Összefoglaló Baráti Közösségünk 2019. esztendőbeli
eseményeiről.

Visszatekintve a mögöttünk hagyott esztendőre örömmel
állapíthatom meg közösségi életünk minden tekintetben
tovább erősödött. Ezt szolgálták a havonkénti jól
előkészített programok, a gondosan kiválasztott kirándulások, és közösségünk
tagjainak érdeklődése. Hasznosak és jók az együtt töltött órák: alkalmasak
feleleveníteni a régen tanultakat, bővíthetjük ismereteinket, és felfedezhetjük
hazánk sok rejtett kincseit. Elmondhatjuk, hogy gazdag évet zártunk, remélve,
hogy 2020-ban folytatjuk eredményes közösségi munkálkodásunkat.
Köszöntöttük kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő barátainkat, 12
érintettből 11 főt köszöntöttünk, sajnos egyet Szennai Kálmánt nem tudtuk. Tőle
búcsúznunk kellett. Emléke maradjon köztünk. Új barátokkal bővültünk: Kovács
Józseffel, Faragó Józsefnéval, Szunyog Józsefnéval, Straub Bélánéval, Gulyás
Sándornéval, Toóthné Karcagi Mártával, Omajnikov Valentinnal.
Megvalósultak a rendszeres havonkénti találkozások és ezeken mindig nagy volt
az érdeklődés, (átlagosan 45 – 50 fő jelent meg). Az előadók hol külső meghívott
vendégek, hol közösségünk tagjai voltak, akik sok érdekességgel örvendeztettek
meg bennünket.
Előadást tartottak: január. 14-én Kovács Sándor régi
barátunk szülőfalujáról Eszenyről könyvbemutató
keretében.

Február 13-án Buczkó Imre
Két (négy) életem története
címmel, műszaki és művészeti
elkötelezettségéről beszélt.

Március 13-án. Kiss László megemlékezett az 1848-49-es
forradalomról, majd neves művészek közreműködésével
video műsort néztünk. Ezt követően Bartók Károly
élménybeszámolóját hallgattuk kínai utazásáról,
élményeiről. (Új oldaláról ismerhettük meg Károly
barátunkat.)
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Április 9-én Oszter Vilmos világutazó vezetésével, virtuális utazásban volt
részünk a Mór kultúra nyomában, Barcelonától a Szaharáig.
Május 14-én Scharek Ferenc
előadása Zeppelinek a Nagy
háborúban (I. világháborúban)
Magyarországon.

Június 1-én a hagyományos
félévet záró „bográcsolásra”
került sor, amikor is az
asszonytársaink által szépen
terített asztalokhoz ülve
elfogyasztottuk
vállalkozó
férfitársaink
főztjét,
megállapítva, hogy finom
volt, és a szakácsokat
megtartjuk jövőre is. Majd
leöblítettük
egerszalóki
nedűvel
és
kellemes
beszélgetéssel zártunk.
2

Szeptember 3-án Pomázi-Horváth Viktória
régész előadása: Mesél a pesti Duna,
évszázadok hagyatéka a Főváros területén.
(Tartalom, Mit és hogyan kutathat egy régész
Budapesten, azon belül is a belvárosban?
Amerre a szem ellát, magas épületek,
többemeletes házak állnak a felszínen legalább
egy évszázada. De mi van alattuk? Megőrzött-e
a föld (vagy víz?) bármit is az előttünk élt ősök
hagyatékából? Az előadásból kiderült, hogyan
dolgozik a városi régész, milyen módszerek
segítik az elfeledett budapesti kincsek
megtalálását.
Október 15-én Dr. Ványa László ny. egyetemi
tanár előadása. Szép jövő – Valóban kell-e
félnünk a robotoktól? címmel. (Tartalom.
A gépek, automaták, robotikai eszközök
fejlődése következtében napjainkra az
önműködő szerkezetek, rendszerek, egyre
nagyobb mennyiségben vesznek körül
minket és egyre komolyabb befolyást
gyakorolnak mindennapi életünkre. A
robotika, mint az emberiség szinte minden
találmánya, azonban nem csak békés
célokra használható, hanem fegyverként
is. Ennél azonban lehet, hogy még
komolyabb problémát jelent, ha a gépek
egyszer okosabbak lesznek az embernél. A
társadalomkutatók és tudósok egyaránt
komoly aggályokat vetnek fel a
mesterséges intelligencia robbanásszerű
fejlődése kapcsán. Az előadás ezekbe az
eredményekbe és aggályokba kívánt
bepillantást nyerni.)
November 12-én Buczkó Imre előadása: Utazás Szabolcstól Tiszacsécséig
Szűkebb pátriáját mutatta be. (Előadása teljes terjedelemben olvasható
honlapunkon. Érdekes és tanulságos utazási kalauz. Több túrára ad szervezési
lehetőséget. Gondolatot ébresztett.)
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December 4. Karácsonyi készülődés. A jó kezdeményezés volt a múlt esztendő
végén elindított kézműves foglalkozás Scharekné Horváth Zita részéről. Ez
esztendőben még többen megjelentek és mindenki elkészítette az asztaldíszeket
és haza is vihette.

