
Ajánlás

„Tiszteld a múltat,  
hogy érthesd a jelent  

és munkálkodhass a jövőn!” 
Gróf Széchenyi István

Széchenyi István felszólítása az Albertfalva 200 című előadás-sorozat nyitó idézete. Ez 
a kiadvány az Albertfalva alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
előadás-sorozatban és az Albert Kázmér herceg, a névadó és alapító mellszobrának 
avatásán elhangzott előadásokat és ünnepi beszédeket tartalmazza. A jubileumi évben 
zajló rendezvények felsorolása a Mellékletben található.

Az ünnepségsorozat szervezése és lebonyolítása hosszú előkészítő munka eredmé-
nye. Az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, az Albertfalvi Közösségi Ház, az Albert-
falvi Hely- és Iskolatörténeti Múzeum, az Albertfalvi Keresztény Társas Kör, az Al-
bertfalvi Polgárok Köre közös munkájának eredménye. 

2019. március 23-án, a „Fejezetek Albertfalva történetéből” címmel, Albertfalva 
alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi előadás-sorozat megnyitó-
ján dr. Hoffmann Tamás polgármester, Farkas Krisztina önkormányzati képviselő, 
Farkas Zsolt, a Közösségi Ház vezetője köszöntötte a hallgatóságot az Albertfalvi Kö-
zösségi Házban. Dr. Máté Róbert, az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület elnöke felol-
vasta az egyesület közgyűlésén hozott határozatot, mely alapján elkészítette Albertfalva 
zászlaját, majd a zászlót átadta dr. Hoffmann Tamás polgármester úrnak. A zászlóát-
adás után dr. Hoffmann Tamás polgármester és Habsburg-Lotharingiai Mihály főher-
ceg tartották meg előadásukat. A továbbiakban elhangzott előadások felvillantottak 
egy-egy fejezetet Albertfalva történetéből a római kortól napjainkig (Albertfalva alapí-
tása, ipara, kultúrtörténete, hitélete). Köszönöm az előadóknak, hogy felkérésünket 
elfogadták, és előadásaikkal rangos szintre emelték ünnepi megemlékezésünket. 

A szakterületük kiválóságai által tartott előadásokat és a szoboravatáson elhangzott 
beszédeket gyűjtöttük össze ebbe a kötetbe és adjuk az olvasók kezébe.

Köszönöm Újbuda önkormányzatának, hogy támogatásával ez a könyv megjelen-
hetett. Köszönet a TINTA Könyvkiadónak és azoknak, akik a kötet összeállításában 
segítségemre voltak.

Ajánlom ezt a kiadványt mindenkinek, felnőtteknek ismeretbővítésre, gyerekeknek 
ismeretszerzésre, hogy hiteles forrásból ismerjék meg Albertfalva történetét.

A szülőföld ismerete és szeretete erősíti a patriotizmust és a nemzettudatot, mert „a 
nemzedék, mely elődeit feledni hagyja, annak jelenje ingovány, jövője ködbe vész”.

Dr. Máté Róbert
az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület elnöke


