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A Zene Világnapján, október 1-jén Gyöngyös Város Barátainak
Köre megrendezte a városi ünnepséget
A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából, 18 órától a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési
Központban egyesületünk megrendezte „AMIT A ZENÉRŐL TUDNI KELL” című
rendezvénysorozatának első részét a barokk korról, társművészetek érintésével.
A Kamarateremben teltház volt, mintegy 300 fő vett részt
az eseményen.
Az egyesület elnöke köszöntőt mondott, majd a műsor
szerkesztője és előadója – az egyesület elnökségének
tagja - Bolyky József zenetanár és karnagy elvarázsolta a
hallgatóságot szenvedélyes előadásával. A barokk korról
szóló előadás során a legjelentősebb szerzők rövid
életrajzi ismertetése után következtek kiemelkedő
műveik digitális és élőzenei kísérettel: Vivaldi: „Négy
évszak” hegedűverseny 3 . tétele (CD), J.S.Bach: 5.
Brandenburgi verseny I. tétele (CD), J.S.Bach: h-moll szvit
Polonaise és Menuett tételei Kévés Tünde fuvola és
Butykáné Bágyi Judit zongora előadásában került
bemutatásra. Badineri tételét videofelvételről, J.S.Bach:
D-dur szvit Air tételét Matinné Szabó Katalin hegedű és Butykáné Bágyi Judit zongora előadásában hallgathattuk
meg. A zene világán keresztül kitekintést kaptak a nézők a hangszerek világára, a barokk építészet még ma is
látható csodáira.

A műsorszámok között sor került a hegedű, fuvola, trombita, hárfa bemutatására. Az előadást G.F. Händel:
Tűzijáték című művének video bemutatása zárta.
A rendezvénysorozattal az egyesület célja a népzenétől a klasszikus zenéig a zenei kultúra népszerűsítése, a
hangszerek bemutatása zenei műveken keresztül a város lakosainak, általános és középiskolás diákoknak.

„Amit a zenéről tudni kell” című rendezvény második részének időpontja: 2016. április 8!
Fotók: Bolyky Melinda
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1849. október 6-ra emlékeztünk
„ Gyásznapra emlékezzünk ma Emberek,
azokra, kik ott álltak a Magyar Golgotán,
szabadságért haltak, de lelkük fenn lebeg,
áldott vérüket adták ama gyászos bitófán.”
Bakos Erika: Október 6. című versrészlet

Thorma János: Az aradi vértanúk kivégzése

A városi rendezvényre Batthyány Lajos volt miniszterelnök
szobránál került sor. Hiesz György polgármester megemlékező
beszédével kifejezte, hogy a szabadságharc hőseinek mártírhalála
jelképpé, és annak a küzdelemnek a szimbólumává vált, ami a
magyar nép nemzeti függetlenségért vívott évszázados harcát
jellemezte.
A polgármester megemlékezését követően a Berze Nagy János
Gimnázium diákjai tolmácsolták a mártírok szavait az utókornak.

Fotók:Borsi László

Megemlékeztünk az 1849 október 6-án Aradon kivégzett -184849-es szabadságharc dicsőséges főtisztre - 13 mártírhalált halt
vértanúra: Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy
Arisztidre, Kiss Ernőre, Knezich Károlyra, Láhner Györgyre,
Leiningen – Westerburg Károly grófra, Nagy- Sándor Józsefre,
Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey
Károly grófra, Lázár Vilmosra.
Megemlékeztünk arról, hogy aradi vértanúk kivégzése napján,
október 6-án vetettek véget Batthyány Lajos miniszterelnök
életének Pesten.
De megemlékeztünk a véres megtorlás azon mártírjairól is, akiket
Ferencz József parancsára Haynau végeztetett ki. Haynau először
Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd ezredest 1849. augusztus 22én végeztette ki Aradon. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos
ezredest lőtték agyon az aradi vár északkeleti kapuja melletti
sáncban, az osztrák Ludwig Hauk a bécsi forradalom egyik
résztvevőjét, magyar szabadságharcost 1850. február 19-én
akasztották fel Aradon. Az Egerben született Lenkey János
megőrült a börtönben, így az osztrákok nem végezték ki, 1850
februárjában halt meg nem emberhez méltó körülmények között,
február 7-én az aradi temetőbe temettette el testvére. ( Forrás:

Barabás Miklós: A 13 aradi vértanú – litográfia

Katona Tamás által szerkesztett Az aradi vértanúk című kötet)

A megemlékezések után koszorút helyeztünk el a város
intézményeivel és civil szervezeteivel együtt Batthyány Lajos
szobránál ezen a gyásznapon.

Egyesületünk nevében elhelyeztük a
megemlékezés koszorúját
Fotók:BK
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2016. október 17-18.
A Magyar Olimpiai Akadémiai 65. vándorgyűlésén voltunk Hajdúnáson
Egyesületünket Dr. Csépe Györgyné képviselte Hajdúnánáson, a Magyar Olimpiai Akadémiai (MOA ) 65.
Vándorgyűlésén. Az első nap a Hajdúnánási Kéky Lajos Művelődési Ház Színháztermében az Olimpiai
Himnusz után megkezdődött a plenáris ülés.
Dr. Aján Tamás a MOA elnöke megnyitó beszéde
után Hajdúnánás polgármestere köszöntötte a
résztvevőket. A délutáni ülésen a „Magyar
Olimpai Akadémiai 30 éve” jegyében előadásokat
hallgattunk meg. Dr. Szakály Sándor MOA alelnök
A MOA szerepe, jelentősége a magyar olimpiai
mozgalomban címmel tartott előadást, majd Dr.
Jakabházyné Mező Mária a MOA szervezeti
egységeit mutatta be. Dr. Printz János a MOA
Tanács tagja az olimpiai körök tevékenységéről
számolt be. Ezt követően a MOA életéből videó
összeállítást tekinthettünk meg.
Az első nap zárásaként Dr. Aján Tamás és Dr.
Szakály Sándor a Magyar Olimpiai Akadémiai
elismerését adta át dr. Ságiné Rejtő Ildikó tőrvívó,
Jobbról:Foltán László, Dr. Jakabházyné Mező Mária, Dr. Ságiné Rejtő
Foltán László kenus és Mohácsi Ferenc kajakIldikó, Dr. Aján Tamás, Mohácsi Ferenc Fotó:MOA
kenus olimpikonok részére.
A Vándorgyűlés második napján a Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény épületében a
„Magyarok az Olimpiai Játékokon”- a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum című kiállítás megnyitóján
vettünk részt

Fotó:MOA

A vándorgyűlés záró eseménye volt, hogy megkoszorúztuk a hajdúnánási születésű Hódos Imre olimpiai
bajnok birkózónak állított emléktáblát. Emlékbeszédet mondott dr. Kiss József a Hódos Imre Sport
Egyesület elnöke, aki visszaemlékezett az olimpiai aranyérmes birkózó életére, munkásságára.
Hódos Imre légsúlyú, kötöttfogású birkózó 1952-ben a helsinki olimpián aranyérmet nyert, az 1956 –os
melbourne-i olimpián negyedik, 1960-ban Rómában nem került döntőbe. Nyolc olimpián aktív résztvevő
volt.
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"Szikrát dobott a nemzet szívébe" Erkel Ferenc három operája..

Egyesületünk szervezésében
A Magyar Opera Napján,
Erkel Ferenc születésének
205. évfordulója alkalmából
bemutatásra került Gyöngyösön
Erkel Ferenc: Bánk bán című operájának
népszerű részlete

