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2016. JANUÁR 23. – HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ DISZNÓVÁGÁS, DISZNÓTOR 
Immár nyolcadik éve megrendezzük a néphagyomány szerinti disznóvágást, 
disznótort. A hagyományoktól annyiban tértünk el, hogy a disznó leölése EU 
kompatibilis volt, vagyis a 140 kg-os disznót már leölt állapotban hozta a 
gazda a Sóház téri Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert 
Szakközépiskola és Szakiskola Vendéglátó Oktatási Centrum udvarára. A 
hagyományoknak megfelelően kora reggel megérkező segítők pálinkával 
melegítettek.   Megérkezett a disznó, megpörzsöltük, majd a böllér elkezdte 
munkáját. A régi időkben szalmával borították be a férfiak az oldalára 
fordított disznót, meggyújtották a szalmát, és egy vasvillával addig forgatták 
az égő szalmát, míg a disznó bőre pirosas színűvé pörkölődött, majd forró 
vízzel leöntötték és tökéletesen tisztára dörzsölték. A szalma helyett ma már 
PB gázos pörzsölőt használunk.   

 
 Kecskés Tamás, Burián Karcsi, Abonyi Laci, Bedő Katika 

 
Bolyky Jóska a  segéd 

Indul a szorgos munka a konyhában is. 
Lenke, Marcsi és Piroska 
hagymapucoláshoz készül, mert 
megérkezett a disznóvér is. Hogy- 
hogy megérkezett? Tudod, hány liter 
vért fog fel a böllér egy 140kg-os 
disznó levágásakor? 3-4 litert. Hát, ez a 
mennyiség - hagymás sült vérnek 
készítve - nem elég 50 -60 fő részére 
reggelire. Ernő, előrelátóan 
gondoskodott az alapanyagról, így a 
szakácsnő ízletes majoránnás hagymás 
vért készített, és maradt a nap 
folyamán készítendő véres hurkába is. 
Megérkeztek szarvasi barátaink, 
Veszprémből Czövek Gábor és Klárika, 
és a tagság egy részének apraja, 
nagyja.  

 
Piroska, Marcsi és Lenke a konyhában 

  
 

Az udvaron dolgozik a böllér és segédei. Sül a tepertő, a belsőség abárlébe kerül. Bolyky Jóska barátunk, Vincze Józsi és 
kedves felesége Erzsike nélkül a sok éteknek való nem készült volna el.  Kiadagolták már a kisült zsír kóstolót is.      
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Az ebédre gyülekező barátok jól érezték magukat. Az ebéd sült hús, tepertő, pörc és savanyúság volt.     

 
Ropogós pirosra sült csülök káposztával 

 
Pirosra sült pörc és tepertő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert 
Szakközépiskola és Szakiskola Vendéglátó 
Oktatási Centrum éttermét bérbe vette 
egyesületünk erre a napra. Az ételek 
elkészítése, az étterem berendezése, terítése, 
az étel, ital és sütemények felszolgálása a 
Vendéglátó Oktatási Centrum szakács és 
felszolgáló tanulóit dicséri, akiket szaktanáraik 
irányítottak.   

Az ebéd és a vacsora között a hentes és 
segédei szorgoskodtak, a hurka és kolbász a 
sütőbe került. Az egyesület tagjai 
gyülekeztek. A disznótorra jelentkező és 
résztvevő 70 fő nemcsak Gyöngyösről és 
környékéről, hanem az ország különböző, 
távoli részeiről érkezett: Szarvasról, 
Veszprémből, Budapestről, és volt egy barát 
Dévaványáról.  Ebben az évben nem volt 
derűt hozó komédia, de készültünk kérem! 
Meghirdettük a kolbásztöltő versenyt.   

  Dr. Dezső István, Dr. Pógyor Zsuzsanna, Sipos Jenő, Tardosi Márta 

  

Három csapat jelentkezett. Baráti 
Boszorkányok, Szarvasbikák és Őzikék és a 
Viharsarok. Eredményhirdetés vacsora 
után volt. Na de addig…. Volt móka és 
kacagás! Sokat segített  a munka 
hevében a forralt bor, jó fűszeresen! A 
csoportok nagy hévvel dolgoztak, a 
drukkerek hátulról biztatták őket. Jól 
látható az összehangolt csapatmunka! 

