
Erős nóka sziklán
AVárpalotai Írisz Nőegyesület szervezésében
mutatták be a Veszprémi Nők Kerekasztala
Egyesület (Venőke) Erős nők a sziklán című
könyvét hétfő délután a Krúdy Gyula Városi
Könyvtárban.

A szervezet hatodik kötete
főhajtás az 1000 éves Veszp-
rém 1000 arcú asszonyi előtt.
Az átfogó művet Máthé Éva
elnök és Huszár Józsefné, a
Venőke alapító elnöke mutat-
tákbe.

- Veszprém eddigi, több
mínt ezeréves történelmében
Gizellakirálynén és Margiton

kívül alig ismerünk női neve-
ket, pedig a hétköznapok asz-
szonyai ugyanúgy részesei
voltak a város életének, mint
férjeik, fiaik - hangsúlyozta
Huszár Józsefné, majd hozzá-
tette, a könyv a királynék vá-
rosának régi és mai asszo-
nyairól szól. Közel 25 eszten-
deje, 1995óta működik Veszp-

További együttműködést tervez aVenőke és az íriszegyesület

rémben a Veszprémi Nők Ke-
rekasztala Egyesület. AVenő-
ke egyik fontos célja a női ér-
tékek megőrzése, felmutatása
és példaként állítása. A szer-
vezet megálmodója Huszár
Józsefné volt, aki - mint
mondta - az Egyesült Álla-
mokban tanulmányozta, ho-
gyan is működik demokrati-
kus körülmények között egy
nőszervezet. Bár Veszprém-
nek jelentős nötörténetí múlt-
ja van, a rendszerváltás kör-
nyékén nem foglalkozott ezzel
a témával senki. A Várpalotai
Írisz Nőegyesület létrejöttét is
segítette a Venőke, így egé-
szen a kezdetektől fogva jó
kapcsolatot ápol a két szerve-
zet.

Veszprém eddigi, több mint
ezeréves történelmében Gi-
zella királynén és Margiton
kívül alig ismerünk női neve-
ket, pedig a hétköznapok asz-
szonyaí ugyanúgy részesei
voltak a város életének, mint
férjeik, fiaik. Aveszprémi nők
ma is ott vannak az élet min-
den területén - hangsúlyozta
Huszár Józsefné, az Erős nők

tünk egy emlékkövet állított
és életre hívtuk a "Helytállás
napját" - mondta el a szerző.

Az egyesület azóta minden
évben pályázat útján elismer
tíz-tíz hölgyet, akik kiemelke-
dően állnak helyt és teljesíte-
nek a mindennapokban. A
könyv második része róluk
szól, jegyezte meg Huszár Jó-
zsefné.

Mindkét nőszervezetben
többen is foglalkoznak művé-
szetekkel, versírással. Ennek
szellemében az eseményen a
résztvevők már körvonalaz-
ták is a következő közös prog-
ramjukat, egy alkotói délutánt.
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a sziklán című könyv szerző-
je. A két részből álló átfogó mű
egyben hiánypótló kiadvány
is, hiszen a kötet a királynék
városának régi és mai asszo-
nyairól szól.

A szerző a könyv első, törté-
neti részében külön fejezetet
szentelt az 1956. december
6-ai néma nőtüntetés esemé-
nyeinek és következményei-
nek is. - Igazi női hőstett volt,
amikor a veszprémi nők feke-
te ruhába öltözve, virággal a
kezükben felvonultak a szov-
jet tankokkal szemben, hogy
leróják a kegyeletüket az is-
meretlen katona sírjánál. Az
esemény emlékére egyesüle-


