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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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JÓTÉKONYSÁGI BÁL A ZENEISKOLÁBAN
2017. január 28.
A 2017-es évi báli szezont a Pátzay János Zenei Alapítvány nyitotta.
Egyesületünk tagsága a Zeneiskola és tanulói által bemutatott klasszikus
zenei rendezvényeken részt szokott venni, így kötelességünknek éreztük,
hogy - tanulók fellépéseinek finanszírozására, hangszerek vásárlására
alapított alapítvány által meghirdetett - jótékonysági bálon adományainkkal megjelenjünk. Immár negyedik éve részt veszünk a zeneiskola
jótékonysági bálján, ez évben tizenkét fővel.
Bár úgy tűnik, adományainkkal mi viszünk ajándékot ezen az estén, de
valójában évről évre a Zeneiskola tanárai által előadott koncert ezt az
estét felejthetetlenné teszi az adományozóknak. Így már nem is szabad meglepődni azon, hogy évről évre nől a vendéglétszám, és
ezzel egyidejűleg a Zeneiskola koncertterme ez évben a 115 fő –vel megtelt. Ebben az évben rendhagyó módon Bányász Fúvós
Zenekar előadásában klasszikus zenei művek, induló, operett és filmzenék népszerű részleteiből hallhattunk. A Zenekar karmestere
és vezetője Juhász András egykor a Zeneiskola igazgatója volt. a koncert után vacsorát szolgáltak fel, majd hajnalig mulatott majd
száz fő vendég.

GYÖNGYÖSI JÓTÉKONYSÁGI VÁROSBÁL
2017. február 4.
Már ötödik éve részt vesz egyesületünk tagsága a városbálon. Mint az
bizonyára tudjátok kedves olvasó a bál jótékonysági célt is szolgál. A
belépőjegy megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával és tombolavásárlással támogattuk a fogyatékkal élő fiatalok otthonteremtésén
fáradozó Legyen Mindig Otthonuk Alapítványt és a tehetséges gyöngyösi gyerekek támogatását végző Gyöngyösi Diákokért Közalapítványt. A bál az Orczy – kastélyban került megrendezésre. Örültünk,
hogy a szervezők figyelmet fordította arra, hogy ebben az évben a
műsort tehetséges gyöngyösi fiatalok adták elő.

Gyöngyös Város Barátainak Köre asztala
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HANÁK KOLOS
emléktábla avatása
2017.május 13.

„Fáradhatatlan buzgósággal Mátra Osztályt szerveztél,
Amire sohasem vágytál, babérokat szereztél:
Hervadhatatlan érdemeid új fényt szórnak nevedre,
S tiltsa bár a szerénységed, sosem leszesz feledve.”
Morócz János városi tanácsnok verse 1888

Egyesületünk a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület és a Gyöngyös - Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület
közös rendezésében meghirdetett „130 éves Mátrai turizmus” című rendezvénysorozathoz kapcsolódva – a
Mátrai turizmus fejlesztésében nagy érdemeket szerzett – Hanák Kolosnak állított emléket.
Hanák Kolos 130 évvel ezelőtt, 1887. május 15-én a régi városháza dísztermében megalapította a Magyarországi Kárpát Egyesület Mátra Osztályát, melynek induló létszáma meghaladta a félezret. Hosszú évekig
az egyesület elnökeként szervezte a mátrai turizmust. Tevékenysége révén út épült Benére (ma Mátrafüred),
s ő írta a Mátra első útikalauzát. Javaslatára megalakult a Múzeumi Bizottság, amely később megalapította a 3
Mátra Múzeumot. Szervezte a fiatalok turizmusát, s az ő irányításával készültek el az első jelzett utak is a
Mátrában. Magyarországi Kárpát Egyesület 1898. évi összesítőjében az egylet történésze lejegyezte:

„Az osztály éltető eleme kezdettől fogva annak megalapítója, a fáradhatatlan Hanák Kolos volt. Ezen férfiúnak köszönhető az osztály
felvirágoztatása s a Mátravidék turisztikai fejlődése.”
A régi városháza helyszínén oszlopra épített emléktáblát állítottunk és avattunk fel Gyöngyös Város Képviselő – testületének hozzájárulásával május 11- én.

Hívó szavunkra egyesületünk tagjai korhű ruhában jelentek meg és társult tagszervezetünk a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, valamint az önkormányzat
képviselői is részt vettek az ünnepségen

Peremi Dominik Vincenzo

Jankovich Ferenc: Mátra
magányában című versét
Pereni Dominik Vincenzo a
Máltai
Szeretetszolgálat
Károly Róbert Szakközépiskola diákja mondta el,
majd Balázs Ernő - az
egyesület elnöke - méltatta
Hanák Kolos elévülhetetlen
érdemeit.
Köszönetét fejezte ki az
emléktábla állítás tervének
megvalósulásában résztvevő Németi László városi
főépítésznek a képviselő –
testületnek
benyújtott
előterjesztés elkészítését és
a Képviselő testületnek a
döntést az idő rövidsége
ellenére.