Megsült a kolbász, a hurka, elkészült a gyöngyöző húsleves. Ismét terítettek a diákok. Harmonika szól…… Jó itt lenni! 

   
Az elnök rövid köszöntőt mond. A figyelem rá irányul. 

Balról: Dr. Ördögné Csekő Éva,Dér Attila,  
Koren Mónika, Dr. Koren János  és felesége Icuka 

Pista vacsora előtti pálinkát tölt nagy gondossággal 

  
 

A kedves fiatal felszolgálók és a főszakács  A gyöngyöző húsleves csigatésztával Leveshús zöldséggel és tormával 

  

                       
Disznótor 
Disznótorba hív a vekker szombat reggel hatkor 
Majd' kétmázsás húshegy léte végződik be akkor 
 
Erős férfikézbe kerül csülke, füle, farka 
Nem maradhat senkinek sem üresen a marka 
 
Perzseléstől Röfi teste feketévé válik 
Durva kefe kaparássza hasától a hátig 
 
Még alig van nyolc órája, hogy elmúlt az éjfél 
Éles bárd a kézben, így lesz egy disznóból két fél 
 
A böllér a szerszámát ha szorgalmasan döfi 
Hamar konyhakész állapotba kerül a röfi. 
 
Közben benn a konyhában is nagy a sürgés-forgás 
Pecsenye sül szép pirosra és készül a kolbász 

 
 
Vígan fortyog az abalé, tudja jól a dolgát 
Puhára főz mindent, mellyel megtöltik a hurkát 
 
A nagyüstben serceg a zsír, pirul a töpörtyű 
Disznótorban minden kutya, macska dolga könnyű 
 
Estefelé gyülekeznek mindenféle népek 
A konyhában várják a tort meghívott vendégek 
 
Az asztalon orja leves és töltött káposzta 
Hurka, kolbász, pecsenye és rétes nagy halomba' 
 
A vendégek tele hassal hazamennek jókor 
Jó, ha van, bár tudom, nem erőszak a disznótor 
                                               

Papp Róbert tanító verse 
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A vacsora után tálalták a megsütött 
versenykolbászokat. Sorszámokkal 
láttuk el a műveket, hogy félreértés 
ne essék . Mint látható nagy az 
érdeklődés. A kóstolás után 
sorszámozott lapon lehetett 
szavazni. A bírálók döntését 
összeszámolva az alábbi eredményt 
hirdették ki:   

 

Első helyezett: Szarvasbikák és Őzikék. Tagjai: (1. fénykép:balról) Dr. Dezső István, Zilai Gabriella, Bedő Katalin, Raffai János  
 Második helyezett: Baráti Boszorkányok. Tagjai:(1.fénykép jobbról)Csillag Edina, Dr. Weiszné Juditka, Csíkné Zsóka, Tamásné 
Marika. Harmadik helyezett: Viharsarok. Tagjai (2. kép): Dr. Mike László és Ugrai Zsolt és Daruné Lenke, aki nincs a fényképen. 

  

 
Most már nem lehetett akadálya a mulatságnak este 8 óráig. 

Szólt a harmonikaszó. Zengett a dal, barátok egymás vállát 
átkarolva nótáztak 

   

2016. január 30. - Pátzay János Zenei Alapítvány jótékonysági bál 
A Pátzay János Katolikus Zeneiskola 1992-ben hozta létre az alapítványt, az alapító okiratban megfogalmazott célok elérése 
érdekében:  
- bel - és külföldi zenei partnerkapcsolatok kialakítására és ápolására 
- különböző zenei rendezvények költségeire 
- a zeneiskola tanárainak szakmai továbbképzésére 
- az oktatási színvonalat növelő zenei berendezések, hangszerek és kotta vásárlására 
- a kimagasló tehetségű növendékek szakmai fejlődését segítő versenyeken, szerepléseken való részvételére. 
Az alapítvány 2015 évtől jótékonysági bált szervezett minden év januárjában a fenti célok megvalósítására.  
2016 évben 10 fővel vettünk részt a rendezvényen. A bál különlegességei voltak azok a zenei ínyencségek, amelyekkel a tanárok 
megajándékozták a vendégeket a zeneiskola dísztermében. Egy pár képpel, kísérő szöveggel érzékeltetjük a műsor hangulatát.  

  

 
 
 
 
 
 

Mozart: 
C-dúr zongoraverseny II.t. 

