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2015. április 12. 

„Séta a gyöngyösi zsidó temetőben”  című 

előadás a helyszínen 
 

 

 

 

 

Borbándi Erik történész, egyesületünk tagja a közgyűlésen felajánlotta, 

hogy a tavalyi évben a város lakossága részére megtartott gyöngyösi 

zsidó temetőben történt sétát külön a Gyöngyös Város Barátainak Köre 

tagjai részére szívesen megtartja. A meghirdetett rendezvény a tagság 

körében nagy érdeklődést váltott ki, több mint 50 fő látogatott ki a 

rendezvényre vasárnap délelőtt.   A rendezvény különlegessége volt, 

hogy az egyébként zárt létesítmény megtekintése sokak számára első 

lehetőség. A helyreállítható sírköveket önkéntesek keze hozta helyre. A 

temető sírok közötti átjárhatóságát természetesen burjánzó bokrok sűrűje 

nehezítette, ami a zsidó temetőben nem az elhanyagoltság, hanem a 

kegyes tisztelet jele.  

A síremlékek közötti séta során olyan személyek 

síremlékeit is láthattuk, akik Gyöngyös város 

történelmének jeles alakjai voltak, s akikről 

részletes információkat kaptunk, többek között: 

Adler Zsigmond kereskedő, a korabeli, - ma is 

fellelhető - gyöngyösi képeslapok kiadója, 

a Magyar Királyi Természettudományi Társulat 

tagja Bruckner Izidor a volt Mátra Szálló, 

valamikori Bruckner szálló és vendéglő 

tulajdonosa. A vendéglő nagyterme Gyöngyös 

kulturális életének központjává vált a városba 

érkező színtársulat, helyi színjátszó kör, és 

muzsikusok fellépésével; Dr. Keller Dávid 
orvos, az országos jelentőségű gyöngyösi 

elmegyógyintézet első vezetője volt.  Gyöngyös 

közéletében kiemelkedő szerepet töltött be. A 

Gyöngyösi Tűzoltó Testület orvosa volt, majd a  
városi testület döntése alapján a város lakosainak védelmébe megalakított mentőosztály vezetőjévé választották, és így a 

Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltó és Mentő Testület orvosaként Gyöngyös első mentőorvosa; Székely Jenő (1871-1935) 
lapszerkesztő, újságíróként dolgozott országos és helyi újságoknál, többek között a Pesti Naplónál, a Gyöngyösi Lapok felelős 

szerkesztője volt.  Aktívan részt vett az 1917-es tűzvész segélyezési akciójában. A Gyöngyösi Főnix c. könyvét - amelyhez az 

előszót IV. Károly király írt - jótékonysági célból adták ki.  A könyvben az ország jeles személyiségei által írt kéziratok 

jelentek meg, bemutatja a város műemlékeit, és a tűzvész történetét. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy egy ország 

megmozdult az újjáépítéshez adakozásaival. Minden fórumon és írásaival Gyöngyös város érdekeit képviselte e nehéz időben. 

Székely Jenő húsz éven át tagja volt a város képviselő-testületének, és tagja volt évekig Heves vármegye törvényhatóságának. 

A séta során tájékoztatást kaptunk a zsidó temetkezési szokásokról, síremlék feliratokról, zsidó nyelvről, történelemről és a 

gyöngyösi zsidóság történetéről. A sírkövek jelképei a keret fölött voltak láthatóak. A jelképek jelzik az elhunyt foglalkozását, 

erényeit, vallásos életmódját, jótékonyságát. Dr. Keller Dávid orvos sírkövén a két kézfej a vallását jelenti, a kohannita áldás 

jellegzetes tartásával; Váradi József (1857-1927) iskolaigazgató jelképe a szomorúfűz, a szerénységet és egyszerűséget 

jelképezi. A Vajda család sírköve fölött tető van két oszlop fölött, ami igaz embert jelez. A tető fölötti pálma jelkép ezt még 

megerősíti, ami szintén azt jelzi, hogy az elhunyt igaz ember, egyenes ember volt.  

