GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE
Székhely: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Bene u. 51.
Telefon: +36/30/9538-414 e-mail: gybarati2003@gmail.com
Közhasznú egyesület nyilvántartási száma:10-02-0001720
Adószáma: 18586596-1-10
Pénzforgalmi jelzőszáma: 11994600-06432036-10000001
Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank
Honlap: www.gyongyosbaratikor.hu

_______________________________________________________________________
BESZÁMOLÓ
2019. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egyesületünk a tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
törvény) alapján folytatja. A Civil törvény 2.§ 20. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősül
minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül
vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez. A legnagyobb érték, amit az egyesület felajánl a köz javára, az a szellemi tőke,
amivel a tagok hozzájárulnak az egyesület tevékenységéhez nem profitszerzés céljából. Gyöngyös
Város Barátainak Köre közhasznú egyesület a város kulturális életét úgy szolgálja, hogy az
Gyöngyös Város Önkormányzatának – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában előírt – közfeladatainak teljesítését segíti.
Gyöngyös Város Barátainak Köre által rendezett, illetve szervezett rendezvények díjmentesen voltak
látogathatók az érdeklődők számára 2019. évben is.
Az általunk rendezett, szervezett rendezvényekre megnyert pályázati pénzeszközök minden esetben
– a város lakosságának nyújtott ingyenes kulturális rendezvényeken – a fellépőknek kerülnek
kifizetésre, illetve rendezvényhez szükséges eszközök rendelkezésre állására költöttük. Az
Önkormányzattól 2019. évben olyan kis összegű pályázati összeget nyert meg egyesületünk a
színvonalas kulturális programokra, hogy az a mai piaci viszonyok között egy program hirdetési
költségét fedezte. A 2019. évben megrendezett kulturális programokat a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz benyújtott pályázatunkra megnyert összegből valósítottuk meg. A lakosság számára
ingyenesen rendezett rendezvények látogatottságát nem a belépőjegyek eladásával mérjük, hanem
a befogadó rendezvényterem, illetve helyszín ülésszáma alapján, illetve jelenléti ív aláírásával
dokumentáljuk.
Az egyesület tevékenységét a tagság által megválasztott tisztségviselők vezetésével az önkéntesek
aktív közreműködése biztosítja. Az önkéntesek az egyesület érdekében, a szervezet működésében,
illetve a programjainak megvalósításában állandó vagy alkalmi tevékenységet végeznek szabad
akaratukból, tudatosan, mások javára anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül. Az önkéntes
tevékenység megbecsülése és hivatalossá tétele céljából az elnökség a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően 2019-ben önkéntes
foglalkoztatóként regisztráltatta a közhasznú egyesületet.
A közösségépítő rendezvényeink során és a társult tagszervezeteinkkel – Erdélyben és belföldön az
alapszabályunkban meghatározott közhasznú tevékenységünkhöz kapcsolódó – együttműködésünk
során felmerülő költségeket saját pénzeszközből biztosítjuk részben, vagy egészben.
Az elnökség köszöni a tagságnak azt az önzetlen csapatmunkát és azt a szellemi tőkét, amivel
hozzájárultak
az
egyesület
működéséhez,
tevékenységéhez
céljai
megvalósításához!
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Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységeiről az alapszabályban
meghatározott célokra hivatkozással.
Alapszabály II. fejezet 2.1. pont: Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása,
kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
Alapszabály II. fejezet 2.2. pont: Turizmussal kapcsolatos feladatok.
Alapszabály II. fejezet 2.5. pont: Határon túli magyar társszervezetek hagyományőrző
rendezvényein kölcsönösen aktív részvétel közösségformáló, nemzeti
identitás erősítésére és a magyar nyelv, kultúra megőrzése céljából.
Az egyesületünk a 2017-2019 években is együttműködött a civil szervezetekkel, lakossággal a város
kulturális hagyományainak fenntartásában, illetve a rendezvényeknek aktív alakítója volt.
Egyesületünk a lakosság és a Gyöngyösre látogató turisták érdeklődésére számot tartó négy
műsorsorozat folytatásával évente újabb és újabb közérdeklődése számot tartó műsort rendezett.
1. Önálló rendezvénysorozataink:
- 2009. évtől napjainkig évente megrendezzük Gyöngyös Város Napján a XIX. Századi Piacot.
- 2009. évtől napjainkig nyári és őszi időszakban a Múzeumi Zenés Délutánok a Mátra Múzeum
kertjében, illetve nagytermében.
- 2015-től napjainkig tart, az Amit a Zenéről tudni kell című zenetörténeti ismeretterjesztő
programsorozatunk.
2. Közös rendezvénysorozatunk a város kulturális intézményeivel és társult
tagszervezeteinkkel:
- 2016-tól Operagála Gyöngyösön
- Könyvbemutatók
- Városi rendezvényekben közreműködés
- Szarvas Város Barátainak Köre programjai
- A határon túli magyarság nemzeti identitásának támogatása Gyöngyös testvérvárosában
működő civil szervezettel, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületével, egymás kulturális
rendezvényeinek aktív alakítói vagyunk.

1. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG – Önálló rendezvénysorozataink:
Gyöngyös Város Napja XIX. századi piac
2009-ben rendeztük meg először Gyöngyös Város Napját, a XIX. századi piacot hagyományteremtő
szándékkal, mely mára a város talán egyetlen olyan nagy rendezvénye, ahol a több mint 500 főnyi
résztvevő az aktív alakítója, lebonyolítója a programnak. Gyöngyös város Képviselő-testülete az
egyesület javaslatára 2016 évtől a város kiemelt rendezvényei közé emelte Gyöngyös várossá
nyilvánításának évfordulóját, így Gyöngyös Város Napja egész napos rendezvény gerincét az
egyesület által rendezett XIX. századi piac alkotja, immár tizenegyedik alkalommal, – az
önkormányzat támogatásával – Pünkösd előtt egy héttel. Az évről-évre megrendezett XIX századi
piac egész napos programjára a rendezvény megkezdése előtt három hónappal elkezdtük a munkát.
A vásározók és kézművesek piaci feltételeiről – a megkereséstől, a vásári stand kijelöléséig,
sátorállításig – egyesületünk gondoskodott. A fellépő civil szervezeteket és iskolákat megkerestük,
programokat egyeztettünk, az önkénteseink által vállalt kísérettel gondoskodtunk a fellépések
zökkenőmentes lebonyolításáról. A Gyöngyösön lakó tagjaink mindegyike valamilyen módon részt
vett évről-évre az előkészítésben vagy lebonyolításban a tervezéstől a kivitelezésig bezárólag. A
felvonulás a Mátra Múzeum elől indult korhű ruhákban és népviseletben. A felvonulók létszáma 300400 fő, ebből átlag 50 fő gyermek. Délelőtt 10 órától 18 óráig a vendég településen kívül Gyöngyös
és kistérsége települések – Abasár, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász, Atkár,
Gyöngyösoroszi, Domoszló, Kisnána község és a Kisnánai Szlovák Önkormányzat – civil szervezetei,
valamint Dorogháza, Legénd asszonykórusai, Jászkisér, Makó néptáncosai és társult tagszervezeteik,
pl. Szarvas Város Barátainak Köre, a Hollókői Jó Palócok Egyesülete, valamint a Kézdivásárhelyi Nők
Egyesülete mutatkozott be népviseletben, gazdag hagyományaival. A rendezvényre 30-45 vásáros
és kézműves fogadta el a meghívást. A felsorolt felvonulók adták az egész napos kulturális
rendezvény műsorát a lakosság és a városba látogató turisták részére. A rendezvény a teljes
lakosság, a Mátra üdülői részére és az országos médiában meg volt hirdetve.
2019. évben a rendezvény napján 6 órától 19 óráig 62 fő önkéntes volt szolgálatban.
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Az elnökség úgy döntött, hogy 2020-tól átadja a rendezvény megrendezését a város kulturális
intézményének, a Mátra Művelődési Központnak, miután az egyesületünknek nem biztosítottak a
személyi és tárgyi feltételek és nem utolsó sorban pénze sincs a – ma már nagy volumenű, kiemelt
– városi rendezvény előkészítéséhez. Az ország különböző részéről érkező vásárosok és kézművesek
nehezen szervezhetők az egynapos vasárnapi rendezvényre, inkább választják – az ugyanezen
időben – az ország más részén megtartott többnapos rendezvényt. A városi költségvetésből
támogatott városi rendezvény e programjánál a költségek évről évre nőttek. 2019-ben nem tudtunk
támogatást adni az iskoláknak, hogy az árusítandó kézműves termékeik alapanyagát megvegyék,
így egyetlen iskola sem képviselte a városi iskolákat sem a felvonuláson, sem a kézműves vásárosok
között, kivéve az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus vásári kitelepülését.
XIX. századi piac
Vendég település
Felvonulók létszáma
Fellépők
Vásárosok, kézművesek száma
Látogatottság

