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DON - KANYAR HŐSI ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK - 2015. JANUÁR 12. 

 

 
 

A Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megemlékezést 

tartott a Don-kanyar hősi áldozataira ”Valahol 

Oroszországban… 1943 – 2015” címmel, amelyre meghívták 

egyesültünk tagjait is. A megemlékezésen a Szent Bertalan 

templom falán elhelyezett emléktáblánál elhangzottak az I. 

világháborús katonadalok az Aba Sámuel Történelmi Daloskör 

előadásában. A rendezvényen egyesületünket húsz fővel 

képviseltük, köztük olyan tagtársunk, akinek nagyapja halt hősi 

halált a Don-kanyarnál, neve mementóként az emléktáblára 

felkerült. A hozzátartozók és leszármazottakon kívül civil 

szervezetek is meggyújtották a megemlékezés gyertyáit. 

  

  

 

 

 
 

A Mátra Művelődési Központban 19. alkalommal rendezték meg a Városbált. Ebben az évben a Gyöngyösi Diákokért  

Közalapítványt támogatták a bálozók. Egyesületünk részéről  kilenc  fő vett részt a bálon. Az adományokkal együtt 1,823 

millió forint gyűlt össze a gyöngyösi diákok támogatására. A bálon fellépett többek között egyesületünk társult tagja a  

SOUND OF SPIRIT énekegyüttes Nagy Gábor kántor-karnagy vezetésével.  
 

 

 

HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS, DISZNÓTOR - 2015. JANUÁR 24.   
 

2015. január 24-én megtartottuk a hagyományokra épülő disznóvágást és disznótort. Az invitálást több mint 80 fő egyesületi 

tag fogadta el. Nagyon örültünk, hogy távol élő barátaink erre a napra szülővárosukba utaztak, és reggeltől estig velünk voltak. 

Eljöttek erre a napra társult tag szervezetek képviselői, úgymint a hollókői Jó Palócok Egyesület, Szarvas Város Barátainak 

Köre képviselői, tiszteltbeli tagjaink, és az egyesületbe januárban belépő tíz új tag. Az egyesület korelnöke, a több mint 90 

éves, Borhy Tivadar bácsi is megtisztelt azzal, hogy eljött Gyöngyösre. A jelentkezők számát figyelembe véve 140 kg-os 

sertést vásároltunk. A „disznóölés” a vásárlás helyszínén az EU szabályai szerint történt, majd a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola Vendéglátó Oktatási Centrumában történt, a további 

feldolgozást a szakiskola szakoktatója vezetésével tanulók végezték. A reggelire meghirdetett hagymás sült vér savanyúsággal 

sok barátunkat vonzott az eseményre. Természetesen nem laktunk volna jól egy disznó vérétől, a pótlásról Ernő gondoskodott 

a Tóth Zoltán vágóhídjáról.   

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dunaharasztima.hu/?tag=tortenelem&ei=iqmuVKnnLoifPbuhgPgL&bvm=bv.83134100,d.d24&psig=AFQjCNGxSiApsHotH5-cfLQHZ7Co40rlEw&ust=1420819203629570
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Szorgos asszonykezek tisztítják és szeletelik a hagymát a reggelihez.  Hagymás sült vér, savanyúság 

 

Ebédre gyülekezve rég nem látott barátok örültek a találkozásnak. Szólt a 

harmonika, sült tepertő és sült hús illata árasztotta el az éttermet. A 

felszolgáló ifjú lányok és fiúk feltálalták az ebédet: sült hús, tepertő, pörc és 

savanyúság. 

Balázs Ernő elnök köszöntötte a jelenlévőket, Hiesz György polgármester 

urat, Hollókő képviselőit, és az újonnan belépő tagjainkat, akik örömmel 

kapcsolódtak be az egyesület rendezvényébe.  

