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2015. július 2-3-4.  
A Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXIV. Országos 

Találkozója és Szakmai Konferenciáján voltunk Vésztőn 

 
2015. május hónapban az egyesület tagsága meghívást kapott Dr. Mike Lászlótól - az egyesület tagjától-, 
Vésztő Önkormányzat képviselőjétől a Vésztőn megrendezett  VÁROS- ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE 
(HUNGARIA NOSTRA) 2015. évi XXXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ  ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJÁRA. 
Körlevélben meghirdettük az eseményt a tagság részére. Az rendezvényen az egyesület szervezésében - 
saját költségen - 7 fő vett részt. 
 

 
A konferencia résztvevőinek  egy csoportja Ráday Mihállyal 

A Város-és Faluvédők Szövetsége Ráday 
Mihály Kossuth díjas és Europe Nostra díjas 
művészettörténész vezetésével működik. 
Mint minden évben a találkozók alkalmával, 
most is, a szakmai  szekciók ülésein és a 
plenáris ülésen  a település-, 
környezetvédelem-, fejlesztés-, szépítés, és 
nemzeti kulturális örökség védelem aktuális 
kérdéseivel foglalkoztak. 
Ennek a rendezvénynek a keretében adták 
át a 2015. évi Podmaniczky díjat azoknak a 
magánszemélyeknek és közösségeknek, 
akik foglalkozásuktól függetlenül, vagy azt 
jelentősen túlteljesítve sokat tettek épített  

 

 

és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében. 
Ebben az évben 1 fő határon túli magyar, 11 belföldi magánszemély és két szervezet kapta meg a  díjat, 
köztük a - Debrecenben, a Hortobágy utca és a Böszörményi utca sarkán álló -  Közép-Európa 
legnagyobb szélmalom tulajdonosa, és a közkedvelt www.fortepan.hu honlap szerkesztői, akik a 
lomtalanításkor összegyűjtött fotókat digitalizálták, és közzé tették/teszik  az Interneten, hogy bárki 
letölthesse. Ma már a digitalizált képek települések, évszámok és események szerint vannak 
kategorizálva.  
 

 
 

http://www.fortepan.hu/
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                                  A   Magyar Korona Patika vendégei 

Vésztőre érkezésünkkor a gyöngyösi csapatot 
vendégségbe hívta Dr. Mike László a Patikájába  
(Magyar Korona Patika) egy kis beszélgetésre. 
Négyféle gyümölcspárlat, mesterien elkészített 
pogácsa és barátfüle mellett megbeszéltük a 
„világ dolgait”. Rajtunk kívül a Patika vendége 
volt Ráday Mihály és a „Pallasz Athéné” Vésztő 
Városvédő Egyesület elnöke is.  
A regisztrációt követően a szakmai programokon túl 
a közösségi programokon is részt vettünk.  A 

Tájházban meghallgattuk Pásztorné Nagy Éva 
Gyógyító Hímzések című előadását, majd a 
vésztői népi képzőművészek, szövő és hímző  

asszonyok, seprűkészítők a résztvevők számára 

alapanyagot adtak, és gyakorlati oktatással bevonták 

az érdeklődőket a mesterségük rejtelmeibe. Molnár 

Sándor Vésztő város polgármestere bemutatta a 

résztvevőknek a Városháza műemlék épületét. 

  

 
 

Az Városháza emeleti középső ablak fölötti barokkos - a város 
címerével díszített - oromzata 

