látja senki! Naponta és évezredek óta ugyanabban a ritmusban végzi a dolgát.
(Ágoston István)
(Az Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeumának kiállítása)
- 2. terem: Mustra – Ízelítő az örökségvédelem 2007. évi eredményeiből
Az örökségvédelem közös ügyünk! Sokadszor hangzik el az elcsépeltnek tűnő
mondat, pedig nagyon is igaz. Közös összefogással áll csak módunkban megőrizni
a múlt hagyományát, örökségét a mai kor számára, a jövő generációinak.
Mindenkinek akarnia kell: a tulajdonosnak, a tervezőknek, a kivitelezőknek, a
hatóságoknak. Ilyen megvalósult és sikeres együttműködésekről hoztunk példákat
Veszprém megyéből és a környező megyék településeiről a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal „Mustra” című évente megrendezett kiállítási anyagából
válogatva. A tablók alján érdemes elolvasni a „stáblistát” is, melyből kiderül, hogy

hány féle szereplő: műemlék-tulajdonosok és -kezelők, állami-, egyházi- és civil
szervezetek, tervezők, kivitelezők dolgoztak együtt azért, hogy egy-egy épület
vagy műtárgy megújulhasson.
(A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiállítása)
- 3. terem: Kert-Örökségünk - Kiállítás a magyar kertkultúra emlékeiből
(válogatás)
Történeti kerteket, illetve a több száz éves magyarországi kertművészet
történetét, az egyes társadalmak és korok kertről alkotott elképzeléseit
ismerhetjük meg a tárlat anyagából. A magyar műemlékvédelem keretei között
több mint négy évtizede folyik a történeti kertek kutatása, tervezése, védelmük
megszervezése, lassan 800-900 között van azoknak a kerteknek a száma – a
kisebb villakertektől kezdve, a kúria és kastély kerteken keresztül a városi
közkertekig – melyeket kert-örökségünkként tartunk nyilván. A kert- és
tájépítészet borzasztó érzékeny és nagyon sérülékeny területe ez a
műemlékvédelemnek: nagyon fontos dolog, hogy lehetőleg a korábbi területet
egységben védjük/védhessük, hiszen a növényanyag és a kert szerkezetének
megőrzése nehéz feladat.
(A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat és a Magyar Köztársaság
pozsonyi Kulturális Intézetének közös kiállítása)
- 4. terem: Balaton-felvidéki végváraink
A Balaton-felvidéken elszórva rengeteg végvár romjait láthatjuk: Csobánc, Rezi,
Szigliget, csak hogy néhányat említsünk. A török elleni harcok során sokuk
teljesen vagy részben megsemmisült, valamelyikeket maguk a magyar seregek
robbantották fel, nehogy az ellenség kezeire kerüljenek. Ezen erődítményeknek a
történetét tárja elénk a kiállítás, mely nemcsak régészeti és építészettörténeti
szempontból, hanem hadtörténeti szempontból is vizsgálódik. A tárlatot a
Csobánc Váráért Alapítvány készítette, melynek fő célkitűzése a Csobánc vár
romjainak megmentése, rekonstrukciója és a törökkori Magyarország végvári
vitézi életének megidézése.
(Csobánc Váráért Alapítvány kiállítása)
Múltidéző mozi - filmvetítések:
Egész nap rövidfilmek vetítésével várjuk látogatóinkat. A filmekből
megismerkedhetnek a hazai és a határon túli műemlékekkel, történetükkel,
felújításukkal és megóvásukkal.
Gyermekprogramok:
A gyermekprogramokat jó idő esetén a kastély mellett felállított sátorban, rossz
időben a kastélyban tartjuk. A kézműves foglalkozásokat Széplaki Nóri vezeti.
Műemléki beszélgetések
Előadások, kötetlen beszélgetések borozgatás mellett – örökségvédelemről
mindenkinek.

