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Gyöngyös Város Barátainak Köre legnagyobb erőssége és eszmeisége:
"Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl." / Müller Péter/
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A kiállítás margójára
Gyöngyös Város Barátainak Köre közhasznú egyesület felismerte, hogy a város
gazdag sport múltja és jelene nincs feldolgozva, és bemutatva a közönség
számára. Első lépésként a kiállítás megrendezésével kívánta felmérni az
érintettek együttműködési szándékát.
„Gyöngyös város sportélete a XIX. századtól napjainkig” című kiállítás sikeres
megrendezését követően az egyesületnek az célja, hogy kezdeményezze a
városvezetés felé az igen gazdag városi sportélet bemutatását és megörökítését.
E kiállítás alapja lehet egy Gyöngyös Városi Sportmúzeum kialakításának, hogy
így emléket állítson, példát mutasson a város lakosságának és az idelátogató
turistáknak.
Gyöngyös, 2016. március 1.
Fotók: Czímer Tamás

Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöksége

E felirat várta az érdeklődőket a kiállítás megnyitón 2016. március 1-jén 17.30 órakor a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési
Központban. Egyesületünk kilenc gyöngyösi tagjának szorgos előkészítő munkájával és a Mátra Művelődési Központ
dolgozóinak segítő együttműködésével a színvonalas kiállítással egy leendő sportmúzeum alapjait raktuk le.
Úgy az elnökség, mint a tagság körében igen jelentős létszámban
vannak, akik komoly versenysport múltat tudhatnak magukénak.
Felhívásunkra megmozdult a város sportéletének jelenében és
múltjában résztvevő sportolók illetve családtagjaik, örökösök.
Megkeresték az elnök urat, hogy a kiállításra sporteszközöket,
illetve relikviákat adjanak át. Voltak, akik igen távolról utaztak
Gyöngyösre, hogy hozzájáruljanak a rendezvény sikeréhez.
Voltak, akik dédszüleik, szüleik sporteszközeit ajánlották fel a
leendő sportmúzeumnak. Így máris a gyűjteményt gazdagítják az
1930-1940-es évek korabeli 2-3 méter közötti fából faragott
sílécek vassal, síbakancs, korcsolyakulccsal bakancsra erősíthető
acélkorcsolya, fából készített, - eredetileg bélhúrozású teniszütő, a „rakett” és számos relikvia, fotók és oklevelek. A
rendezvény helyszíne megtelt felnőttekkel és gyermekekkel.
Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz
A kiállítás megnyitó programja
Pierre de Coubertin: Óda a
"Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize!
A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet,
sporthoz
című
versével
követe vagy te a régen letűnt napoknak,
kezdődött, melyet a gyöngyösi
mikor ifjú örömben mosolygott még az ember
Mozaik Színkör vezetője Válik
s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok,
s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők.
István adott elő, majd Dr. Tatár
László
alpolgármester
úr
A szépség vagy te, Sport!
megnyitó
beszédében
a
a testeket te formálod nemessé,
elűzöl romboló vad szenvedélyeket,
támogatásáról biztosította az
acéllá edzel lankadatlanul.
egyesületünket
céljaink
Lábak, karok, törzsek összhangja és
a tetszetős ütem tőled való.
megvalósításában. A megnyitó
Bájt és erőt te fűzöl együvé,
beszéd után Dr. Jakabházyné
szilárddá és rugalmassá te tész.
Mező Mária asszony, a Magyar
Olimpiai Akadémia főtitkára mondott köszöntőt és méltatta a kiállítás
gazdagságát, az egyesület munkáját, elkötelezettségét az olimpiai mozgalom, a
sport népszerűsítésében. A köszöntő beszéd után Balázs Ernő, Gyöngyös Város
Barátainak Köre elnöke megköszönte azoknak a sportolóknak, illetve
családtagjaiknak, akik az igen becses sportrelikviákat, sporteszközöket
felajánlották, és azoknak az egyesületi tagoknak, akik berendezték a kiállítást.

