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Felsővárosi Szent Bertalan Katolikus Plébániatemplom
Kincstár és műhelyeinek látogatása 2014. október 7-én
2014. július 1-jén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt az Almásy
család egykori palotájában a Szent Bertalan-templom Kincstára és
látogatható restaurátor-műhelyei.
A kiállításon az Esztergomi Főszékesegyház kimagasló értékű
kincstára után az ország második leggazdagabb gyűjteménye látható.
Egyesületünk szervezésében, családtagjainkkal csoportos látogatáson
vettünk részt a Gyöngyösi Szent Bertalan Plébániatemplom Kincstár
és műhelyeinél. A tagságból 30 fő vette igénybe a csoportos látogatás
lehetőségét és az egyéni látogatásra is lehetőséget adtunk más
időpontra, belépőjegy biztosításával.
A múzeumban megtekintettük a kiállított 43 ötvösmű remeket, közte
12 középkori, illetve reneszánsz liturgikus tárgyat.
Molnár Pál Gyöngyös Város Barátainak Köre alapító tagja, az MTVA
Közéleti és Dokumentum Főszerkesztőség vezető szerkesztője által
megküldött hivatkozásra kattintva meghallgatható a Kossuth Rádió
Vasárnapi újság című műsorában elhangzott riportja, a Gyöngyösi
Szent Bertalan templom Kincstáráról és műhelyeiről, valamint
Gyöngyösről.
http://www.mediaklikk.hu/2014/07/20/a-gyongyosi-szent-bertalantemplom-kincstara/

Úrmutató a 16. század elejéről

Filigrán díszítésű bőrtűs kehely (7 db)
1500-1510.

Ötvös- és textil restaurátor műhely
Dr. Barsi János atya a Kincstár igazgatója bemutatta a két restaurátor-műhelyt, ahol a kincstárban és a

térség templomaiban található ötvös- és textil liturgikus tárgyak, történelmi értékű műkincsek
javítását, restaurálását végzik. Megtekinthettük a textil restaurátor műhely fiókjaiban lévő –
restaurálásra váró- szövött, hímzett miseruhát

Az I.világháború gyöngyösi hősei című kiállítás társrendezése
2014. október 10 - december 10-ig
Egyesületünk a Vachott Sándor Városi Könyvtárral közösen megrendezte az I. világháború gyöngyösi hősei kiállítást és - a
megnyitó rendezvényen - az előadást a teljes lakosság részére. A megnyitót követően Herman István történész előadását
hallgatták meg az érdeklődők. A kiállítás megtekintését követően egyesületünk vendégül látta a megnyitón résztvevőket a
tagok által készített süteményekkel és termelt boraikkal.

Abasári kórus katonadalokat énekel
A képen: balról az Abasári kórus, Lovász Béláné a
helyismereti és zenei gyűjtemény vezetője,
Balázs Ernő elnök, Herman István történész

Herman István történész bemutatta az I. világháború
nemzetközi és magyar vonatkozásait

Az előadás után a látogatók megtekintették a kiállítást

A kiállításról készítettünk egy pps-t, melyet csatolunk a hírlevélhez.
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Márton napi libavacsora, újbor bemutató és kóstoló 2014. november 7
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Egyesületünk harmadik alkalommal rendezte meg a Márton napi hagyományokon alapuló libavacsorát 2014. november 7-én
18:30 órától. Az elmúlt évekhez hasonlóan a helyszín a Borhotel Sziluettben (Farkasmály) volt. A rendezvényen tagságunk
több mint 80 fővel vett részt. Az ágyas rozé pálinkával történő fogadás után Balázs Ernő elnök megnyitotta a rendezvényt,
köszöntötte a résztvevőket és vendégeket, majd megemlékezett a Márton –napi népi hagyományokról, és elkezdődött a
mulatság….
Az ágyas rozé pálinkával történő
fogadás után a szépen terített asztal
mellett előételként töltött libanyakat
tálaltak friss salátaágyon, majd
tárkonyos liba raguleves követte és
rozmaringos sült libacomb párolt
káposztával és burgonyalángossal.
Hogy stílusos legyen - ám csak
nevében -, az étkeket Lúdláb tortaszelet
meggy raguval követte.
A fogások között - ejtőzés
céljából - népi játékot és
humoros jelenteket láthatott a
baráti társaság. A lónak vélt
menyasszony és a Vasedény
című
vidám
jelenetet
Kelemen Márta, Lakner
György tagtársaink és két
vendégelőadó Kovács Péter,
és felesége Marika játszotta.
Kelemen Márta az előadásba bevonja a nézőket