December 12. 2019.
Karácsonyévvégi
összejövetel.
Baráti
Közösségünk életében ez
az évzáró már a 30. volt.
Jól sikerült az előkészítés.
Az
„örök
fiatal”
férfitársaság
gyorsan
összerakta
a
berendezést, lehetőséget
adva
asszonyainknak,
hogy szépé varázsolják
azt, úgy is lett. Ahogy érkeztek tagjaink úgy gazdagodott a terülj borulj svédasztal
a sok finomsággal, hideg tállal. Asszonyaink varázslók voltak, kitűnő szakácsok és
cukrászok, nagyszerű háziasszony mindegyik. A nemszeretem idő ellenére is 66
tagunk töltötte meg a Don Boscot és tisztelte meg összejövetelünket. Örömmel
tapasztaltuk, hogy Baráth Miklós hosszú betegség után újra közöttünk volt, és
többen olyanok is, akiket év közben hiányoltunk. Két új tagot is köszöntöttünk
Faragó Józsefné és Kovács József személyében. Ivády Pál üdvözölte a
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jelenlévőket. Köszöntötte az évfordulós születésnaposokat Becsei Tamásné
Zsuzsát és Torma Sándorné Esztikét. Köszöntötték és megajándékozták Varga
Pista bácsit – aki kissé zavartan fogadta azt, megjegyezve, hogy ilyen jó
közösségben nem is olyan nehéz eredményesen ténykedni, ahol mindenki tudja,
hogy mit vállal és mit tesz a közösségért. Kiss László tiszteletes úr szeretetteljes
szavakkal idézte fel a betlehemi karácsony máig ható és érvényes üzenetét.
Ezután nívós műsort varázsolt Scharek Feri barátunk, melyet örömmel
fogadtunk. Majd pezsgővel koccintottunk, köszöntve az ünnepet és
barátságunkat. Ez után a szépen felhalmozott svédasztal lebontásra került,
elfogyasztva a sok finomságot, leöblítve egy kis borral meg egyébbel, ami úgy
előjött, nem is tudni honnan. Majd sor került a romok eltakarítására,
elköszönésre sok jó kívánsággal egyetemben, azzal, hogy „veletek jövőre
ugyanitt.”
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Öt kirándulásunk volt, és mindig megtelt Sándorunk autóbusza. Bővültek
ismereteink és hazánk kincseiben gyönyörködtünk.
Kirándulásaink sikeresnek mondhatók voltak, de azzal is szembesülni kellett,
hogy társaink teherbíró képességével számolnunk kell így, a továbbiakban csak
egy naposakat tervezünk.
Február 22. Karcag. Az első utunk Karcagra vezetett, hogy megismerkedjünk a
Nagykunság központjával és szakítsunk a disznótoros sorozattal. Megálltunk a
Dániel farmnál. Azután Kántor Éva muzeológus vezetésével sétát tettünk a
Győrffy István Múzeumban. Majd sétát tettünk a városban. Felkerestük a
hatalmas református és a kicsinyke, de értékes 1798-ban felszentelt Szent
György görögkeleti templomot. Sétánk végére elfáradva és megéhezve
érkeztünk a Diáktanyára, hogy megismerjük és elfogyasszuk a híres (hugaricum)
karcagi birkapörköltet, valamint a régi lakodalmak süteményét a karcagi
Ferdinándi darázsfészket. Nem csalódtunk, mindenkinek ízlett Bartha László
barátunk főzte. Oly annyira, hogy az év második felében itt Szemeretelepen
fogyaszthattuk Bartha barátunk főztjét.