Hiesz György polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, és örömmel 

állapította meg, hogy milyen nagy létszámmal vettek részt a tagok a 

rendezvényen. Tájékoztatta a jelenlévőket az Önkormányzat 2015. évi 

fejlesztési elképzeléseiről, a civil szervezetek működésének fontosságáról.  
 

Mielőtt elkezdődött volna az ebéd, meglepetéssel szolgált a Kulturális Szekció AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ KÖRE. 

Színre került: Szilágyi György Hófehérke és a hét elgyötört törpe című kabaré jelenete. A felkészülésnél nem volt távolság 

Gyöngyös, Szarvas és Budapest között. Dr. Dezső István tiszteletbeli tagtársunk és Lakner György barátunk szorgalmasan 

készült a jelenet eljátszására. Délelőtt össze próbálták a darabot. Nagy sikert aratott a kabaré! 

 

 
Főrendező: Dr. Dezső István, Sopánka a segédrendező: Kovács Máté meghívott amatőr színész,  

Popper a hét törpe: Lakner György, Hófehérke: Kelemen Márta 

Bácsalmási művész úr: Kovács Péter meghívott 

amatőr színész  

 

Ebéd után kihirdette az elnök úr a kolbászkészítő versenyt, amire három csapat alakult: Csillag Edina vezetésével a 

VADMACSKÁK, Oláh András vezetésével a MÓKUS ŐRS, és Dr. Dezső István vezetésével a CUP-CUP csapat.  

 

A csapatok nagy szakértelemmel és szorgalommal elkészítettek egy - egy tepsire való kolbászt. A kisütött kolbászt 

tetszőlegesen sorszámozott tányérokra helyezték, és vacsora előtt az egyesület tagjai - kóstolást követően - minősítették egy 

papírlapon.  
 

A kolbásztöltő verseny díjazottjai 

   
Harmadik helyezett: Vadmacskák csapata 

( Az elnök nem volt a csapat tagja  )  

Második helyezett: Mókus Őrs csapata 

( Az elnök nem volt a csapat tagja  ) 

Első helyezett: 

 ( Az elnök nem volt a csapat tagja  ) 
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A díjátadás után a tálalás idején az egyesület Kulturális Szekció AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ KÖRE eljátszotta Trunkó Barnabás „A 

gyógyszertárban” című bohózatát. Szereplők: Lakner György, Tóth Csilla, Csillag Edina, Balázs Klára, Kelemen Márta. Nagy siker 

volt, de nincs róla fotó, mert az állandó fotós szerepelt.  

A vacsora Misi Kálmán tangóharmonika játéka mellett, a Kereskedelmi Iskola tanulóinak udvarias kiszolgálásával került az 

asztalra. Húsleves, leveshús zöldséggel, sült hurka, sült kolbász, töltött káposzta illatozott. A jóízű étkek mellé finom mátraaljai bor 

került felszolgálásra, amit kedves tiszteltbeli tagunk adott az egyesületnek.  Vacsora befejezésével Palikné Bedő Katika elénekelte a 

Vén cigány című dalt, majd folytatódott a mulatság Misi Kálmán muzsikájára.  

      
   
A vigasság este 8 óráig tartott. Vonatozással, és „Nem megyek, nem megyek, nem megyek, nem megyek én innen el…„ 

hagyományos, búcsúdallal köszöntünk el a helytől, a naptól, a barátainktól.  

Ezt a napot egymás iránti szeretet, derű és tisztelet jellemezte.  

A rendezvényen készített képeket megtekinthetitek honlapunkon (Ctrl+kattintással)  

www.gyongyosbaratai.hu, és ezen belül a GALÉRIA menüben. 

 

 

  

 

2015. január 31-én a Pátzay János Zenei Alapítványtól kapott 

egyesületünk meghívót a Jótékonysági Bálra. A meghívást 16 fő 

fogadta el.  

 

A bál bevételét a Pátzay János Katolikus Zeneiskola növendékeinek 

fellépéseire fordítják.  