Tisztesség vagy te, Sport!
Ha tőled jő, igaz kincs a dicséret,
mert csak derék munkával nyerhető.
A versengésnek görbe útjai
s hitvány fogások sorsa büntetés.
És megvetéssel sújtanák, akia
a pálmát álnok csellel küzdené ki.
A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fűző szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erőben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak
tőled, s más népek jellemét is éppúgy
megértik s nagyra tartják, hogyha te
tanítod őket túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye."
(Devecseri Gábor fordítása)
Fotó: Suha Péter
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A köszöntők után a Szőlőskert Nagyréde SC Vívó Szakosztály ifjú vívói bemutatót tartottak. A Szőlőskert Nagyréde
SC vívószakosztály 2014 novemberében alakult Nagyrédén. Jelenleg két helyszínen, Gyöngyösön az Arany János Általános
Iskola tornatermében, valamint Nagyrédén, a helyi sportcsarnokban tartanak edzéseket két fegyvernemben, karddal és tőrrel.
Az edzők Vályi Nagy Károly tanár és vívóedző, valamint Zödös Zsolt vívóedző. Céljuk a valamikor Gyöngyösön nagy
hagyományokkal rendelkező vívóélet fenntartása, a vívó versenysport népszerűsítése, Gyöngyös, Nagyréde, Heves megye
hírnevének növelése, a vívósport számára utánpótlás nevelés. Rendszeresen részt vesznek versenyzőik hazai és nemzetközi
edzőtáborokban, diákolimpián, régió bajnokságokon, kupakiírásos versenyeken. Kiemelkedő sportolóik mindkét
fegyvernemben sikereket értek el, arany, ezüst, és bronzérmesek, a magyar ranglista élmezőnyében vannak.
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Fotó:Balázs Ernő

Fotó:
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Borbándi Erik történész által átadott képek
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1925 - Somfay Elemér - magyar ezüstérmes olimpikon az atlétika ötpróba
sportágában - Gyöngyösön a városi sportpályán

1926.10.03.- Kerékpáros Szövetség 3 napos körversenye

A kiállítás megnyitóját nagy érdeklődés kísérte, mintegy 300 néző tekintette meg ezen a napon a bemutatott
sportrelikviákat és sporteszközöket.
A kiállításra átadott sporteszközöket és relikviák egy részét – megállapodás szerint - visszaadtuk a tulajdonosoknak,
akik ígéretet tettek arra, hogy a Gyöngyös Városi Sportmúzeum megvalósulása esetén véglegesen átadják a
nagyközönségnek bemutatásra.