Április 26. Mátrakerülő túra a Tarna völgyében. Kirándulásunk valóban
felfedezőnek nevezhető mert ezen a vidéken régi keresztény templomokat és
egy buddhista meditációs központot kerestünk fel. A legeket kerestük fel,
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amelyek valamiben különlegesek. Gyögyöspata: nevezetessége az úgynevezett
Jesse fája szoboregyüttes, mely maga nemében páratlan a világon. Feldebrő: A
feldebrői templom egyedülálló építményt rejt magában. A XI. századi centrális
templom maradványai és a vele egykorú, csaknem teljes épségben és
szépségében megmaradt falfestményekkel díszített altemplom a korai magyar
építészettörténet egyik legtöbbet vitatott és egyben egyik legfontosabb
műemlékeinek egyike. Tarnaszentmária. A Tarna-völgy északi, leszűkülő
részénél a Mátra és az Alföld
találkozásánál található a
340 lakosú kisközség a
megye
egyik
legkisebb
települése. Az egykor Szent
István tiszteletére szentelt ma Sarlós Boldogasszony –
templom hazánk legrégebbi
és
legkisebb,
ma
is
használatba lévő temploma.
Tar:
Kőrösi
Csoma
Emlékpark. Tisztelegtünk a
névadó emléke elött és
megismerkedtünk
egy
buddhista templommal és annak életével. A túrát a Fenyves étteremben
pihentük ki.
Július 3-4 Zemplénbe jártunk: Első állomásunk Monok volt. Erről azonnal egy
név jut eszünkbe Kossuth Lajos aki 1802 szeptember 19-én itt született. De van
egy
másik
egyháztörténeti
-igazi
unikum-,
a
Sarlós
Boldogasszony
római
katolikus templomban
őrzik a szőlővidékek
védőszentjének I. Orbán
pápának teljes koponya
ereklyéjét. Még egy név
kötődik a településhez
Németh Miklós 19881990
között
volt
miniszterelnök,
aki
Gorbacsovval aláírta az
ideiglenesen hazánkba állomásozó szovjet csapatok kivonulásáról szóló
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megállapodást. Következő állomás Boldogkő vára. Túra vezetőnk középkori
ruhába öltözve fogadta és
régies nyelven kalauzolta
csoportunkat. Kővetkező
állomás
Vizsoly
a
magyarországi reformáció
egyik bölcsője volt. Vizsoly
a reformáció Betleheme.
Korszerű látogatóközpont
és sok érdekes látnivaló
fogadott
minket.
A
lélekemelő élmény után
eléggé elfáradva, 16 óra
után értünk Hernádvécsére
a kastély szállodába. Minden elképzelésünket felülmúlt a szállodai elhelyezés,
fürdőzés gazdag étkezés, minden fáradságunkat feledtette. Másnap utazás
Sárospatakra a Fejedelmek városába. Várt bennünket Egyed Katalin nagyszerű
vezetőnk, aki már az előkészítésben is segített bennünket. Megnéztük a híres
református kollégiumot, a várost, a Rákócziak várát. Sárospataktól az V. András
étteremben egy jó hangulatú finom zamatos tokaji hárslevelűvel leöblített
ebéddel köszöntünk el.
Augusztus 23. Tisza-tavi kirándulás Poroszló Ökocentrum. Bevezetőben
megjegyzendő, hogy ily nagy létszámmal -48 fővel- eddig még nem kirándultunk.
Szerencsére
az
Ökócentrum
elég
tágas ahhoz, hogy
ennyi
látogatót
befogadjon.
Az
Ökocentrum
2.2
milliárdforintos
beruházással (ebből
1.9 milliárd forintos
európai
uniós
támogatással) 2012re valósult meg. A
kilátótoronyból
látható a tó nagysága,
szépsége.
Feledhetetlen volt az 50 perces hajókázás. A Ladik Halászcsárdában ebéd, kis
pihegés, majd indulás haza.
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Október 4. Szigetvár. Minden kirándulásunk a célja, hogy olyan helyet keressünk
fel mely gazdagítja ismereteinket, felelevenítse a régen tanultakat, és
bepillantsunk az adott település életébe. Ennek jegyében indultunk, hogy
megismerjük Szigetvárt mely az Oszmán Birodalom terjeszkedését akadályozó
végvári harcoknak, Zrínyi Miklósnak és a vár védelmében elesett hősök
helytállásának örök emlékhelye. Városi séta után a várba folytatódott az
ismerkedés ahol is a múzeumépület részeként megtekintettük a Szulejmán
dzsámit és ennek történetét ismertette idegenvezetőnk, majd séta a várban.
Ezután következett a Magyar – Török Barátság Park. A két nép megbékélését
hirdető törökországi kezdeményezés és anyagi hozzájárulás nyomán létrejött
emlékpark központi részét az ostrom két vezéralakjának Szulejmán szultánnak és
Zrínyi Miklós várkapitánynak nagyméretű bronzból öntött domborműves portréi
uralják. Szigetvári kirándulás befejezéseként a Kiskakas vendéglőben
elfogyasztott ebéddel ért véget. Egyben befejeződött éves kirándulási
sorozatunk.

Nemrég kaptuk a hírt, hogy kedves idegenvezetőnket, aki a Vár vezető beosztású
munkatársa volt, elbocsájtották többekkel együtt, mivel indult a helyhatósági
választásokon független jelöltként és nem nyert.
Ez történt Baráti Közösségünkben a 2019-ik esztendőben.
Összefoglalót lejegyezte: Varga István. Rendezte és megjelenésre alkalmassá
tette Scharek Ferenc
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