A Város-és Faluvédők Szövetsége programjában 
szerepelt a Vésztő–Mágor Történelmi Emlékhely 
bemutatása, de kis csapatunkat barátaink, Dr. Mike 
László és Dr. Berecz Judit kalauzolta ezen a helyszínen. 
Megtekintettük a Mágor domb őskori – újkőkori, 
rézkori és bronzkori–telep leleteit. A Mágori 
dombkedvező földrajzi adottsága vonzotta az őskor 
népeit. A különböző korokban itt élő emberek 
élettevékenységének maradványaiból jött létre a domb. 
Az egymás után megtelepedett népek házait, szabadtári 
tűzhelyeit újkőkorszaki és rézkori temetőrészleteit látva 
bepillantást nyertünk a népek és népcsoportok életébe, 
és hiedelemvilágába. A Mágori domb legalján a Kr.e. 
3500-2600 közötti újkőkori civilizációk 
leletmaradványait találták a Juhász Irén vezetésével 
folytatott ásatáskor. A feltárt leletek alapján az őskor 
folyamán utoljára Kr.e. 1750-1300 között lakták a 
Mágori dombot. A középső bronzkort követően leletek 
nem maradtak meg, mert a területen a mezőgazdasági 
művelés során - az esetlegesen kiforgatott 
maradványok - megsemmisültek.  
A domb keresztmetszetét bemutató leletek óriási 
hatással voltak ránk.   
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A domb keresztmetszetét bemutató szelvények a leletekkel   

Az Emlékhely másik jelentős állandó kiállítása az 
1810-1812 között épített pincében látható. A 
kiállításon bemutatásra kerülnek az őskori leletek, 
és a Vatától származó Csolt nemzetség 
monostorának maradványai. A 9. század végi 
magyar honfoglalás idején Vatától származó Csolt 
- nemzetség birtokába került ez a terület. Békés 
megye középkori múltjának kutatása során 
jutottak a Mágori dombhoz, és az ásatások során 
feltárták a monostor maradványait: 
falfestménnyel díszített falmaradványok, latin 
nyelvű kőtörmelék a 12. századból, bronz 
ereklyetartó mellkereszt stb.   

Köszönet a fogadtatásért barátainknak, Dr. Mike 
Lászlónak, Dr. Berecz Juditnak és Vésztő 
Önkormányzatának.     

Az előtérben ülő agyag szobor: a termékenység istennő 
rekonstruált szobra Kr.e.3500-2600  

Sok hasznos tapasztalatot szereztünk a Város- és Faluvédők Szövetségének konferenciáján és a Vésztő     
hallottakat városunk kulturális örökség védelme  érdekében hasznosítani tudjuk. 

                                                                                     Forrás:Juhász Irén: A Vésztő- Mágori –domb;   Fotók:Fucskó István 
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2015. július 18.  

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark látogatás 

 

 
Egy tagtársunk felajánlotta az egyesültünknek, hogy kedvező buszhasználatot biztosít, ha szervezünk egy 
látogatást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. 
Az egyesület szervezésében 40 fő, saját költségén 2015. július 18-án egy napot töltött Ópusztaszeren a 
Nemzeti Történeti Emlékparkban. A már többször visszatérő, ill. először látogatóként résztvevő tagok 
megtekintették a magyarok bejövetelét ábrázoló Feszty - körképet, a Panoptikumot, a Rotunda 
kiállításait, a Skanzent és a Nomád Parkot.  
Ez a nap erősítette a közösséget, és megemelte lelkileg a magyar nemzet összetartozása iránti vágyát. 
Az alábbiakban beszámolunk képekkel e csodálatos napról, a - magyar történeti hagyomány szerint - a 
honfoglaló magyarság első „országgyűlésének és törvényalkotásának ”helyszínéről. Anonymus e helyről 
azt írja: "Azon a helyen a vezér és nemesei elrendezték az országnak minden szokástörvényét meg 
valamennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak a vezérnek meg főembereinek, vagy miképpen 
tegyenek igazságot bárminő elkövetett vétekért. Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok a 
maguk nyelvén Szerinek nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét az ország egész dolgának."  

 

Göndöcs Benedek már 1882-ben javaslatot 
terjesztett a kormány elé: állítsák helyre a 
romokat, létesüljön egy emlékpark és egy 
emlékkápolna e helyen. „S méltó és hazafias 
kötelességünk is, hogy minden jó magyar hazafi 
előtt szent és áldott legyen őseink első 
nemzetgyűlésének, alkotmányunk bölcsőjének 
helye: Pusztaszer."  