Kelemen Márta és Lakner György

Kovács Péter, Kelemen Márta és Lakner György

A fogásokhoz illő újbort Kovács
Tibor borász mutatta be.
Az
újbor
Dunai
György
Sándorné Ágika - egyesületünk
tiszteltbeli tagja - a Borpalota
Kft.
tulajdonosa,
borász
felajánlásaként
került
az
asztalunkra. Köszönet a jó
nedűkért!
http://www.holborozzunk.hu/pince.php?sid=borpalota

Misi Kálmán tangóharmonikás játékára vidám énekszóval ünnepeltük a Márton
napot és a barátságot

A rendezvény meglepetés vendége volt Pap Andika kézdivásárhelyi diák, aki Dóczé Tünde kézdivásárhelyi barátunk
unokahúga, aki családjával együtt a legnagyobb szeretettel készült és fogadta egyesületünk tagjait Erdélyben a hegyek között
lévő telkükön 2014-ben.

A mulatság éjfélig tartott!
A derű, barátság és szeretet töltötte be ezt az estét is!
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Fennállásának 60. évfordulóján köszöntöttük a Gyöngyösi Játékszín társulatát
2014. november 22-én
Gyöngyös Város Barátainak Köre és a Gyöngyösi Játékszín együttműködik egymás
rendezvényein. A két civil szervezet között a kapcsolat több mint 10 éve tart.
A Gyöngyösi Játékszín alapítója, vezetője és rendezője Jankovits Jenő haláláig egyesületünk tagja
volt, özvegye Katika és vezető-rendező utódja Gyurosovits–Petheő Csilla a mai napig aktív
tagunk. A jubileumi záró rendezvényeken, a kiállításon és a nyilvános ünnepi társulati ülésen
egyesületünket Fucskó Istvánné alelnök asszony képviselte.
A színpadi ünnepi gálán az egyesület tagsága nevében Balázs Ernő elnök és Bolyky József az
elnökség tagja a színpadon átadta a társulatnak a képen lévő díszes tortát.
Sok sikert kívántunk az elkövetkezendő évekre a társulatnak!
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Egyesületünk által ajándékozott díszes torta

A tortán lévő tűzijátékot a színpadon meggyújtja
Bolyky József és Balázs Ernő

Balázs Ernő köszönti és gratulál a Gyöngyösi Játékszín
vezetőjének és a társulat tagjainak

Prof. Dr. Lóczy Dénes: Az árterek helyreállításával kapcsolatos kutatások című előadásának megrendezése
2014. november 24-én
Prof. Dr. Lóczy Dénes Gyöngyösről elszármazott, egyesületünk aktív tagja elfogadta felkérésünket előadása megtartására. A
rendezvény megtartásához a helyszínt és az előadáshoz szükséges műszaki eszközöket a Károly Róbert Főiskola biztosította. A
rendezvény a lakosság és a főiskolai hallgatók szakmai érdeklődésével zajlott le, több mint 60 fő érdeklődő részvételével.
Az előadó rövid bemutatása
Munkahelye:
Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék
MTA doktora: 2013
A földrajztudomány kandidátusa: 1990
Dr. Lóczy Dénes
tanszékvezető egyetemi tanár

Szakterület:
Természetföldrajz
Földtudományok Osztály

Kutatási területe:
- Árterek geomorfológiája és geo ökológiája
- Antropogén geomorfológia
- Tájhelyreállítás (különös tekintettel a folyami árterekre)
- Mezőgazdasági célú tájértékelés

Az előadás helyszínén gyülekezik a
hallgatóság a T. előadóteremben

Balázs Ernő elnök köszönti a rendezvényen résztvevőket és bemutatja
az előadót

Helyreállítási potenciál tájökológiai értékelése a Dráva ártér magyarországi
szakaszain c. téma bemutatása
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Ártér rehabilitációs kutatások a Kapos és a
Dráva mentén című téma bemutatása

A hallgatóság egy része

Tájökológiai vizsgálatok és eredményeinek bemutatása c. téma ismertetése

Lóczy Dénes professzor úr elmondta, hogy nem volt könnyű összeállítani az előadását úgy, hogy az a szakmai és a nem
szakmai közönségnek is jól érthető legyen. Az előadást követő tetszésnyilvánításból látható volt, hogy a célját elérte.
Köszönjük a Professzor úrnak, hogy hívásunkra visszatért szülővárosába és megosztotta velünk igen értékes
munkáinak tapasztalatát és eredményeit!
Köszönjük a Károly Róbert Főiskola Rektor Asszonyának, hogy lehetőséget adott arra, hogy közhasznú egyesületünk
rendezésében Prof. Dr. Lóczy Dénes megtarthatta előadását a Károly Róbert Főiskolán!
Köszönjük a Károly Róbert Főiskola munkatársainak a segítőkészségét az előkészítés során!

