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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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2016. ÁPRILIS 2. – BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS
Közhasznú egyesületünk 2015. évi beszámoló közgyűlésének helyszíne a Pátzay János Katolikus Zeneiskola koncertterme
volt. A szavazásra jogosult 170 fős tagságból kiértesítés ellenére csak 47 fő jelent meg, így a közgyűlés nem volt
szavazóképes. A határozatképtelenség miatt az elnök új közgyűlési időpontot tűzött ki ugyanaz napra.
A beszámoló közgyűlés tényleges megkezdése előtt egy perces néma felállással emlékeztek meg a jelenlévők Dr. Csépe
Györgyről, egyesületünk elnökségének tagjáról, a Sportszekció vezetőjéről, aki 2015. júliusában hunyt el.
A közgyűlés megkezdésekor a tagság megválasztotta Fucskó Istvánnét levezető elnöknek, Daru Gábornét
jegyzőkönyvvezetőnek, és Bedő Katalint jegyzőkönyv hitelesítőnek.
„1/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés levezető elnöknek Fucskó Istvánnét, jegyzőkönyv vezetőnek Daru Gábornét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő
Katalint megválasztja.
2/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés a megtárgyalandó napirendi pontokat egyhangúan elfogadja:
1. Beszámoló a 2015. évi programokról – Előadó: Balázs Ernő elnök
2. 2015. évi mérleg, eredmény kimutatás, közhasznúsági melléklet – Előadó: Tihanyiné Bárnai Ildikó könyvelő
3. A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója – Előadó: Végh Istvánné a Felügyelő Bizottság elnöke.
4. A 2016. évi munkaterv és költségvetési javaslat – Előadó: Balázs Ernő elnök
5. Egyebek
3/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az Egyesület 2015. évi beszámolóját egyhangúan elfogadja.
4/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az Egyesület 2015. évi mérlegét, eredmény kimutatását és közhasznúsági mellékletét egyhangúan elfogadja.
5/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2015. évre vonatkozó beszámolóját egyhangúan elfogadja.
6/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés a jegyzőkönyvben rögzített kiegészítéssel együtt az Egyesület 2016. évi munkatervét egyhangúan elfogadja.
7/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az Egyesület 2016. évtől érvényes éves tagdíjának összegét 3000 Ft/fő/év összegben egyhangúan elfogadja.
8//2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az alábbiak szerint döntött tagsági jogviszony felmondása, tagnyilvántartásból való törlés ügyében*:
1. Szendrei László**
igen: 46 fő, nem: 0, tartózkodott: 1 fő
2. Dr. Stholmeier Marianna
igen: 46 fő, nem: 0, tartózkodott: 1 fő
3. Zeltner Imréné
igen: 46 fő, nem: 0, tartózkodott: 1 fő
4. Molnár Pál
igen: 47 fő, nem: 0, tartózkodott: 0 fő
5. Molnár Pálné
igen: 47 fő, nem: 0, tartózkodott: 0 fő
6. Farkas Gábor
igen: 46 fő, nem: 1, tartózkodott: 0 fő
7. Farkas Sándor
igen: 47 fő, nem: 0, tartózkodott: 0 fő
8. Szajáliné Dr. Salomvári Erzsébet igen: 47 fő, nem: 0, tartózkodott: 0 fő
9. Bordás Béláné
igen: 47 fő, nem: 0, tartózkodott: 0 fő
9/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés az Egyesület 2016. évi költségvetését egyhangú szavazattal elfogadja.
10/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat társult tagként történő felvételét egyhangú szavazattal elfogadja, egyben
felhatalmazza Balázs Ernő elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.
11/2016.04.02. K. számú határozat
A közgyűlés Kiss Antal tagtársunkat egyhangú szavazattal tiszteletbeli taggá választja.”
A közgyűlés végén az elnök által megismételt, az egyesület POR CIVITATE – kitüntetésének bejelentését megerősítve, Dr.
Tatár László alpolgármester úr kiemelte a kitüntetés jelentőségét, az egyesület tevékenységének város életében betöltött
kiemelkedő szerepét.
*Tagdíj nem fizetése miatt. **Név kitakarása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
értelmében.
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2016. április 8. - AMIT A ZENÉRŐL TUDNI KELL
A BÉCSI KLASSZICIZMUS
Ez évben folytatjuk a négy részből álló zenei kuriózumnak számító „Amit a zenéről tudni kell” című
