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Vas Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

……………Domiterné Molnár Annamária………. (név)
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I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Domiterné Molnár Annamária

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:Domiterné Molnár Annamária
Levelezési cím:9970 Szentgotthárd Baross Gábor utca 29.
Telefonszám:+36308395762
E-mail cím:dmannamari@gmail.com

II.  A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1.    A nemzeti érték megnevezése
Rátóti Aradi Emlékpark

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet

  ipari és műszaki megoldások kulturális örökség  sport

  természeti környezet  turizmus  

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye
9951 Rátót 43\2 helyrajzi számon található park

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az Aradi  park elnevezésű  történelmi  emlékhely  a Vas  megyei Rátót községben,  a  Lahn-

patak mentén található. A kistelepülés a 8-as számú főút mentén, déli irányban helyezkedik

el, Körmend és Szentgotthárd közt félúton. 

A  községben  és  környékén  volt  birtoka  a  Széll  családnak,  itt  áll  az  egykori

miniszterelnök Széll Kálmán kastélya is. Feleségének Vörösmarty Ilonának, a költő édesapa

halála után "a haza bölcse", Deák Ferenc lett a gyámja, aki gyakran látogatta Rátóton is. 

 Az emlékpark területén az aradi tizenhárom tábornok emlékére emelt sírkő őrzi a dicső

hősök lelkét, középen pedig Széll Kálmán lányának és családjának kriptakertje található. A

legenda szerint a sírkövek mögötti tölgyóriásokat maga Deák Ferenc közbenjárására ültették.

A  tizenhárom  tölgyből  mára  öt  az  öregágakból  fakadó  veszély  miatt  kivágásra  szorult,

http://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_(igazs%C3%A1g%C3%BCgy-miniszter)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6smarty_Ilona&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ll_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotth%C3%A1rd
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rmend
http://hu.wikipedia.org/wiki/8-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1t%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_megye


azonban a település lakossága gondoskodott ezeknek pótlásairól, többek között ily módon is

őrizve a kert épségét, értékét unokái számára.

Az október 6-ai megemlékezések alkalmával mindannyiszor népes tömeg gyűlik össze

a  park  területén.  Ilyenkor  a  térség  néhány  iskolája  és  más,  távolabbi  vidékekről  érkező

vendégek is egyaránt ellátogatnak az ünnepségre, amelynek keretében magas rangú meghívott

szónokok  osztják  meg  gondolataikat  a  közönséggel.  Az elmúlt  években  olyan  személyek

tiszteltek  meg  bennünket  jelenlétükkel,  mint  Majthényi  László,  a  Vas  Megyei  Közgyűlés

elnöke;  V.  Németh  Zsolt, környezetügyért,  agrárfejlesztésért  és  hungarikumokért  felelős

államtitkár; valamint Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, aki a következőképpen

fogalmazott  megemlékező  beszédében:  „Rátótra  érkezve  ezt  érzi  az  ember.  Az  Aradi

Emlékparkba lépve pedig különösen. A legenda itt elevenedik meg a szemünk előtt. 13 tölgy

tövében  13  szimbolikus  sírkő.  Rajtuk  13  név.  Az  aradi  vértanúké.

 Amikor e tölgyekre nézünk, látva a még élő lombok büszke méltóságát, lelki szemeink előtt

egy legendás történet képzeletbeli filmkockái is életre kelnek. Látjuk Deák Ferencet, amint

óvatos kézzel 13 facsemetét ültet az aradi 13-ak emlékére."

Mindez  arról  tanúskodik,  hogy  Rátót  népe  nem  felejt,  annál  inkább  emlékezik,  ápol  és

gyarapít.

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A lakosság összefogásával és a segítő forrásoknak köszönhetően nyerte el emlékparkunk a

mai arculatát.  Az évről évre növekvő látogatói  érdeklődés  arra ösztönöz minket,  hogy

folytassuk a már megkezdett  munkát:  a park állapotának megőrzését,  fejlesztését;  és a

történelmi  hőseinkről  való  megemlékezéseket.  Elkötelezett  célunk  idővel  átadni  e

hagyományt a jövő nemzedékének.

Azért  kérjük  a  felvételt,  mert  úgy  gondoljuk,  hogy  az  Aradi  emlékkert  -  mint  országos

viszonylatban egyedülálló  érték -  megóvása nemcsak a helyi  lakosság számára fontos,

hanem  Magyarország  történelmének  és  kultúrájának  nélkülözhetetlen  részét  képezi.

Mindemellett mint a megye területén fellelhető nemzeti érték elvitathatatlanul gyarapítja

Vas megye  szellemi-kulturális  örökségét és értékeinek tárházát.  Ezért  kérjük ennek az

egyedülálló nemzeti értéknek a megőrzését és az értéktárba való felvételét!

Kérem kérelmünk pozitív elbírálását!



7.    A  nemzeti  értékkel  kapcsolatos  információt  megjelenítő  források  listája  (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi-park

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.  MELLÉKLETEK

1.    Az  értéktárba  felvételre  javasolt  nemzeti  érték  fényképe  vagy  audiovizuális-
dokumentációja

2.    A Htv.  1.  § (1) bekezdés  j)  pontjának való megfelelést  valószínűsítő  dokumentumok,
támogató és ajánló levelek



3.    A  javaslathoz  csatolt  saját  készítésű  fényképek  és  filmek  felhasználására  vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott, Domiterné Molnár Annamária, mint Rátót község alpolgármester asszonya, és egyben a

Helyi Értéktár Bizottság elnöke hozzájárulok, hogy a Megyei Értéktár Bizottság a rátóti Aradi

Emlékparkról  küldött,  vagy az  interneten  talált  fényképeket,  média  megjelenést  szabadon

felhasználhassa.

Kelt: Rátót, 2015. május 20.



További képek a parkról

A Bernrieder család emlékműve



Emléktábla az aradi vértanúkról

A kiszáradt tölgyek fennmaradt törzsei



Deák Ferenc szobra