Egyesületünk tagja Miller Lajos Kossuth–díjas operaénekes, a Nemzet Művésze a nyáron, három helyszínen
megrendezett, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának népszerű részleteit bemutató koncertre hívta
egyesületünk tagjait. Az egyesület elnöke és alelnöke egy kis csapattal Pétervására templomában hallgatta meg
ezt a felemelő műsort. Az előadás olyan hatással volt a jelenlévőkre, hogy az elnök ott rögtön megkereste a
koncert fő szponzorát és Miller művész urat azzal a kéréssel, hogy Gyöngyös városában is megszervezhesse az
egyesület ezt a koncertet. Kérése meghallgatásra talált, és elkezdődött a szervezés. Az elnök a koncert helyének
kiválasztását követően megkereste Juhász Ferenc plébános kanonok urat, aki hozzájárult a koncert
megvalósításához a helyszín biztosításával, majd megkereste Dr. Tatár László alpolgármester urat, aki pénzbeli
támogatással járult hozzá a megvalósulás anyagi feltételeihez. Plakátot készítettünk, hirdetés adtunk fel,
meghívókat írtunk, hangosítást szerveztünk.
A fenti előzmények után egyesületünk szervezésében, a
magyar nemzeti opera népszerű részleteivel ünnepelte
Gyöngyös városa a Magyar Opera Napját és Erkel Ferenc
születésének 205. évfordulóját 2015. november 7-én a Szent
Bertalan templomban: Rohonyi Anikó Liszt –díjas
operaénekes és Miller Lajos Kossuth – díjas operaénekes, a
Nemzet Művésze, a GYVBK egyesület tagja felelős
szerkesztésében, a Magyar Állami Operaház Kossuth- és Liszt
– díjas művészeinek előadásában. A gyöngyösi Nagytemplom
zsúfolásig megtelt mintegy 900 érdeklődővel. Blaskó Péter
színművész, narrátor szavaival, a kórus jeleneteket
hangtechnikai eszközökkel bejátszva, Medveczky Ádám
Kossuth - díjas karmester zongora kíséretével ötvözve a mű
szinte teljes keresztmetszetét megismerhették a hallgatók.

Felcsendült Erkel felemelő és megrendítő zenéjére többek között,- Bánk bán szerepét játszó Molnár András operaénekes tolmácsolásában
- a legnépszerűbb ária: „Hazám, hazám, te mindenem! Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem”…. Fotó: Fucskó István
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Tiborc panasza, Tóth János Liszt- díjas operaénekes előadásában, Melinda fájdalmas könyörgése Kertesi Ingrid szoprán, Kiváló és Érdemes
művész előadásában. Fotó:Fucskó István

Nagy tetszésnyilvánítással jutalmazták a hallgatók
az előadókat. Virággal és 2015. évi GYÖNGYÖS
VÁROS BORÁVAL köszöntük meg a fellépőknek a
felejthetetlen élményt.
Az egyesület elnökének elmondása szerint, a
város lakosait megérintette a rendezvény,
naponta kap az egyesület pozitív visszajelzést „felejthetetlen, katartikus élmény, felemelő volt, ”
stb. - elismerő szavakkal. Az elnökség véleménye
szerint nagyban befolyásolta a koncert sikerét a
helyszín jó megválasztása, a kiváló felelős zenei
szerkesztés, a művészi előadásmód, és nem
utolsó sorban Erkel remekműve, a Bánk bán, ami
a zeneszerző másik két operájával, - ahogy ezt a Rózsavölgyi és Társa kiadó által kiadott „Szövegkönyvek –
tanulmányok” c. kötet borítójának címeként adta - "Szikrát dobott a nemzet szívébe…"!
A koncert sikeres lebonyolításához hozzájárult a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési központ segítsége a hangosítás
tökéletes működéséhez. Köszönjük!
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2015. november 14.
Márton napi libavacsorát, újbor bemutató és
kóstoló tartottunk
Egyesületünk már negyedik alkalommal rendezte meg a Márton napi hagyományokon alapuló libavacsorát! A
rendezvényt a Borpalota Kft. pincéjében tartottuk meg. Az elnökség meghívását 80fő fogadta el.
A vendégsereg a program első részeként
megtekintette a Borpalota Kft. felújított pincészetét.
Egyesületünk tiszteltbeli tagja, a Borpalota Kft.
tulajdonosa Dunai György Sándorné Ágika és lánya
két turnusban mutatta be a felújított
pincerendszert. A bemutató során egy kis
történelmi áttekintéssel megtudtuk, hogy a
Borpalota Kft. tulajdonában lévő épületet és
pincészetet jelenlegi funkciójára 1907- ben építette
a Gyöngyös Visontai Bortermelő Szövetkezet Rt.
Akkor 40 ezer hektoliter bor tárolására volt alkalmas
a pince.
Fotó: Zombori Árpád