2017*
Atkár
330 fő
17 csoport
42
becsült: 3000 fő

2018
Kisnána
400 fő
26 csoport
50
becsült:3000 fő

2019
Domoszló
374 fő
24 csoport
33
becsült:3000 fő

*Városi Gyermeknappal együtt rendezve, tehát csak fél napos program volt

Múzeumi Zenés Délutánok című koncertsorozat
Közhasznú egyesületünk a Múzeumi Zenés Délutánok című koncertsorozatot 2009-ben indította
útjára és a mai napig tart. Anyagi helyzetünk függvényében évente kettő, három koncertet
rendezünk, amelytől eltérni nem kívánunk a lakosság és városba látogató turisták örömére.
Rendezvényeinken az elmúlt években fellépett az Emerton–díjas Molnár Dixieland Band, Bányász
Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara, a Musica Mansueta Kamarazenekar, a Gyöngyösi Játékszín és
a gyöngyösi Mozaik Színkör. 2016-ban a Bányász Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara, majd
ugyanebben az évben Piros Ildikó Kossuth– és Jászai Mari–díjas Érdemes Művész zenés irodalmi
délutánja volt. 2017-ben a Sound of Spirit Énekegyüttes gospel, spirituálé-egyveleget adott elő,
majd fellépett az Arizona állambeli Flagstaff városából a legendás Mother Road Trio együttes. 2018.
évben Kertesi Ingrid Liszt Ferenc- díjas operaénekes, Érdemes- és Kiváló Művész ária és dalestje
Kéry Tamás zongoraművész előadása volt a Múzeum nagytermében teltházas látogatószámmal.
2019. évben három koncertet tartottunk meg a Bányász fúvószenekar, a Sound of Spirit
Énekegyüttes és Domoszlai Sándor magánénekes, tenor főszereplésével.
A 2019 és 2020. évben megrendezett előadásokon, előadásonként 5 fő önkéntes működött közre.
dátum

megnevezés

helyszín

látogatottság
(becsült)

látogatottság
(jelenléti ívvel
igazolt)

2017.07.09.

Mother Road Trio blues, swing,
gipsy soul, jazz egyveleg-koncert

Mátra
kert

Múzeum

180 fő

0

2017.09.10.

Sound of Spirit Énekegyüttes
gospel,
spirituálé
egyvelegkoncert

Mátra
kert

Múzeum

150 fő

0

2018.10.20.

Kertesi Ingrid operaénekes ária és
dalestje

Mátra
Múzeum
Nagyterem

160 fő

0

2019.08.18.

Sound of Spirit Énekegyüttes
gospel,
spirituálé
egyvelegkoncert

Mátra
kert

Múzeum

0

211

2019.09.29.

Bányász Fúvós Zenekar – koncert

Mátra
kert

Múzeum

0

166

2019.10.12.

Operett dallamról dallamra

Mátra
Múzeum
Nagyterem

0

154
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Amit a zenéről tudni kell című előadássorozat
Egyesületünk 2015-ben egy rendezvénysorozatot indított útjára, Amit a zenéről tudni kell címmel. A
rendezvénysorozattal az egyesület célja a népzenétől a klasszikus zenéig a zenei kultúra
népszerűsítése, a hangszerek bemutatása zenei műveken keresztül a város és környező települések
lakosainak, ide látogató turistáknak. A rendezvénysorozat egyben hozzájárul, hogy ne csak egy szűk
réteg, hanem a lakosság szélesebb rétege megismerje a klasszikus zenétől a népzenéig a zene
minden műfaját és kulcsot ad, hogy beléphessenek a zene birodalmába. A rendezvénysorozattal
kiszélesítettük a város zenei életének palettáját, népszerűsítve a klasszikus zenét, hangszerek
bemutatásával, társművészetek érintésével. Az előadás kifinomultan és ösztönösen alkalmazza a
zene befogadó nevelésének alternatív eszközeit, a koncertpedagógia elemeit. Az elmúlt években
bemutatásra került minden zenei korszak és nagy mesterei, műveik, a korszak hangszerei, képző és
építészeti jellegzetességei. Az elmúlt években állandó előadó és zenei szerkesztője a
rendezvényeknek, egyesületünk tagja, Gyöngyös Város Kultúrájáért díjjal kitüntetett, városi
zeneiskola nyugalmazott igazgatója, zenetanár és karnagy Bolyky József. 2020-ban rendhagyó
előadás során népszerű színpadi, zenei műfajt mutattunk be, az operettet, e műsor szerkesztője
Gyöngyös Város Barátainak Köre Kulturális Szekció vezetője, Balázs Klára volt.
2019-ben két előadást terveztünk megtartani. Az első előadást az opera műfajról 2019-ben Csonka
Zsuzsanna operaénekes főszereplésével tartottuk meg. A második előadást technikai okok miatt
2020. évre tettük át. 2020. február 22-én az operett műfaj került bemutatásra Domoszlai Sándor
magánénekes, tenor, bonviván főszereplésével.
A 2019-ben megrendezett előadáson 5 fő, 2020. február 25-én 10 fő önkéntes működött közre.
Amit a zenéről tudni kell című programsorozat előadásai:
dátum