Nem utolsó sorban megköszönte
Babus László kőfaragó mesternek, hogy a megkereséskor első
szóra elvállalta és elkészítette az
engedély kézhezvételét követően
– igen rövid idő alatt - az emléktáblát és az oszlopot, és a jó ügy
érdekében a városnak adományozta. Megköszönte az elnök
Kovács Péter pálosvörösmarti
polgárnak, hogy személyes megkereséskor azonnal elvállalta a
hangosítást saját eszközeivel.
„Erdő mellett estvéledtem, subám
fejem alá tettem.”…csendült fel
Kodály: Esti dal című műve
Kalocsai Mária népdalénekes
előadásában.

Kalocsai Mária népdalénekes

Dr. Ördög István Kulturális és Oktatási
Bizottság elnöke

Az emléktábla leleplezése

Dr. Ördög István önkormányzati képviselő, a Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke az önkormányzat nevében méltatta Hanák Kolos emberi és közéleti
szerepét, a Mátra idegenforgalmának felvirágoztatásában betöltött jelentős szerepét. Ezt követően Dr. Ördög István és Balázs Ernő leleplezte az emléktáblát,
emléket állítva az utókornak e nagyszerű férfiúról.
A rendezvény technikai forgatókönyve

Balázs Ernő elnök

2017. április: Tábla és oszlopkészíttetés: Vállalkozó megkeresése, árajánlatkérés, szerződéskötés,
Tábla szöveg – Balázs Klára, Fucskó Istvánné, Borbándi Erik
2017.május:Tábla és oszlopállítási engedélyeztetés előkészítés, az önkormányzatnál és a Műemlék
Felügyeletnél:Fucskó Istvánné
2017.május:Forgatókönyv készítés, műsorszervezés és műsorvezetés: Balázs Klára
2017. május 13:
12:30 Hangosítás: Kovács Péter magánszemély támogató
13:00 Vers:Jankovich Ferenc: Mátra magányában című versét elmondja: Pereni Dominik Vincenzo a
Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola diákja
13:05 Méltatás: Hanák Kolos életét és munkásságát méltató beszédet mond Balázs Ernő elnök
13:15 Ének: Kalocsai Mária népdalénekes:Kodály Zoltán Esti dal című ének
13: 20 Önkormányzat képviseletében köszöntő: Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Dr. Ördög
István mond beszédet
13:25 Az emléktábla leleplezése
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„Isten után a legszebb és legszentebb név
a Honvéd nevezet” című kiállítás megnyitó
és az azt követő koszorúzás
2017. május 13.
Egyesületünk felkérést kapott Dr. Bekecs Andrea Gyöngyösi Járási
hivatalvezetőtől, hogy vegyünk részt XIX. századi ruhában a Honvédelem Napja és a Hősök napja alkalmából megrendezésre kerülő kiállítás
megnyitóján és a Huszár szobornál történő koszorúzáson a Hanák
Kolos emléktábla avatás napjának délelőttjén. Az eseményt a Magyar
Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda rendezte.
A kiállítást a Mátra Honvéd Kaszinóban nyitották meg megemlékezésül a magyar honvédség életétről 1848-tól napjainkig.
A kiállítás megnyitó után a résztvevők kivonultak és elhelyezték a megemlékezés koszorúját a 6. Württembergi huszárok emlékművének talapzatánál.

