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ADVENTI GONDOLATOK  

  Advent kiemelt idıszak az életünkben. Karácsony 
ünnepét megelızı négy hétben készülünk – minden 
igyekezetünkkel, idegszálunkkal, megfeszített erınk-
kel az ünnepre. Minden vágyunk arra irányul, hogy 
mire elérkezik a szenteste, minden készen álljon. A 
felnıtteket leterheli év vége felé a sokféle mun-
kahelyi  feladat, az otthoni elıkészületek is plusz-
terheket rónak rájuk. Az látszik az adventi idı-
szakban, hogy szinte csak a gyermekek, különösen a 
kisgyermekek tudnak valóban ıszinte örömmel 
(terhek, aggodalmak nélkül) várni az ünnepre. Tiszta 
szívvel, nyitott lélekkel, gyermeki kíváncsisággal, 
minden apró meglepetésnek örvendezve. 
  Három kisgyermek édesanyja vagyok és sokat for-
golódom az óvodások, kisiskolások között. Így ta-
pasztalom meg a kisgyermekeknél azt a vágyakozást, 
ami a felnıttek mindennapi életében az adventben is 
megkopott, elvesztette igazi ízét és fényét. Végezzük a 
dolgunkat, tesszük azt, ami ránk bízatott, s eközben a 
munka miatt (vagy éppen annak a hiánya miatt) kicsit 
belefásulunk az ünnepbe is. S talán a szívünk mélyén 
felsóhajtunk: milyen jó volt, amikor még én vártam 
így, gyermeki vágyak tüzében égve karácsony szent 
ünnepét.  
  Jézus Krisztus, akinek a születését ünnepeljük ka-
rácsonykor, példaként állította elénk a gyermeki 
ıszinte hitet, azt a bizalmat, amelyet a kisgyermek 
érez szülei iránt. Jézus Krisztus azt tanította, hogy úgy 
kell fogadnunk Isten országát, mint egy kisgyermek, 
vagyis  úgy kell bíznunk az Úrban, úgy kell ıszintén, 
teljes szívvel hinnünk Benne, ahogyan a kisgyermek 
hagyatkozik teljes mértékben a szüleire. Tanuljunk a 
kisgyermektıl bízni, önfeledten örülni! De hogyan 
tehetjük ezt meg, amikor a mindennapok terhe nyomja 
a vállunkat? Az adventi idıszakban ne csak 
önmagunkra tekintsünk, hanem nyissuk meg szí-
vünket az Úr elıtt. Az Úristen segítségével lehet 
minıségileg más az ünnep, az İ áldásával, jelen-
létében lehet a nehézségek ellenére is örömmel vá-
rakozni. 
  Az advent szó az "adventus Domini" latin kifeje-
zésbıl ered, ami azt jelenti, az Úr eljövetele. Az 
ókorban, amikor az uralkodó meglátogatott egy 
várost, arra a város méltóképpen felkészült. Idınként 
még utat is  kellett készíteni, hogy a király meg tudja 
közelíteni a várost, amit megfelelı díszbe öltöztettek. 
A mi adventünknek is hasonlónak kell lennie. 
 

 

 
 

Betlehemi hajlék Soponyán 
   

  Öltöztessük ünneplıbe a szívünket! Vagyis ne csak fi-
zikailag készüljünk, hanem lelkünk minden rezdülésével 
várjuk az Urat. Várjuk azt, aki az elsı karácsony alkal-
mával kisgyermekként született meg, de Isten Fiaként a 
világ Megváltója lett.                    Kovács Csiba Krisztina 
                                                       református lelkipásztor 

 
* * * 

Nagy Gáspár: 
Jegyezvén szalmaszállal 
 

– … mindig és mindig:  
bőnökben édesült, iramult napok  
habjaiban fuldokló emberek,  
egy szalmaszállal, tudjátok-e?  
talán a menthetetlent mentitek.  
 

– … kívül és belül:  
poklosan örvényült, háborult világ,  
de a remény sohasem meghaló,  
ha minden utolsó szalmaszál  
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!  

 
 
 
 
 
 

 

Kkk     
         Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 

               kívánunk minden kedves Olvasónknak! 
 

kkkk                                        A szerkesztıbizottság 
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MIKULÁS-HÁZ ÁGOTÁN 
 
  December 8-án a mővelıdési házat 
az intézmény vezetıjének és a fiata-
loknak a közremőködésével Mikulás-
házzá varázsolták. A rendezvényen a 
falu gyermekeit látták vendégül.    
  Felajánlásképpen nagyon sok aján-
dékcsomag összegyőlt. Az Óvoda, az 
Iskola Szülıi munkaközössége, az 
Önkormányzat mellett magánszemé-
lyektıl is érkezett felajánlás. 
  Az óvodásokat, általános iskoláso-
kat Mikulás konyhája és Mikulás 
játszóház várta. A kézmőves sarok-
ban szebbnél szebb alkotások, díszek 
készültek. 