megnevezés
és

helyszín

látogatottság
(becsült)

látogatottság
(jelenléti
ívvel igazolt)

Pátzay János Katolikus Zeneiskola
koncertterem

85fő

0

110fő

0

2017.10.19.

Kodály
élete
munkássága

2018.11.17.

Az európai fúvószenekari
kultúra

Gyöngyösi Kolping Ház

2019.09.28.

Híres operák és áriák,
híres előadók

Pátzay János Katolikus Zeneiskola
koncertterem

0

70fő

2020.02.22.

Az operett

Pátzay János Katolikus Zeneiskola
koncertterem

0

105fő

Puskás Aréna avatás 2019. november 15-én
Az egyesület alapcél szerinti tevékenységi körébe tartozik – mint a Magyar Olimpiai Akadémia
(MOA) egyik tagja–az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom olimpiai hagyományainak
ápolása.
Ennek
érdekében
sportvetélkedőket,
tömegsport
rendezvényeket,
olimpikon
közönségtalálkozókat sportkiállításokat szervezünk. Sport iránti elkötelezettségünk részeként célul
tűztük ki, hogy Magyarország legnagyobb befogadóképességű sport és rendezvény létesítményének,
a Puskás Arénának az avatóünnepségén részt veszünk. Sipos Jenő MLSZ szóvivő segítségével
csoportos látogatáson vettünk részt 2019. november 15-én, az avatóünnepségen. Felhívásunkra 59
fő jelezte vissza részvételi szándékát, és 38 fő jelentkezett autóbuszos utazásra. A belépőjegyek
teljes összegét a résztvevők fizették ki, a szállítási költség egy részét a tagok fizették ki, a maradó
45.312 Ft-tot a NEA pályázatból fizettük ki. Az 59 főből 21 fő résztvevő saját gépjárművel utazott.
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2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÜNK – közös rendezés a város kulturális
intézményeivel, társult tagszervezeteinkkel, egyben a határon túli
magyarság nemzeti identitásának támogatása
A város kulturális és közművelődési közfeladatait a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. látja el a
Mátra Művelődési Központ működtetésével. Együttműködésünk eredményeként a város hírnevét
öregbítő, hagyományokat elevenítő, múltat tisztelő városi rendezvények részfeladataira kaptunk
felkérést, illetve az egyesületünk kezdeményezésére indított városi rendezvényeken működtünk
együtt, az alábbiak szerint.
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Operagála Gyöngyösön – rendezvénysorozat
Egyesületünk 2015. évben a Magyar Opera Napján az opera műfaj népszerűsítésében munkálkodó
Miller Lajos Liszt Ferenc és Kossuth díjas operaénekes zenei kultúráért indított missziójához
csatlakozott. Miller Lajos operaénekes pályázata révén – világhírű operaénekesek közreműködésével
– bemutatásra kerültek Gyöngyösön Erkel Ferenc Bánk bán című nemzeti opera népszerű részletei.
Ez a sikeres előadás megalapozta egy operagála megrendezését Gyöngyösön, ami ma már
rendezvénysorozattá vált. 2016 évtől szervezői, illetve közreműködői voltunk, a ma már
hagyományosan megrendezett Operagála Gyöngyösön című előadásnak, melynek legnagyobb
támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. A Magyar Művészeti Akadémia pályázatát egyesületünk
tagja, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, Miller Lajos Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas
operaénekes nyerte meg a városnak, aki egyben aktív alakítója és művészeti vezetője a
rendezvénynek. A Magyar Művészeti Akadémia által támogatott, már évente megrendezésre kerülő,
Operagála Gyöngyösön című, igen színvonalas zenei rendezvény fellépői a Magyar Állam Operaház
művészei, országos és világhírű sikereket elért művészek. A rendezvény keretében lehetőséget
kaptak a bemutatkozásra helyi művészek és énekkarok is. A rendezvény látogatottsága 2018. évben
1100 fő volt. 2019. szeptember 22-én a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával negyedszer
megvalósult az Operagála Gyöngyösön, melyen a nézőlétszám mérésére is szolgáló jegyek 1210
ülőhelyre kerültek kiadásra. A rendezvényeinkre a belépés díjtalan volt.
A rendezvény jótékonysági célt is szolgált. Minden évben adománygyűjtést hirdettünk, kulturális
célokra:
dátum