Egyéb programok:
Nyitva tartási időben multimédiás tájékoztatók segítségével ismerkedhetnek meg
hazánk építészeti értékeivel, műemlékeivel.
’Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához’ című, CD-n elérhető
kiadványunk segítséget nyújt a jelenlegi és jövőbeni műemlék tulajdonosoknak a
kisebb-nagyobb felújítási munkákhoz.
’Tájházi tudástár’ – Mitől tájház a tájház?
„Minden helyi közösségnek szüksége van egy olyan térre, ahol az emberek
találkozhatnak, információt cserélhetnek, közösen eltölthetik az időt.” A CD a
magyarországi tájházak gazdag életéből és hagyományápoló feladataiból ad
ízelítőt.
Falutekergők egyedül - Örökségtotó játék
Akiknek korai a délelőtti falutekergés, vagy egyedül szeretnék körbejárni a
falvakat és megismerni a műemlékeket és az ott található épített örökséget, azok
sétavezető füzeteink segítségével önállóan is végigjárhatják az útvonalakat.
Ha már közelebbről is megismerték az emlékeket, majd ezt követően ellátogatnak
központunkba, egy örökségtotót kitöltésével, kétszemélyes hétvégét nyerhetnek
Hivatalunk egyik vendégházában. A totót minden hozzánk betérő kitöltheti
és megnyerheti fődíjunkat!
Napi ’Feltevő’ - Táblára vésünk minden nap egy kérdést, melyre könnyűszerrel
válaszolhat, ha nyitott szemmel jár a világban. A nyertest a nap végén sorsoljuk
és „Mustra” könyvvel & CD-vel jutalmazzuk!
július 25. (péntek)
18.00 Ünnepi megnyitó
Az ÖrökségVölgy rendezvényeit megnyitja Dr. Mezős Tamás,
Örökségvédelmi Hivatal elnöke

a Kulturális

július 26. (szombat)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00;15.00 - 17.00 Fáraók élete – piramisok titka: Egyiptom egy híres
épületének gipsz makettjét festhetik ki a gyerkőcök vagy hieroglifa-bélyegzőt
készíthetnek.
Film&Tea
18.00 - 19.00 Akitől a harang szól – film a harangöntés rejtelmeiről.
július 27. (vasárnap)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00;15.00 - 17.00 Kalandozás Romulus és Remus városában: Az
ókori Róma egy híres épületének gipsz makettjét festhetik ki a gyerekek, és
emellett a római amforák mintájára kis edényeket is készítünk.
Film&Tea
18.00 - 19.00 Polgár: régészeti feltárások és az archaeopark – autópályarégészet és a feltárások eredményei.

július 28. (hétfő)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00;15.00 - 17.00 A turulmadár országa: Élet az Árpád házi királyok
udvarában - Egy román kori magyar templom gipsz makettjének festése mellett,
medálokat és Árpád-kori címert készítünk.
Film&Tea
18.00 - 19.00 Bús düledékeiden (rend.: Vándor Attila, szakértő: Kovács Sándor)
– Kárpátalja legendás várait és kastélyait többek között Munkácsot, Ungvárt és
Husztot ismerhetik meg a filmből.
július 29. (kedd)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00 Szerzetesek rejtett munkái: Gótikus templom
gipsz változatának festése és táblakép-festés; Rózsaablak festés.
Műemléki beszélgetések
16.00 Koppány András: Várak, templomok, régészeti emlékek a Művészetek
Völgyében és környékén
Film&Tea
18.00 - 19.00 Pálosok nyomában – az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend
története és mindennapjai.
július 30. (szerda)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00;15.00 - 17.00 Gondolával a lagúnákon I. ~ Reneszánsz évben
a reneszánsz világa: A reneszánsz-kori Velence hangulatát idézzük meg
papírmaszk-készítéssel és makett-festéssel.
Film&Tea
18.00 - 19.00 A Duna királynője (rend.: Szakály István, szakértő: Czétényi
Piroska-Kovács Béla) - A budai királyi palota és a budai Duna-part épületei.
július 31. (csütörtök)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00 Gondolával a lagúnákon II. ~ Reneszánsz évben
a reneszánsz világa: Reneszánsz házak festése, reneszánsz díszek készítése,
színezése.
Műemléki beszélgetések
16.00 Okrutay Miklós: A Millenáristól a Sportarénáig - sportépítészet és
műemlékvédelem
Film&Tea
18.00 - 19.00 Világörökség madártávlatból – az UNESCO Világörökségi
Listáján szereplő helyszínek látványos bemutatófilmje.

augusztus 1. (péntek)

Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00 Szabálytalan gyöngy vagy nyakatekert
okoskodás? A barokk kor pompáját kézitükör-készítéssel, makett festéssel
elevenítjük fel. Barokk ruhákba öltözött figurák színezése.
Műemléki beszélgetések
16.00 Szalai András: Kis magyar snassz és neociki
Film&Tea
18.00 - 19.00 „Dől a fa!”- Trükkös fakivágás a martonyi pálos kolostorromból.
augusztus 2. (szombat)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00 Virágok világstílusa: Szecessziós mintákkal
üdvözlőlapot, ablakdíszt, könyvjelzőt készítünk.
Film&Tea
18.00 - 19.00 Szecessziós Szabadka (rend.: S. Gordán Klára, operatőr Siflis
Zoltán) –A szecessziós stílusú építészet központja Vajdaságban, mind az épületek
számát, mind a minőségét tekintve Szabadka. A város életében egy kornak
állítanak emléket, a díszes monumentális épületek, amely a település várossá
válását idézik.
A budapesti szecesszió (rend.: Jankura Péter, szakértő: K. Pintér Tamás) - A
filmben a századfordulón dinamikusan fejlődő Budapest házainak díszítőelemei,
szobrai és az üvegablakok fényjátékai tárulnak fel.
augusztus 3. (vasárnap)
Bóbita, bóbita épít (Gyermekfoglalkozás)
10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00 Népi házak meséi: A magyar népi díszítőművészet
motívumait felhasználva könyvjelzőt és hűtőmágnest készítünk.
Film&Tea
14.00 - 16.00
A tiszta források (rend.:Babura László, szakértő: Dercsényi B. † - Kriszt Gy. ) - A
cáki pincesortól, több megyén keresztül Hollókőig követhetik nyomon a védett
népi emlékeket.
Öreg malmok (rendező: Lakatos Vince) – Az 1961-es film a hazai vízimalmokról,
szélmalmokról és szárazmalmokról mesél.
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 31. (csütörtök)
Kapolcsi kultúr-kerengő
Kapolcs uradalmi központ volt. Patkolókovácsok, sörfőzők, molnárok és
gazdatisztek szorgos munkáját dicsérik a kiválasztott épületek, melyek a nyüzsgő
uradalmi élet hétköznapjaiba nyújtanak betekintést.
Indulás: Evangélikus templom előtt, 10.00 óra
Útvonal: Evangélikus templom – Kuthy-kastély – Római katolikus templom – Poórház –Faluház – Galántai-ház – Sörház – Falumalom – Kovácsműhely –
Walter-malom
Sétavezető: Veöreös András építész (KÖH, Sopron)
MONOSTORAPÁTI

FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 27. (vasárnap)
Miseborok útján
A falu nevét a határában alapított bencés apátságról kapta, amelynek romjaihoz
kb. másfél kilométeres, kellemes túraút vezet az erdőn keresztül. Előtte a falu
építészeti értékei között nézünk szét.
Indulás: Falumúzeum (Iskola u. 2.) 10.00 óra
Útvonal: Falumúzeum – Iskola – Római katolikus templom – Római
katolikus plébániaház – Erdészet (Petőfi u. 34.) – Régi temető; útközben
népi
építészeti emlékek – igény esetén az almádi bencés monostor romjai
Sétavezető: Hurták Gabriella építész (KÖH, Budapest)
TÚRÁK
Műemléki barangoló
július 31. (csütörtök) és
augusztus 2. (szombat)
Indulás: 13.00-kor a Monostorapáti Információs Központtól
Kényelmes séta festői környezetben az almádi bencés
Idősebbeknek is ajánljuk. (Érkezés a kiindulóponthoz.)
Időtartam: kb. 2 óra
Túravezető: Hárshegyi József polgármester

monostorromhoz.

Bortúrák némi tortúrával
- ’Bazi-nagy’ túra
július 26. (szombat)
Indulás: 9.00 órakor a Monostorapáti Információs Központtól
Kitartó embereknek ajánljuk! A látványban és természeti értékekben gazdag
kirándulás elhalad egy bazalt tufa barlang, több tó és erdős terület mellett, míg
elérkezik a Marton kúthoz, ahol frissen sült kolbász, mustár és kenyér várja a
megfáradt vándorokat. Ezt követi a borkóstolás a pincéknél. Kora este érkezés a
kiindulási helyre.
Ebéd: induláskor befizetett 500 Ft ellenében; előzetes regisztráció:
mapatik@hu.inter.net
- Hosszú túrák
július 29. (kedd)
augusztus 1. (péntek)
Indulás: 13.00 órakor a Monostorapáti Információs Központtól
Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az
Ördög sziklán keresztül haladunk, ahol rövid pihenőt tartunk. A túra választható
pincelátogatással zárul.
A túra időtartama: kb. 5 óra, ezt követi a borkóstolás
Túravezető: Takács Péter erdész