* 
 

KARÁCSONY AJÁNDÉKA 
 

  „Várja fiát, égi urát, 
  virrasztva epedve éj s napon át.”     
 Megkapta a világ. Nem csodapalotá-
ban lépett színre, hanem „rongyos 
istállócskában”, mai szóhasználattal 
hajléktalanul. Törvénytisztelı József 
és Mária Augustus császár rendeleté-
re indult el, hogy összeírják ıket a 
judeai Betlehembe, Dávid városába. 
Mária, aki áldott állapotban volt, nem 
kapott szállást az emberektıl. Bar-
langistálló menedékében szülte meg 
egyszülött fiát, bepólyálta, jászolba 
fektette. 
  A szabad ég alatt ırködı pásztorok 
az angyali jelre elindultak a Kisded 
imádására. Majd jöttek a három kirá-
lyok. Mindez azt jelzi számunkra, a 
megváltás közös kincse az egyszerő 
embernek, hatalommal bírónak egy-
aránt. 
   Betlehem és Golgota kitörölhetet-
len az emberi történelembıl. Tanítása 
beragyogja az emberi szíveket, örök-
re kıbe véste a szeretet parancsát. 
Így kaptuk meg karácsony ajándékát, 
mely kétezer év óta áthatja az embe-
riséget. Segít a mindennapi küzdel-
mekben, alkotásokban, reményt ad a 
békés jövendıhöz. 
  Nyugodtan elmondhatjuk: a kará-
csony gyermekkori élményei a leg-
maradandóbbak számunkra. Ezen az 
estén minden elcsendesedik, egy-
másra figyelünk, a „fény” felé for-
dulunk. 
  Évtizedekkel ezelıtt írta egy he-
tilap: „Bárcsak karácsonyi béke lenne 
mindig az emberi szívekben”! Sok-
sok gesztusa van karácsony aján-
dékának az életünkben. Pár éve az 

MTV Fıtér mősorának stábja egy 
Tolna megyei településen járt. Be-
mutattak egy nyugdíjas kántor-taní-
tót, aki megtanította az orgonálásra 
unokáját. Együtt énekelték az „Ó, 
drága Betlehem” címő éneket. Su-
gárzott a nagyapa szemébıl a bol-
dogság, amit ajándékba kapott. 
  Hasonló ajándékban volt részem, 
amikor Pécsen a kisebbik fiúunokám 
indulni készült hazulról. Kérdeztem, 
hová megy. Jótékonysági egyesületbe 
– felelte. Meglepetés ajándék volt ez 
számomra. Egy mozgékony mai fi-
ataltól szokatlan vállalás. 
  Az idén a sárszentágotai közössé-
günk is kapott karácsonyi ajándékot. 
Elkészült az élet nagyságú, gravíro-
zott Szent Ágota ábrázolás, az ima-
helyet bemutató márványtáblák, egy 
szép, fából készült kereszt, melyeket 
a templom környezetében helyeztek 
el. Szent Ágota a mellbetegek védı-
szentje, a korai keresztény századok 
vértanúja. Itt kérhetnek közbenjárást 
a gyógyulásért folyamodók, hálát ad-
hatnak a felgyógyultak. Az alkotások 
kihelyezése a polgármester úrnak és 
segítıinek köszönhetı. Hálánkat oda-
helyezzük a betlehemi jászol mellé.   
Ady Endrével szólván: „Az én ked-
ves kis falumban / Hálát adnak / A 
magasság Istenének.” Szükségünk 
van testi-lelki erıre a mindennapja-
inkban. 
  Karácsony a szeretet, a családok ün-
nepe. Erısítsük a magyar családokat, 
velük együtt a nemzetet! 
  Böjte Csaba szerzetes kétezerkét-
száz árva gyermek gondviselıje írja: 
„Az emberi nem jövıje a családtól 
függ!” 
  A katekizmus nagyon szépen fo-
galmaz errıl: „Jézus Krisztus József 
és Mária szent családjának ölén akart 
e világra jönni és felnövekedni.” 
  Áldott karácsonyt! 
            Összeállította: Magyar József 

* * * 
TÉLI HÍRCSOKOR CECÉR İL 

   A cecei Mővelıdési Ház nagyter-
mében 2012. december 6-án délután 
több mint ötven  3 alatti kisgyermek 
várta boldog örömmel, izgatott lelke-
sedéssel a Nagyszakállú Mikulást. 
Meghitt gyermeki izgalommal fogad-
ták a felnıttek is Szent-Miklós cecei 
küldöttét. Közösségformáló, közös-
ségépítı  szándékkal  immár évek óta  
meghívást kapnak a cecei apróságok 
a  „Manó-Mikulás” ünnepségre, s  ez 

 
 

az idén is rendkívül jól sikerült. Kö-
szönjük mindenki segítségét, aki tu-
dásával, építı ötleteivel hozzájárult e 
nemes kezdeményezés létrejöttéhez. 
Mert a kultúra az, amit kultivá-
lunk…. 
   A teli ünnepkör másik meghatározó 
eseménye községünk életében a 
„Mindenki Karácsonya” ünnepség, 
amelyet az idén 2012 december 22-
én tartunk 14.00 órai kezdettel a 
cecei mővelıdési ház nagytermében. 
„Karácsonyi rege, ha valóra válna, 
Igaz boldogság szállna a világra” – 
mondja a költı. 
  Az adventi várakozás a szeretet 
ünnepére való ráhangolódás. Az ün-
nepi elıkészületek, a rohanás, a kará-
csonyi vásárlási láz próbálja elfedni 
legszebb ünnepünk bensıséges vará-
zsát. Éppen ezért értékké válhat az 
együtt töltött, egymással megosztott 
idı, mert nem az a gazdag ember, 
akinek sok mindene van, hanem aki 
sokatadhat… E rohanó világban  nem 
csak hitünk, ünnepeink is megkoptak. 
Fedezzük fel a karácsonyvárás izgal-
mában az ünnep lényegét, amelynek 
tisztaság, szépség, nemesség az 
együtthatója – egy olyan világ vissz-
fénye, amely mindannyiunk vágyai-
ban ott él, néha talán elrejtve a fel-
szín alatt. 