előadássorozatot. Mint azt már az előző években is írtuk, 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. A rendezvényt
2016. április 8-án a Pátzay János Katolikus Zeneiskola hangversenytermében tartottuk meg.
Céljaink megvalósulni látszanak, az ez évi rendezvénysorozat telt házzal indult. Az előadás a bécsi
klasszicizmus zenei világát mutatta be a társművészetek – építészet, képzőművészet – érintésével.
Bolyky József zenetanár és karnagy szenvedélyes, és magával ragadó előadása átrepített
bennünket erre a két órácskára több mint 260 évet. A gondos összeállítás egy gazdag zenei
korszakba engedett betekinteni. A XVIII. században új filozófiai hatott Európára, a felvilágosodás
szelleme, ami az emberi értelem és világosság eszméjét hirdette, és alapgondolata egyike a szellem
szabadsága. Ez az eszmeiség hatott a zenei életben is, amikor a művészek alkotói szabadságukat
gúzsba kötő munkaadóval kötött hűbér viszonyokat véglegesen megszüntették. A művészek
életében egyre nagyobb szerepet kaptak a gazdag, magas rangú mecénások. A zenében klasszikus
korszaknak az 1750- és 1820 közötti időszakot
tekinthetjük. E kor jeles képviselői Bécsben
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven életrajzát és műveit ismerhettük
meg, valamint a társművészetek vonatkozásával
kivetítőn bemutatásra kerültek a klasszicizmus
építészeti és képzőművészeti remekei:BécsEszterházy palota, az egykori császári palota.
Ferenczy István szobrászt és műveit, Barabás
Miklós id. Markó Károly, F. Goya festőket és
műveiket. Gépi zene lejátszással Haydn műve a
„Búcsú”, vagy „Abschied” csendült fel az OsztrákJoseph Haydn
Wolfgang A. Mozart
Ludvig van Beethoven
Magyar Haydn Filharmonikusok előadásában,
(1732 - 1809.)
( 1756,- 1791. )
(177O. - 1827.)
Fischer Ádám vezényletével. A szimfónia befejező
részéről a kivetítőn megtekinthettük a partitúrát.
Erre a rendezvényre is a Zeneiskola kiváló tanárait kértük fel a
művek élőzenei bemutatására.
Elsőként Haydn: Trio All’ ungherese című művét hallhattuk Matinné
Szabó Katalin hegedű-, Négyesi Ibolya gordonka-, Butykáné Bágyi
Judit zongora előadásában.(„Trio = amikor három különböző
hangszeres játszik egy művet: itt hegedű-gordonka- zongora. All’
Ungerese=magyaros, vagy cigány rondónak is fordítják ezt a tételt.)
Az Eszterházyak révén találkozott J. Haydn magyar muzsikusokkal,
cigányzenészekkel is, és az általuk játszott zene hatott az Ő
zeneszerzői munkásságára is. Az eredeti mű erre a három
hangszerre íródott, később ún. átiratot is készítettek belőle, pl. csak
zongoradarabként. Híres, sokat játszott mű.”
Egy különös, magyar szimfonikus zenekar történetét ismerhette
meg a közönség a Bolyky tanár úr előadásában, az 1956-os
forradalom után
emigrált
magyar
zenészek
által
Ausztriában létrehozott Philharmonia Hungarica zenekar volt. Az
1956 decemberében alakult zenekar nagy nemzetközi erkölcsi és
anyagi támogatást kapott. Erkölcsi támogatásként a kor nagy
művésze Yehudi Menuhin is több szólófellépést vállalt a
zenekarral. Európai és amerikai turnéjuk óriási siker volt, csak
Magyarország nem fogadta a zenekart. A Philharmonia Hungarica
zenekar játszotta egyedül a világon hanglemezre J. Haydn összes
szimfóniáját, mind a 103-t, Doráti Antal vezényletével. Az
elbeszélésből ismerhettük meg a zenekar tiszteletbeli elnöke
Doráti Antal világhírű emigráns karmester életét. Doráti Antal
munkásságában
egész életére hatással volt Bartók Béla
zongoraművészete és emberi magatartása.
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Rövid bevezető után digitális eszközzel lejátszásra
került W. A. Mozart: d-moll zongoraversenye a
Salzburgi Kamarazenekar előadásában Mitsuko Uchida
vezényletével, majd CD-ről felcsendült Miklósa Erika
csodálatos előadásában W. A. Mozart: Varázsfuvola
című művéből az Éj királynő áriája. „Mozart utolsókén
írta a VARÁZSFUVOLA című operáját, melynek női
szoprán szereplője az ÉJ KIRÁLYNŐJE. Miklósa Erika
ezzel a szereppel vált világhírű előadóvá, s ezt a
szerepet a világ szinte összes nagy Operaházában
sikerrel énekelte.”
Fotó: Wolfgang Amadeus Mozart életrajzának ismertetése után a
zeneszerző
Rondo című művét Kévés Tünde ( fuvola)
és
Hermanovszky Csilla (zongora) adták elő