„A Béke gondolata Ábrahám örököseinél” című előadáson vettünk részt 2014. november 27-én
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ támogatásával a Magyar Izraeli Baráti Társaságok Szövetsége
és a Barankovics Izraelita Műhely rendezésében megtartott „A Béke gondolata Ábrahám örököseinél”
című közös rendezvényén 10 fővel vettünk részt. A rendezvényt a háborús övezetekből is tudósító Al
Ghaoui Hesna és Nagy Imre rádió - riporter és szerkesztő nyitotta meg, majd Harrach Péter a KDNP
elnöke, Helgertné Dr. Szabó Ilona a Károly Róbert Főiskola rektora és Heisler András a MAZSIHISZ
elnöke köszöntötte a résztvevőket. Öt előadást hallgattunk meg. A baptista, iszlám, katolikus,
református és zsidó előadók mondanivalójukkal kifejezték a béke, a világbéke iránti vágyat,
példáikkal, megélt tapasztalataikkal rámutattak a háborús övezeteiben élő emberek vallási
hovatartozás nélküli egymás iránti szeretetére és toleranciára.

Évzáró, karácsonyi ünnepre készülő rendezvényt tartottunk 2014. december 12-én
Hagyományainknak megfelelően a „Városi karácsonyi ünnepség” napján, Advent harmadik
hetében, a készülődés jegyében karácsonyra készülő ünnepséget tartottunk a Pátzay János
Katolikus Zeneiskolában.
Az ünnepségre szóló meghívásunkat 87 fő egyesületi tag fogadta el.
Megtisztelt jelenlétével Juhász Ferenc plébános -kanonok úr.
Egyesületünk feldíszített fenyőfát ajándékozott a Pátzay János Katolikus Zeneiskolának, amely
a rendezvény ünnepi, meleg hangulatát fényesítette.
Fotó:Internetről

Az elnökség nevében áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
jó szórakozást kívánt a szép ünnepi műsorral

Balázs Ernő elnök szeretettel köszöntötte Gyöngyös Város Barátainak Köre
egyesület elnöksége nevében a megjelenteket és kedves vendégeket: Juhász Ferenc
atyát, Kévés Tünde igazgató asszonyt, és a fellépő Sound of Spirit Énekegyüttest.
Ünnepi beszédében elmondta, hogy örül az elnökség annak, hogy igen nagy
létszámban elfogadták a meghívást az Advent, az ünnepekre való felkészülés és
reményteli várakozás időszakában. Igen örvendetesnek tartotta, hogy
közösségünket az egymás iránti megbecsülés, szeretet ilyen erős kapoccsal
összetartja.
Beszámolt arról, hogy 2014. évben a közösség erejével nagyszerű és maradandó
dolgokat valósított meg az egyesület, amely szolgálta a város és környező
települések közösségét. Kifejezte a maga és az elnökség abbeli reményét, hogy a
folyamatosan növekedő létszámú egyesületünk még sok szeretetet, örömet és
maradandó ad a városnak.
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Az ünnepi est fénypontjai voltak a karácsonyi énekek, versek és nem utolsó sorban a tehetséges előadók egymást váltva:

Műsoruk a mai modern könnyűzenei kórusművészet jelentősebb műveivel,
film- és popzene-feldolgozásokkal hangolta szívünket Karácsony Szent Ünnepére.

Az ünnepi est egyik fellépője Gyöngyös legújabb zenei formációja a
Sound of Spirit Énekegyüttes. Az Énekegyüttes első nyilvános fellépése
egyesületünk 2013. évi évzáró karácsonyi ünnepségén volt. Az együttes
2014. novemberétől egyesületi formában működik, elnökük Nagy Gábor
kántor-karnagy. 2014. évben a Sound of Spirit Énekegyüttes berobbant a
köztudatba országos viszonylatban is: az OMEGA együttes gyöngyösi
fellépésén az énekegyüttes a kísérő együttesek egyike volt és a teljes –
városi kórusok tagjait tömörítő - kísérő énekkart betanította és vezényelte
Nagy Gábor kántor-karnagy. A Sound of Spirit Énekegyüttes
közreműködött az OMEGA Tribute Band Máriaremetei koncertjén is. A
Benkó Dixieland Band gyöngyösi fellépésén a városi kórusokat tömörítő
kísérő énekkar összhangi próbáit Nagy Gábor kántor - karnagy vezette. A
Sound of Spirit Énekegyüttes tagjai mind zeneértő fiatalemberek, akik
hangszeres vagy ének tudásukat adják a sikerhez.

