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A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében 2013. szeptember 21-én a 

Belügyminisztérium épületében örökségvédelmi jutalmak átadására került sor. A régészeti 

lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról szóló rendelet alapján a belügyminiszter 

jutalomban részesíti a régészeti feltáráson kívül előkerült régészeti lelőhely- és lelet 

megtalálókat. A jutalmakat dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási 

államtitkára adta át. Idén 7 fő vehette át az elismerést. 

 

A jutalmazottak olyan lelkiismeretes magánemberek, akik lakóhelyükön és annak környékén 

a régészeti örökség védelme érdekében tevékenykednek. A szakma számára eddig ismeretlen 

lelőhelyek azonosításán kívül a felszínen észlelt leletek összegyűjtése és múzeumoknak való 

átadása fűződik nevükhöz.   

 

Béres Sándor az elmúlt években terepbejárásai alkalmával Pest, Nógrád, és Heves megyében 

számos középső és felső paleolit nyíltszíni lelőhelyet, nyersanyagforrást és fiatalabb őskori 

lelőhelyet talált. A Cserhát térségében sok ismeretlen lelőhelyet fedezett fel. A Magyar 

Nemzeti Múzeum paleolit tervásatásain is dolgozott, valamint publikációkat jelentet meg. 

Állandó résztvevője a 2010 óta évente megrendezett Kőkor Kerekasztal Konferenciának. 

 

Farkas Péter Pázmándfalu Réti-földeken a Pázmándi-érnél késő bronzkori (valamint római 

és Árpád-kori) telepet és hozzá kapcsolódó, a Kisalföldön egyedülálló bronz kincs-

együtteseket talált. A lelet tudományos szempontból olyan fontos, hogy az ELTE-BTK 

tervásatást szervezett a lelőhely további kutatására. A leletek az Országházban megrendezett 

Megmentett örökség című kiállítás tárgyai között is szerepeltek. 

 

Horváth Győző felkutatta a középkori és újkori forrásokat, amelyek segítségével azonosítani 

lehetett Iharos település középkori templomának helyét. A megyei múzeum régészei 

feltárásokat folytattak a területen, amelyek során megtalálták az Árpád-kori többször átépített 

templom részeit és impozáns leletanyagot (gótikus bronzkeresztet, harangdarabokat, pénzeket 

és ékszereket) hoztak felszínre. 

 

Izsai József részt vett Makó Dáli-ugar lelőhely kutatásán, amelyre az M43 autópálya 

megelőző feltárásán került sor. Ekkoriban Makó külterületén, Rákos határrészletben - 

talajművelés közben - bronzkori tárgyakat talált. A bronzöntecs-, sarló-, és kard töredék 

minősége arra utal, hogy a késő bronzkor 400-450 éves periódusából származó depóleletről 

van szó. A lelet jelentőségét az adja, hogy segítségével a helyi deponálási szokásokról 

szerezhetünk információkat.  

 

Lakatos Csaba Pázmándfalu Réti-földeken az említett késő bronzkori (valamint római és 

Árpád-kori) telepet és hozzá kapcsolódó, a Kisalföldön egyedülálló bronz kincs-együtteseket 

fedezte fel. Kis- Gyánton, a Vezseny ér mellett elhelyezkedő római telep épületnyomait 



azonosította és értékes ékszerleletet talált. Tevékenysége révén vált ismertté Nyalka 

lelőhelyről egy igen jelentős avar kori viseletielem depó. 

 

Péntek Attila évek óta terepbejárásokat folytat Pest és Nógrád megye területén, így sok 

középső és felső paleolit nyíltszíni lelőhelyet, nyersanyagforrást és fiatalabb őskori és 

középkori lelőhelyet talált. Cserhát térségében is sok ismeretlen lelőhelyet azonosított. 

Legjelentősebb eredménye a Szécsénke Kis Ferenc hegyen lévő archaikus nyíltszíni Szeleta 

lelőhely felfedezése. Publikációkat ír és a Magyar Nemzeti Múzeum paleolit tervásatásain 

aktív résztvevő. 

 

Várvizy János Péter Somogyszobról és térségéből gyűjtött leleteket, amelyeket átadott a 

kaposvári múzeumnak. Számos lelőhely azonosítása fűződik nevéhez. Somogyszob- Béri 

dűlőn őskori és középkori telepeket, Somogyszob- Kácsmónán őskori és római kori telepet, 

Somogyszob- Kisküvölgyön halomsírokat fedezett fel. Egyik fő eredménye a Szenta- 

Balátaváron lévő vár azonosítása. A felsoroltakon kívül számos leletet is talált. 

 

              