Felcsendült MOZART Requiem (Gyászmise) című művéből a LACRIMOSA tételt Herbert von Karajan vezényletével a
Berlini Filharmonikusok ének és zenekarának előadásában.
A művet közvetítők útján Walsegg von Stuppach gróf rendelte - valószínűleg, hogy sajátjaként mutathassa be -, de Mozart
nem tudta befejezni. Életének utolsó napjaiban már túl beteg volt ahhoz, hogy dolgozzon rajta. „Süssmayer nevű segítője,
muzsikus barátja is dolgozott a mű befejezésén, a megírt vázlatok alapján. ” Szövege: „Könnyel árad ama nagy nap,
hamvukból, ha föltámadnak. Uram adj nekik jó véget! Kegyes Jézus kérünk Téged, add meg nekik a békességet. Amen.” A
következő előadás a romantikáról szól, abban a korban G. Verdi is írt Requiemet, annak is gyönyörű a Lacrimosa tétele.”
a harmadik bécsi klasszikus Ludwig van Beethoven életrajzának ismertetése közben a
kivetítőn láthattuk a Beethoven portrét, ami Budapesten a XII. kerületi Beethoven
utcában található. A portré alkotója Csontos László.
Felcsendült Butykáné Bágyi Judit előadásában L. van Beethoven: Für Elise című műve.
A zeneszerző, aki soha nem kötelezte el magát hűbérszerződéssel, alkotó szabadságát
kimeríthette, de teste próbára tette. Szenvedélyes, érzelmes természete inspirálta
alkotói tevékenységét. Ám az 1790-es években egy erdei sétája során észrevette, hogy
nem hallja meg a furulya hangját. A hallásának elvesztése előbb depresszióba ejtette,
de közben lelke az életért kiáltott, és művei életszeretetről tanúskodnak. Wiener
Philharmoniker (Bécsi Filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényeltével meghallgathattuk a IX. szimfónia
IV. tételét az „Örömódát”. Még 2O évig dirigált, 12 évig zongorázott. Halála előtti években hallásának romlása lelkileg
teljesen összetörte, életmódjából adódó betegség miatt hosszú szenvedés után halt meg.