E temetőlátogatással keresztmetszetet kaptunk egy ősi kultúra szokásain keresztül Gyöngyös múltjába és jelenébe.  

 

Fotók: Kalácsi René 
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2015. április 30-án  

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ - TESTÜLET:  

A VÁROSI SPORT – ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK  

DR. FEJES ANDRÁS RÓL KAPTA A NEVÉT 

„Fejes András, az Ő személyes harca kapcsán 

elévülhetetlen érdemeket szerzett és igen jelentősen 

hozzájárult a magyarországi paramozgalom hazai 

elindításában.” 

                 /Magyar Paralimpiai Bizottság/ 

  

Dr. Fejes András Gyöngyös Város Barátainak Köre 

alapító tagja. Büszkék vagyunk példamutató emberi, 

sport és szakmai telejsítményére. Egyesületünk 2014. 

április 14-én javaslatot nyújtott be Faragó László 

polgármester úrnak, hogy a városi Sport és 

Rendezvénycsarnokot Dr. Fejes Andrásról nevezzék 

el. A javaslathoz beszereztük és csatoltuk az igazoló 

és bizonyító dokumentumokat /Magyar Olimpiai 

Bizottság, Paralimpiai Bizottság, MOA, Dr. Fejes 

András beleegyező nyilatkozata, Gyöngyös Város 

Barátainak Köre elnökségének javaslata/, és eljuttattuk 

Gyöngyös Város Önkormányzatához.  

A 2014. évig működő képviselő-testület nem döntött, 

és a 16/9755-3/2014. számú levélben a Polgármester 

úr tájékoztatta egyesületünket, hogy ebben az ügyben 

a döntést az új képviselő-testületnek engedi át.  

Egyesületünk  az  éves közgyűlését követően,   2015. 

március 25-én,ismételten benyújtotta javaslatát a 

mellékletekkel Hiesz György polgármester úrnak, 

kérve a képviselő-testület elé a felterjesztését, hogy a 

Városi Sport és Rendezvénycsarnokot Dr. Fejes 

Andrásról nevezzék el, aki hírnevet és dicsőséget 

hozott a városnak és az országnak 

sportteljesítményével.  
 

                                   Fotó: Archív 

Hiesz György polgármester úr felterjesztését követően Gyöngyös Város Képviselő-testülete 2015. április 

30-i ülésén egyetértett azzal, hogy a Sport- és Rendezvénycsarnok egy kiemelkedő helyi vonatkozású 

személyről legyen elnevezve, ezért határozatával Gyöngyös Városi Sport- és Rendezvénycsarnokot Dr. 

FEJES ANDRÁS világ- és Európa-bajnok parasportolóról nevezte el.   

Fejes András már 15 évesen  kiváló atléta (kalapácsvető) tehetségnek számított - eredménye évtizedeken 

át csúcstartó volt -, amikor bekövetkezik a gyöngyösi strandon a tragikus balesete. A balesetet követően 

mind a négy végtagja időlegesen megbénult. Ausztriában sikerül az állapotán javítani egy speciális 

rehabilitációs intézetben. Ott látta meg, hogyan készül a tokiói (1964) paralimpiára az osztrák 

gerincsérültek asztalitenisz válogatottja, és ott megtanulta a kerekes székes asztalitenisz játékot.
 
Az

 
ütőt 

még alig tudta megfogni 1963-ban, de már 1966-ban európai első, majd a világbajnokságon harmadik 

helyezést szerzett. 1967-ben az Európa-bajnokságon és a világ-bajnokságon egyéniben és párosban is 

első. 1967-ben kerekes székes asztalitenisz kategóriában a VILÁG LEGJOBB PARASPORTOLÓJA 

címet kapta!  

Óriási akaraterővel 1966-ban már európai első, majd a világbajnokságon harmadik helyezést szerzett.  

Gerincsérült sportolóként a 70-es évek elején mindent megnyert és elért, amit el lehetett. Nemzetközi 

versenyek tömegén túl ötszörös Európa bajnok, négyszer volt második, és ötször kapott bronzérmet.  

Ezekre a versenyekre akkor még saját költségén kellett eljutnia. 