A „Mindenki Karácsonya” ünnepsé- 
gen Varga Gábor polgármester úr 
meggyújtja az adventi koszorú ne-
gyedik gyertyáját, majd a cecei 
'Kincskeresı Óvoda-Katicabogár” ad 
ad elı egy betlehemes játékot. A 
„Harmónia Énekkar” elıadásában is-
tendicséreteket hallhatunk, majd Az 
általános iskola tanulói adnak ünnepi 
mősort. A cecei közösség életében 
Oláh Imréné, Mariska néni szavalata 
mindig ünnepi esemény. 
  „Aki megajándékoz másokat – ön-
magát ajándékozza meg.” A cecei 
általános iskola diákjainak furulya-
szólója is színesíteni fogja ünnepi 
rendezvényünket. 
  E délután ünnepi záró számaként a 
cecei Búzavirág Népdalkör elıadá-
sában adventi és karácsonyi énekek 
hangzanak fel – mindannyiunk legna- 
gyobb örömére.  
  Minden kedves Vendégünknek ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk.  
                                       Sárvári Ilona 
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HÍR SÁROSDRÓL 

 
 
Nívódíj. November 17-én Csepelen 
a IX. Vass Lajos népzenei verseny 
Kárpát-medencei döntıjén a Sáros-
don élı Nagy László népzenész há-
rom csoportja – a Gerlice citera-
zenekar, a nagylóki népdalkör és a 
Boglya citerazenekar, a nagylóki 
Baka férfikar – kiemelt nívódíjban 
részesült. A csoportokban több sá-
rosdi is szerepel. Az újabb sikerük-
höz gratulálunk. 
                           Papné Gál Gyöngyi 

 

* * * 
HÍREK SÁRKERESZTÚRRÓL 

   A Bella István Mővelıdési Ház és 
Könyvtár vendége volt november 8-
án Schäffer Erzsébet népszerő író-
újságíró. A Nık Lapjában hétrıl 
hétre jelennek meg irodalmi igény-
nyel megírt miniesszéi, embermeséi. 
Számos kitüntetés birtokosa. A ta-
lálkozóra közel ötvenen győltünk 
össze. Abáról, Kálozról is jöttek 
érdeklıdık. Akik hallgattuk ıt azon 
a novemberi késı délutánon, mind-
annyian részesei lehettünk valami 
csodának. Erzsébet egyénisége, a 
személyisége és a mondanivalója 
szuggesztív hatású. Az est végén 
sokan dedikáltatták a frissen vásá-
rolt könyveket, majd az olvasóte-
remben kellemes pogácsázós, koc-
cintásos beszélgetéssel zártuk az 
emlékezetes délutánt. 

* 
   Ez év ıszén a település csatla-
kozott a Gemenc ZRT. " Minden 
születendı gyereknek ültessünk egy 
fát" mozgalmához. 2012. okt. 30-án 
elültettük a 2011-ben született 51 
gyerek fáját, amit jelképesen örökbe 
is adtunk nekik. Minden fa kapott 
egy kis „névjegykártyát” az adott 
kisgyermek nevével, amit ültetéskor 
felkötöttek a facsemetékre.  A dupla 
 

fasor a jövıre kialakítandó új óvoda 
udvart szegélyezi egyik oldalán. 

* 
   Sárkeresztúr elsı alkalommal a-
dott otthont a Bella István Mővelı-
dési Házban a Keresztúr Nevő Te-
lepülések Szövetségi ülésének. A 
Szövetség 20 tagból áll, melybıl 11 
település polgármesterei és képvise-
lıi vettek részt a megbeszélésen. 
Sárkeresztúr már 12 éve aktív tagja 
a szövetségnek, és a megalakulás 
óta a találkozókon évrıl évre képvi-
selteti magát. 
  A tanácskozás után finom vad-
disznó pörkölt várta a vendégeket, 
akiket ebéd után a sárkeresztúri Vi-
har Lovas Egyesület fogatai vittek 
körbe a faluban. Megtekintették töb-
bek között a Polgármesteri Hivatal 
épületét, a Hısök terét az újonnan 
kialakított virágágyásokkal és kihe-
lyezett padokkal, valamint a Start 
munkaprogram keretében kiépített 
„Lóki utat”, melynek végállomása a 
most felújított 101 éves kereszt volt, 
melyet akkor a Püspökség állíttatott. 