A Borpalota Kft célja a Gyöngyös és környéke szőlőinek
feldolgozása, és minőségi Mátrai borok előállítása. A
megnövekedett bortermelés és értékesítés szükségessé
tette a megtermelt bor tárolóterének bővítését, ezért –
részben pályázati pénzből
- 2013–ban elkezdték a
meglévő pincerendszer átépítését, modernizálását. A
meglévő betontartályokat kibontották, a helyükön
raktárhelyiségeket építettek, minőségi bor készítéséhez
szükséges eszközöket vásároltak, rendezvényekre alkalmas
helyiséget is kialakítottak, ahol most mi is ünnepelhettünk.
A bemutató után Balázs Ernő az egyesület elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket, majd a - Márton napi
vacsorát megelőzve- a Kulturális Szekció tagjainak vidám
műsora következett. Felcsendültek a népszerű dallamok, és jót derültünk Walter Béla: Mellékhatás című
kabaréján. ( Fotók:BK)

„Napok óta viszket a hátam doktor úr!”
Orvos: „Na, akkor írok föl önnek Antivakarin tablettát, naponta 3x1-et,
ha nem használna akkor egy tubus Penetra kenőcsöt.-…”
Orvos Lakner György, Aranka az asszisztens Kelemen Márta, Beteg
Kovács Péter.

Egy hét múlva….A fásult orvos és a készséges asszisztens….
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Következő héten:”Mit csinált magával, miért vágatta le a haját? Beteg:
Tetszik látni? Kihullott, étvágyam nincs és a feleségem is el akar válni
tőlem…Orvos: A Sumicecid mellékhatása: gyomorpangás, hajhagyma
hervadás, ideg zsiger bizsergés. Kap a fejére Fidibusz balzsamot, a gyomrára
pedig Lapidusz cseppeket”…

Következő héten:”Csaó Bambinó! Orvos: „Mi történt magával? Beteg:
Csodát tett a Fidibusz balzsi. Mindenki utánam fordul az utcán. Orvos: Es a
gyomra? Oda se neki, minden rendben, Csak a felségem hagyott ott, de
bánja kánya.”…most látom csak, milyen szép szeme van a doktor
úrnak!.”..Orvos: „Látja Aranka, a Lapidusz cseppek mellékhatása felborítja a
hormonháztartás!. Orvos: Én felírok magának egy Karakvánt és tartson egy
erős kúrát”:..

Következő héten: Orvos: „Na, örülök, hogy rendbejött.”Beteg: „Igen, doktor
úr, de úgy viszket a hátam”.

Operett egyveleg: Kelemen Márta”: Lesz maga juszt is az enyém, csak az
enyém”…

Bedő Katalin:”Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára”……….

A nagy sikerű vidám előadás után elkezdődött a borkóstolóval ízesített
vacsora.

Ágika bemutatta a felszolgált ételekhez ajánlott boraikat, és megtöltötték a poharakat. Libaaprólék
leveshez száraz és határozott savú és csersavas vörösbort kóstoltunk. A sült libacombhoz félszáraz
testes fehérbort és könnyed vörösbor szolgáltak fel, a Lúdláb desszerthez édeskés fehérbort kóstoltunk.
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KÉPCSARNOK A MÁRTON NAPI VACSORÁRÓL ÉS BORKÓSTOLÓRÓL
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"Már liba koromban hallottam e napnak
Hírét, hogy innepe van Mártony papnak.
Rég tudom, hogy ilyenkor a torkos babona
Eleitől fogva nyársra ludat vona,
Mert apám, anyám is mikor megölettek,
E nyalánk szokásnak áldozati lettek."
Csokonai: "nyársra ítéltetett Márton-napi lúd"
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Ismeretlen szerző

2015. december 19. – Karácsonyi, évzáró ünnepi rendezvényt tartottunk
Hagyományainknak megfelelően 2015.december 19-én – szombaton - 17 órai kezdettel a Pátzay János
Katolikus Zeneiskolában karácsonyi, évzáró ünnepi rendezvényt tartottunk. Az elnökség meghívását 80
fő kedves egyesületi tag fogadta el.