Fenyőné Kalla Zita 
Spiczmüller Ákos 

 
 

  

Webber: Concert 

Celebration 

 
Hermanovszky Csilla, Kárpáti Klementina, Faragóné Várady Éva, Fenyőné Kalla Zita, Magos-Molnár Ágnes, Spiczmüller Ákos, Szőke Attila, Fodor Bálint,Tóth Zs 

.  
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Egy tangó zene és tánc  
Carlos Gardel: Por una cabeza   

Matinné Szabó Katalin, Matin Enikő, Pénzes József, Butykáné Bágyi Judit 
Tánc: Petri Ildikó, Gál Csaba 

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – részletek 
Zilai Györgyi, Jakkel Mihály, Matinné Szabó Katalin, Matin Enikő, 

Gere Szonja, Négyesi Ibolya 

 

Nagy siker volt Emil Kronke: Deux papillons (A két lepke) című 
műve Kévés Tünde – Sztregováné Vereb Ágnes – Hermanovszky 
Csilla előadásában. Nagyszerű ötlet volt, amikor Kévés Tünde  és 
Sztregováné Vereb Ágnes ketten egyszerre játszottak egy 
fuvolán!  
A záró számot - Dackel: Szerenád című művét - vastaps kísérte. 
Előadták:Zilai Györgyi, Matinné Szabó Katalin, Matin Enikő, Gere 
Szonja, Négyesi Ibolya, Pénzes József, Kévés Tünde,  Sztregováné 
Vereb Ágnes, Kiss Zoltán, Fodor Bálint, Szűcs Zsolt, Szabó Katalin, 
Pintér Ildikó. A Zeneiskola teljes tanári kara játszotta zongoristák 
nélkül.  
Nem hagyható ki a farsangi hangulatot sugárzó összekötő szöveg, 
amit Szabó Viola adott elő.  

A másfél órás színvonalas előadás után  a vacsora tálalásáig a fogadó terembe mentünk, ahol vidám koccintgatással 
köszöntöttük egymást, majd vacsora után  éjjel három óráig roptuk a táncot.  

  
  
2016. évben részvételünkkel, illetve támogatói jegyek vásárlásával a Pátzay János Zeneiskola tanulóinak kulturális 
rendezvényeit támogattuk. Bízunk abban, hogy minden évben több és több barátunk csatlakozik hozzánk az egyesület tagjai 
közül! 
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2016. február 2. - Dr. Bálint György 

„Keserédes éveim” című könyve  
harmadik, bővített kiadásának bemutatója 

 
Közismert nevén Bálint gazda, Dr. Bálint György egyesületünk alapító és tiszteltbeli tagja. 
Gyuri bácsi Gyöngyösön született 1919. július 28-án, gazdálkodó családban. Gyöngyösön 
élt a család a Csapó utcában, a mai Jókai úton. Fiatal kora Gyöngyös és 
Gyöngyöshalmajhoz kötődött. A gyöngyösi Koháry István főgimnáziumban érettségizett, 
majd 1941-ben elvégezte a Magyar Királyi Kertészeti Egyetemet. 1959-ben doktori, 1995- 