Jótékonysági cél

Az adomány
összege

2017.09.30.

Pátzay János Katolikus Zeneiskolának versenyzongorára

475.000 Ft

2018.10.20.

Gyöngyösi Sportmúzeum megvalósítására

484.000 Ft

2019.09.22.

Gyöngyös Város Barátainak Köre működésére

931.640 Ft

dátum

megnevezés

helyszín

látogatottság
(becsült)

2017.09.30.

Operagála Gyöngyösön

Mátra Művelődési Központ

2018.10.20.

Operagála Gyöngyösön

Dr. Fejes András
Rendezvénycsarnok

Sport-

2019.09.22.

Operagála Gyöngyösön

Dr. Fejes András
Rendezvénycsarnok

Sport-

látogatottság
(helyjegy
kiadás)

0

650 fő

és

0

1100 fő

és

0

1210 fő

KÖZHASZNÚ
RENDEZVÉNYEINK
a
városi
rendezvényeken–aktív
közreműködőként, önálló és részfeladatok megvalósításával
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. A régi városháza helyszínén oszlopra épített emléktáblát állítottunk és avattunk fel
Gyöngyös Város Képviselő-testületének hozzájárulásával 2017. május 13-án. Ugyanezen a napon, a
Gyöngyösi Járási Hivatal akkori vezetője Dr. Bekecs Andrea felkérésére részt vettünk – XIX. századi
ruhában – a Honvédelem Napja és a Hősök napja alkalmából megrendezésre kerülő kiállítás
megnyitóján, a Huszár szobornál történő koszorúzáson, majd a honvédelmi bemutatón a Fő téren.
Az eseményt a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda rendezte. A 2017. évben a Gyöngyösi tűzvész 100 éves
évfordulójára megtartott rendezvénysorozat városi megemlékezésén – egy önálló műsorblokkban –
némajelenetként megjelenítettük „Zita királyné és Károly király látogatását Gyöngyösön a tűzvész
második napján” az egyesület tagjai és meghívottak közreműködésével, zenei aláfestéssel és
narrátor közreműködésével. A királyi pár jelen lévő unokája Habsburg György nagykövet úr
megköszönte a helyszínen, hogy közösségünk méltósággal emlékezett meg a nagyszülei gyöngyösi
látogatásáról.