Az egyesület a forralt borról, ásványvízről és pogácsáról gondoskodott. A süteményeket és italokat - az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – a résztvevők hozták.
Az ünnepi rendezvényünk műsora a Zeneiskola
Kamaratermében volt. A népes ünneplők először
Balázs Ernő, az egyesület elnökének ünnepi
köszöntőjét hallgatták meg. Ernő a karácsony
bensőséges, szeretetet árasztó hangulatáról, a
családról,
távol
élő
szeretteinkről
szólt.
Megemlékezett azokról, akik tavaly még velünk
voltak: Dr. Csépe Györgyről, Dr. Eperjesi Imréről,
Jafcsák Péterről és Szőke Csabáról. Végezetül Ady
Endre: Karácsonyi rege című
költeményének
szavaival zárta ünnepi köszöntőjét:„Karácsonyi rege
ha valóra válna, igaz boldogság szállna a világra.”
Az estet megfényesítette az Epreskert úti óvások
műsora – egyesületünk tagja - Bánkuti Csilla óvó
néni vezetésével. A gyermekek között
szerepeltek egyesületünk tagjainak gyermekei,
unokái.Az est szereplői, a Kulturális Szekció
tagjai nagy szeretettel készültek e napra.
Abonyiné Marcsika Szepsy Eleonóra: „Advent”,
Ady Endre: Karácsonyi rege című versével
ajándékozta meg a nézőket. Kelemen Márta
előadásában elhangzott – egyesületünk tagja Dr. Végh Attila: Törékeny Karácsony című verse.
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Dr. Végh Attila
Törékeny Karácsony
Csillagok vacognak mécsesek tüzében.
Mondd, a Karácsony idén miért törékeny!
Hol van a kis Jézus, merre van a jászol?
Mért van az, hogy idén még jobban hiányzol?
Karácsonyom fázik, nincs hol melegedjen,
az nem is ünnep, ha nem él szeretetben.
A szomszédból átcseng egy megszokott dallam,
"Mennyből az angyal eljött", csak ne halljam.

Áhítattal hallgattuk Fekete István: Roráté című
elbeszélését Kováts Krisztina előadásában. Városi, utcai
fellépésről betérve a Gyöngyösi Játékszín tagjai elhoztak
számunkra egy kis karácsonyi musical egyveleget.
Későn este, egy koncertjük után - egyesületi tagunk Csonka Zsuzsanna művésznő megérkezett közénk
partnerével Mujahid Zoltán énekessel és egy tál
süteménnyel. Huszonhárom órakor ismét elfoglaltuk a
Kamaratermet és egy csodálatos előadást hallhattunk a
művészek karácsonyi koncertsorozatából.

Kint, csak pille hó hull, tornácon szendereg,
Nem taposnak rajta fények, se emberek.
Egy gyermek is felsír, tán anyját keresi,
majd egyszer a sorsa, ha felnő, felveszi.
De aztán meglátom, ott fent a Csillagot,
ráhull e világra, eleget hallgatott.
Fényévnyiről jött, hogy Remény hangja szálljon,
Te is megérkeztél, lépted a tornácon.
A szomszédból újra a megszokott dallam,
"Mennyből az angyal eljött" hozzám halkan.
Csonka Zsuzsanna és Mujahid Zoltán ( Fotók:BK)

Saját szerzeményét adta elő

Csodálatos koncertet hallottunk

Egy kis beszélgetés

„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis
barátok.”…
Müller Péter
Szerkesztő:Balázs Klára Kulturális Szekcióvezető
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