Műsoruk a mai modern könnyűzenei
kórusművészet jelentősebb műveivel,
filmés
popzene-feldolgozásokkal
hangolta szívünket Karácsony Szent
Ünnepére.
A zenei számokat kórusra hangszerelte
Nagy
Gábor
kántor-karnagy,
szólóénekesek voltak az elhangzott
énekszámok szerint:
Now Let Us Sing Amazing Grace: Tóth
Boglárka
Szólót énekel: Koczka Tamás
Szólót énekel: Tóth Boglárka
Siyahamba,Mit Ér Egy Hang: Koczka
Tamás,
https://www.youtube.com/watch?v=7L4PUV9b72g
Hóban Ébred - Tóth Boglárka,
https://www.youtube.com/watch?v=Jq4pnzWgKTM
Leonard Cohen - Halleluja Koczka
(amatőr felvételek)
Tamás,
Oh Happy Day: Farkas Orsolya
Köszönjük és sok sikert kívánunk a Sound of Spirit Énekegyüttesnek!
Az ünnepi esten megajándékozott fellépésével Zilai
Györgyi énekművész – szoprán szólista, egyesületünk
tagja. Az esten elhangzott dalok: Blane-Martin: Have
yourself a merry little Christmas és Webber: Szép új
év.
Györgyike 1993-1997. évig Olaszországban tanult, ott
szerzett énekművész képesítést, majd Olaszországban
kezdett tanítani. Fellépései voltak Olaszországban
számos helyen, 2005.évben a Vatikán „Betegség
Világnapja” alkalmából szignált énekelt. Repertoárja:
Szoprán opera darabok, oratóriumok, francia dalok,
spanyol gitár-ének darabok. Jelenleg a Pátzay János
Katolikus Zeneiskola tanára.
Fotó: Internetről

Köszönjük és sok sikert kívánunk Zilai Györgyikének!

Folytatás a következő oldalon
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„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”…..
Szent Pál a Korinthusiakhoz írt első levelének 13. fejezet:A szeretet himnusza

Dr. Végh Attila
Karácsony - nélküled

Kelemen Márta egyesületünk
tagja
előadásában
meghallgattuk
Szent
Pál
Korinthusiakhoz
írt
első
levelének 13. fejezetét: A
szeretet himnuszát, zongorán
kísérte Nagy Gábor és dr. Végh
Attila: Karácsony nélküled
című versét. Márta a Gyöngyösi
Játékszín
színjátszójaként
kezdte, majd Csonka Zsuzsanna
operaénekes
magántanárnál
tanult.
Ma
már
Csonka
Zsuzsanna
színházának
szereplője egy - egy fellépés
erejéig,
civil
foglalkozása
mellett.

Hull a hó, hallom a dalt,
elszenderít, be is takar.
Karácsony, szeretet éj,
csillag a tested, milyen
szép.
Kicsiny fa, színes csokor,
szívemben csak a csend
honol.
Ajándék, lélek-öröm,
minden percét felkötözöm.
Roppan a tűz, melegség,
vajon most hol vagy,
szeretsz még?
Hull a hó, pehely a táj,
érzem, a szíved szakad rám.