1972-ben paralimpián Hiedelbergben megszerezte hazánk első paralimpia érmét. Elsőként kapott 

paralimpiai érdemérmet és a Csík Ferenc díjat olyan jeles sportolók társaságában, mint Széchy Tamás, 

Baróti, Dömötör, Csák Ibolya, Papp László, Hidegkúti, Buzánszky, Puskás Ferenc, Grosits Gyula. A 

Nemzetközi Paralimpia Bizottság elnökétől elismerő oklevélben részesült. A sport mellett a tanulásban is 

sikert ért el, amikor is  1973-ban Budapesten az ELTE Pszichológiai szakán SUMMA CUM LAUDE 

eredménnyel végzett, majd 1978-ban - nagyon fiatalon - kandidátusi tudományos fokozatot szerzett. Dr. 

Fejes András tudományos munkássága – Európában úttörőként – a testi sérült emberek összetett lélektani 

nehézségeinek gyérítésére irányul. 
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Hat nyelven, nyolc könyve, több mint 

200 tudományos publikációja jelent meg 

ebben a témakörben és 10 országban 

közel száz előadást tartott.  

Sportereklyéinek kisebb része a 

MAGYAR SPORT HÁZA - ban látható, 

az igazán értékeseket, tudományos 

munkáit és azok jogdíját Gyöngyös 

Város Barátainak Köre 

közreműködésével szülővárosának 

adományozta. Egyesületünk a 

sportrelikviákból és tudományos 

munkákból kiállítást rendezett a Vachott 

Sándor Könyvtárban.  

Lásd honlapunkon: 

www.gyongyosbaratai.hu  az 

EGYESÜLETI HÍREK/GYÖNGYÖS, 

ÉS GALÉRIA menü alatt. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INGYEN PIAC -2015. május 15.  

   

   

 

 

 
KIÁLLÍTÁS - 2015. május 22 - június 21-ig  

Egyesületünk az Aranyecset Alapítvánnyal 2013-ban 

megállapodott, hogy Gyöngyös Város Napján egy tehetséges 

gyöngyösi fiatal képzőművésznek bemutatkozási lehetőséget 

adnak. E megállapodás keretében egyesületünk az 

ARANYECSET ALAPÍTVÁNNYAL közösen Kakas Olívia 

festményeiből kiállítást rendezett a Mátra Honvéd Kaszinóban. 

A kiállítás egy hónapon keresztül volt megtekinthető.               

  

http://www.gyongyosbaratai.hu/
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Fotók: Kalácsi René 

         XIX. SZÁZADI PIAC GYÖNGYÖS VÁROS NAPJÁN - 2015. MÁJUS 17.         

Egyesületünk, mint közhasznú egyesület immár hetedik alkalommal megrendezte - Gyöngyös Város 

Napján - a XIX. századi piacot a Fő téren.   

Az egész napos rendezvényre egyesületünk a rendezvény megkezdése előtt három hónappal elkezdte 

munkáját. Gyöngyösön lakó egyesületi tagok mindegyike valamilyen módon részt vett az előkészítésben, 

vagy lebonyolításban a tervezéstől a kivitelezésig bezárólag. A több mint 60 vásározók és kézművesek 

piaci feltételeiről – a megkereséstől, a vásári stand kijelöléséig, sátorállításig – gondoskodtunk. A fellépő 

civil szervezeteket és iskolákat megkerestük, programokat egyeztettünk, a műsort összeállítottuk, és 

tagjaink által vállalt kísérettel gondoskodtunk a fellépések zökkenőmentes lebonyolításáról. Az 

Önkormányzat által adott támogatás összegét a rendezvényen résztvevő iskolák felkészülésére, kézműves 

bemutatók anyagfelhasználására, köztisztasági feladatok ellátásának kifizetésére, sátrak bérleti díjára, és 

technika biztosítására fordítottuk, mint minden évben.  