Fotók: Bolyky Emese. Forrás: Az idézet szöveg Bolyky József előadásából részlet
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2016. április 20.- Fiatal gyöngyösi tehetség bemutatkozása
Kiállítás a Pincegalériába
2014. évben elkezdtük az Aranyecset Művészetek Támogatásáért Alapítvánnyal közös együttműködésben, hogy lehetőséget
adunk minden évben egy fiatal gyöngyösi tehetség bemutatkozására. Ebben az évben egyesületünk tagja, Fiser Józsefné népi
iparművész fiatal tanítványainak – Belkovics Tünde tojásfestő, Csiki Tünde és Verebélyi Balázs hímzőknek - adtunk
lehetőséget a nagyközönség előtti bemutatkozásra.
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2016. április 23-24. Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 66. vándorgyűlése
Szombathely
Fotók:Róth Tamás illetve internet
Szombathelyen rendezték meg a MOA 66. vándorgyűlését, ahol - mint tagszervezet - képviseltük az egyesületet. Mint a MOA
alapszabálya is rögzíti, a szervezet olimpiai körei különböző helyszínen rendezik meg a vándorgyűléseiket, ahol
bemutatkozik a találkozót rendező olimpiai kör, és a vendéglátó település. A vándorgyűlések állandó meghívottjai az ország sportlegendái, olimpiai bajnokai. A szombathelyi
találkozón ott volt a kétszeres olimpiai bajnok
tőrvívó, a Nemzet Sportolója Dr. Ságiné Rejtő Ildikó
és bajnoktársnői közül Sákovicsné Dömölky Lídia,
valamint az öttusázó olimpiai bajnok, a MOB
sportigazgatója Fábián László, az ezüstérmes
kézilabdázó Farkas Ágnes és a tőrvívó Bóbis Ildikó,
valamint a bronzérmes kenus Mohácsi Ferenc. A
tanácskozás fő témája a Riói olimpiai felkészülés, a
játékok helyszínei, a csapatok létszáma stb. Erről
Fábián László, az olimpia csapat vezetője tartott
előadást. A vándorgyűlést vendégül látó Szombathely
város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és
beszámolt a város sportéletéről. Büszkén számolt be
arról, hogy több szombathelyi sportoló jutott ki az
Balról.Dr. Tóthné Juhász Katalin,,Sákovicsné Dömölky Lídia, Mohácsi Ferenc,
Bóbis Ildikó
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olimpiákra, a legutóbb a londoni olimpián aranyérmes Pars Krisztián. A város
első embere megemlékezett az ez év április hónapban elhunyt Szarka Zoltán
olimpiai bajnok labdarúgó, kapus, edzőről, Szombathely díszpolgáráról. A
Magyar Olimpia és Sportmúzeum igazgatója „Magyar olimpizmus előzményei
Magyarországon” című előadásában elmondta, hogy hazánkban már 1489-ben s
fellehetők voltak az ókori olimpiai játékokra utalások. A Halmay Zoltán Olimpiai
Hagyományőrző Egyesület alelnöke két vasi olimpikonnal Farkas Ágnes olimpiai
és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kézilabdázóval és Németh „Nyiba”
Sándor olimpiai, világ- és Európa-bajnok szabadfogású birkózó, költő és
zeneszerzővel beszélgetett. A két korosztály és két sportág jeles képviselőjének
bemutatkozása két színes egyéniség sportpályafutásába és magánéletben
engedett betekintést. Farkas Ági a kézilabda sport világklasszisaként van
számon tartva. A sportoló 1973-ban született, sportpályafutását Budapesten
kezdte a az Építők SC-nél 1983-ban, majd egy évig Budapesti Spartacus SC
játékosa lett. 1993-ban az FTC–beigazolt. Az 1994-es Európa-bajnokságon
negyedik volt, és 48 góllal gólkirálya lett. 1995-ben a világbajnokságon
ezüstérmet szerzett. Pályája csúcsán 1996- ban a Viborg elleni dániai BL
csoportmérkőzésen olyan súlyos bokasérülést szenvedett, hogy műteni kellett
Farkas Ági
Németh Nyiba Sándor
volna, ezért az atlantai olimpián nem vehetett részt. Felépülése után Dortmundhoz igazolt, ahol német kupagyőztes
lett.1997-19999-ig idegen színekben ismét sikert sikerre halmozott, majd 1999-ben visszatért Magyarországra és a
Dunaferr játékosa lett. 2000-ben újra a Ferencvároshoz igazol, és ugyanebben az évben a Sydney olimpián második, az
Európa-bajnokságon első helyezést ért el.2001-ben a BL döntős játékával az év magyar játékosa lett, 2002-ben EB
gólkirálya volt. 2002-ben megint az év legjobb magyar kézilabdázójának választották. 2004-ben átigazolt az FTC-től egy
dániai csapathoz. A londoni olimpián ötödik volt, az EB-t már lemondta, mert nem érezte felkészültnek magát. 2005-ben
bejelentette visszavonulását, aminek személyes oka – családtervezés – volt. Férjével 2011-ben Kőszegre költöztek. 2015ben pályázott a Magyar Kézilabda Szövetség elnöki posztjára, de nem nyerte meg. Így lett vasi olimpikon Farkas Ági.
Német Nyiba Sándor egy különleges személyiség, aki küzdősportban az egyik legmarkánsabb versenysportot űzte, és ma is
annak rokon sporttevékenységével foglalkozik, ugyanakkor gyermekkora óta verseket ír, ma már jegyzett költő és
zeneszerző. A birkózó pályafutása 1972-ben kezdődött a győri Dózsában, majd 3 év múlva a Csepel SC-be igazolt. A sport és a
zene határozta meg gyerekkorát1970-től a METEOR együttesben játszott, kikkel kétszer nyert zenekari fesztivált. Katonai
szolgálata alatt a Budapesti Honvád Sportegyesülethez szerződött és 26 alkalommal vett részt világversenyeken versenyzőként
vagy edzőként. 1986-ban a volt NSZK-ba szerződött szabadfogású birkózó csapat edzőjeként tevékenykedett. 1989-től a Magyar
Szabadfogású Birkózó válogatott szövetségi kapitánya, majd vezető edzője lett. A Magyar Birkózó Szövetség felkérésére
„Szabadfogású birkózó technikák” címmel háromrészes oktatófilmet készített, majd a „Mágikus technikák”, „Bajnokok
arzenálja”, „Birkózás szabad és kötöttfogásban”, „Speciális birkózó erő, állóképesség fejlesztése” című oktatófilmeket. Az
oktatófilmeket a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) is megvásárolta és száz országba juttatta el. 1992-től spotvezetőként
tevékenykedett, majd 1996-tól a Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézet levelező tagozatán edzői szakon, illetve az
oktató képzésben birkózáselméletet és gyakorlatot tanít a mai napig.
A beszélgetéseket követően a következő vándorgyűlés vendéglátója Újpest jegyzője Dr. Tahon Róbert jelentette be a 67.-ik
vándorgyűlés időpontját és helyét.