* 
  Immár harmadik éve gyújtjuk meg 
közösen a falu adventi koszorújánál 
a gyertyákat négy vasárnapon. Az 
elsı vasárnapon Zékány Erika hit-
oktató olvasta fel Isten igéjét, majd 
a Kamara kórus elıadásában kis 
mősort láthattak az egybegyőltek.  
A kórus profiljához híven sok kó-
rusmővel színesítette az össze-állí-
tást. A szép versek és énekek kö-
zött Bódás Jánosné Borika megle-
petést hozott: Sárkeresztúri emberek 
elbeszélései alapján régi helyi ka-
rácsonyváró szokásokat győjtött 
össze, és osztotta  meg velünk  
  December 4-én a Sárkeresztúri 
Hölgyek Baráti Köre szervezésében, 
meghívott vendégek részvételével 
kézmőves foglalkozást tartottunk, és 
szebbnél szebb karácsonyi díszeket 
készítve töltöttünk el néhány órát. 
  Arra  gondoltunk – folytatva  a  kó-
rus  tavalyi kezdeményezését – saját 
kezünkkel készült kis figyelmessé-
gekkel lepjük mg a falu hivatalos 
helyiségeiben dolgozó ismerısein-
ket, barátainkat és egyúttal azokat 
is, akik ügyes-bajos dolgaikkal 
felkeresik e helyeket. Vidám 
hangulatban dolgoztunk, igazolva a 
régi mondást, hogy „adni jobb néha, 
mint kapni”. 

A második vasárnapon Bognár 
Károly katolikus plébánostól hall-
hattuk az evangéliumot, és az ige-
magyarázatot. A gyertya meggyúj-
tása után a néptánc csoport ked-
veskedett a jelenlevıknek egy ara-
nyos kis mősorral. Karácsonyváró 
népszokás hangzott el. A két leg-
ifjabb néptáncos, Huszti Andika és 
Józsika egy nagyon szép Józsefet és 
áldott állapotban levı Máriát 
ábrázoló képpel üde színfoltja volt a 
mősornak. A versek és ének után 
megérkezett Mikulás apó is. A 
gyerekek nagy örömmel fogadták. A 
harmadik vasárnapon Szilágyi Dé-
nes református lelkész gyújtotta meg 
a gyertyát, olvasta fel Isten igéjét. 
Az örömvasárnapon az iskola dol-
gozói köszöntötték adventi mőso-
rukkal az egybegyőlteket. A beve-
zetı gondolatok után a szeretetrıl, 
az emberi kapcsolatokról szóltak a 
felolvasott gondolatok. A folyta-
tásban népi karácsonyi dalokat 
hallhattunk. Szólót énekelt Sominé 
Márkus Ildikó, citerán kísért Koncz 
Mária. 
 

 
 

A megjelenteket mindhárom hét-
végén a mősort adók megvendé-
gelték sütivel, gyümölccsel, meleg 
teával és forralt borral. Kellemes 
beszélgetések alakultak ki az 
emberek között az estébe hajló 
délutánokon.  
 

„Elindul újra a mese 
Fényt porzik gyémánt szekere 
Minden csillag egy kereke, 
Ezeregy angyal száll vele. 
Jön, emberek, jön, jön az égbıl  
Isten szekerén a mese! 
Karácsony készül emberek, 
Tiszták és szépek legyetek…” 

Ezzel a nagyon szép Wass Albert 
versrészlettel kívánok minden olva-
sónak és szerkesztıtársnak áldott 
szép karácsonyt, és egészségben, 
örömökben gazdag boldog új 
esztendıt.  
                              Kovács Györgyné 
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HÍREK SEREGÉLYESRİL 
 

  Dr. Kiss István 1923-2012 – 
elhunyt községünk díszpolgára. 
  Nyolcvankilenc éves korában el-
hunyt dr. Kiss István atomenergia 
kutató, egyetemi tanár – Seregélyes 
Díszpolgára, községünk szülötte. 

 
  A Szegedi Tudomány Egyetem ve-
gyész szakán „summa cum laude”  
minısítéssel diplomázott, három 
nyelven beszélt és adott elı 
anyanyelvi szinten. A Magyar Tu-
dományos Akadémia Központi Fizi-
kai Kutató Intézet kémiai fıosztá-
lyát vezette. Hosszú idın át az Eöt-
vös Lóránd Tudomány Egyetem 
tanára volt. A hazai radióaktív izo-
tóptermelés megvalósításában szer-
zett érdemeiért Kossuth-díjjal tün-
tették ki. 1967-ben lett a kémia 
tudományok doktora. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség tudomá-
nyos kutatója, az ENSZ-hez tartozó 
nemzetközi szervezetek tisztség-
viselıje. Munkatárs az Atomsorom-
pó Egyezmény nemzetközi ellen-
ırzésére alkalmas tudományos-tech-
nikai módszerek kidolgozásában. 
Ezeken kívül számtalan ki-
emelkedı hazai és nemzetközi szer-
vezetben végzett munkát, írt érte-
kezéseket, dolgozott ki tudomá-
nyos-technikai módszereket. 
  Büszkén vállalta seregélyesi szár-
mazását, és mindig talált alkalmat, 
hogy szülıfalujába látogasson. Élet-
pályája, emberi helytállása, végtelen 
szerénysége, lokálpatriotizmusa és 
kimagasló munkássága  mindig pél-
daként szolgált Seregélyes polgárai 
számára. 