A rendezvény előtt két nappal szűk stábbal próba – saját - sátorállítást végeztünk az elnök úr házának 

kertjében. Tudnunk kellett, hogy mennyi időt vesz igénybe az egyesület két új sátrának felállítása, 

figyelembe véve, hogy mindezt a rendezvény napján a reggel 6 órakor kezdődő telepítési feladatainkig el 

kellett készíteni. A próba sikerült, befejezésül megettük a sült szalonnával csurgatott kenyeret 

zöldhagymával, paradicsommal és paprikával, étvágygerjesztőként a házigazda pálinkája szolgált.  

  
Fucskóné Irénke műszaki vezetésével építik a sátrat (Fotó: BK) Készül a megérdemelt jó munka jutalma: sült szalonna (Fotó: BK) 

Gyöngyös várossá nyilvánítása Pünkösd vasárnapja előtti vasárnap történt 681 évvel ezelőtt, így a 

hagyományokat tisztelve ez évben 2015. május 17-én az egyesület korhű polgári ruhákba öltözött 

tagjaiban, a környező települések és az évek óta visszajáró távolabbi vidékek népviseletébe öltözött 

gyermekekben, férfiakban és nőkben gyönyörködhettek az idelátogatók. A rendezvény kezdete mindig 

felvonulással  indul. Ebben az évben a több mint 330 főből álló felvonulók korhű öltözetben, 

népviseletben voltak. A környező településeken élő, népviseletben lévő sokaságon kívül részt vettek - a 

rendezvényre évek óta visszatérő vendégek - a Dorogházi Asszonykórus és a Legéndi Népdalkör gazdag 

hímzésekkel díszített népviseletbe öltözött tagjai. 
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A vásárosok és 

kézművesek már reggel 6 

órától igyekeztek 

elfoglalni és berendezni 

kijelölt standjukat a 

rendezvénymegkezdéséig. 

A XIX. század szellemét 

idézte a kézművesek és 

vásározók öltözete, 

termékeik, a sátor, ill. 

asztal berendezése, amit a 

rendező egyesület a piaci 

részvétel feltételeként írt 

ki számukra.  
Volt ott vásárfiának mézeskalács, füstöltáru, bőrdíszműves remekek, díszes magyar ruhaköltemények, sok 

csecse-becse. Vásárolhatott a nép fabatkával, és a zsákbamacskából sem volt hiány.  

  
Tészta gyártó Fabatka Porta és Laci huszár 

Ebben az évben először volt a meghívott vendég 

egy város, Gyöngyöspata. A több mint kilencven 

fővel megjelenő város színvonalas 

bemutatkozása a közösség összetartó erejét hűen 

reprezentálta. Gazdagon díszített 

népviseletükben, a XIX. század korabeli konyhát 

és szobát bemutató sátraihoz vonzotta a  

látogatósereget. Frissen sütött rétest, csörögét és   

boraikat  kóstolhatta a nagyközönség. 

 

 
„Tisztelt Gyöngyös Város Barátainak Köre! 

Gyöngyöspata polgármestereként a közösség nevében 

szeretném Önöknek megköszönni a szíves felkérést városunk 

hagyományainak, értékeinek bemutatására a legutóbbi XIX. 

századi piacon.  

Többször is világossá tettük, településünk hírnevét minden 

kínálkozó lehetőséget kihasználva szeretnénk megőrizni és 

öregbíteni. Azt gondolom, az Önök civil szervezete is ezen az 

úton jár a saját vívmányait illetően, mindehhez sok szerencsét 

és kitartást kívánunk! 

Kedves gesztusukat még egyszer megköszönve reméljük, hogy 

a jövőbeli tervek elkészítésénél is gyakran építenek 

Gyöngyöspata közösségi értékeire, közösségformáló erőire. 