 

A zeneiskola tanárai, magas szintű előadásukkal, nagy zenei élményt 

nyújtottak. A farsang jegyében megrendezett műsor bővelkedett jó 

előadott prózával, énekkel és zenével. 

Vacsora után tánca perdült 

a vendégsereg.  

 

Zenét szolgáltatott a 

Holiday duó. Már tavaly is 

ők gondoskodtak a bál 

hangulatáról.  

 

Éjjel kettő órakor jöttünk 

el a bálból, de a zene még 

hosszú ideig kísért 

bennünket, ahogy 

sétáltunk hazafelé.  

 
  

 A Zeneiskola tanárainak előadása Zenét szolgáltatott a Holiday Duó 

 

A jótékonysági bál képei megtekinthetők honlapunkon: www.gyongyosbaratai.hu és ezen belül a 

GALÉRIA menü alatt, illetve a Pátzay János Katolikus Zeneiskola honlapján: 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwWC792-S5FhUlFvS1BBSWZlUnc&usp=drive_web 

 

 

http://www.gyongyosbaratai.hu/
http://www.gyongyosbaratai.hu/
https://drive.google.com/folderview?id=0BwWC792-S5FhUlFvS1BBSWZlUnc&usp=drive_web
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2015. MÁRCIUS 21. 

ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS 

GYÖNGYÖS Mátra Művelődési Központ Kamara terem 

                                
 

 

2015. március 21-én egyesületünk megtartotta éves 

beszámoló közgyűlését a GYÖNGYÖS Mátra 

Művelődési Központ Kamara termében. Az elnökség 

meghívására a szavazásra jogosult 154 fő rendes tag 

50%-a+1fő nem volt jelen, ezért az elnök ismételten 

kihirdette a közgyűlés összehívását ugyanezen napra. A 

két időpont között Dr. Fülöp Lajos az egyesület örökös 

tiszteletbeli elnöke megemlékezést tartott Dr. Eperjesi 

Imre professzorról – egyesületünk alapító tagjáról, első 

alelnökéről, tiszteltbeli tagról, a kiváló tudósról -, majd 

egy perces néma csendben, felállással tisztelegtünk 2014. 

évben elhunyt egyesületi tagok, alapító tagok emlékére.   

 

 
           A levezető elnök megnyitja a közgyűlést Fotó. Orbán József 

Az ismételten összehívott közgyűlés megkezdte munkáját és 

meghallgatta a 2014. évre vonatkozó kiküldött beszámolók és 

tájékoztatók kiegészítését majd megvitatta, és döntését 

határozatokba foglalta, majd elfogadta és határozatba foglalta az 

egyesület –Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezendő – Pk-

142. számú egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletben foglaltakat. A közgyűlés egyhangúan megelégedésének 

adott hangot az egyesület 2014. évi kiemelkedően pozitív közhasznú 

tevékenységére – rendezvényeire – vonatkozóan. Szomorúan kellett 

teljesíteni a közgyűlésnek az Alapszabályban előírt kötelezettségét, 

hogy a közgyűlés a tagsági viszonyt megszüntette azon egyesületi 

tagoknak, alapító tagoknak, akik a tagságuk létrejöttét követően 

soha, illetve – rendelkezésre álló elérhetőség esetén - írásbeli 

értesítés ellenére a tagdíjat nem fizették meg éveken keresztül. Így 

2014. december 31-vel bezárólag a rendes tagok száma 141 fő volt, 

1 fő örökös tiszteltbeli elnök, 6 fő tiszteletbeli tag, és öt társult 

tagszervezet.  

  
A Felügyelőbizottság elnöke megtartja beszámolóját Az elnök előterjeszti a 2015. évi munkatervet és költségvetést 

                                                                                                                                           Fotó: Orbán József 

 

Az elnök a közgyűlésnek örömmel jelenthette be, hogy a taglétszám 2015. évben a közgyűlésig 12 fővel emelkedett, és a jelenlévő 

új tagokat bemutatta. A 2014. év lezárását követően a 2015. évi tervekről számolt be az egyesület elnöke kiegészítve a kiküldött 

munkatervet és költségvetést. A közgyűlés a 2015. évi munkatervet és költségvetés tervezetet elfogadta, határozatokba foglalta.  