2019. július 4. Összetartozás Napja
Gyöngyös városában 2019. június 4-én – a Nemzeti Összetartozás Napján – a Trianoni emlékműnél
felavatásra került a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által készített és Gyöngyös városának
adományozott Országzászló emlékmű zászlója.
Mint azt már tudjátok, felkérésünkre a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete elkészítette – varrta és
hímezte –, majd a készítők elhozták az 1933-ban Gyöngyösön felavatott Mátra Országzászló
rekonstruált mását és a városnak adományozták. A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által
adományozott zászlót megáldotta Balog Gyula kanonok plébános, majd az emlékműre került
félárbocra eresztve. A megemlékezés után egyesületünk és még sokan mások elhelyeztük
koszorúikat az emlékműnél.
Előzmény:
Gyöngyösön a Fő téren, 2018. június 4-én felavatták az – 1933-ban felállított – eredeti Országzászló
emlékmű hű mását. Az emlékművön lévő zászló nemzeti zászlónk, de nem egyezik sem méretében,
sem formájában sem feliratával az 1933-ban felavatotthoz. Közhasznú egyesületünk társult
tagszervezete – a Gyöngyös testvérvárosában, Kézdivásárhelyen működő – Kézdivásárhelyi Nők
Egyesülete, akik a kulturális tevékenységén túl, illetve azon belül őrzik saját és környezetük nemzeti
identitását, a magyar nyelvet és kultúrát. Asszonyaik maguk készítik városuk és a térség nemzeti
zászlóit és szimbólumait évek óta. Mindezek figyelembevételével a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületét
felkértük a felavatandó zászló elkészítésére és az ünnepélyes felavatásában való közreműködésre.
Figyelembe véve, hogy a város Kulturális Koncepciójának Cselekvési tervében megfogalmazásra
került, hogy a trianoni megemlékezést városi szintű rendezvényé kell emelni, ennek a
rendezvénynek egyik blokkjaként kívántuk az Összetartozás Napján az ünnepi műsorral keretbe
foglalt zászlóavatást megtartani. A Kulturális Szekció vezetője elkészítette a városi rendezvény
forgatókönyvét, amelynek egyes elemei felhasználásra kerültek a városi rendezvény során.
Az emlékművön lévő zászlóról sem a régi tervben, sem az engedélyezéshez szükséges tervben nem
található leírás, ezért az Internet www.kozterkep/mapublic.hu oldalán található kép és Govrik Zoltán
családi fotógyűjteményéből kiemelt képek alapján – a Kulturális Szekció vezetője – látványtervet
készített, melyet a város főépítészének történő bemutatása és jóváhagyása után megküldtünk a
Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének. Kilencfős küldöttséggel érkezett Gyöngyösre a Kézdivásárhelyi
Nők Egyesülete 2019. július 1-jén. Az öt napos itt tartózkodásukra gazdag programokról
gondoskodtunk, amiben nagy segítségre volt Szabó P. Marianna egyesületi tagunk és családja.
Búcsúestünkre Kosztya István tagtársunk finom gulyást főzött.
Kölcsönösen aktív közreműködői vagyunk egymás kulturális rendezvényeinek határon innen és túl.
Együttműködésünkkel évről évre hozzájárulunk a határon túli magyarság nemzeti identitásának
erősítéséhez, a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez.
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2019. július 17. – Dr. Bálint György 100 éves születésnapja tiszteletére
emlékfa ültetés Gyöngyös Város Önkormányzatával közösen
Városunk szülötte és díszpolgára, egyesületünk alapító és tiszteletbeli tagja Dr. Bálint György 100
éves
születésnapja
megünneplésére
eltervezett
programunkkal
együttműködtünk
az
Önkormányzattal.
Dr. Bálint György, Gyöngyös város Díszpolgára Közismert nevén Bálint gazda, egyesületünk alapító
és tiszteltbeli tagja Gyöngyösön született 1919. július 28-án, gazdálkodó családban. Gyöngyösön élt
a család a Csapó utcában, a mai Jókai úton. Fiatalkora Gyöngyös és Gyöngyöshalmajhoz kötődött. A
gyöngyösi Koháry István Főgimnáziumban érettségizett, majd 1941-ben elvégezte a Magyar Királyi
Kertészeti Egyetemet. Életútját e beszámolóhoz hosszú lenne bemutatni, de mint azt a Díszpolgári
cím is igazolja soha nem szűnt meg gyöngyösi lenni, aktív közreműködője és alakítója Gyöngyös
társadalmi és kulturális életének. A 100. születésnapja tiszteletére ünnepi műsort adtunk – a
Kulturális Szekcióvezető forgatókönyve alapján – klasszikus zenei és irodalmi műsorral a Mátra
Múzeum kertjében, majd az ünnepelt aktív közreműködésével emlékfát ültetett Gyöngyös Város
Polgármestere és Gyöngyös Város Bartainak Köre elnöke. Egyesületünk tagja a rendezvény minden
mozzanatát megörökítette, szokásos érzékeny látásmódjával megható jeleneteket rögzített.
Felkértük Kalocsai Mária népdalénekest a születésnapi köszöntő eléneklésére, aki szívesen elvállalta,
majd Hiesz György Polgármester Úr méltatta beszédében az ünnepeltet. Ezt követően egyesületünk
tagja, Szabó P. Marianna Kazinczy-díjas versmondó tolmácsolásában hallhattuk Juhász Gyula
Himnusz az emberhez című versét. Ezt követően került sor Gyuri bácsi kedvenc fája, a Házi
berkenyefa ültetésére, amiről tudni kell, hogy „manapság elsősorban díszfaként használatos,
leginkább pihenőkertekbe javallott telepíteni nagy méretei és tetszetős külseje miatt.
„Régi, ritka szokás a családban megszületett gyermek számára fát ültetni, ha valaki követi ezt a
hagyományt, a házi berkenye kiválóan megfelel a célnak, sőt, nem csak a kis jövevénynek, hanem
az ő gyermekeinek és unokáinak is családi örökség marad. Egy fa az örökkévalóságnak.”