Köszönettel Gyöngyöspata közössége nevében:  

Hevér Lászlóné Gyöngyöspata Város Polgármestere” 

Gyöngyöspata, 2015. május 31. 
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A két város gyermekei színvonalas műsorral mutatták be szülő-, illetve lakóhelyük hagyományait. Nagy 

sikert arattak műsoraikkal. Egysületünk írásban fejezte ki köszönetét a közös cél megvalósításában való 

részvételért az intézményeknek, külön kiemelve a pedagógusokat, hogy a fellépésre felkészítették a 

gyermekeket és a szülőket, hogy anyagi áldozatott hoztak a gyermekek fellépő ruháinak elkészítésével, és 

támogatták a rendezvény sikerét gyermekük megjelenésével. Nevelő munkájuk nyomán szülővárosukat 

szerető, a hagyományokat már gyermekkorban megismerő fiatalok nőnek fel, akik szeretett városuk 

értékeit megőrzik az utókornak. 

 
 

Gyöngyöspata ifjai (Fotó: Erdélyi József) Gyöngyöspata ifjai 2 (Fotó: Kalácsi René) 

A környező településeken élő, 

népviseletben lévő sokaságon kívül 

részt vettek - a rendezvényen évek óta 

visszatérő vendégek - a Dorogházi 

Asszonykórus és a Legéndi Népdalkör 

gazdag hímzésekkel díszített 

népviseletbe öltözött tagjai. A tavalyi 

díszvendég Gyöngyöshalász község 

civil szervezete 40 fővel képviselte a 

települést, és előadásukkal ebben az 

évben is gazdagították a kulturális 

programokat. A Gyöngyösi Játékszín 

komédiája nagy derűt váltott ki a vásá-  

rozó közönségtől.                Fotó: Fucskó István  

Gyöngyös, Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász, Markaz, Domoszló, Dorogháza, Legénd, Adács, Mátrafüred 

civil szervezetei, óvodái, iskolái színvonalas előadásaikkal mutatták be településük hagyományait a 

nagyközönségnek 11 órától 18 óráig 15-20 percenként váltva egymást.  A kulturális programokat 

hagyományosan a híres Vidróczki Néptáncegyüttes fellépése zárta. 

  
                                                         A betyárok elfogása (Fotó: BK)
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Nem hiányoztak a piaci forgatagból a hölgyekkel korzózó korhű ruhába öltözött katonatisztek, és a 

csendőrök sem, de nem szórakozhattak gondtalanul, mert megjelentek a betyárok is a vásárban. Volt 

riadalom a népek közt, mert összeverekedtek „életre, halálra” Piros Maris miatt. A betyárok elfogását 

követően ítélethozatalra Gyöngyöspata Polgármester Asszonya elé kísérték őket, majd az áristomra ítélt 

foglyokat a rendező egyesület elnökének kezére adták. 

 
 

Egyesületünk tagjai korhű ruhákban Fotó: Kalácsi René  

2015. évben megvalósulni látszott egyesületünk elképzelése. Célunk Gyöngyös régmúlt életének és 

hagyományainak bemutatása Gyöngyös Város Napján, e jeles ünnepen. Ez évben eddigieknél nagyobb 

tömeget vonzott az esemény. Az ország több tájegységéből jelentkeztek felvonulók és fellépők, civil 

szervezetek, és magánemberek gazdag hagyományaikkal és népviseletekben.  Nagy sikernek tekintjük, 

hogy ez évben a piaci forgatagban első alkalommal találkozhattunk holland és német turistákkal. A 

vásárosok és kézművesek évek óta számon tartják  az eseményt, és többen írásban köszönetüket fejezték 

ki, hogy részt vehettek a rendezvényen.    

  
Gyöngyöspata ajándéka Gyöngyös polgármesterének  Gyöngyöspata ajándéka Gyöngyös Város Barátainak Köre elnökének  

 

 

GRATULÁLUNK 

GYÖNGYÖS VÁROS NAPJA - PRO CIVITATE KITÜNTETÉS - 2015. május 17. 