Az elnökség javaslatára a közgyűlés megszavazta - teljes egyetértéssel - a SOUND OF SPIRIT Énekegyüttes Egyesület és a 

Hollókői Jó Palócok Egyesület társult tagságát.  
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A közgyűlésen az alelnök tájékoztatta a közgyűlés tagjait az elnökség 

hatáskörében lévő ügyekről.  

Röviden:  

- A KULTURÁLIS SZEKCIÓ vezetője Csépéné Bércesi Ágota más 

elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a szekcióvezetői munkát, 

ezért megválasztották Balázs Klárát erre a feladatra, aki tájékoztatta 

a közgyűlést eddigi egyesületi munkájáról: a megújult honlap 

szerkesztője, KÉPES HÍRLEVÉL egyesületi hírújság ötletgazdája 

és szerkesztője, XIX. századi piac című Facebook oldal 

szerkesztője, az eddigi kulturális rendezvények háttérszervezési 

munkása, és 2014. év második félévtől megtartott rendezvények 

szervezője és rendezője.    

- Az egyesület elnöksége országos pályázati kiírásokra nyújtott be 

pályázatot, az egyesület működésére és eszközbeszerzésre.  

- Az egyesület a 2014. évben benyújtott városi Rendezvény és - 
Sportcsarnok Dr. Fejes Andrásról szóló elnevezésre vonatkozó javaslatára vonatkozó döntést a 2014. évben működő Képviselő –

testület a 2014. évben megválasztásra kerülő Képviselő – testületnek adta át. Mivel a 2015 februárjában, ez ügyben az I. 

fordulóban megtartott napirendi pont tárgyalása döntést nem hozott az egyesület elnöke ismét benyújtja Hiesz György 

polgármester úrnak a névadási javaslatot, az eddig benyújtott javaslathoz mellékelt dokumentumok másolataival.   

- Az elnökség  kéréssel fordult a Polgármester úrhoz a Fő téren lévő önkormányzati ingatlan térítés nélküli közösségi 

helyiségként történő használatára. Az már tudható, hogy a megjelölt ingatlant nem kapja meg az egyesület, de tárgyalások 

folynak más ingatlan esetleges használatba adásáról.  Az elnökség a használatbavételt megelőzően mérlegeli, hogy az ingatlan 

bérleti díjának Áfa –ját ki tudja e fizetni az egyesület. A közösségi helyre több szempontból szükség van:  

 Elnökségi ülések megtartásához. 

 Kisebb előadások megtartáshoz. 

 Irodai munkák, ahol az egyesület hivatalos ügyeit intézhetjük ügyeleti időben, mint pl. tagdíjbeszedés, stb.  

 Megbeszélések, tárgyalások.  

 Testvérvárosi csoportok fogadása.  

 Rendezvények előkészítési munkálatai stb.  

 Az elmúlt 13 év összegyűjtött eszközök, relikviák tárolása.   

A legtöbb, a fentiekben felsorolt esemény ma magánlakásokban történik szívességi használattal. Az elnökség véleménye szerint a 

több mint 150 fős tagság esetén és a rendezvények nagyságát figyelembe véve indokolttá teszi egy műszakilag elkülönült 

közösségi tér kialakítását.   

A közgyűlés bezárását követően az egyesület tagjai  a gyöngyösi  La Maria étterembe mentek ebédelni és egy kis baráti 

beszélgetésre.  

 

A 2015. március 21-i közgyűlés határozatai, Pk-142. számú beszámoló és közhasznúsági melléklet, 

valamint a 2015. évi munkaterv és költségvetés tervezet megtekinthető honlapunkon: 

www.gyongyosbarati.hu, ezen belül DOKUMENTUMOK menüben, illetve a fényképeket a GALÉRIA 

menüben. 