Az 1896. évi VIII. tc. rendelkezik 
arról, hogy "Pusztaszeren 
emlékmű állíttassék a 
honalapítás ezredik 
évfordulójára". A hét 
millenniumi Árpád-emlékmű 
közül az ópusztaszeri - melyet a 
monostor romjaihoz közel 
emeltek - Berczik Gyula építész 
és Kallós Ede szobrász alkotása. 
Egy esztendő elteltével már 
szentmisével egybekötött 
ünnepséggel emlékeztek e 
helyen a honalapító vezérről. 
1902-ben Szegeden létrejött a 
Pusztaszeri Árpád Egyesület, 
egy olyan intézmény, mely a 
pusztaszeri megemlékezésekkel 
volt hivatott törődni. Céljuk 
volt, hogy felépítsenek itt egy 
monumentális Árpád-
templomot, de anyagiak 
hiányában nem valósult meg.  

 
           
                        Egyesületünk tagjainak egy része az Árpád  emlékműnél  
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1936-ban a Pusztaszeri Árpád Egyesület szerződést kötött Pallavicini Alfonz Károly őrgróffal, amely 
szerint 99 évre haszonbérbe vettek 29,5 hold területet a szobor körül, amit Nemzeti Árpád Ligetnek 
neveztek el, s nemzeti emlékhely létrehozását tervezték a területre. 

 
Nagy várakozással telve érkeztünk a Feszty–körkép pódiumára, és itta a szemünk a látványt, lenyűgözött 
a hangeffektusokkal. Mélyen meghatódtunk! Megcsodálhattuk a 15×120 méteres művet, aminek 
elkészítésében több festőművész közreműködött. Ujváry Ignác  segített  Fesztynek az égbolt 
megfestésében, - a tájképi részleteket Mednyánszky László, Ujváry és Spányi festették, - az alakokat és 
csoportok pedig Vágó Pál  és Papp Henrik mnkái. A táborverési jelenetek Pállya Celesztin munkái, a 
sebesültek Feszty feleségének munkái. Miközben festettek, a művész barátok zenével, komédiával 
szórakoztatták őket. Feszty Árpád eredetileg nem a magyarok bejövetelét akarta elkészíteni, hanem a 
bibliai özönvizet, de apósa Jókai Mór rábeszélte. A festményeken sok korabeli közéleti személy is 
felismerhető. A Feszty –körkép műelemzése és a bemutatása: http://mek.oszk.hu/01500/01591/html/elemzes.htm#1;  

https://www.youtube.com/watch?v=ZEipMdzTHgc 

 
Szeri Csárda bejárat 

A pontos forgatókönyv szerint, a Feszty- körkép 
megtekintése után rácsodálkozhattunk az 1896-os év 
kis - és nagyvárosi sétányaira - un. Promenádra -, a 
2015-ben megújult reneszánsz panoptikumra, amely 
öt jelentben mutatja be Mátyás udvarát, korát és 
vallási szokásait. Belebújhattunk a híres hadvezér, 
Báthori István páncéljába. 
Délben elmentünk a Szeri Csárdába, ahonnan a 
megfáradva a finom ételektől, - és a majd 35Co  
hőmérséklettől - elindultunk a külső kiállítási 
helyszínekre.   

2015 tavaszán került megnyitásra a Szabadtéri Néprajzi 
Gyűjtemény újabb egysége, az eredetileg a Pallavicini 
család, családi események helyszíneként és sírboltként 
használt főúri kápolna másolata. A családi kápolnát 
Pallavicini Alfonz építtette a tőlük néhány kilométerre 
lévő ányási major tőszomszédságában, a Tisza mellett 
1850-ben. Az akkori 66 ezer holdas birtok része volt a 
mai Emlékpark egy része.  
A skanzen főutcájának végén álló épülethez egy 
kálvárián keresztül vezet az út, mellette pedig egy 
rekonstruált XX. század eleji temetőrészlet kapott 
helyet. Megtekintettük a Szabadtéri Néprajzi 
Gyűjteménybe telepített szentesi szélmalmot. A  
szélmalom bemutatja a Magyarországon a XVIII. 
században bevezetett felülhajtós holland típusú – 
szentesi – szélmalmot, ami négyszintes: a földszinttől 
felfelé haladva lisztespad, kőpad, sebeskerékpad, 
nagykerékpad. A tornyos szélmalom előnye, hogy a 
malom teteje elforgatható, így a vitorlák rövid idő alatt 
a szélirányba állíthatók.(forrás: Helyszínen elhelyezett tábla) 