A költő Dr. Végh Attila egyesületünk tagja, önálló
ügyvéd, Gyöngyös város önkormányzati képviselője több
cikluson keresztül a mai napig. 2008-ig két verses kötete
jelent meg, haiku műfajban. A költő igen érzékeny az őt
körülvevő világ iránt, melyet finom verselési stílusával,
többek között szonett versszerkezetben, ill. időmértékes
versformában fejez ki.
Versei a POET.hu portálon jelennek meg rendszeresen,
ahol a megjelenés előtt szakmai bírálóbizottság értékeli a
műveket. A Poet csapata nyilvánosan értékelte Dr. Végh
Attila 2014. évi munkásságát. Igen termékenynek
értékelte, figyelembe véve, hogy 2014-ben egy-egy
alkotónak a Poeten átlagosan 6 verse jelent meg, tőle 43
verset publikáltak ez idő alatt, ami jóval meghaladja az
átlagot. A 2014-ben publikált verseit összesen 22 415
alkalommal tekintették meg a látogatók, melyek közül
az *Örök szépség című verse volt a legnézettebb 1062
megjelenéssel (egy-egy alkotást átlagosan 215-en szoktak
megtekinteni). 3032 alkalommal voltak olyan hatásosak
sorai, hogy az olvasók kedvencnek jelöljék őket. Örök
szépség című verse volt a legnépszerűbb 136 kedvencnek
jelöléssel. 6654 hozzászólással is gazdagodtak művei az
év folyamán. E tekintetben Dal helyett... című verse vitte a
pálmát 269 hozzászólással.
A Poet.hu napi legnépszerűbb verseket tartalmazó
hírlevelében 10 alkalommal volt a nap verse. (*Ctr+ kattintással a
honlapra)

Juhász Ferenc atya példabeszédében az adventi
készülődés lelki vonatkozásairól beszélt a
vendégseregnek

Baráti beszélgetés a terített asztal mellett.

Tagjaink felhívásunkra bőségesen hozzájárultak az étel és italkínálathoz.

HÍREK
Gyászhír
Ezúton is értesítünk Benneteket, hogy 2014. november 24-én 84 éves korában elhunyt Nagy Ferenc, a gyöngyösiek által is
tisztelt és szeretett Nagy Öcsi, egyesületünk egyik alapító tagja. A család értesítette az egyesületet a fájdalmas hírről.
Búcsúztatójára Egerben a Szervita templomban került sor, végső nyughelyére később helyezik a Farkasréti temetőbe szülei
mellé.
Nagy Ferenc Budapesten született, Gyöngyösön töltötte gyermek és felnőtt kora egy részét. 16 éves korától 35 éves koráig
futballozott Gyöngyösön a GYAK (Gyöngyösi Atlétikai Klub) majd utódja a Gyöngyösi Spartacus futballcsapatában.
Népszerű és szeretett sportolója volt a város futballrajongóinak. Az 1956-os események során a városi munkástanács tagja
volt. Neki is társainak aktív szerepe volt abban, hogy nem történt emberáldozat 1956-ban Gyöngyösön. A 70-es években
munkahelye Egerbe költözött, így feleségével, Mártikával – aki szintén alapító tag - Egerbe költöztek. Itt született fiuk Ádám.
Gyöngyösi kötődése, barátai, pályatársai iránti szeretete mindig visszahúzta a városba. Kiemelkedő érdemei és munkásságáért
1995. október 23-án megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdekereszt kitüntetést.
2014 januárjában Mártika tolmácsolásában mindketten elköszöntek Gyöngyös Város Barátainak Köre egyesülettől egy
virágos képeslapra írva:
”Kedves Baráti Körös Társaink!
„Igaz szeretettel és tisztelettel köszöntünk Benneteket.
Sajnos bejelentem, hogy férjem Nagy Ferenc (Öcsi) lebetegedett.” ….
….„Most búcsúzunk, mivel többet már nemigen találkozunk. Visszagondolva nagyon sok szép és kedves emlék és arcok
jelennek meg előttem. Nagyon szerettünk Veletek lenni! Igaz csapat volt, hangulatos, kellemes, jókedvű emberekre
emlékszünk”…..
„Búcsúzunk!
Kívánunk további jó egészséget, sok sikert, jó hangulatot és szép emlékeket. Köszönünk mindent.
Elköszönve a Barátoktól, ismerősöktől és az ott megjelenőktől szívből emlékezve, ölel Benneteket: Nagy Ferenc (Öcsi), Márta
és fiunk Ádám”
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Barátunk, Nagy Ferenc - Öcsitől - búcsúzunk! Nem feledjük szerény személyét és mosolyát! Emlékét szívünkben őrizzük!
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1950-es évek
Gyöngyösi Spartacus futball csapat, első sorban Nagy Ferenc

Nagy Ferenc 2012

.

Program előzetes
2015. március 21.

szombat

Beszámoló közgyűlés

2015. május 17.

vasárnap

Gyöngyös város Napja, XIX. századi piac és kapcsolódó rendezvények

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. január 30.

A KÉPES HÍRLEVÉL tartalmáért felelős: Balázs Ernő elnök
Szerkesztette: Daru Gáborné titkár
Balázs Klára tag
Fotó: Balázs Klára

Balázs Ernő elnök