  Zöldítési program. A Seregélyesi 
általános Iskola Alapítványa egy 
diákszervezettel közösen megnyerte 
a közösségi zöldítési program elsı 
fordulóját, hogy fölújítsa az iskola 
udvarát s a tanulókkal közösen hoz-
zon létre közparkot. Ahhoz, hogy a 
teljes pályázatot megnyerjék, a 
község lakóinak és minden érdeklı-
dınek a segítségét kérték a de-
cember 14-i megbeszélésen. Itt is-
mertették az iskolának és a tanú-
lóknak az elképzeléseit. „Tervezzen 
velünk egy kicsit” – kérte Sajtos 
József iskolaigazgató.  
  A közösségi kezdeményezésnek 
így lett /lesz/ folytatása, s a végén 
kapunk egy szép közparkot, mely 
kellemesebbé, szebbé teszi a falut, s 
a gyerekek egészségesebb környe-
zetben töltheti el a szüneteket, a 
szabadidejüket. 
 

   
Advent. Évek óta szép hagyo-mány, 
hogy községünk három egy-háza és 
a polgármesteri hivatal közösen 
rendezi meg a karácsony elıtti 
adventi vasárnapokat. Ilyenkor 
mindig egy-egy vallási vezetı be-
szél az ünnep jelentıségérıl, a tu-
datos várakozásról, a szeretetre 
hangolódásról, a reménységrıl. Idén 
az elsı gyertyát s hatalmas koszorún 
Révész Lajos, a Székesfehérvári 
Babtista gyülekezet lelkipásztora 
gyújtotta meg, majd a második 
vasárnapon a Katolikus Egyház 
nevében Szabó István esperes. 
A harmadikat a helyi Református 
gyülekezet lelkésze Major András, 
aki egyben a három gyülekezet tag-
jaiból álló kórus vezetıje és zenei 
kísérıje is. A negyediket, az utolsót 
mindig a Seregélyesi Önkormányzat 
polgármestere lobbantja lángra. 
  Az eseményeket mindig kedves 
mősor és szerény szeretetvendégség 
teszi még emlékezetesebbé. 
   

  Készülıdés a szeretet ünnepére. 
Az iskola aulájába lépıket napok 

óta varázslatos hangulat fogadja. 
Karkóné Lukácsy Mariann tanárnı 
irányításával szebbnél-szebb díszek, 
betlehemek, koszorúk, asztaldíszek, 
mézeskalács figurák és megannyi 
alkotás mutatja, hogy mennyi ötlet-
tel, szeretettel készülnek a gyerekek 
a karácsonyra. 
  

  Nyugdíjasok Karácsonya. 
 

 
December 12-én tartotta az „Élı 
İsz” Nyugdíjas Klub a már ha-
gyománnyá vált karácsonyát. Óriási 
fenyıfát állítottak a mővelıdési ház 
aulájában és gyönyörően megterí-
tették az ételtıl, süteménytıl roska-
dozó asztalokat. Mősorról is gon-
doskodtak. Voltak ének számok, 
versek, tréfák, melyeket saját ma-
guk, illetve vendégszereplık adták 
elı. A kezdı hangulatot a Nagy 
László tanár úr vezette citera- 
zenekar adta meg, velük énekeltek 
nem csak a kórustagok, de a klub 
minden tagja. A hangulat emelked-
tével táncra is kerekedtek. 
                        Vargáné Kovács Edit  

 

* * * 
ADVENT ABÁN 

  Az adventi rendezvények helyszíne 
a szervezı Kultúr Közösségi Ház és 
Tanka János Nagyközségi Könyvtár, 
továbbá a Zenepavilon, ahol sor 
került az adventi gyertyagyújtásra.  

  Így volt ez december 16-án, vasár-
nap a harmadik adventi rendezvé-
nyen is. A Kultúr Közösségi Házban   
karácsonyi sütemények sütése és 
receptek cserélése; mézeskalács dí-
szítése; karácsonyfa díszek készítése 
rafiából és csuhéból; filmvetítés sze-
repelt a programban. 
 A 17 órakor kezdıdı Adventi gyer-
tyagyújtáson közremőködött az abai 
Pávakör és Citerazenekar.  
A résztvevık a község fájára ezen 
alkalommal egy-egy szép karácso-
nyi díszt hoztak, ezeket felhelyezték 
a település karácsonyfájára. 
                                                Szerk. 
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SZENT ERZSÉBETRE  ÉS 
PYRKER ÉRSEKRE 