Egyesületünk alapító tagja, a gyöngyösi születésű Debreczeni Ferenc  Liszt Ferenc-díjas zenész, dobos, 

becenevén Ciki, az Omega együttes tagja 2015. május 17-én megkapta a PRO CIVITATE, Gyöngyös 

város díszpolgára címet Gyöngyös városától. https://hu.wikipedia.org/wiki/Debreczeni_Ferenc 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Omega_egy%C3%BCttes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Debreczeni_Ferenc
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PRO CIVITATE díj, a város legrangosabb elismerésének átadása                                  Debreczeni Ferenc kitüntetett 

      Fotók: Kalácsi René 

  
Kitüntetettek Bárdos György, Debreczeni Ferenc és  

Honvéd Zalka SE. Ökölvívó szakosztály 

Debreczeni Ferenc és Balázs Ernő a PRO CIVITATE ünnepségről a 

XIX. századi piac rendezvényre indul 

   

 

A XIX. századi piaccal összefüggésben – 2015. június 8. KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

A XIX. századi piac rendezvény lebonyolítását percre pontosan összeállított forgatókönyv segítette. Az 

elnökség meg kívánta köszönni a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában résztvevőknek a 

közreműködést, ezért meghívta a már rendezvényhelynek kinevezett Bene utca 51. számú ház kertjében, 

katlanban főzött sertésköröm- és csülök pörköltre a kedves barátainkat.  

A rendezvényt megelőzően 17 órától 18 óráig az elnökségülést tartott és megtárgyalta, értékelte a XIX. 

századi piac rendezvényt, annak háttér munkáit. Az elnökség végső álláspontja az volt, hogy bíznak 

abban, hogy a jövő évtől Gyöngyös Város Napja és ezen belül a XIX. századi piac rendezvény bekerül a 

város kiemelkedő rendezvényeinek sorába. Jövőbeli célja az egyesültünknek, hogy a város életében e 

jeles nap, és ezen belül a XIX. századi piac rendezvény országos jelentőségűvé váljon. E cél 

megvalósításához elengedhetetlennek látjuk a város közművelődés intézményével, a GYÖNGYÖK Mátra 

Művelődési Központtal, illetve turizmussal és idegenforgalommal foglalkozó Gyöngyös – Mátra 

Turisztikai Közhasznú Egyesülettel megvalósítandó összehangolt, szorosabb együttműködést, és a 

színvonalhoz igazodó technikai feltételek megteremtéséhez pénzeszköz biztosítását pályázati pénzből, 

illetve egyéb úton. Újragondolt stratégia megvalósításával szeretett városuk hagyományait a jövőben így 

látjuk bemutathatóvá tenni országos szinten.   

A köröm és csülökpörkölt vacsorára több mint 40 fő fogadta el a meghívást. Az elnök köszönetét fejezte 

ki az elnökség minden tagjának és az előkészítésben, lebonyolításban résztvevő egyesületi tagoknak azt a 

lelkiismeretes, pontos csapatmunkát, aminek eredménye a sikeres rendezvény.   
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Az elnökségi ülés Az elnök tolmácsolja az elnökség értékelését és köszönetét 

  
A figyelem a beszámolóra irányul A derű pillanatai 1. 

 

 
                                       A derű pillanatai2.                                                                                             A derű pillanatai3. 
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA – 2015. JÚNIUS 4. 

Magyarország 1920. június 4-én, 90 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró 

békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem 

legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyar állampolgárt. 

Majd 3,3 millió magyar került kisebbségbe saját szülőföldjén, 189000 km
2
 elcsatolt területen.   

Minden év június 4-e az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti 

emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés 2010. XLV. törvénybe iktatta, hogy ez a nap hivatalos 

nevén a  Nemzeti Összetartozás Napja.  

 

 

4.§ A Magyar Köztársaság 

Országgyűlése kötelességének tekinti 

arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a 

jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni 

békediktátum okozta nemzeti tragédiára 

mindörökké emlékezve, más nemzetek 

tagjaiban okkal sérelmeket keltő 

hibáinkat is számon tartva, s ezekből 

okulva, az elmúlt kilencven esztendő 

küzdelmeiben az összefogás példáiból, a 

nemzeti megújulás eredményeiből erőt 

merítve, a nemzeti összetartozás 

erősítésén munkálkodjanak. Ennek 

érdekében az Országgyűlés június 4-ét, 

az 1920. évi trianoni békediktátum napját 

a Nemzeti Összetartozás Napjává 

nyilvánítja”. 