ben a mezőgazdaság- tudományi kandidátusi és PHD fokozatot ért el.  A II. világháborúban munkaszolgálatot teljesített, majd 
koncentrációs táborba került ahol 1945-ben szabadult fel. Hazatérve szülei gyöngyöshalmaji birtokát kezdte el újra 
működőképessé tenni, de a gazdaságot 1948-ban államosították.  1945-ben megnősült, majd az államosítás után Budapestre 
költöztek. A Földművelődési Minisztérium és a Kertészeti Kutató Intézet alkalmazta – származása miatt - rövid ideig, ezért házi 
kertek ápolásával tartotta el családját. 1953-tól a Mányi Állami Gazdaságban főagronómus, majd 1961-től a Fejér Megyei Állami 
Gazdaságok Igazgatóságán főkertész 1964-ig. Az Állami Biztosító Főigazgatóság szakértője volt, majd nyugdíjazásáig a Kertészet 
és Szőlészet című magazin főszerkesztője.  Megalapította a Kertészet és Szőlészet, a Kertgazdaságok és a Kerti Kalendáriumok 
tudományos folyóiratokat, melyeknek nyugdíjba vonulásáig főszerkesztője volt. 1981-2009-ig a Magyar Televízió Ablak című 
műsorának állandó munkatársa volt, Bálint gazdaként ismerték meg a nézők, szeretik és tisztelik országhatáron kívül és belül. 
1991-2000-ig a Magyar Televízió Gazdaképző című műsorának főszerkesztője volt. A gyöngyösi főiskolán tanított több éven 
keresztül agrár–kommunikációt. Harminc önálló kötete jelent meg több kiadásban, legnagyobb példányszámban a 
Gyümölcsöskert című műve hat kiadásban, kétszázezer példányban fogyott el. 
A Budapest Rotary Clubnak 1989-től tagja, két évig alelnöke is volt. „A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző 
foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai - és magánéletükben magas etikai alapelveket 
követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápoljak a rotaristák heti 
baráti összejöveteleiken és ezek szerint az ideálok szerint élnek.”  Rendes tagja az Európai Tudományos és Művészeti 
Akadémiának, melyet 1990-ben alapítottak Felix Unger salzburgi szívsebész kezdeményezésére, eleinte osztrák és bajor, majd a 
környező országok, később valamennyi európai ország elismert tudósai és művészei részvételével. Az akadémia 
bölcsészettudomány, orvostudomány, művészettudomány, természettudomány, társadalom-, jog- és közgazdaságtudomány, 
műszaki és környezettudomány és világvallások osztályra tagozódik, jelenleg több mint 1500 tagot számlál, köztük vallási 
vezetők, Nobel-díjasok és a magyar tudományos és művészeti élet jeles képviselői. 
Dr. Bálint György kitüntetései: 

 Munka Érdemrend arany fokozata 

A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 

SZOT-díj (1988) 

Táncsics Mihály-díj (1990) 

MÚOSZ Aranytoll-díj (1998) 

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2005)  

Fehér Rózsa-díj (2007) 

Gyöngyös díszpolgára (2009) 

Budapest díszpolgára (2009) 

A Hajléktalan Emberért-díj (2009) 

Vannak akik -, akiknek valahol tanítják, hogyan kell a legnagyobb emberi értékek szerint élni, de Gyuri bácsinak ez mind a 

lényéből adódik. Betekintést kaptam életébe a könyvön keresztül, és csak megerősített a magánéletben megtapasztaltakban. 

Életével példát mutat. Toleráns, aki minden helyzetben rendelkezik az elfogadás erejével. A szeretet a lelkéből fakad, ez az 

alaptermészete, amivel felülemelkedik önös érdekein, és másokat szolgál önzetlenül. Megbocsátó és felejtő.  

Tisztelettel beszél embertársaival, erényeit és nem gyengeségeit emeli ki, és így feltölti őket a szeretet erejével. Nemes lelkű, 

gyengéd, aki elvárások nélkül, csendben adja a szeretetet, és életfilozófiája az erőszakmentesség, az emberi méltóság 

megtartása minden körülmények között. Alázattal hallgat meg, odafigyel és elfogad másokat. Nagy a béke iránti vágya, ezért a 

békesség eszközeit használja: a párbeszédre, megértésre, együttműködésre, tiszteletre és a másik ember megértésére törekszik. 

Becsületessége példaértékű. Nem viselkedik mesterkélten, nyoma sincs képmutatásnak, erőszakosságnak, és ez bizalmat 

támaszt embertársaiban. Az egyik legnagyobb tanúság életéből a bátorsága, amivel elfogadta élethelyzeteit, élt az esélyeivel, 

nem sajnálkozott azon, ami elmúlt, és vissza nem fordítható. Mindig előre tekintett. A problémákat feladatnak, kihívásnak 

tekinti, ami lehetőséget ad új megismerésre, tudásra, tanulásra. Céljainak tisztasága és fontossága nagy erőt ad számára, mind a 

mai napig. 
Életrajzi  adat forrásai:GYVBK 2003-2009 Almanach; Wikipédia; www.rcbudapest.hu; Portré: Bálint gazda@balintgazda Facebook oldal    

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/SZOT-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ncsics_Mih%C3%A1ly-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranytoll
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_%C3%89rdemrend_tisztikeresztje
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Feh%C3%A9r_R%C3%B3zsa-d%C3%ADj&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_d%C3%ADszpolg%C3%A1rainak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Hajl%C3%A9ktalan_Ember%C3%A9rt_d%C3%ADj
http://www.rcbudapest.hu/
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A könyvbemutató margójára 
Balázs Ernő elnök úr a múlt évben egyik alkalommal, amikor meglátogatta Dr. Bálint Györgyöt, sokunk által tisztelt és szeretett 