A kiállítást megnyitotta Dr. Bekecs Andrea Gyöngyösi Járási Hivatalvezető

A gyűjtemény anyagát Dr. Herman István történész mutatta be

A kiállítás képei

Beszédet mond Dr. Tatár László alpolgármester

Diákok és civilek érdeklődése

Egyesületünk képviseletében

Koszorúzás

Koszorúzás
Hadászati eszközök bemutatói a Fő téren
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Tagjainkról
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 20-án egyesületünk tagja, Molnár Katalin megkapta Gyöngyös
Város Kultúrájáért kitüntetést kiemelkedő munkájának elismeréséül.
Mint magánszemély jól felkészült irodalmi ismeretekkel a város kulturális életében kiemelkedő munkát végzett és
végez - 1984 évtől napjainkig - az általa rendezett és szerkesztett, illetve szerkesztésében a Vachott Sándor Könyvtárral közös író–olvasó találkozókkal, melyek nagy érdeklődéssel bírnak minden korosztály számára, és így jelentősen hozzájárul a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez. A rendezvényeket nemcsak szervezi és rendezi,
hanem alapos felkészülést követően, beszélgetőpartnerként - emlékezetes műsorban - betekintést nyújt az érdeklődőknek az író, vagy költő életébe, az alkotás rejtelmeibe, művészi gyötrelmeibe, és nem utolsó sorban a bemutatott
műbe. Önkéntes közhasznú munkájával több évtizede a kortárs szépirodalom jeles magyar képviselőit alkotásai- 5
kon keresztül bemutatva, az ifjúság és a felnőtt lakosság figyelmét felkeltette az emberi kifejezésmód egyik jelentős eszközére, az irodalomra, az olvasás örömére, a könyv csodálatos varázsára.
MOLNÁR KATALIN
Kiemelkedő eredményeket ért el az általa rendezett író–olvasó találkozókkal, a lakosság igen széles rétegeit érte el, különösen, amikor
a Gyöngyösi Televízió önálló műsorként közvetítette azokat. A Vachott Sándor Városi Könyvtárral 2005. évtől működik együtt, az
író-olvasó találkozók háziasszonya, a meghívott írók és költők beszélgetőpartnere mind a mai napig. Közművelődési tevékenységével
hozzájárult és hozzájárul városunk kulturális életének gazdagításához, szelíden irányítva a lakosság minden korosztályát a magyar
nyelv és irodalom értékeinek megőrzéséhez.
Molnár Katalin Gyöngyös egyetlen könyvesboltjának, a Líra Könyvesboltnak vezetője. Negyvennégy évvel ezelőtt lépte át a könyvesbolt küszöbét az olvasás iránti szeretetével, tudás iránti vágytól fűtve.
A könyv és különösen a szépirodalom iránti rajongását vágyott megosztani másokkal, ezért 1984-től támogatást kapott munkáltatójától könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szervezésére a könyvesboltban, kizárólag a magánéletéből kiszakított idő felhasználása
mellett, és saját költségére. Mindehhez kiváló és örökös segítőként partnerre talált munkatársaiban. A találkozók előtt - mint azt a mai
napig teszi - alaposan felkészül az író vagy a költő személyéből, munkásságából, a bemutatott műből, és a nagyközönség előtt szellemi partnerré válik beszélgetőtársának, maradandó élményt adva a hallgatóságnak.
A kezdetekkor a maga szerény eszközeivel hirdette meg a rendezvényeket, és a maga által sütött süteménnyel kínálta a vendégeket,
majd a rendezvények egyre népszerűbbek lettek, támogatókra talált, sőt együttműködő partnerekre is, mint például zenészekre, együttesekre, énekesekre.
A rendezvények olyan látogatottá váltak az elmúlt évtizedek során, hogy a könyvesboltba nem fértek be az érdeklődők, és akkor találkozott a szépirodalom terjesztés másik fellegvárának képviselőjével, a városi könyvtár vezetőjével. 2005. évtől a Vachott Sándor
Városi Könyvtárral együttműködve évről évre számtalan – általa vezetett - rendezvényen vehet részt a nagyközönség. Kezdeményezésére e kis város kulturális életének fellendítésére, hagyományteremtés céljából elindította a „Belvárosi Esték, majd a mai napig tartó
„Gyöngyösi Irodalmi esték” című irodalmi műsort, ahol a kortárs magyar irodalom képviselőit és munkáit mutatja be az érdeklődőknek. A Gyöngyös Városi Televízió éveken keresztül sugározta az általa vezetett író-olvasótalálkozók rövidített változatát „Kávéházi
beszélgetések" címmel, így a lakosság széles rétegéhez juttathatta el a „szellemi táplálékot”. Az irodalmi és művészeti élet számos
jeles képviselője volt a vendége, többek között: Grecsó Krisztián, Jókai Anna, Spiró György, Závada Pál, Szabó T. Anna, Lángh
Júlia, Moldova György, Szendi Gábor, Németh Magda, Szörényi Levente, Rockenbauer Zoltán, Bacher Iván, Gerlóczy Márton, Nyáry Krisztián, Domonkos István. 2010-ben megtisztelte látogatásával Huncik Péter, a néhai Vaclav Havel elnök tanácsadója is, aki
Határeset címmel írt kiváló regényt, de Ungvári Tamást és Miller Lajost is a vendégei között tudhatja.
A könyvesbolt visszatekintést szolgáló vendégkönyvéből és a könyvtár online felületéről letöltött, 2003 óta archivált író-olvasó találkozókról szóló anyagból, és a fentiekből is látható, hogy Molnár Katalin szerény személye milyen komoly szerepet tölt be a város
kulturális életében évtizedek óta napjainkig.

KÉPES HÍRLEVÉL szerkesztő: Balázs Klára Kulturális Szekció vezetője
Fotó: Hegedűs László