2016.április 30- 31. - Szarvas Város Barátainak Köre és egyesületünk
együttműködésének 10 éves évfordulóját ünnepeltük Szarvason
Társult tagszervezetünkkel, SZARVAS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE-vel ebben az évben ünnepeljük 10 éves
együttműködésünket. Kelemen Márta tagtársunk jóvoltából egyesületünk 44 fős küldöttsége – a közgyűlésen bejelentett
felajánlásnak megfelelően – ingyenesen utazott a kétnapos programra, Szarvasra. Az első napon, április 30-án a szarvasi
barátaink tisztújító közgyűlésének utolsó előtti napirendi pontjaként megerősítettük írásban a két közhasznú egyesület
együttműködését ünnepélyes keretek között. Ebből az ünnepélyes alkalomból Debrei Éva festőművésztől vásárolt
gyöngyösi témájú festményt adtuk át SZARVAS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE –nek. Az ünnepi esemény fényét emelte, hogy
Kelemen Márta előadásában elhangzott Dr. Fülöp Lajos – egyesületünk örökös tiszteletbeli elnökének-„Gyöngyös” című
verse, majd vidám komédiával ajándékozta meg a vendéglátókat egyesületünk küldöttsége. A Kulturális Szekció Amatőr
Színjátszó Csoportja - Dr. Dezső István vendégszereplésével, Kelemen Márta főszereplésével - előadta a„Lónak vélt
menyasszony” című komédiát. A nagysikerű előadás után a vendéglátó barátaink saját készítésű gulyással kínáltak. A szép
este után szállásunkra mentünk a főiskola kollégiumába, amely Dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár asszony
jóvoltából – a közgyűlésen bejelentettek szerint – az egyesület tagjainak ingyenes volt. Vasárnap SzarvasBékésszentandrási Holt-Körösön hajóval jutottunk el a gazdag természeti ritkaságokat bemutató Szarvasi Arborétumhoz,
ahol a város nevezetességeit Dr. Molitorisz Pál – Szarvas Város Barátainak Köre elnökségének tagja – mutatta be, majd a
Szarvas Város Barátainak Köréhez csatlakoztunk a Szarvasi Erzsébet-ligetben és bekapcsolódunk a városi majálisba.
Köszönjük MOÁ-nak, Dr. Jakabházyné Mező Máriának és Kelemen Mártának a nagylelkű felajánlást, és Szarvas Város
Barátainak Köre tagságának, hogy felejthetetlenné tették a két napot a kedves fogadtatással és vendéglátással.
Az alábbiakban, képgalériánkban bemutatjuk a rendezvény főbb mozzanatait.
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KÉPGALÉRIA