Gyuri bácsit, örömmel hallotta, hogy készült a harmadik kiadású, bővített életrajzi regénye. Elnök úr kérte, hogy amikor elkészül, 

akkor Gyöngyösön kerüljön bemutatásra. Gyuri bácsi ezt örömmel fogadta. Így került sor a gyöngyösi könyvbemutatóra. A 

rendezvény helyszínének biztosítására a Vachott Sándor Könyvtárt kértük fel, ahol felajánlást kaptunk saját képek és korabeli 

archívumból gyűjtött képek bemutatására a rendezvény színesebbé tétele érdekében. Ebben nagy szerepe volt egyesületünk 

tagjának, Borbándi Erik történésznek. Molnár Katikát – a LÍRA könyvesbolt vezetőjét – felkértük a könyvbemutató 

háziasszonyának. Katika nagy rutinnal és alázattal készült a beszélgetésre, forrásanyagokból adatokat gyűjtött ameddig kapott 

egy példányt a bemutatandó könyvből. Plakátot készítettünk, amit eljuttattunk a környező településekre is. Ernő többször 

egyeztetett Gyuri bácsival otthonában. Felkértük Nagy Gábor kántor-karnagyot, egyesületünk tagszervezete a Sound of Spirit 

Énekegyüttes vezetőjét, hogy az alkalomhoz és témához illeszkedő zenei darabbal színesítse a bemutatót, amit szívesen vállalt. 

Ezzel számára is elkezdődött a felkészülését először „Gyuri bácsiból”, majd zenei számok válogatásából. Az egyik dal egy zsidó 

fesztiválzenei kórusmű, a Hamisha Asar – Gábor által hangszerelt - zongorakivonat volt, a másik pedig a Zongorista című film egy 

betétdalának zongoraátirata, mert a könyvet olvasva analógiát érzett a író és a zongorista történetében. Hiesz György 

polgármester úr kiemelten, a város díszpolgárának járó legnagyobb tisztelettel kezelte már a rendezvény előkészületeit is, a  

bemutatón beszédében kifejezte a város megbecsülését. Készültünk a bemutató utáni állófogadásra borral, sós és édes 

süteményt sütöttünk. Gyuri bácsi kérésére megkerestük Halmajugra polgármesterét Somodi Tibornét és a jegyző urat, Pusztai 

Attilát, hogy meghívását átadjuk. 

  
A hallgatóság, a tisztelők Iványi Gábor lelkészt úr, a most megjelent könyv előszavának írója 

  
Két tiszteletreméltó férfiú tisztelettel köszönti egymást. 

Dr. Fülöp Lajos és Dr. Bálint György  
Nagy Gábor kántor-karnagy 

  
Molnár Katalin felolvas a könyvből    Balázs Ernő virággal köszönti Antóniai asszonyt, Gyuri bácsi feleségét 
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Beszélgetés a gyöngyösi témájú fejezetekről „ A pogácsát nagyon tisztelem. Az a barátság szimbóluma nálam, ha pogácsával 

kínálnak.” idézte Molnár Katika Gyuri bácsi szavait, és megkínálta a frissen sült - 
még meleg - hajtogatott, tepertős pogácsával. 

  
Borbándi Erik által kivetített korabeli képeket néz a közönség A tisztelők dedikálásra várnak. 

  
A tisztelet 
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Gyöngyös Város Önkormányzata hagyományaihoz híven idén 
2016-ban is megrendezte a Városbált. A mulatság a 
GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központban volt. 
Egyesületünk egy asztaltársasággal vett rész az eseményen.  
Már a bál meghirdetésekor bejelentkezett 
asztaltársaságunkhoz egy Gyöngyösről elszármazott 
fiatalasszony, aki Londonba ment férjhez, és éppen ekkor 
hazalátogatott a szüleihez. Örömmel fogadtuk. A bál 
jótékonysági célja a „Gyöngyösi Diákokért” Közalapítvány 
által támogatott jó képességű és nehéz sorsú gyöngyösi 
diákok tanulmányainak segítése. Bemutatkozott a báli 
közönségnek Nádudvari Péter, Heves Megyei Príma-díjas ifjú 
gyöngyösi tehetség. A műsorban hallhattuk a Grácia 
Hegedűtrió előadását, és a táncba hívó Sámoly Viktória és 
Lovák István argentin tangó műsorát és nyitó táncát.   