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS
GYÖNGYÖSÖN ÉS
KÉZDIVÁSÁRHELYEN
1848. március 15-e a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, ez a nap minden korban a magyar szabadság jelképe
marad. Ezzel a nappal elkezdődött Magyarország szabadságért, függetlenségért vívott harca. A 12 pontban
megfogalmazott követelések egy elnyomott nemzet kiáltása volt a világ felé. Másfél év hit az egyenlőség, szabadság,
testvériség nevében összeforrasztotta a nemzetet. Sok névtelen illetve közösségek által emlékét mai napig ápoló hős
adta életét az eszméért.
Anyák, testvérek, gyermekek, hitvestársak és a közösség - ahonnan elindultak a hősi harcba - nem felejtett,
emléküknek tiszteletet ad a nyughelyüket felkeresve. Egyesületünk most nem rendezőként, de társszervezetként,
közhasznú egyesületként részt vett két város tiszteletadásán.
Egyesületünk a Gyöngyösön és testvérvárosában Kézdivásárhelyen lerótta tiszteletét a hősök emlékműve előtt.
Gyöngyösön már a jeles nap előtt kezdetét vette a megemlékezés. A Heves Megyei Védelmi Bizottság és az MTM Mátra
Múzeuma „Isten után legszebb és legszentebb név a honvéd-nevezet!” című, a Magyar Honvédség 168. évfordulójának
tiszteletére megrendezésre kerülő országos honvédelmi vándorkiállítás megnyitó ünnepségét tartotta 2016. március
11-én a Mátra Múzeumban. A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy cél a honvéd név becsületét, megbecsülését
visszaállítsák. 2016. március 15-én az ünnepségsorozat Bogdány József negyvennyolcas honvéd tizedes sírjának
megkoszorúzásával kezdődött. A megemlékezést rendezője Városszépítő és Védő Egyesület elnöke Báryné Dr. Gál Edit
beszédében megemlékezett a hős gyöngyösi -, az ismeretlen honvédekről. A résztvevő civil szervezetek Bogdány József
sírján koszorút helyeztek el, tisztelegve a hősök emlékének.
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Ezen a napon a városi ünnepségre gyülekeztek az Orczy
kastélyba az ünneplők, ahol az 1848-49-es szabadságharc igen
jelentős állomása előtt 1849. április 1-jén Görgey Artúr
főparancsnok haditanácsot tartott. Ezen a haditanácson itt
voltak a dicsőséges tavaszi hadjárat tábornokai: Aulich Lajos,
Damjanich János, Klapka György. Kossuth Lajos is a kastélyban
szállt meg a hadjáratot megelőző éjszakán. Ezen esemény
emlékére emléktáblát helyeztek el, ahol március 15-i városi
ünnepség során a megemlékezés koszorúit helyezik el az
intézmények, pártok, civil szervezetek, magánszemélyek. A
hideg, havas esős idő miatt a Könyves Kálmán téren
megtartandó városi ünnepség helyett a GYÖGYÖK Mátra
Művelődési Központban folytatódott Dr. Végh Attila
Az egyesület képviseletében koszorúzott
balról: Bedő Katalin, Bolyky József, Fucskó Istvánné
önkormányzati képviselő ünnepi beszédével. A Vak Bottyán
Fotó: Czímer Tamás
János Katolikus Középiskola és Kollégium diákjai„Föl a fejjel a
tettek mezejére polgártársnőim”című mű előadásával egy különleges megközelítésben - a nők helyzetén keresztül mutatták be a forradalmat.
Egyesületünk képviseletében Balázs Ernő elnök a városi
küldöttség egyik tagjaként részt vett Kézdivásárhely
március 15-i ünnepségsorozatán. Az erdélyi város és a
környező falvak lakói már napokkal előbb szorgosan
készültek a felvonulásra. A városban hagyományos
szónokversenyt, szavalóverseny tartottak. A győztesek
március 15-én a Gábor Áron téren beszédet, illetve
verset mondhattak. Egyesületünk társult tagja, a
Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete tagjainak szorgos keze
nyomán már februártól magyar, székely és
Kézdivásárhely város zászlói készültek egy egyesület
székhelyén. Napi 10 órát is dolgoztak, hogy
befejezhessék a munkát. Ezek a zászlók díszítették a
város Fő terét. (Fotó:Fülöp Magdolna)
A központi ünnepség 2016. március 15-én a Gábor Áron téren a város és a környező települések felvonulával kezdődött.
Ezelőtt pár évvel beszélgettünk egy eszterneki felvonulóval. Ő akkor azt mondta, hogy nem szervezésre jönnek felvonulni,
hanem spontán. Ki távol, ki közel, van aki éjjel két órakor elkezdi díszíteni a szekeret és lovakat friss zöld ággal, nemzeti
színű pántlikával, hogy időben Kézdivásárhelyre érjen a felvonulásra. Felvonult Kézdialmás, Gelence, Sásfalva, Lemhény
és a többi apró falvak lakói, de a legnagyobb sikert a Nyujtód, Ozsdola, Kézdiszentlélek, Kézdialmás, Gelence és
Kézdiszentkereszt képviseletében - zászlókkal felvonuló - ötven lovas aratta.