  

Gyöngyös városában 2015. június 5-én a trianoni diktátum 95. évfordulójára határon innen és túli 

magyar szónokok a határon túli magyarság bajáról, küzdelméről számoltak be, majd verssel és 

koszorúzással emlékeztünk meg a határon túli magyarságról, a nemzetet ért mély gyászról. Egyesületünk 

nevében elhelyeztük a megemlékezés és gyász koszorúját.  

   

   

 
 

2015. június 27. 
  

                                                                                                               Fotó:Rudolf Herbst 

Gyöngyöspata Polgármester Asszonya meghívta egyesületünket a 2015. Péter Pál Palóc Napok június 

27-i Lakodalom van a mi utcánkban című, egyedülálló Gyöngyöspatai palóc lakodalomba a XIX. 

századi korhű polgári ruhákban. Szívesen részt vettünk a rendezvényen, ez ősi település hagyományőrző 

törekvéseit segítve. https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata
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                         A násznép1   Fotó:Fucskó István                                           A násznép2    Fotó:Rudolf Herbst 

   

   

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT MEGKÖTÖTTÜK AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉST A HOLLÓKŐI JÓ PALÓCOK 

EGYESÜLETTEL  

 



GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE - KÉPES HÍRLEVÉL II. évfolyam -2015/2. szám.  

13 

 

 

 

                 Balázs Ernő köszönti a vendéglátókat          Fotó: Borbándi Erik                           Dolgozik a zsűri 1.  

 

 

 

Dolgozik a zsűri 2. Péter Hunor projektmenedzserrel 

  

Program előzetes    
  

 
Gyöngyös legrangosabb fesztiválja a GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztivál 2015. augusztus 11-16. között kerül 

megrendezésre, ahol idén is kiváló külföldi és hazai együttesekkel várják a rendezők a tánc és a népzene iránt 

érdeklődőket. Meghívott országok:  Bulgária, Egyiptom, Görögország,  Kolumbia,   Lengyelország  Lettország,  Paraguay,    

Szardínia, Szerbia.                      
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2015. szeptember 5. 

RUSZIN KULTURÁLIS  NAP 

9.óra: GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központban a 

NAGYSZŐLŐSI  ruszinok életét bemutató előadás 

13:30 órától:II. Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzása.  

15:00 órakor:Kulturális programok a Művelődési Központban.  

 

Díszvendégek: Császlóc község kulturális küldöttsége, 

                        Vajdasági Népi Zenekar 

 
  

2015. szeptember 18. Dr. Fejes András Sport és Rendezvénycsarnok névadó ünnepsége.  

A rendezvény részleteiről a későbbiekben küldünk értesítés. 

   

  

2015. szeptember 18-20. Gyöngyösi Szüreti Napok. Részletes programot a későbbiekben küldünk. 

FIGYELEM! Készüljetek a 2015. szeptember 19-i főzőversenyre. 

Egyesültetünk részt vesz az eseményen, mint minden évben!    

A rendezvény részleteiről a későbbiekben küldünk értesítés. 

.  

2015. IV. negyedév AMIT A ZENÉRŐL TUDNI KELL címmel előadássorozatot rendezünk a 

GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központban. Az előadássorozatot több éves 

programként indítjuk. Minden évben egy évszakhoz kapcsolódó zenei anyag 

kerül bemutatásra. Ebben az évben négy előadást tervezünk. Az előadásokat 

vezeti: Bolyky József zenetanár, karnagy, aki a helyi zeneiskolának 33 évig volt a 

tanára és meghívott vendégei. Az előadássorozat célja: A népzenétől a klasszikus 

zenéig a zenei kultúra népszerűsítése, a hangszerek bemutatása zenei műveken 

keresztül a város lakosainak, általános és középiskolás diákoknak. 

A rendezvény részleteiről a későbbiekben küldünk értesítés. 

   

 

Felhívás 

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

aktuális 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 

Fotó: Balázs Klára, illetve a képek mellett/alatt feltüntetett fotósok 

 

 

http://www.gyongyosbarati.hu/
http://www.gyongyos.hu/media/225-gyongyosi-ujsag