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK társult tagszervezeteinkkel közösen
Gyöngyös város kulturális fellegvára a Vachott Sándor Városi Könyvtár társult tagszervezete
egyesületünknek. Egyesületünk a könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti alapellátáson belüli
tevékenységét támogatja aktív közreműködésével, illetve együttműködünk az intézménnyel, amely
a programjaival a kultúra, a művelődés és közösségi találkozások központja.
Az előző évek gyakorlatát követve igyekszünk a Gyöngyösről elszármazottak, egyesületünk
megbecsült tagjainak munkásságát bemutatni.
dátum

megnevezés

helyszín

látogatottság
kihelyezett
ülőhely
alapján

látogatottság
helyjegy
kiadás
alapján

2017.10.18.

Piros Ildikó önálló estje-Abigél titkai
- Szabó Magda életéről

Vachott Sándor Városi
Könyvtár

130 fő

0

2018.09.21.

Molnár G. Krisztina verseskötetének
bemutatója

Vachott Sándor Városi
Könyvtár

80 fő

0

2019.02.28.

Szabó Gabi - Egy kávé Micivel - A
szóvivők c. bemutatója

Vachott Sándor Városi
Könyvtár

100 fő

0

2019.05.24.

Miller
Lajos
„Elindultam
szép
hazámból”
c.
Filmvetítés
és
beszélgetés

Vachott Sándor Városi
Könyvtár

100 fő

0
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2019. augusztus 29.-2019. szeptember 1. Kézdivásárhely Őszi Sokadalom
A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete és egyesületünk 2010 évtől társult tagszervezet, melyet
írásban 2016. évben erősítettünk meg Kézdivásárhelyen. Együttműködési megállapodásunk alapján
kölcsönösen részt veszünk, illetve aktív alakítóiként közreműködünk egymás kulturális, kulturális
örökségvédelmi, és helyi közművelődési rendezvényein, melyek idegenforgalmi célokat is
szolgálnak, és nem utolsó sorban a nemzeti identitástudat és a magyar anyanyelv megőrzését is
szolgálják. Ilyen például a Városnapok kulturális rendezvény, Március 15., Összefogás Napja stb.
Egyesületünk először 2012. évben jelent meg Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom rendezvényen a
Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének felvonulásán. Aktív közreműködésünk a Kézdivásárhelyi Őszi
Sokadalom turisztikai honlapokon, és az önkormányzati programhirdetésben is szerepel évek óta.
2019 évben is meghívót kapott egyesületünk a részvételre, és így, mint minden évben saját
költségünkön, és önellátással voltunk 19 fővel a Kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom városnapon
Erdélyben, ahol a szállás költségéhez hozzájárult a NEA szállás és utazási pályázati összeg egy
része. A gyöngyösi XIX. századi piac kosztümjeinkben teljes létszámban részt vettünk a
kézdivásárhelyi városnap felvonulásán a lakosság tetszésnyilvánítása közepette és a vendéglátó
egyesület által felállított XIX. századi kávéház megjelenítésében is. A Kézdivásárhely főutcáján
minden évben várják a városban lakók és látogatók a XIX. századi korhű polgári ruhában, a székely
határőr gyalogezred egyenruhájában és székely népviseletben korzózó csapatunkat. Évről évre
bővül a felvonulók, – a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete által szervezet hagyományőrző, nemzeti
identitást tápláló rendezvényt – támogatók és az abban közreműködők köre. A városnapi
rendezvényeken kívül, és tervezett programon kívül – mint minden évben – tiszteletünket tettük és
megkoszorúztuk az 1000 éves határ emlékművet, a Nyerges tetői emlékművet.