Fotó:Fülöp Magdolna

Fotó:Taierling Gyöngyvér
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6
Fotók:Tofán Levente

A felvonulás után Bokor Tibor Kézdivásárhely
polgármestere ünnepi köszöntőt mondott. majd a
szónokverseny győztese Molnár Balázs diákszónok
„Variációk egy március 15-re” című beszédét mondta el. A
beszéd lelkesítő, ugyanakkor egy 11. osztályos diák
szemszögéből megfogalmazott igen kemény kritika,
amikor azt mondta: „Legyünk végre őszinték magunkkal,
és valljuk be, ha 1848 Budapestje a mi attitűdünket
képviselte volna, talán nem lenne ünnepnap a mai”, utalva
itt az Erdélyben dúló, magyar pártok közötti harcra, ami
meggyengíti az összefogás erejét. (Pontos idézetek
forrása: www.hirmondo.ro)
Az ünnepi beszédet Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
mondta. Beszédének pontos idézete az ő lelkiségét jellemzi.
Így szólt az ünneplőkhöz: „Nem elzúgott forradalmak dalait
szeretném tovább énekelni, hanem új forradalmat
meghirdetni: a szeretet forradalmát. Ugyanis azt látom, hogy
megannyi törvény, előírás, szabályzat, regula kötözi meg az
ember kezét abban, hogy szeretettel lehessen embertársa
felé. Úgy vélem, valamilyen forradalmi lendület kellene
ahhoz, hogy a szeretet szabadon áradhasson Székelyföldön, a
Kárpát-medencében, mindenütt. Ha nem szabadítjuk fel
magunkat a szeretetre, városaink elsüllyednek a
szegénységben. A törvények arra kellene vezessenek
bennünket, hogy merjünk összefogni, segíteni, és jók lenni
szeretetben, békében Isten országát építeni. Fogjunk össze, és szabadítsuk fel magunkat a szeretetre, tudásra, a
becsületes emberhez való életre itt, Székelyföldön.” A továbbiakban a fiatalok elvándorlásáról beszélt.

Gyöngyös város küldöttsége fejet hajt a hősök tiszteletére

Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete fejet hajt a hősök tiszteletére
Fotók: Fülöp Magdolna

2016. március 15. Kézdivásárhely https://www.youtube.com/watch?v=ZrJvgj3JZfA
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2016. MÁRCIUS 24.
GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÖNTÉSE
Későn este lett vége 2016. március 24-én Gyöngyösön a Képviselő- testületi ülésnek. Nyolc óra után csörgött az elnök
telefonja. Mai napig beleborzong, ha visszaemlékezik arra, amikor megtudta, hogy Gyöngyös Város Barátainak Köre
megkapta a Képviselő–testülettől a város legrangosabb díját a Pro Civitate kitüntetést! Még azon a napon értesítette
az elnökség tagjait és a tagságot, megköszönve mindenkinek azt az önzetlen munkát, aminek eredményeként ezt a
magas kitüntetést megkapta az egyesület!
A kitüntetésről a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet II. fejezete rendelkezik:
„II. fejezet
„Pro Civitate” kitüntetés
1. §
(1) Gyöngyös Város Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, valamint
közösségek iránti méltó tisztelet elismeréseként „PRO CIVITATE” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.
(2) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén Gyöngyös Város Díszpolgára. Ezen megnevezést a kitüntetett neve
feletti sorban a „Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett almanachba fel kell tüntetni.
2. §
Gyöngyös Város Önkormányzata az általa alapított legrangosabb kitüntetés adományozásával ismeri el különösen
azon személyek és közösségek érdemeit:
a) akik Gyöngyös város fejlesztéséért több éven keresztül kiemelkedően dolgoztak, értékteremtésükkel gazdagították
a várost, kiérdemelve ezzel a város lakosságának megbecsülését, tiszteletét és szeretetét,
b) akik kimagasló munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város jelentős fejlődéséhez, hírnevének
öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez – elismerést szerezve ezáltal országosan és nemzetközi viszonylatban is,
c) akik a város és testvérvárosai közötti szerteágazó kapcsolatok elmélyítésén fáradoztak - elősegítve ezzel azt is,
hogy a magyarság az európai közösség minél értékesebb tagjává váljon,
d) akik a békét, a kultúrát, a demokráciát és az emberiség egyetemes értékeinek gyarapítását tiszteletreméltóan
szolgálták,
e) akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak Gyöngyös épített és természeti
környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez,
helyreállításához,
f)

akik személyes vagy társasági vagyonuk befektetésével a városban ipart telepítettek, szolgáltatást fejlesztettek,
munkahelyeket teremtettek.