EMLÉKEZTEK SOPONYÁN 
  November 24-én szombaton a sze-
retetnek, a rózsák királynıjének: 
Árpád-házi Szent Erzsébetnek az 
ünnepén a katolikus templomban 
Horváth László apát úr köszöntötte 
a megjelenteket. 
  A Soponyai Karitász Csoport által 
szervezett rendezvényen a környék-
beli falvak – Káloz, Aba, Sár-
keresztúr, Sárszentágota, Csısz – 
nyugdíjas klubjainak kórusai, továb-
bá a soponyai İszi Napsugár 
Nyugdíjas Klub és szólisták adtak 
szép mősort. Beszédet mondott Var-
ga Gábor országgyőlési képviselı, 
majd Kovács Csiba Krisztina refor-
mátus lelkész imádkozott család-
jainkért. 
  Az ünnepség során megemlékeztek 
Pyrker János László egyházfırıl és 
költırıl, Soponya posztumusz dísz-
polgáráról, aki 240 éve Soponya-
Nagylángon született, és 1847. 
december 2-án Bécsben hunyt el. 
Sajtos József, a Soponyáért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke ismertette a 
fıpásztor életét és minden jó ügyet 
támogató munkásságát. 
  Pyrker 1792-ben lépett be a Cisz-
terci Rendbe, négy évre rá pappá 
szentelték, és 1812-ben már a lilien-
feldi monostor apátja. 1818-ban sze-
pesi püspök, 1820-ban velencei pát-
riárka. A Velencében töltött évek 
alatt kitőnı érzékkel győjtötte fıleg 
az itáliai festık mőveit. Ezeket (200 
darabot) a Nemzeti Múzeumnak 
adományozta. Pyrker a magyaror-
szági német költészet jelentıs alak-
ja. Verseit Franz Schubert is meg-
zenésítette. Johann Wolfgang Goe-
thével és Mozarttal levelez. Hagya-
tékában Széchenyi István Pyrkernek 
írt levele szintúgy megtalálható. S 
Kazinczy fordította magyarra a 
„Szent hajdan gyöngyei” címő 
munkáját. 
  1827-tıl Pyrker János László egri 
érsek lett. İ alapította az elsı ma-
gyar nyelvő tanítóképzıt, s neki kö-
szönhetjük az egri fıszékesegyház 
megépítését, ez hazánk második leg-
nagyobb vallási épülete. İ építtette 
a kereskedık és zarándokok közle-
kedésének könnyítésére a szarvaskıi 
szurdokutat is. 1846 decemberében 
ünnepelték pappá szentelésének 50. 

jubileumát. S Pyrker fıpásztor rá 
egy évre, 1847. december 2-án 
Bécsben elhunyt. Testét Lilienfeld-
ben helyezték örök nyugalomra, szí-
vét az egri székesegyház altemplo-
mában helyezték el, mert mint mon-
dotta: „A szív, mely Egerért dobo-
gott, az legyen az egrieké”. 
  Pyrker érsek, Soponya-Nagyláng 
szülötte fölbecsülhetetlen értékő 
örökséget hagyott ránk. A temp-
lomban álló emléktáblájánál Hor-
váth László apát úr, Béndek József 
polgármester és a Soponyáért Ala-
pítvány képviseletében Sajtos József  
helyezett el koszorút. 

 
  Ezt követıen a résztvevık átvonul-
tak az orvosi rendelı elıtti térre, 
ahol Kiss Károlyné hitoktató üd-
vözölte a jelenlévıket, s megkö-
szönte az adományokat, az önzetlen 
segítséget. Majd Béndek József, So-
ponya község polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet, kiemelve az 
összefogás fontosságát: mert aki 
adni tud, a rászorulókat segíti.  
  Az elhelyezett gyertyák fényénél 
Kovács Csiba Krisztina református 
lelkész megáldotta az „égı” rózsát. 
A Soponyai Karitász Csoport ha-
gyományt teremtett, s reméljük, jö-
vıre Árpád-házi Szent Erzsébet ün-
nepén ugyanígy gyertyát gyújtunk 
családjainkért. 

* 
  Adventi gyertyagyújtás. - 
  Soponya Nagyközség Önkormány-
zata a szentestét megelızı négy 
szombaton az orvosi rendelı elıtt 
felállított betlehemi jászolhoz hívta 
a soponyiakat. December 1-én az 
elsı gyertyát Horváth László apát 
úr, Soponya díszpolgára gyújtotta 
meg. Közremőködött az İszi 
Napsugár Nyugdíjas Klub, a 
Tábortőz Singers együttes, valamint 
Baranyai Karola tanuló. 
  December 8-án Béndek József pol-
gármester gyújtotta meg a második 
gyertyát. Közremőködött a Gróf 

Zichy János Általános Iskola és Sze-
csıdi Rita. 
  A harmadik gyertya meggyújtása-
kor Kovács Csiba Krisztina, a 
soponyai és kislángi református 
gyülekezet lelkipásztora arról szól, 
hogyaz Úristen segítségével, az İ 
áldásával lehet a nehézségek ellenére 
is örömmel várakozni. Az ünnepség 
a Mesevár Óvoda szereplésével 
zárult. Ezt követıen a résztvevık 
átvonultak a Mővelıdési Házba, 
ahol a Falu Karácsony programjai 
sorában a gyermekeket játszóház, 
táncház várta. Ormándi Márta csu-
hészobrász kiállított alkotásai mel-
lett gyökérszobrokat és természet-
fotókat is láthatott a közönség. A 
kiállítást Varga Csaba, az Országos 
Stratégiakutató Intézet elnöke nyi-
totta meg – közremőködött Csendes 
Béla gitármővész. 
  A nosztalgia diavetítés és vetél-
kedı után a Best Befour adott kon-
certet, s a rendezvényt a Karácsonyi 
karaoke party zárta. 
  A közös karácsonyi asztalon a 
támogató szervezetek és magánsze-
mélyek által felajánlott sütemény 
fogadta a vendégeket. 