- Rövid túrák
július 30. (szerda)
Indulás: 13.00 órakor a Monostorapáti Információs Központtól
Célpont a Marton kút, melynél kis pihenőt tartunk. Visszafelé a közeli pincékben
kitűnő borok kóstolására kerül sor.
A séta időtartama: kb. 1 óra, ezt követi a borkóstolás
Túravezető: Takács Péter erdész
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben lehetőség van a kóstolt és
kiválasztott borok megvásárlására is.
Szervezők: Monostorapáti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
NAGYVÁZSONY
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 29.(kedd)
Pál, ahol néked Vázsonykő!
„Áll romokban Vázson, kő kövön lazulgat,
Vadvirág, s örökzöld futja bé az utat,
És a szellő, halkan, mely fölötte áthal.
Telve a magyar múlt drága illatával.”
Indulás: Kinizsi vár kapuja, 10.00 óra
Útvonal: Kinizsi vár – Schumacher ház – Evangélikus templom és harangláb –
Pálos templomrom – Református templom – Római katolikus templom – Szt.
István templom – Zichy kastély
Sétavezető: Balázsik Tamás művészettörténész (KÖH, Budapest)
PÁLOS ÚT – Szentmise a Szent Ilona templomromnál
július 28. (hétfő) 11.00 óra
Indulás: 10.00 órakor Nagyvázsonyból a pálos romoktól és a pulai római katolikus
templom elől.
A XII. századi Szent Ilona kápolnarom idén befejezett felújításának tiszteletére
Csóka János pálos atya celebrál ünnepi szentmisét. Utána - igény szerint továbbindulás a Tálodi pálos kolostorromhoz. Az érkezőket pogácsával és borral
várjuk.
PÁLOS ÚT – Kirándulás a Tálodi kolostorromhoz
augusztus 2. (szombat) 17.00 óra
Indulás: 16.00 órakor Nagyvázsonyból a pálos romoktól és a pulai római katolikus
templom elől.
Az erdő mélyén megbúvó pálos kolostorromhoz vezető rövid túrán elkísér
bennünket Sáfrán Bánk pálos szerzetes és mesél a pálosok történetéről, mai
életéről. A romokhoz érve bográcsban főtt paprikás krumpli és bor vár bennünket.

NYOMOZÓJÁTÉK
Akinek van kedve játékosan megismerni Nagyvázsony nevezetességeit
végiglátogatva a falu értékeit, megismerni azok történetét és közben egy jót
túrázni a település girbe-gurba utcáin, annak nincs más dolga, mint a Kinizsi Vár
pénztárában felvenni a kitöltendő nyomozójátékot és útnak indulni! A feladatlapot
helyesen kitöltők az év végén sorsoláson vesznek részt, a nyertesek értékes
jutalomban részesülnek!
ÖCS
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
augusztus 1. (péntek)
A négy torony
A Torony Jel, templomot jelöl, a kapcsolat keresését az Éggel. Öcs apró falu, ma
alig 250 lakossal és négy templommal (!). A séta a múlt jelein halad, sorra érintve
a négy templomot. Hosszabban mégis a múlt jelenbe átmentett apróbb
rezdüléseinél időzünk majd.
Indulás: Evangélikus Templom előtt, 10.00 óra
Útvonal: Evangélikus templom – Zsinagóga – Református templom – Római
katolikus templom; útközben népi építészeti emlékek
Sétavezető: Okrutay Miklós építész (KÖH, Miskolc)
PULA
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 28.(hétfő)
Tűzre-vízre vigyázzatok!
„Minthogy minden jó rendtartásnak feje és fundamentuma az isteni félelem és
tisztesség…” ehhez tarják magukat évszázadok óta a pulaiak, akik büszkék sváb
hagyományaikra, régészeti lelőhelyeikre, templomukra és présház- pincéikre.
Indulás: Szent Flórián-kápolna előtt, 10.00 óra
Útvonal: Szent Flórián-kápolna - Esterházy-vadászkastély - Kis utca 43. - Római
katolikus templom - régi iskola - Fő utca - igény esetén a tálodi
kolostorrom
Sétavezető: Balázsik Tamás művészettörténész (KÖH, Budapest)
PÁLOS ÚT – Szentmise a Szent Ilona templomromnál
július 28. (hétfő) 11 óra
Indulás: 10.00 órakor Pulai római katolikus templom elől és Nagyvázsonyból a
pálos romoktól.
A XII. századi Szent Ilona kápolnarom idén befejezett felújításának tiszteletére
Csóka János pálos atya celebrál ünnepi szentmisét. Utána - igény szerint -