 

 
 
 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ujv%C3%A1ry_Ign%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medny%C3%A1nszky_L%C3%A1szl%C3%B3_(fest%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1g%C3%B3_P%C3%A1l_(fest%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Papp_Henrik&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1llya_Celesztin
http://mek.oszk.hu/01500/01591/html/elemzes.htm#1
https://www.youtube.com/watch?v=ZEipMdzTHgc
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Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménybe telepített 

 
  

Szentesi szélmalomnál  Dél-Alföldi tanyaudvaron Dél-Alföldi mezővárosi portát látogatjuk   
 

Kellemes fáradtsággal, boldogan utaztunk haza. Az emlékparkban látottak mindannyiunk szívét 
megérintették. Ez a nap erősítette a közösséget, és megemelte lelkileg a magyar nemzet összetartozása 
iránti vágyat. Jó, hogy mindezt az élményt  együtt éltük meg, mi barátok! 

  
  

2015. szeptember 10.  
Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai körök vezetőinek tanácskozásán voltunk 

Tiszavasváriban  
  

A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) a több mint 700 tagot számláló olimpiai körök vezetőinek 
tanácskozását tartotta Tiszavasváriban.  Mint tudjátok GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE a MOA 
tagszervezete,  az olimpiai körök egyike. Egyesületünk részéről Fucskó Istvánné alelnök Asszony és Balázs 
Ernő elnök vett részt a tanácskozáson.  

Az eseményen dr. Fülöp Erik polgármester köszöntője után Gazdag József bemutatta a Tiszavasvári 
Olimpiai Baráti Kört, dr. Printz János MOA-tanácstag pedig tájékoztatást adott az olimpiai körök 2015. évi 
tevékenységéről.  A tanácskozás résztvevői ellátogattak a Vasvári Pál Múzeumba. A vendéglátók által 
szervezett sportbemutató – szektorlabda, íjászat – után ki is próbálhatták a körök képviselői mindkét 
sportágat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az olimpiai körök vezetőivel és  

olimpiai bajnokokkal   
Jobbról: 
Gedó György ökölvívó  
Sákovicsné Dömölky Lídia tőrvívó  
Rejtő Ildikó tőrvívó  
Bóbis Ildikó vívó olimpiai  bajnokok 

