
Ellenállni az idınek
Avagy egy település múltja és jövıje a 

fıépítész szemével
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MŐEMLÉKEK:

• - Római katolikus templom, késıbarokk (1797)
• - Kıhíd (1896)
• - Fı u. 62, lakóház (1849)
• - Fı u. 69, lakóház és gazdasági épület (1899)
• - Fı u. 79, lakóház és gazdasági épület (XIX. század)
• - Fı u. 95, vízimalom és lakóház (XIX. század)
• - Kis u. 43, lakóház, (XVIII-XIX. század fordulója)
• - Szt. Flórián kápolna, késıbarokk (1773)
• - Tálodi kolostor (XIV. század)
• Szt. Ilona templomrom (XIV. század)























































































Náczi-hegy









„Minden jó rendtartásnak feje és fundamentuma az 
isteni félelem, és tisztesség,”



„Minden jó rendtartásnak feje és fundamentuma az 
isteni félelem, és tisztesség,”

• Inigo Lopez de Loyola lovag, a késıbbi Szent Ignác :

• 1. Az imádság csak egyik módja Isten dicséretének. 
Minden teendınkben és munkánkban meg kell találnunk 
Istent. Aki mindent Isten nagyobb dicsıségére tesz, 
annak minden imádság!

• 2 İrizd meg minden dologban a lélek szabadságát!

• 3. Nevessetek és erısek lesztek!

• 4. Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy 
utána általunk a világ is megváltozik!
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• Felértékelıdnek a helyi sajátosságok, mint a csend, a 
nyugalom, természeti környezet, a gazdag madárvilág, 
az állattartás, szılı- és bortermelés, a gyümölcskínálat, a 
táj kulturális értékei és emlékei.
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Köszönöm a figyelmüket :

• Krizsán András építész

• www.krizsanandras.hu

• E-mail: krizsand@gmail.com

• Mobil: (30) 999-0027