   
 

GYÁSZHÍREK 
Egyesültünk két kiváló sportszakembertől búcsúzott 2015 első hónapjaiban. 
   

Jafcsák Péter 1947 - 2015 

 

2015. március 4-én tragikus közúti baleset következtében elhunyt Jafcsák Péter, 

egyesületünk alapító tagja. Budapesten élt családjával.  

 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar főiskolai adjunktusa volt,  

testnevelő tanár 

pszichológus 

úszó szakedző 

gyógy testnevelő 

síedző, síoktató 

„Invalid sportolók kiváló edzője" (1992). 

 

Az alapítástól tevékeny tagja volt az egyesületnek. Ígérte, hogy egyre többet részt fog 

venni az egyesület tevékenységében. Nyugdíjas évei közeledtével egyre sűrűbben 

találkoztunk szerény személyével a rendezvényeinken. A szülővárosához ragaszkodó, 

a város életében részvevőként, véleményt nyilvánított, építő jellegű javaslataival 

segítette az egyesület közhasznú tevékenységét. Büszke volt egyesületi tagságára.  

 

NYUGODJ BÉKÉBEN BARÁTUNK! EMLÉKED SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK! 

http://www.gyongyosbarati.hu/
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 Szőke Csaba 1945 - 2015 

 

A debreceni születésű szakember az 1970-es években költözött feleségével 

Gyöngyösre és a MÁV Kitérőgyártó Üzemben dolgozott nyugdíjba vonulásáig.  

A sportlövészettel 1983-ban ismerkedett meg a MÁV Kitérőgyári Vasutas 

Lövész Klubban. Első években, mint sportlövész, majd segédedzőként 

tevékenykedett, és ezzel elindult edzői pályáján. Az 1990-es években edzői 

szakvizsgát követően az ifjúsági és junior korosztály edzőjeként tevékenykedett, 

ahol több tehetséges versenyzőt nevelt ki, köztük legtehetségesebb Vincze Kinga 

volt, aki junior Európa-bajnokságon puskás számban a 6. és 9. helyezést ért el, 

felnőtt Európa-bajnokságon háromszor volt a bronzérmet szerzett női csapat 

tagja. Hazai viszonylatban tanítványa 14-szer volt utánpótlás bajnok, és 16 

alkalommal felnőtt országos bajnok, valamint Nyitra és Pozsony bajnoka. 1994-

től a klub elnökségébe választották, majd elnökhelyettes lett 2013-ig.  2005-től -

2012-ig a 12 szabadidős lövészklubot tömörítő Kistérségi Lövészklubok 

Egyesületének elnökeként szervezte a légpuska és golyós versenyek feltételeit.  

2008-ban a Heves megyei Sportlövő Szövetsége főtitkára lett, és sikeresen irányí- 

totta a megye lövész sportját egészen haláláig. Szakmailag állandóan képezte  Fotó: Lénárt Márton 

 magát, I. osztályú lövészbírói minősítést, majd 2012-ben lövészetvezetői vizsgát tett. Önzetlen munkásságának elismeréséül 

kapott kitüntetései: 

1998-ban eredményes edzői munkáért elismerő oklevelet adományoztak a Heves Megyei Sportigazgatóságtól, 2002-ben a 

MTTOSZ emlékplakettet adományozott társadalmi munkájáért. 2004-ben Heves megye lövész sportjának több éves 

fejlesztésért megyei kitüntetést, 2009-ben MSSZ emlékplakett lövész sportban végzett munkájáért. Sporttársai így méltatják, 

”Csaba edzői munkájával letette névjegyét a hazai sportlövészetben”.  

A Vincze Bertalan Bélyeggyűjtő Egyesületnél és Gyöngyös Város Barátainak Köre Egyesületnél Gyöngyös város múltjának, 

kultúrájának ápolásában tevékenykedett.  