 
Ormándi Márta csuhészobra  

  

  December 22-én a negyedik gyer-
tyát Soponya legfiatalabb polgára 
nevében Bihariné Németh Zsuzsan-
na gyújtja meg, közremőködik a Dé-
libáb Népdalkör. 
 

* 
  A Gróf Zichy János Általános 
Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola 
december 19-én tartotta Karácsonyi 
ünnepélyét a helyi Mővelıdési Ház-
ban.                                          Szerk. 
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HÍREK TÁCRÓL 
 

 Szilveszter napján Tác lakosai moz-
galmas évet zárhatnak le. Október-
ben hagyományainkhoz híven a 
Gorsium Általános Iskola tanulói 
köszöntötték a nyugdíjasokat az 
Idısek Világnapján. A nyugdíjasok 
finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel köszönték meg a gondolat-
ébresztı írásokat, verseket.  
  A szüreti felvonulás is színes 
szórakozást nyújtott - a szemerkélı 
esı ellenére is – résztvevıknek és 
nézıknek egyaránt. Középiskolás és 
felnıtt párok mellett óvodás és alsó 
tagozatos kislányok is táncoltak, 
még különlegesebbé téve a prog-
ramot. Szépen feldíszített kocsik, 
csikósok ostorpattogtatása, mutatvá-
nyaik örvendeztették meg a kíván-
csiskodókat. Este a bálban mindenki 
megmutathatta tánctudását. 
  Az 1956-os októberi eseményekrıl 
ökumenikus istentiszteleten, majd az 
általános iskolások mősorával emlé-
keztünk meg. A lemenı nap fényé-
ben elhangzó versek, a gyertyák 
fénye meghitté, elgondolkodtatóvá 
tette a megemlékezést. 
  A múltat idéztük fel novemberben 
Iskolatörténeti projektnap keretein 
belül az általános iskolában. Fel-
idéztük az 1900-as évek iskoláit: a 
gyerekek összevont osztályteremben 
írhattak palatáblára. Kipróbálhatták 
milyen lúdtollal írni, abakusszal szá-
molni, és megismerkedhettek a régi 
olvasókönyvekkel is. Valamint azt 
is kipróbálhatták, hogy milyen a 
körmös és a nádpálca. A tornaóra 
sem volt hagyományos, régi iskola-
padon tornázhattak, mint hajdan a 
nagyszüleik. Iskolatörténeti projekt-
napunk folytatásaként Öregdiák Ta-
lálkozóra hívtuk iskolánk volt ta-
nárait és tanítványait. Tanulóink 
rengeteg múltat idézı tárgyat, fotót 
győjtöttek össze a kiállításhoz, me-
lyet ezen a napon nyitottunk meg a 
vendégek nagy örömére. Mindenki 
felfedezhette önmagát a régi cso-
portképeken, tábori fotókon, iskolai 
programokon készült képeken. Jó 
volt látni, ahogyan az idıs emberek 
büszkén mutatják iskolás emlé-
keiket. Egykori tanárok visszaem-
lékezései után játékos délutánnal is-
merkedhettek egymással a 
különbözı generációk. „Jó volt újra 

gyereknek lenni!”- vallották a já-
tékban résztvevık.  
  Hagyományteremtı új kezdemé-
nyezésrıl is beszámolhatok: novem-
berben szervezték meg elsı alka-
lommal a „Táci Toros – Táci Rétes 
Hagyományırzı Nap”-ot. Reggel 
nyolc órakor kezdıdött a disznó-
vágás. Majd, amíg a férfiak a disznó 
körül sürögtek, addig a lányok és 
asszonyok a házi rétes nyújtásának 
fortélyait sajátíthatták el a Mővelı-
dési Házban. A gyerekeket pedig 
egész délelıtt játszóház várta. A 
délutánt színes mősor tette felejt-
hetetlenné. A finom vacsora mellé a 
jó hangulatot a táci nyugdíjasok nó-
tacsokra szolgáltatta. Tombola és 
bál zárta a hagyományırzı napot. A 
rendezvény bevételét a falunap meg-
szervezésére fogják fordítani a szer-
vezık.  
  November az adventi készülıdés 
jegyében telt. Az óvodában hétfın-
ként, az iskolában szerdánként ösz-
szeültek szülık, óvónık és tanárok. 
Kellemes beszélgetés közben ké-
szültek az értékes ajándékok a ka-
rácsonyi vásárra. Advent elsı va-
sárnapján fellobbant az elsı gyer-
tyaláng a falu adventi koszorúján. 
Irodalmi összeállítás, a Mega Dance 
táncegyüttes és a Táci Kiscsillagok 
mősora színesítette a programot. Az 
óvoda és az iskola munkaközös-
ségeinek karácsonyi kézmőves ter-
mékei mellett Gelencsér Julianna 
kézmőves munkáit, valamint Kál-
mánné Pintér Tímea adventi koszo-
rúit vásárolhatták meg a nézelıdık. 
Nem igazi a vásár sütemények és 
forró italok nélkül. A nyugdíjasok és 
a polgárırség biztosították a süte-
ményeket és a forró csokit, teát és 
természetesen a forralt bort a hideg 
előzéséhez.  
   December hatodikán idén is beko-
pogtatott a Mikulás. Vers- és dal-
tanulás, izgalmas várakozás elızte 
meg érkezését. Óvodában, iskolában 
egyaránt fontos nap volt ez. Az 
óvodában dallal, versekkel köszön-
tötték a „nagyszakállút”. Az iskolá-
ban játékos vetélkedıvel tölthették a 
délutánt a diákok. Ebben az évben a 
Mővelıdési Házba is ellátogatott a 
Mikulás. Szaloncukrot, játékokat 
osztott a vidám, cseppet sem 
megszeppent lurkóknak, akik téli 