  

  
  

  

Jól éreztük magunkat, táncoltunk és 
vigadtunk.  

A mulatságnak – az asztaltársaság 
részéről - éjjel három órakor lett vége. 

A bálon 1.934.000Ft gyűlt össze 
jótékonysági célra. 

 
 
 

  

  

http://www.programturizmus.hu/media/image/big/ajanlat/program/szorakozas/balok/65/16824-varosbal-gyongyos.jpg?1453992488
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TAGJAINKRÓL 
  

 
2016. január 14. Heves Megye Innovatőre Díj 
  

Prof. Dr. Dinya László  
  

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján Egerben Heves Megye Innovatőre Díjban részesítette a Károly 
Róbert Főiskola tanárát Prof. Dr. Dinya Lászlót. A kamara elnöksége évente Heves Megye innovatőre Díjat adományoz annak a 
rendezett kamarai tagságú kamarai tagvállalkozás részéről foglalkoztatott természetes személynek, aki kiemelkedő eredménnyel 
járó fejlesztést, (termékfejlesztés, technológiai fejlesztés, technológiai transzfer, informatikai rendszerfejlesztés, 
szolgáltatásfejlesztés, szervezetfejlesztés, high-tech termelő beruházás, stb.) valósít meg, és/vagy szellemi tulajdon védelem 
területén számottevő eredményt ért el. Gratulálunk! 
 

  
 
 

2016.március 3. Könyvbemutató     

   

Kovács Sándor    

   

 
 
A Magyar Szellemiség Kulturális Műhely programjaként bemutatásra került 
egyesületünk tagja, Kovács Sándor „Zsellérbirtokok” című könyve 
Gyöngyössolymoson a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.  
A kiadvány bemutatja Gyöngyössolymost és egy faluszéli kis parasztházat, az 
egykori zsellérbirtokot. Sándor visszatérve a gyökereihez, munkásságával erősíti a 
község hagyományainak ápolását. Az általa felújított zsellérházat ma Emlék és 
Alkotóházként működteti, ahol helytörténeti fényképgyűjtemény, 
falvédőgyűjtemény látható, és mai képzőművészeti és irodalmi alkotóknak ad 
lehetőséget a bemutatkozásra, illetve képzőművészeti alkotóközösségek 
találkozójára.   
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepli az ország január 22-én annak 

emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnusz kéziratát.  
 

2016. január 22. - A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
– GYÖNGYÖS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT KITÜNTETÉS – 
 

Fotók: Kalácsi René 
 Erdélyi József  

 

 

Gyöngyös városában ezen a napon adják át „Gyöngyös Város 
Kultúrájáért” kitüntetést. A kitüntetés azon személyeknek és 
közösségeknek adható, akik Gyöngyös város kulturális életében 
kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős szellemi alkotással 
járultak hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez. 
Gyöngyös Város Képviselő–testülete a decemberi ülésén két javasolt 
magánszemély kitüntetését fogadta el Balázs Ernő és Nagy Tibor 
(Wyrág) személyében.  
Ernő 2016. január 22-én, Gyöngyös város kulturális életében- több 
mint 15 éve – betöltött kiemelkedő munkásságáért átvette 
„GYÖNGYÖS VÁROS KULTURÁJÁÉRT” kitüntetést. A kitüntetés 
átadáson és állófogadáson Ernő együtt ünnepelhetett barátaival, az 
egyesület tagjaival, akik megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A 
kitüntetés átadása után a városi ünnepség a Dr. Fejes András Sport 
és Rendezvénycsarnokban folytatódott, ahol Experidance 
Production táncosai bemutatják Román Sándor koreográfiáját 
„Esszencia- a Ritmus Ünnepe” címmel. Látvány és táncház volt 2x50 
percben. A társulat rendező-koreográfusa a  legnagyobb közönség –
kedvenceket válogatta össze.  

  

 
 

  

  
   

KÉPES HÍRLEVÉL szerkesztő: Balázs Klára Kulturális Szekció vezetője 
Fotó: Balázs Klára, illetve a fotón vagy alatta feltüntetett.  