továbbindulás a Tálodi pálos kolostorromhoz. Az érkezőket pogácsával és borral
várjuk.
PÁLOS ÚT – Kirándulás a Tálodi kolostorromhoz
augusztus 2. (szombat) 17.00 óra
Indulás: 16.00 órakor Pulai római katolikus templom elől és Nagyvázsonyból a
pálos romoktól.
Az erdő mélyén megbúvó pálos kolostorromhoz vezető rövid túrán elkísér
bennünket Sáfrán Bánk pálos szerzetes és mesél a pálosok történetéről, mai
életéről. A romokhoz érve bográcsban főtt paprikás krumpli és bor vár bennünket.
TALIÁNDÖRÖGD
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 26.(szombat)
Értékőrző lődörgők
Az egykor négy falut magába foglaló népes település élénk egyházi és világi
életére jó állapotban megmaradt három temploma, híres kocsmája és uradalmi
épületei utalnak.
Indulás: Intézői lak (Kossuth u. 5.) 10.00 óra
Útvonal: Intézői lak – Lőke-kúria - Faluház – Római katolikus templom – Mosóház –
Hajdani Vendéglő - Evangélikus templom; útközben népi építészeti
emlékek – igény esetén Szent András templomrom
Sétavezető: Deli Sándor építész (KÖH, Budapest)
VIGÁNTPETEND
FALUTEKERGŐK – Műemléki séták
július 30. (szerda)
Petendi görbe utak
A Bakony és a Balaton-felvidék határán fekvő dimbes-dombos kis falu újonnan
helyreállított házai között anekdotázgatva megismerhetjük a település egykori és
mai életét, és bepillanthatunk a népi lakóházak értékőrző és korszerű
felújításának műhelytitkaiba.
Indulás: Római katolikus templom előtt 10.00 óra
Útvonal: Római katolikus templom – Vízimalom – Római katolikus plébánia –
Evangélikus harangláb; útközben népi építészeti emlékek
Sétavezető: Losonczi Máté régész (KÖH, Győr)

2008 – PÁLOS ÉV
A Magyar Pálos Rend pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján (1308-2008)

Összefoglaló az évfordulóhoz kapcsolódó ÖrökségVölgy-programokról:
KAPOLCS
KASTÉLY és udvara
július 29. (kedd)
Film&Tea
18.00 - 19.00 Pálosok nyomában – az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend
története és mindennapjai.
augusztus 1. (péntek)
Film&Tea
18.00 - 19.00 „Dől a fa!”- Trükkös fakivágás a martonyi pálos kolostorromból.

NAGYVÁZSONY ÉS PULA
PÁLOS ÚT – Szentmise a Szent Ilona templomromnál
július 28. (hétfő) 11.00 óra
Indulás: 10.00 órakor Nagyvázsonyból a pálos romoktól és a pulai római katolikus
templom elől.
A XII. századi Szent Ilona kápolnarom idén befejezett felújításának tiszteletére
Csóka János pálos atya celebrál ünnepi szentmisét. Utána - igény szerint továbbindulás a Tálodi pálos kolostorromhoz.
Az érkezőket pogácsával és borral várjuk.
PÁLOS ÚT – Kirándulás a Tálodi kolostorromhoz
augusztus 2. (szombat) 17.00 óra
Indulás: 16.00 órakor Nagyvázsonyból a pálos romoktól és a pulai római katolikus
templom elől.
Az erdő mélyén megbúvó pálos kolostorromhoz vezető rövid túrán elkísér
bennünket Sáfrán Bánk pálos szerzetes és mesél a pálosok történetéről, mai
életéről.
A romokhoz érve bográcsban főtt paprikás krumpli és bor vár bennünket.

A pulai Szent Ilona kápolna-rom rekonstrukciós rajza (Sedlmayr János munkája,
2002)