Fotók:Vincze József

7
Szarvas Város Barátainak Köre székhelye előtt

Dr. Dezső István és Balázs Ernő emlékezik

Kituljak László és Rafaj János főz a csapatnak

Balázs Ernő elnök átadja a gyöngyösi vendégek
ajándékát

Dr. Fülöp Lajos: Gyöngyös című versével
köszöntjük Szarvas Város Barátainak Körét

A vendégek és vendéglátók egy csoportja

A Holt-Kőrösön hajóval a Szarvasi Arborétumba látogatunk

A Szarvasi Arborétumba Dr. Molitorisz Pál kalauzolt

Szarvasi Mini Magyarország

A Szarvasi Vízi Színház és nézőtér
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Bolza kastély előtt

Tessedik Sámuel Múzeum előtt, mellette a Tessedik által építtetett evangélikus templom található

A szarvasi Erzsébet-ligetben a városi majálison Szarvas Város Barátainak Köre tagjaival

Egy kis játék, egy kis „sport”

Szenes János, az Önkormányzat TV műsorvezetője, újságíró, a
Szarvasi 7 hetilap tulajdonosának előadását hallhattuk

Babák Mihály Szarvas város polgármestere is ellátogatott a sátorhoz
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2016. május 6-8-ig
KÉZDIVÁSÁRHELYI NŐK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI
LÁTOGATÁSA GYÖNGYÖSÖN
Fotók:Fucskó István

Gyöngyös város testvérvárosának, Kézdivásárhelynek meghatározó civil
szervezetét, egyesületünk tagszervezetét meghívtuk GYÖNGYÖS VÁROS
NAPJÁRA és ezen belül a XIX. századi piac rendezvényünkre, hogy ünnepeljenek
velünk ezen a szép napon! A meghívásunkat elfogadták, az egyesületük
képviseletében nyolc fő megtisztelt látogatásával és részt vettek a város 9
ünnepén anyáiktól örökölt székely ruhájukban.
Május 6-án pénteken, egyesületünk kis csoportja hagyományosan kaláccsal és
mátraaljai borral várta a hosszú, fárasztó útról érkezőket a Török Ignác utcai
PINCEGALÉRIA udvarán, megterített asztalok mellett!
Az elkövetkezendő három napra egyesületünk gazdag programot tervezett erdélyi barátainknak és képes beszámolónkban
ennek részesei lehettek, kedves olvasó!

A türelmetlenül várakozó vendéglátók egy csoportja

Az elnök köszönti a vendégeket

Erdélyi barátainkkal

Megosztva erőinket, a szombati napon Hollókőre indult egyesületünk tagjai közül egy kis csapat az erdélyi barátainkkal,
miközben a másik csapat az egyesületünk fennállásának egyik legnagyobb ünnepét, és a város legnagyobb ünnepét a Városnap
rendezvényt készítette elő.

Hollókő egyik „ékköve”

A házak között megpihenve

A hollókői házak között sétálunk

Nem hagyhattuk ki a Hollókői várát, amely az UNESCO által a Világörökség részévé nyilvánított palóc
település, Hollókő közelében, egy kiugró sziklaszakadék szélén áll. A majd 400 méter magas sziklára épített - csigaház
formájú- erődítmény a XIII. században épült védelmi célból, majd a XIV. és XVII. században hozzáépítettek lakóhelyiségeket,
bástyákat, ciszternát. A várról az első írásos emlék egy 1310-ben kelt oklevél, amelyben Castrum Hollokew névvel említik. A
nógrádi végvárak közé tartozott. A várat 1996-ban nyitották meg a látogatóknak, majd 2014-től 2015. júniusáig zárva volt,
ismét felújításokat végeztek. Ekkor nyerte el jelenlegi állapotát. http://www.holloko.hu/hu/

Fotó:By Pe-Jo - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13334809
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A nap befejezéseként hazafelé Mátraalmáson Kováts Krisztina az üdülőjében látta vendégül a kis csapatot.