A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom olimpiai hagyományainak 
ápolása céljából megalakította és működteti a Magyar Olimpiai Akadémiát (továbbiakban: MOA). 
Magyarországon jelenleg 22 olimpiai kör működik. A MOA elnöke Dr. Aján Tamás, alelnöke Magyar 
Zoltán és Dr. Szakály Zoltán, főtitkára Dr. Jakabházyné Mező Mária. A MOA koordinálja, szakmailag 
támogatja a körök tevékenységét a MOB anyagi támogatásának biztosításával. A Körök tanácskozásait és 
a vándorgyűléseket a  MOA szervezi. Az olimpiai körök tevékenységéhez a MOA kereteket nyújt, többek 
között a nemzetközi kapcsolatokat is. Rendszeres híradással – évkönyv, MOA Info, honlap – tájékoztatja 
a közvéleményt és a Körök tagjait a MOA tevékenységéről. A MOA összefogja az olimpiai eszme 
„Körökön kívüli” ápolásában közreműködök (szervezetek) tevékenységét is.  A MOA Alapszabálya 
meghatározza többek között olimpiai körök tevékenységét. 
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Az olimpiai körök tevékenysége: 
- Az olimpiai eszme helyi ápolása 
- Olimpiai emlékek gyűjtése, őrzése – múzeum-jelleg  
- Olimpiatörténeti kutatások, feldolgozások - helyi vonatkozások 
- Kapcsolattartás, találkozók olimpikonokkal, bajnokokkal 
- Az olimpiai gondolat népszerűsítése – rendezvények 
- Közös szurkolás – a szűkebb pátriától az olimpiákig 
- Rendszeres sportolás, sportesemények szervezése 
- Publikációk – saját kiadványok, újságok 
- Nemzetközi kapcsolatok – a Magyar Olimpiai Akadémiával együtt 
Bízunk abban, hogy sokan nyomon követtétek egyesületünk elmúlt évtizedekben végzett - olimpiai 
eszmét népszerűsítő - tevékenységét: pl. helyi és országos olimpiai szellemi vetélkedőket rendeztünk, 
Gyöngyösi olimpikonok tevékenységének emléket állító emlékfalat állítottunk a József Attila  Szakiskola 
és  Szakképző iskolában,  Diákoknak előadásokat  rendeztünk olimpiai bajnokok meghívásával. Az 
Olimpiai Bajnokok Klubja kihelyezett ülését rendeztük meg, amelynek keretében 20 fő olimpiai bajnokot 
láttunk vendégül Farkasmályban, majd a Mátra Művelődési Központ Színháztermében teltházas 
érdeklődés mellett találkozhattak a diákok az olimpia bajnokokkal, sportsikereik beszámolóit 
hallgathatták meg. Egyesületünk tagja  Kiss  Antal  az 1968-as, mexikói olimpián ezüstérmet szerzett 
gyalogló vezetésével  a Gyaloglás Világnapján-éveken keresztül  gyaloglónapot rendeztünk a város apraja  
és nagyjának, esetenként több száz résztvevőt sikerült megszólítani,  stb.    

  

2015. szeptember 18. Dr. Fejes  András Sport és Rendezvénycsarnok avatás   
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Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok, vízilabdázó előadása 

Egyesületünk a  Gyöngyös Városi Sport és 
Rendezvénycsarnok névadójának az 
egyesület egyik alapító tagját jelölte, a 
neves parasportolót és pszichológust, Dr. 
Fejes Andrást. A képviselőtestület elfogadta 
a javaslatot, így az önkormányzat 
rendezésében, az egyesület aktív 
közreműködésével, ünnepélyes keretek 
között felavatták Dr.  Fejes  András Sport és 
Rendezvénycsarnokot, melyről már hírt 
adott a GYÖNGYÖSI ÚJSÁG.  Az egyesület a 
Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) tagja, így 
a sportcsarnokavatásra meghívott 
olimpikonok közül Dr. Faragó Tamás 
olimpiai bajnok vízilabdázót  és  Foltán 
László olimpiai bajnok kenust meghívta a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly 
Róbert Szakközépiskola és Szakiskola 
diákjainak körébe. A találkozón a  sportolók 

a sportpályafutásukról beszéltek, majd ezt követően a diákok kérdéseire válaszoltak.  
  

2015. szeptember 18- 19-20. GYÖNGYÖSI SZÜRETI NAPOK  
Vendégül láttuk a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét, és egy rövid látogatásra  

Szarvas Város Barátainak Körét  
Az egyesület a Gyöngyösi szüreti napokra és a XVI. Görgényi László főzőversenyre meghívta két Társult 
tagját, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét és Szarvas Város Barátainak Körét. 
A székely és magyar zászlóval fellobogózott kapunál várta a hosszú útról érkező vendégeket a 
vendéglátók kis csapata. A Gyöngyösön eltöltött pár nap alatt a székely barátoknak igen gazdag 
programot állítottunk össze. Az egyesület tagja, Borbándi Erik történész bemutatta a város 
nevezetességeit, múltját és jelenét, borpince látogatás során ismerkedtek a Mátra boraival, a 
főzőversenyen a sátor melletti fedeles asztalkán kiállották erdélyi varrottasaikat, és az általuk kiadott 
könyveiket erdélyi ételekről és anyáiktól gyűjtött dalokról. Szarvas Város Barátainak Köre tagjai a mátrai 
bortúra keretein belül több mint 40 fővel, és hegedűszóval érkeztek a főzőverseny idejére felállított 
sátorhoz.  
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KÉPCSARNOK ERDÉLYI BARÁTAINK LÁTOGATÁSÁRÓL  