2019. szeptember 8. - Szarvasi Szilvanapok
Egyesületünk és Szarvas Város Barátainak Köre 2004-ben együttműködési megállapodást kötött,
melyet 2016-ban írásban is megerősítettünk. Együttműködési megállapodásunknak megfelelően
kölcsönösen részt vettünk, illetve aktív alakítóiként közreműködtünk egymás kulturális, kulturális
örökségvédelmi, és helyi közművelődési rendezvényein.
2019-ben meghívást kaptunk Szarvas Város Barátainak Köre egyesülettől és felkértek, hogy
egyesületünk tagja Sipos Jenő MLSZ szóvivő tartson beszélgetős előadást a Baráti Kör sátrában.
Szarvas Város Barátainak Köre a beszélgetős előadásokat minden évben meghirdeti Szarvason, a
rendezvény látogatása ingyenes a lakosság részére is. 2017-ben egyesületünk tagja Dr.
Jakabházyné Mező Mária a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára tartott előadást, 2018-ban
egyesületünk tagja, Miller Lajos Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas operaénekes tartott előadást.
Szarvas Város Önkormányzatának polgármestere előtt ismert a két civil szervezet, a kölcsönösen
együttműködő rendezvényeket támogatta és látogatta.
2019. évben egyesületünket 14 fős delegáció képviselte, ebből 8 fő két napot vett részt a szarvasi
rendezvényen és szállásukat a NEA által adott támogatásból fizettük.
Önkéntes foglalkoztatás
Az egyesület tevékenységét a tagság által megválasztott tisztségviselők vezetésével az önkéntesek
aktív közreműködése biztosítja. Az önkéntesek az egyesület érdekében, a szervezet működésében
illetve a programjainak megvalósításában állandó vagy alkalmi tevékenységet végeznek szabad
akaratukból, tudatosan, mások javára anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül.
Közhasznú egyesületünk 2019. évben önkéntes foglalkoztató szervezetté vált a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. Közhasznú
egyesületünk a fenti törvény értelmében regisztrált az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Esélyteremtési Főosztályán, így 2019. május 23-tól közhasznú egyesületünk közhasznú közérdekű
munkavégzésre önkéntest fogadó szervezetté vált. KÖT Regisztrációs számunk: 11695.
Önkéntes lehet az egyesület tagja és a tisztségviselője is, de nem az egyesületi tagsági,
tisztségviselői jogviszonyból eredő kötelezettségei ellátására nézve. Amikor részt vesz a közgyűlésen
és döntéshozói felelősséggel szavaz, akkor tagsági jogviszonyból eredő, az alapszabályban rögzített
jogosultságaival él, illetve kötelezettségeit gyakorolja. Amikor azonban önkéntesen segít az
egyesület programjaiban (például a programok aktív alakítói, szervezői, előadói) akkor, – ha a felek
így döntenek – önkéntes jogviszony jöhet létre. Tehát ugyanaz a személy állhat egyszerre tagsági és
önkéntesi jogviszonyban is a szervezettel.
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Az önkéntes foglalkoztatás bejelentésének előkészítését, a törvényben előírt foglalkoztatói
kötelezettségek teljesítésének bevezetését az egyesület életébe Balázs Klára önkéntes dolgozta ki.
Önkéntes foglalkoztatás 2019. évben a 2020. március 31-i cikluszárásig:
Határozott idejű önkéntes foglalkoztatás
rendezvényszervezés, közművelődési előadások előadói és szervezési feladatai
Dátum
2019.06.02.
2019.07.17.
2019.08.18.
2019.09.28.
2019.09.29.
2019.10.12
2020.02.22.

Rendezvény megnevezése
Gyöngyös Város Napja XIX sz. piac
Dr. Bálint György 100 éves születésnap emlékfa ültetés
Múzeumi Zenés Délutánok c. rendezvénysorozat- Sound of Spirit
Énekegyüttes koncertje
Amit a zenéről tudni kell – Híres operák, áriák és előadók
Múzeumi Zenés délutánok – Bányász Fúvós Zenekar
Múzeumi Zenés Délutánok- Operett dallamról dallamra
Amit a zenéről tudni kell – Az operett

Határozatlan idejű önkéntes foglakoztatás
Dátum
2019.05.23-tól

Megnevezés
Ügyviteli feladatok

2019.05.23-tól

Informatikai feladatok

önkéntes/fő
1
1

Gyöngyös, 2020. március 8.
Balázs Ernő
Elnök

önkéntes/fő
62
5
6
5
5
5
10
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