Élményekkel gazdagon, felüdülve érkeztünk haza!

Tagjainkról

Kalácsi René
Ez év április 5-én a GYÖNGYÖK
Mátra
Művelődési
Központban
„Csodás Barcelona” címmel Kalácsi
René - egyesületünk tagja fotókiállításának
megnyitóján
voltunk.
A kiállítást Dala László nyugalmazott
erdőmérnök, idegenvezető nyitotta
meg. Közreműködött Fodor Bálint
klarinét kamaraművész és Kiss Norisz a zongora tanszak növendéke. A fotókiállítás a katalán főváros, Barcelona
nevezetességeit és rejtett kincseit mutatta be egy amatőr fotós szemén keresztül.
René 1970-ben született Gyöngyösön. A középiskolai tanulmányait a Berze Nagy János Gimnáziumban végezte. További
életét befolyásolta, hogy édesapja nyomdokaiban akart lépni, mérnök szeretett volna lenni. 1994-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerkezetépítő mérnök végzettséget szerzett.
Diplomája megszerzését követően a mai napig családi vállalkozásban mérnök irodát működtetnek, ahol az épülettervezést
René látja el, a kivitelezést az édesapja felügyeli.
A fotózás egészen felnőtt koráig nem keltette fel az érdeklődését. Huszonévesen videózott, de azt is csak a klasszikus házi
videó stílusában. Azután a figyelme külső hatásokra a komolyabb fotózás felé terelődött. Körülbelül 2006-tól készít tudatosan
fotókat, úgy hogy már nem csak az egyszerű kattintás öröme érdekli, hanem az élmények legjobb és leghangulatosabb képi
megjelenítésére is törekszik. A fotózás lassanként igazi "szerelemmé" vált az életében. Az összes fellelhető szakkönyvet
megvásárolta és képezte magát. A lelkesedése egészen odáig vezetett, hogy a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ szárnyai
alatt fotós tanfolyamot is tartott nyolc alkalommal önzetlenül. Jól eső érzéssel, hogy a támogatott amatőr fotósok jobbnál
jobb fotókkal örvendeztetik meg családjukat és a külvilágot. Szívesen támogatja az embereket abban, hogy tágabb szemmel
nézhessenek a világra. Eddig nyolc önálló fotókiállítása volt és számos csoportos kiállítás részese is lehetett.
Alapító tagja a gyöngyösi Szempont Fotókörnek és a Digiráma Fesztiváloknál is a kezdetektől fogva bábáskodott.
2016. évtől a rendezőség felkérésére a "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat aktív résztvevője lett, a meghirdetett
fotópályázatot is Ő koordinálta. Vallja, hogy a fotózás - bár magányos műfaj - általa az ember mégis nyitottabbá tud válni a
világunk és a szűkebb környezetünk csodás élményeinek befogadására.
Többször nevezik "fotóművésznek", amit rendre vissza szokott utasítani, ugyanis szerinte a művészet máshol kezdődik.
Megszokott és szeretetre méltó fanyar humorával ilyenkor azt szokta javasolni, hogy titulálják egyszerűen "fotóbűvésznek".
Folyamatosan törekszik a különleges képi világ megteremtésére, az élmények átadható, vagy reprodukálható formában való
konzerválására. Fotós hitvallása: "A jó fotó egy pillanatba zárt élmény".
Sok sikert kívánunk Renének, kinek művészi színvonalú kinagyított képe díszíti a GYÖNGYÖK Művelődési Központ auláját
hivatásos fotósok és fotóművészek munkája mellett!
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Tájékoztató
Várjuk jelentkezésed a Kulturális Szekció Amatőr Színjátszó Csoportjába, ha úgy érzed, hogy hangoddal,
derűs játékoddal, vagy zenészként meg tudod örvendeztetni embertársaidat, és időt tudsz szánni a
próbákra!
Jelentkezést e-mailben várunk: gybarati2003@gmail.hu
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KÉPES HÍRLEVÉL szerkesztő: Balázs Klára Kulturális Szekció vezetője
Fotó: Balázs Klára, illetve a fotón vagy alatta feltüntetett.