3. §
(1) A „Pro Civitate” kitüntetésből közösségek részére legfeljebb évente egy, egyének részére évente legfeljebb kettő
adományozható.
(2) A javaslatokat minden év március 1. napjáig kell a Polgármesterhez eljuttatni.
(3)

A kitüntetés adományozásának időpontja minden évben a Pünkösd előtti vasárnap, a városi kiváltságot
adományozó oklevél eredeti szövege szerint: “az Úr mennybemenete-lének napja”.

4. §
(1) A kitüntetés adományozása során a „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert csoportok részére emlékplakett, oklevél,
egyének részére aranygyűrű, oklevél és mindkét elismeréssel pénzjutalom jár.
(2) Az emlékplakett és a gyűrű művészi kivitelben készül, amelyen a “Pro Civitate” felirat és Gyöngyös címere látható.
(3) A közösségek részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 500 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft
pénzjutalom jár.
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(4) A „Pro Civitate” egyéni kitüntetés külföldi állampolgárnak is adományozható.
(5) A „Pro Civitate” kitüntetésben részesülő egyéneket és közösségeket, a 4.§ (2) bekezdés szerinti tartalommal, a
„Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett díszes almanachba kell bejegyezni.
5. §
(1) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyént (Gyöngyös Város Díszpolgárát) és közösséget a város
megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.
(2) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén és a közösség nevében annak mindenkori vezetője
-

jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló jelentősebb ünnepségek
és rendezvények állandó meghívottja,
felkérhető a Gyöngyös Várost képviselő delegációk résztvevőjének.”
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Tagjainkról
Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.
Nagy érdeklődés kísérte a gyöngyösi származású Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna
főiskolai tanár, kultúrtörténész 2016. március 4-én - A hidak és kapaszkodók című
előadássorozaton belül - megtartott „A kultúrák és meggyőződések - avagy a párbeszéd
fontossága” című előadását Gyöngyösön.
Zsuzsanna aktív résztvevője, magyarországi képviselője a Strasbourgi GERFEC szervezetnek.
Mondanivalója is széles látókörű tapasztalatokkal van megalapozva.
"Monologizáló világunkban a dialógus szükségessége elengedhetetlen, ha nem a háborúkban
fejlődő Magyarországot, Európát akarjuk építeni. A Lisszaboni Szerződés két fontos dologra
fókuszál: az általános műveltség és a párbeszéd fontosságára!”
Ezt a rövid tartalomismertetőt maga az előadó mondta az előadás előtt a GYÖNGYÖK Mátra
Művelődési Központ igazgatónőjének Dr. Birnbaumné Pintér Mária asszonynak.
Beszélgetésünk során azt is elmondta, hogy munkája során nap, mint nap tapasztalja, hogy
nagy a hiány a társadalmakban a bizalmat illetően. A bizalom pedig kizárólag olyan párbeszéd
által tud kialakulni, amely során a különbségek megértésére és meghallgatásra találnak.
Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna egyesületünk egyik alapító tagja, tősgyökeres gyöngyösi családba született
1951-ben. 1970-ben a Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett. Magyar nyelv és irodalom szakos tanári, valamint
népművelési végzettséget 1977-ben szerzett Debrecenben, a KLTE Bölcsészettudományi Karán. Ezt követően számos
módon bővítette tudását: 1984: Budapesti Műszaki Egyetem – művelődéstörténeti továbbképzés; 1992: Bécsi Egyetem
Neveléstudományi Tanszék – Pluralista Pedagógia – továbbképzés; 1994-1996: Felsőoktatási intézmények irányítása:
holland–magyar menedzsment, Budapest–Amsterdam–Breda. 1996-ban az ELTÉ-n kultúraelméletből dr. univ.
fokozatot, majd 2005-ben neveléstudományból PhD fokozatot szerzett. 1993 és 1999 között az Apor Vilmos Katolikus
Főiskolán tanszékvezető, főigazgató-helyettes, 2005-től tanszékvezető főiskolai tanár. 2005-2006-ban a Zsigmond
Király Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs Intézet tanszékvezető főiskolai tanára. Egy fiúgyermek
édesanyja. Tagja több nemzetközi tudományos bizottságnak, többek között az IUFM- Académie de Créteil, Párizs,
Külügyi Kapcsolatok Bizottsága, a LAMAP magyarországi képviselője, 1994-től a GERFEC* – strasbourgi pedagógiai
kutató-oktató team tagja. Vendégoktató a Sorbonne doktori iskolájában, valamint előadó és kerekasztal-hozzászóló volt
2005-ben a párizsi világkonferencián, továbbá a Francia Tudományos Akadémián, a Svéd Tudományos Akadémián stb.
Tudományos munkásságát számos publikáció, kutatás fémjelzi. A GERFEC magyarországi képviselettel a mai napig igen
nagy az elfoglaltsága, ezen kívül a Corvinus Egyetem konferenciáján előadást tart, a Francia Intézet - Ösztöndíjasok
Egyesületével nemzetközi konferenciákat szervez, előadásokat tart, amelyek elektronikus könyv formában is
olvashatók. Rövidesen olvasható lesz az elektronikus sajtóban Báthory- Brassai Konferencia anyaga, mely az Óbudai
Egyetemen a plenáris szekció előadásán hangzott el. Képzőművészeti kiállításokat nyit meg, mint művelődéstörténész
és a kiállítás kurátora Vácon, Verőcén, Budapesten. Keresztény és világi irodalmi sajtóban rendszeren megjelennek
írásai. A Tempus Közalapítvány Iroda egyik szakértője, aki bírálatokat ír az EU-s projektjeikről.
Zsuzsanna lelkiségét már gyermekkorában meghatározta a klasszikus műveltségre alapozott keresztény neveltetése.
Keresztény emberi értékekkel felvértezve harcol a nemzetek, vallások közötti megbékélésért, toleranciáért a tudás
szelíd fegyvereivel: szavaival és írásaival.
A gyöngyösi előadása előtt olvastam egy írását a - közösség a keresztény kultúráért és közéletért indított - MAGYARHON-LAP online felületen. Véleményem szerint, ha valaki nem hallgatta meg a gyöngyösi előadást, akkor annak
szellemiségéről az alábbi írás alapján képet kap:
„HÍDÉPÍTÉS