Két évvel ezelőtt megrendült egészségi állapota akadályozta az aktívabb társadalmi tevékenységét, de meg - meg kereste 

telefonon vagy személyesen az elnököt, hogy informálódjon az egyesület életéről, és javaslataival segítse közhasznú 

tevékenységét.  

BÚCSÚZUNK TŐLED BARÁTUNK, NYUGODJ BÉKÉBEN! EMLÉKED SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK! 

   

EGYEBEK   
 

PÁLYÁZATOK  

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy egyesületünk az alábbi pályázatokat nyújtotta be: 

Országos pályázatok Pályázott összeg   Elnyert összeg   

NEA-15-M kódszámú Civil 

szervezetek működési célú 

támogatása 2015. című pályázat:      

 

250.000Ft 
 

Indoklás: A Támogató döntése értelmében a 

pályázata a források korlátossága miatt 

támogatásban nem részesül. Pályázat a 

várólista 481. helyén áll.  

NEA-KK-15-SZ Civil szervezetek 

szakmai programjának támogatása 

2015. című pályázat:  

 

1.000.000Ft 

 

Indoklás: A Támogató döntése értelmében az 

Ön pályázata támogatásban a források 

korlátossága miatt támogatásban nem 

részesül. Pályázat a várólista 1138. helyén 

áll. 
Gyöngyös-Mátra Turisztikai 

Közhasznú Egyesület (TDM) 

   

XIX. századi piac marketing 

tevékenységére 

100.000Ft 100.000Ft Felhasználva: plakátok és hirdetések  

    
Önkormányzati pályázatok    

Közművelődési pályázat: 

1.)AMIT A ZENÉRŐL TUDNI 

KELL című előadássorozat 2015. 

évi előadásai  

2.) Tehetséges gyöngyösi fiatal 

amatőr képzőművész kiállításának 

megrendezése 

250.000Ft 150.000Ft Indoklás nélkül. 

Megvalósulás:  

1.)  A IV. negyedév programja. 

2.) Megvalósult, saját forrásból. 

    
Sportrendezvények pályázat: 

1. Gyöngyös város sportélete 

XIX. századtól napjainkig című 
fotókiállítás. 

2. Városi gyaloglónap Kiss Antal 

ezüstérmes olimpikon vezetésével.  

1. pont: 150.000Ft 

2. pont:   50.000Ft 

 
 

A pályázat elutasításának indoka:  

…”a Bizottság az Önök pályázatát nem 

részesíti támogatásban, mert az nem felel meg 

a pályázati kiírás feltételeinek (a pályázatban 

csak sportegyesületek, alapítványok, 

szakszövetségek vehetnek részt).” 
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Program előzetes  
   

   

2015. május 17.     vasárnap Gyöngyös város Napja, XIX. századi piac és kapcsolódó rendezvények 

 

Felhívás 

Felhívjuk kedves egyesületi tagjaink figyelmét a www.gyongyosbarati.hu honlapra.  

A GYÖNGYÖSI ÚJSÁG megtekinthető: http://www.gyongyos.hu/media/225-gyongyosi-ujsag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Balázs Klára Kulturális Szekcióvezető 

Fotó: Balázs Klára, illetve a képek alatt feltüntetett fotósok 

Kedves Barátunk!  

A KÉPES HÍRLEVÉL a programjainkról - terveink szerint - legkésőbb, minden negyedévet követően 

elkészül. 

Célunk, hogy azok az egyesületi tagok is értesüljenek az egyesület életéről, akik nem lehetnek velünk az 

adott időpontban. Jövőbeli célunk, hogy eljuttassuk azoknak az egyesületi tagoknak is kinyomtatott 

formában, akik nem rendelkeznek Internettel.   

Gyöngyös, 2015. március 31.                                               Balázs Ernő elnök 

 

http://www.gyongyosbarati.hu/
http://www.gyongyos.hu/media/225-gyongyosi-ujsag

