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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Úrkút 240 éves története folytatódik

A projekt célja a Rostási József helytörténész által írt Úrkút története II. könyv
megjelentetése és hozzá kapcsolódóan könyvbemutató és rendezvény szervezése.
Projekt megvalósulásának ideje: 2021.06.01-2021.10.31.
Rostási József Úrkút története című könyve 2008-ban lett kiadva. Az eltelt időszakban az író
tovább kutatta Úrkút történetét, melyben óriási segítséget nyújtott neki az internet és az általa
elérhető adatbázisok. Az így összegyűjtött források feldolgozása egy új könyv megírására
sarkallta, mely nem folytatja az előzőt, hanem azt kiegészíti. Ugyanakkor önmagában is
élvezhető alkotás, mely nemcsak a múlt ténybeli történéseit dokumentálja, de konklúziókat
levonva Úrkút jövőjére is tesz megállapításokat.
Úrkút Község Önkormányzata a helytörténeti mű kiadását feladatának tekintette, ezért a
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül kulturálisművészeti pályázatot nyújtott be, mely pályázati projekt 2 130 000,- Ft támogatásban
részesült.
A pályázati támogatás lehetőséget teremtett a helytörténeti mű lektorálására, melyet Márkusné
Vörös Hajnalka végzett el, a mű kiadásra előkészítésére, szerkesztésére, melyet Bontó László
vállalt. Az OOK Press Kft. az önkormányzat megrendelésére 500 példányt nyomtatott a
könyvből.
Az Úrkút története II. könyv író-olvasó találkozójára, a könyv bemutatójára 2021. augusztus
15-én került sor, az úrkúti Közösségi Házban. A rendezvényen Rostási József író Kardos
Antalnéval beszélgetve mutatta be könyvét, miközben a háttérben projektoron keresztül régi
úrkúti képek vetítése történt. A projektor és vetítővászon szintén a pályázati program keretén
belül került beszerzésre.
A könyvbemutatót követően Úrkút születésnapi ünnepségére a Falukútnál vártuk az
érdeklődőket, ahol születésnapi kulturális rendezvény biztosította az úrkúti sváb ének-zeneiés tánchagyományok megismerését.
A projekt termék további népszerűsítése céljából leporellót készítettünk, melyet az OOK
Press Kft. nyomtatott ki.
A projekttől remélt hosszútávú hatás, hogy színvonalas helytörténeti könyvön keresztül minél
többen megismerjék Úrkút gazdag történelmét és jelenkori értékeit, mely növeli Úrkút és a
régió turisztikai látogatottságát.
A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött
létre.

