
 
 

 
 
 

Urmánczy Losonci Lilla méltatása 
a Taksony díszpolgára cím adományozása alkalmából 

 
A Díszpolgári cím a nagyközség és lakossága érdekében hosszú éveken át kifejtett 
kiemelkedő munkásság méltó elismerése. Olyan személyeknek adományozható, akik mind a 
településen belül, országosan, vagy nemzetközi szinten olyan általános elismerést, 
érdemeket szereztek, mely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez. 
 
Idén ezzel a címmel egy olyan személyt tisztelünk meg, aki bár ma Szentendrén él, de szíve 
gondolatban visszahúzza szülőfalujába. 
 A gyermekkori bevésődések egy életen át végig kísérnek bennünket, pillanatképekként 
villannak fel szemeink előtt régi emlékfoszlányok, emberek, tájak, érzések.  Épp ilyen 
benyomások lehettek azok, melyek díjazottunkat alkotásra sarkallhaták, s így készülhetett el 
számos kiváló festménye a Kis-Duna menti tájról, többek között Taksony nevezetes 
helyszíneiről.  
 
Óvó családi környezetben nevelkedett Taksonyban, szülei nagy gondot fordítottak 
neveltetésére. Tehetsége korán megnyilvánult, 15 éves korában már képeket festett a 
dunaharaszti kis templom oltárára. Tanulmányait Nagybányán, Szabadkán és Budapesten 
végezte és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett diplomát. Pedagógusként majd 
igazgatóhelyettesként nagy hivatástudattal foglalkozott a tanulókkal.  



 
 

Nagyon szeretett rajzolni már diákként is, ezt a tudását kamatoztatta amikor bébiruhákat 
tervezett középiskolásként. A későbbiekben is sok ezer rajzi feljegyzése rögzítette élményeit, 
s ezek az emlékek váltak később festményekké.  
 
Férjével, dr. Losonci Miklós művészettörténésszel és az Iparművészeti Egyetem tanáraival 
bejárta Magyarország nevezetes tájait, és számos külföldi tanulmányúton vett részt Európa, 
Ázsia és Afrika országaiban.  
Pályáján Dr. Pogány Ödön Gábor a Nemzeti Galéria főigazgatója indította el, aki számos 
kiállítását megnyitotta.  
 
Alkotásainak fő motívuma a hazai táj, az évszakok váltakozása, az ember és a természet 
kapcsolata. Mondanivalója, színvilága érzelemgazdag, de emellett békét és nyugalmat 
sugároz. Soha nem elképzelt tájakat, hanem mindig konkrét helyeket fest. Feladatának érzi, 
hogy a múltat és a jelent fesse meg a jövő számára, ezzel törekszik a pusztuló világ 
értékeinek megmentésére.  
Egyedi hangvételű montázsokban összegzi élményeit, benyomásait. Közülük számunkra talán 
az egyik legszebb, a Taksony nevezetességeit megörökítő alkotása. Az aszódi, szegedi, szobi 
múzeumok mellett számos magyar és külföldi gyűjtemény őrzi alkotásait.  
Képeit bemutatták az Egyesült Államoktól, Kanadától egészen Japánig. George Bush és Bill 
Clinton levélben fejezték ki nagyrabecsülésüket a festőművésznő munkássága iránt.  
Dr. Albert Ferenc, a Chicagói Zeneakadémia rektora, díjazottunkról zeneművet komponált, 
melyet Tokióban és Párizsban is műsorra tűztek.  
A művésznő életújáról, művészetéről „Belső hang” címmel film is készült, mely a nemzeti 
Galéria archívumában található. Alkotásai számos közintézményben otthonra leltek, például 
a Pest Megyei Önkormányzat dísztermében található a hét négyzetméteres Pest megyéről 
készült alkotása.  
Taksonyi vonatkozású érdekesség, hogy a család jó ismerőse, Domokos Béla szobrászművész, 
aki épp ma 40 éve készítette településünk jelképét, Taksony fejedelem bronzszobrát, 
megformázta a festőművésznő portréját is szintén bronzból. 
 
Díjazottunk pályája, művészeti alkotó tevékenysége méltán tölt el bennünket büszkeséggel, s 
nagy tisztelettel tekintünk Taksony szülöttjére, aki településünk jó hírnevét öregbíti szerte a 
nagyvilágban s hazánkban egyaránt. Kiemelkedő festőművészi tevékenységének, világhírű 
alkotásainak elismeréseként a képviselő-testület a Taksony Díszpolgára címet adományozza 
Urmánczy Losonci Lillának.  
 
 
Taksony, 2016. november 29. 