  

Borral és kaláccsal fogadtuk a kedves barátainkat 
 

 

Nótaszóval köszöntöttük egymást  
 

  
Vacsorára készülünk a Mátrai Borok Háza és Borozó pincéjében  

 
Látogatás a Felsővárosi Szent Bertalan Plébániai Kincstár 

kiállításon  

 
Borpalota Kft. pincéjében 

 

 
 
Látogatás a Ferences  Rendi Műemlék könyvtárban  
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Városnézés Borbándi Erik történész vezetésével  A Gyöngyösi Szüreti Napokon  

  
Gyöngyösi Szüreti Napokon a GYVBK sátrában   A fiúk a sátrat bontják a leányok nótaszóval biztatják  

 

 
 

A főzőverseny végén A búcsú pillanatai 

A főzőversenyen részvételünk a Kulturális Szekció által  kidolgozott, és az elnökség  által jóvahagyott 
FORGATÓKÖNYV  szerint  került  lebonyolításra 2015. szeptember 19-én. A sátorállítás, sátor díszítés-, 
terítés,  főzés előkészítés (pl. alapanyagok  beszerzése, előkészítése),  a főzés mintegy 30 fő egyesületi 
tag összehangolt, vidám közreműködésével történt. 100 adagot főztünk  és az mind elfogyott! A menü: 
Mátrai gulyás, ami annyiban különbözik a sima gulyástól, hogy gombával ízesítettük. Az egyesületünk 
nőtagjait dícséri, hogy finom házi süteményeikkel édessé tették ezt a vidám napot, a bortermelő 
tagtársaink és a Dudás pincészettől hozott bor jól csúszott a fínom étel után. Étvágygerjesztőnek az 
erdélyi utunkról hozott „erdélyi rettenetes” (pálinka) szolgált.  
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A sátorban mindenki  helyet talált evésre, ivásra és egy jó beszélgetésre. A főzőverseny meghirdetése 
szerint a szüreti asztaldísz is befolyásolta a díjazást, de új hullám, új szokás, mi még nagyon azt sem vettük 
észre, hogy elvitték a kóstolót, és a díjazásnál pedig  nem hallottunk a terítések  értékeléséről semmit. Na, 
de nem baj. Az az elimerés, hogy egy turista, aki városunkba látogatott  az eseményre, a Facebook 
beszámolójához csatolt képek között a mi asztal díszítésünket mutatta be. Több mint 100 fő látogatta  
egyesületünk sátrát. Jó barátok, régen látott barátok, erdélyi barátok, Gyöngyösről elszármazottak 
ölelhették meg egymást, beszélgettek és  nótáztak.  

 
KÉPCSARNOK A SZÜRETI FŐZŐVERSENYRŐL 

  
A sátrunk dísze  Szarvas Város Barátainak Köre a GYVBK sátorban hegedű és nagybőgő kísérettel  

 
 

Szól a hegedű… A főszakács Lakner Gyuri, szakács Fucskó István és a 
„segítők”   

 

  

Sátrunk előtt a Nagyrédei lakodalmas 
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A sátor és környezetének bemutatása 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
Amerikából hazalátogató alapító tagunk Gulyás István és  

testvére Dr. Gulyás Zoltán  
 

 
 

Erdélyi barátainkkal  
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Este van, a sátrak kivilágítva, vidám csapat nótája szól  

 

 
 

  

 

 

  
 
 
 

Mint egy nagycsalád, úgy gyűlt össze a sok barát Gyöngyös Város Barátainak Köre sátránál. 
Egy szép nap emlékei, egy szeretettel összekovácsolódott csapattal! 

