Gyöngyös Város Barátainak Köre 2003. évben alakult, nyereség- és vagyonszerzési célt nem
szolgáló tevékenységét közhasznú egyesület formájában végzi. Működésének alapszabályban
megfogalmazott célja a gyöngyösi lakosok, a Gyöngyösről elszármazottak és a Gyöngyöst szerető
emberek város iránti kötődésének erősítése.
Kiemelt célja a Baráti Körnek Gyöngyös város szellemi, kulturális, sport, épített örökség, turisztikai és
egyéb értékeinek megbecsülése, gyarapítása, határon túli magyar-magyar (testvérvárosi) kapcsolat
ápolása.
Az egyesület nemcsak tevékenységében, hanem taglétszámában is meghatározó civil közössége
Gyöngyös városnak, ezt ismerte el 2016-ban a képviselő-testülete „a város életében betöltött
kiemelkedő kulturális és társadalmi tevékenységéért” Pro Civitate kitüntetéssel.
Az egyesület a társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok megvalósítását segítő TOP
CLLD pályázati támogatás keretén belül kap támogatást rendezvényeihez, működéséhez, kiemelt
céljainak megvalósításához.
Gyöngyös Város Napján 2009. évtől évente megrendezésre kerül Gyöngyös várossá nyilvánításának
évfordulóján Pünkösd előtt egy héttel a XIX. Századi Piac. Az egész napos rendezvény
hagyományőrző felvonulással a Mátra Múzeum elől indul látványos korhű ruhákban és népviseletben.
Vásározók és kézművesek töltik be a Fő teret, művészek, civilek és óvodák, iskolák adnak elő
kulturális műsorszámokat, minden évben más a járáshoz tartozó települést látunk vendégül.
Múzeumi Zenés Délutánok programot, koncert sorozatot szervez az egyesület 2009. év óta minden
nyáron és ősszel a Mátra Múzeum kertjében, illetve nagytermében.
Rendezvényeinken az elmúlt években fellépett az Emerton–díjas Molnár Dixieland Band, Bányász
Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara, a Musica Mansueta Kamarazenekar, Sound of Spirit
Énekegyüttes Domoszlai Sándor magánénekes, tenor főszereplésével.
Előadást tartott a Gyöngyösi Játékszín és a gyöngyösi Mozaik Színkör, Piros Ildikó Kossuth– és Jászai
Mari–díjas Érdemes Művész zenés irodalmi délutánt, Kertesi Ingrid Liszt Ferenc- díjas operaénekes,
Érdemes- és Kiváló Művész ária és dalestet, Kéry Tamás zongoraművész teltházas koncertet tartottak.
Amit a Zenéről tudni kell című zenetörténeti ismeretterjesztő programsorozat 2015. óta szervez az
egyesület. Állandó előadó és zenei szerkesztője a rendezvényeknek, egyesületünk elnökségének 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.
A rendezvénysorozattal az egyesület célja a népzenétől a klasszikus zenéig a zenei kultúra
népszerűsítése, a hangszerek bemutatása zenei műveken keresztül, ami hozzájárul ahhoz, hogy ne csak
egy szűk réteg, hanem a lakosság szélesebb rétege megismerje a klasszikus zenétől a népzenéig a zene
minden műfaját. A rendezvénysorozattal kiszélesítette az egyesület 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.
Közös rendezvénysorozattá vált az Operagála. 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. Világhírű operaénekesek közreműködésével
bemutatásra kerültek Gyöngyösön Erkel Ferenc Bánk bán című nemzeti opera népszerű részletei. Ez a
sikeres előadás alapozta meg azt, hogy hagyományosan megrendezésre kerül az Operagála
Gyöngyösön, fellépői a Magyar Állami Operaház művészei, országos és világhírű sikereket elért
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művészek. A rendezvény keretében lehetőséget kaptak a bemutatkozásra helyi művészek és énekkarok
is. A rendezvény legnagyobb támogatója a Magyar Művészeti Akadémia.
A rendezvény jótékonysági célt is szolgált. Minden évben adománygyűjtést is hirdet az egyesület.
Elkötelezett híve az egyesület az olimpiai mozgalomnak, felvállalta annak népszerűsítését a városi
ifjúság és a teljes lakosság körében: a sport népszerűsítése érdekében sportvetélkedőket, előadásokat,
olimpikon közönségtalálkozókat és sportkiállításokat szervezünk.
Tagja az egyesület a Magyar Olimpiai Akadémiának, a városból elszármazott dr Jakabházyné Mező
Mária elévülhetetlen érdemeket szerzett az együttműködés terén. Tagjaink között tudhatjuk Csépe
Gabriella úszó olimpikont.
Kiemelt célunk Gyöngyösön Sportmúzeum megvalósítása, a 2018. évi Operagálán összegyűlt
adományok ezt a célt szolgálnák, itt számít az egyesület a megítélt CLLD támogatásra. Terv szerint a
sportmúzeum a sportcsarnok mellett került kialakításra.
Gyöngyös város kulturális fellegvára a Vachott Sándor Városi Könyvtárnak. A könyvtár
tevékenységét támogatjuk aktív közreműködéssel, tagjaink rendszeresen részt vesznek a könyvár
rendezvényein, könyvbemutatóin.
A határon túli magyarság nemzeti identitás-tudatát is aktívan támogatja az egyesület a Gyöngyös
testvérvárosában működő civil szervezettel a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületével együttműködve,
egymás kulturális rendezvényein vesznek részt.
Helyi közösség akkor tud állandóan működni, ha a tagságot megmozgató évente ismétlődő
hagyományos rendezvényei is vannak. Ilyenek: a disznóvágás és disznótor, Márton napi libavacsora
és újbor kóstoló, évzáró, karácsonyi ünnepség
Egyesületünk olyan helyi, világ-, illetve országos hírű, kiemelkedő kulturális tevékenységet folytató
személyiségeket is tagjai között tudhatott, akik szellemi irányítójává válnak és váltak az egyesület
kulturális tevékenységének. A teljesség igénye nélkül: Dr. Fülöp Lajos nyelvész professzor az
egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a 2020-ban 100 évesen elhunyt Dr. Bálint György kertészmérnök
( 2019. július 17-én kedvenc fáját házi bereknyefát ültetett az egyesület a Mátra Múzeum kertjében a
város polgármesterével közösen) a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Miller Lajos Kossuthdíjas operaénekes, a Nemzet Művésze, Csonka Zsuzsanna operaénekes, Domoszlai Sándor operett
énekes.
A 2020. évi tisztújító közgyűlése több szempontból is rendhagyó volt. Gyöngyös Város Baráti
Körének alapítói, meghatározó tagjai a veszélyeztetett korosztályba tartoznak, elkerülhetetlen volt a
fiatalítás a szervezetben. Így választották elnöknek dr. Bekecs Andreát, az eddigi vezető
tisztségviselők, Balázs Ernő és Fucskó Istvánné tiszteletbeli elnökként és alelnökként segítik továbbra
is az egyesület munkáját.
Gyöngyös Város Baráti Körének több tagja, több emlékezetes rendezvénye beírta magukat a város
polgárainak, a résztvevők és érintettek emlékezetébe, öregbítették és öregbítik Gyöngyös hírnevét.
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