
           A Szigetvári Települési Értéktárba kulturális örökség kategóriába került felvételre a 

 

Szigetvári Várbaráti Kör. 

 

A Szigetvári Várbaráti Kör 1959-ben alakult meg 163 fős tagsággal. Alapítója és első 

elnöke Molnár Imre, gimnáziumi tanár, később igazgatóhelyettes, aki célul tűzte ki a 

Zrínyi-kultusz újjáélesztését, a történelmi hagyományok felelevenítését, az ismeretek 

bővítését mind a tanuló ifjúság, mind pedig a felnőtt korosztály számára. A Kör vezető 

szerepet töltött be az 1566. ostrom 400. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 

ünnepségsorozat megszervezésében és lebonyolításában, ezzel kapcsolatosan 

Szigetvár várossá történő avatásában. A Kör szoros kapcsolatot alakított ki a Zrínyi 

Miklós Katonai Akadémiával (ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem), melynek egyik 

eredménye az évi rendszerességgel mai napig megtartott történelmi 

konferenciasorozat. További fontos tevékenysége a Körnek a Zrínyi kultusszal, 

Szigetvár helytörténetével kapcsolatos tudományos és irodalmi alkotások gondozása, 

terjesztése.  

Molnár Imre után Ravazdi László, majd az ő nyugállományba vonulásával Varga Zoltán 

vette át a Kör elnöki tisztségét. A már megkezdett tevékenységet tovább folytatva, 

erősítve jelenleg is folyamatosak a konferenciák, könyvkiadások, a Zrínyi kultusz 

ápolásával kapcsolatos tevékenység, minden évben a Kör feladata a városi Zrínyi 

Napok kegyeleti ünnepségeinek megszervezése és lebonyolítása. A Kör közösségi 

tevékenysége színházi előadások, belföldi és külföldi történelmi helyszínek, 

emlékhelyek látogatásának szervezésében is megnyilvánul. Az általános iskolai 

tanulók számára évente megrendezésre kerülő Zrínyi szavalóverseny több évtizedes 

múltra tekinthet vissza, felnőttek, gyerekek és családok tekintetében egyaránt 

népszerű a szintén évente lebonyolított Zrínyi-túra elnevezésű egész napot betöltő 

vetélkedő. 2020-ban különös jelentőséggel bír, hogy a különleges helyzet ellenére is 

több interaktív eseményt is szervezett a Kör, ezek közül talán legfontosabb az 

államférfi, hadvezér, költő VII. Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója alkalmából 

megrendezett virtuális szavalás. Az ország különböző részéből, különböző 

korosztályok, különböző foglalkozású emberek olvastak fel részleteket a Szigeti 

Veszedelemből, az ebből készített film a youtube-on is megtekinthető. 

Különösképpen példaértékű, hogy a Kör vezetősége és a tagság a tevékenységet 

önkéntes alapon végzi. A Kör munkássága nagyban hozzájárult Szigetvár pozitív 

megítéléshez, ismeretségének széles körű növeléséhez mind belföldi, mind pedig 

külföldi viszonylatban. 

 