 
 

                                                                                                                                                                   Fotók:BK., Fucskó István 
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Tagjainkról  
 

Fiser Józsefné Fónagy Sarolta népi iparművész  

 

 

 

 

 

 

Augusztus 7-én nyílt meg a XVI. Élő Népművészet 

Országos Pályázat  Észak-Magyarországi Regionális 

kiállítás Mezőkövesden, a Közösségi Házban. Fiser 

Józsefné Palóc ágygarnitúrával, függöny garnitúrával 

és ma is viselhető ruháival vett részt. Összesen tíz 

darab munkáját a zsűri tovább juttatta Budapestre, a 

Néprajzi Múzeumban-októberben megrendezésre 

kerülő Országos Népművészeti kiállításra. 
 

Fotó:Verebélyi Balázs  

 
Lovászné Juhász Rita népi iparművész a Milánói Világkiállításon 

Lovászné Juhász Rita népi iparművész, a Mátrafüredi Palóc 
Néprajzi Magángyűjtemény és Babakiállítás tulajdonosa és 
üzemeltetője Fehér Jánosné egri népművésszel képviselte 
Heves megyét a milánói Világkiállításon egy hónapig. 
Minden nap 10-19 óráig tartották a mesterség bemutatót 
a magyar pavilonban. Mint, ahogy Fehér Jánosné a Heves 
Megyei Népművészeti Egyesület honlapján írta: „Lovászné 
Juhász Ritával - aki körül mindig tömeg volt,- nagy sikert 
arattunk a mesterség bemutatónkkal. Népművészeti 
kiállításunkat sokan megcsodálták és rácsodálkoztak arra 
is, hogy hogyan készül a csipke, vagy egy-egy ingváll 
díszítménye. Megjelenésünk is nagyon látványos volt.” 
Lovászné Juhász Rita babaöltöztetést és a csipkeverést 
mutatta be, a többiek hímzést, fazekasságot, 
gyöngyfűzést, tojásírást, papírmerítést és szövést. A 
magyar pavilont naponta átlagosan 18-20 000 ember 
látogatta, de volt olyan szombati nap, amikor 32 500 
látogatójuk volt. Az első napokban hozzá kellett szokniuk a 
tömeghez, körülményekhez, s utána már gyorsan teltek a 
napok. A közönség nagyon érdeklődő volt, sokan 
megálltak előttük, tolmács segítségével beszélgettek. A 
csipkeverés különösen sikeres volt, hiszen Milánóban, 
Velencében csipke központok működnek, sokan ismerték 
e technikát. A szállásuk másik városban volt, ahová másfél 
órát utaztak vonattal, busszal, de legalább részt vettek a 
milánói emberek hétköznapi életében. A népművészek 
nagyon jól érezték magukat a Világkiállításon Milánóban. 
Lovászné Juhász Rita népi iparművész elmondta, hogy 
nehéz volt egész nap helytállni, de jó volt magyarnak 
lenni, és megtiszteltetés, hogy jelen lehettek, és 
bemutathatták hazánk, tájegységük népművészetét a 
világnak.   

 
 
 
 
 

 
 

Fotó: Nyikus Anna  
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GYÁSZ   

 
2015. augusztus 4-én  
mély részvét mellett 
búcsúztatta a város  

- a 2015. július 5-én elhunyt 
barátot -  

Dr. Csépe Györgyöt, 
egyesületünk alapító és az 

elnökség tagját, a város 
Díszpolgárát. 

 
Emlékét szívünkben 

őrizzük! 
 

 

  
  
 

 
 
 
 

Felhívás 

Felhívjuk a figyelmeteket honlapunkra www.gyongyosbarati.hu, ahol megtalálhatjátok pl. Gyöngyös friss 

híreit tartalmazó honlapok címeit, múzeumokat, kiállításokat bemutató honlapok címeit.   

A GYÖNGYÖSI ÚJSÁG megtekinthető: http://www.gyongyos.hu/media/225-gyongyosi-ujsag  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette: Balázs Klára Kulturális Szekcióvezető 
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