Kultúrák közötti JÓINDULATÚ – PÁRBESZÉD segítségével lehetne hidat építeni az emberek között.
Ez a tapasztalatom a GERFEC-kel való 30 éves együttműködésre alapul.
Ez a csapat a nevelés- oktatás-kutatás területén működik és az európai országokban a kultúrák és diszciplínák, nyelvek
közötti párbeszéd-pedagógiát alkalmazva próbálja az életkultúráját, a mindennapi békés egymás mellett élést
megvalósítani. Mindezekhez kevés az oktatás és a kutatás. A nevelés az, ami megmarad. Einstein így fogalmaz:”A
neveltetetés, az ami megmarad az embernek, még ha el is felejt mindent, amit az iskolában tanult.” Einsteint
megkérdezték, hogy milyen fegyverekkel fogják a 3. világháborút vívni? Válasza: „Azt nem tudom, hogy milyen
fegyverekkel harcolnak majd a 3. világháborúban, de azt tudom, hogy a 4. világháborúban kövekkel és botokkal.”
Mindezeket megelőzhetnénk, ha Európa egyik atyjának halálos ágyán kijelentett mondatát megszívlelnénk. Jean
Monnet az alábbiakat mondta: „Ha újra kezdhetném a kultúrával kezdeném.” Nem civilizációt mondott, kultúrát!”
*GERFEC (Groupement Européen pour la Recherche et la Formation des Enseignants Chrétiens Croyants et de toutes Convictions)
A GERFEC egy 1979-ben létrejött európai szakértői csoport, melynek célja a kultúrák közötti nyitottság megteremtése az oktatásban. A kultúrák közötti
párbeszédre, a multikulturális nevelésre koncentrál, melyet különböző konferenciák, szemináriumok szervezésével segít elő. Célja, előmozdítani a népek
közötti valódi multikulturális párbeszéd kialakulását, a szolidaritást, és létrehozni egy élhetőbb, humánusabb XXI. századot. A GERFEC Tanács jelenleg 14
ország részvételével működik, köztük Magyarországéval.
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„Mi a kultúra? Létezik több száz meghatározás. Mi az életkultúrát igyekszünk megvalósítani az-az, hogy a kultúra
mindaz, ami élni segíti az embert, békességben.
Kornis Gyula A tudomány szociológiája című munkájában írt erről. Az emberi élet humán-erőforrás stratégiája lehetne
az, ahogyan ő a kultúrát értelmezte. Az ő nyomán, mint a GERFEC magyarországi képviselője is úgy látom, hogy a
kultúra, egy olyan torta, melyet hét egyforma szeletre osztanak: a tudomány, a művészet, a vallás, az erkölcs, a
gazdaság, a jog és a politika.
Európa identifikációjának revitalizálására lenne szükség, mégpedig oly módon, ahogy a GERFEC egyik alapítója Gilbert
Caffin kultúraelméleti és gyakorlati szakember is fogalmazott: Négy fogalomra kellene fókuszálni a különféle kultúrák
közötti jóindulatú párbeszédben: az emlékezet, a harmónia, a nagylelkűség, a szellemiség területeire, ahol konszenzusig
és ne csak kompromisszumig jussunk el, hogy megtanulhassuk nem csupán elméletben, hanem a gyakorlatban is
alkalmazni mindazt, amit Jacques Delors:„Az oktatás rejtett kincs” című UNESCO Bizottságával összeállított a nevelésoktatás területének négy alappilléreként, a XXI. századra vonatkoztatott. Ezek szerint a feladatunk a következő:
Megtanulni megismerni,
Megtanulni dolgozni,
Megtanulni együtt élni másokkal,Megtanulni élni.
Ezzel lehetne MODUS VIVENDIRE törekedni és PACEM IN TERRIST teremteni! Ilyen képzéseket, tapasztalatokat
élményeket kellene sugározni ….
Paul Valéry egyszer azt írta: „Azért szeretem Leonardo Da Vincit, mert Ő képes volt meglátni a szakadékban is a hidat!”
Leonardo Da Vinci a középkor végén a reneszánsz elején élt igazi polihisztor volt. Ma már utópia lenne, ha
polihisztorokat kívánnánk nevelni. De az ideák megvalósítására legalább törekedni kell. Ehhez békés egymás mellett
élésre van szükségünk. Ma új reneszánsz korszak hajnalán vagyunk. Minden bajunk ellenére reménykedem. Ideák
nélkül nem megy. A kultúrák közötti művelt és jóindulatú párbeszédre képes nemzedékkel lehetne hidat építeni az
emberek között… ! A felsőoktatás reformjával kezdeném.”

Életrajzi adatok forrása: Gyöngyös Város Barátaink Köre - Almanach 2009.

Felhívás
Felhívjuk a figyelmeteket Gyöngyös város önkormányzata által - havonta - kiadott GYÖNGYÖSI ÚJSÁG online
elérhetőségére: http://www.gyongyos.hu/media/225-gyongyosi-ujsag
A szép kivitelű GYÖNGYÖSI ÚJSÁG a városban történt, illetve történő eseményekről tájékoztat, többek között
egyesületünk közhasznú tevékenységéről is.

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