mondókákkal, dalokkal köszönték 
meg az ajándékokat. 
  A szokásoktól eltérıen december-
ben került sor a Gorsium Általános 
Iskola felsı tagozatosainak mősoros 
délutánjára. Az 5. osztályosok Lázár 
Ervin halhatatlan sorait idézték fel 
számunkra, a hatodikosok egy falusi 
vidám életképet vetítettek elénk 
tehetségesen megformálva a tipikus 
szereplıket (kikapós menyecske, 
ostoba férj, furfangos szolgáló, pap 
stb.) . A hetedikesek Arthur király 
udvarába kalauzoltak minket A 
sárkány és a papucs történetén 
keresztül. A 8. osztályosok pedig 
„modern népmesével” örvendeztet-
ték meg a nézıket. Jó volt látni, 
hogy mennyire kinyílnak tanítvá-
nyaink a színpadon. Jó felfedezni, 
hogy milyen sok tehetség bújik meg 
iskolánk falain belül.  
  Advent elsı vasárnapját követıen 
minden szerdán összeültek a szülık 
és a gyerekek. Amíg a szülık be-
szélgettek és „kézmőveskedtek”, ad-
dig a gyerekek is elkészíthették ka-
rácsonyi ajándékaikat, meglepeté-
seiket szüleiknek, testvéreiknek, 
vagy csak saját örömükre alkot-
hattak. December 21-én együtt 
ünnepeltük a karácsonyt az iskola 
tornatermében. A harmadik és ne-
gyedik osztályosok mősora méltó e 
gyönyörő ünnephez.  
                       Suskáné Sztik Szilvia 
 

 

* * * 
 

CSİSZI HÍREK 
 

  December 4-én, 5-én és 6-án a 
Csıszi Történelmi Haditorna és 
Hagyományırzı Egyesület Mikulás-
játékának örülhettek a fehérvári gye-
rekek. A Mikulás kísérıivel – haj-
dúkkal, krampuszokkal és a ma-
nóval – a hagyományos Sziráki 
kocsival érkezett a Városház térre, 
felejthetetlen élményt szerezve az 
arra járóknak. 
 

  Adventi gyertyagyújtás.-  
  December 2-án Csısz Község 
Önkormányzatának az udvarán fel-
díszített karácsonyfához várták az 
immár hagyományos adventi gyer-
tyagyújtásra a település lakóit.  Az 
ünnepségen az óvodások adtak mő-
sort.             (Folytatás a 7. oldalon) 
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H Í R E K ,  E S E M É N Y E K  
 
  (A 6. oldal folytatása) 
  A gyertyagyújtást követıen a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
az óvónık munkáiból kiállítással 
egybekötött vásárt tartottak. 
  December 9-én az Általános Iskola  
a Szülıi Munkaközösséggel közö-
sen készült. A második gyertya 
meggyújtásakor az iskolások  mőso-
rát hallhatták a jelenlévık. 
  December 16-án a harmadik gyer-
tya meggyújtása alkalmával a Csı-
szi Református Egyházközség tartott 
ünnepséget. 
  December 23-án a Csıszi Katoli-
kus Egyházközség közremőködésé-
vel gyújtják meg a negyedik adventi 
gyertyát.                                  Szerk. 

* * * 
ADVENTI VÁSÁR KÁLOZON 

 

 December 15-16-án a karácsony-
várás jegyében vásárt tartottak a 
településen.  
 

Vasárnap rendezték meg az I. 
Kálozi Kolbászkészítı Versenyt, 
amelyen hat helyi csapat vett részt. 
A „Sógorok” csapata lett a gyıztes.  

 

 
Az elsı három csapat jutalomban 
részesült. A többiek emléklapot és 
pezsgıt kaptak. 
 

 
   

Az adventi vásáron az iskola, óvo-
da, helyi és vidéki árusok is részt 
vettek. A káloziak jó hangulatú for-
ralt borozás és teázás közben vá-
sárolhattak.                              Szerk. 

 

* * * 
 

HÍREK NAGYLÓKRÓL 
  

  November15-én ünnepelte a Nagy-
lóki Nyugdíjas Klub megalakulásá-
nak 10. évfordulóját. Rubina Sán-
dor, a Fejér megyei Nyugdíjas Szer-
vezetek Elnöke mondott beszédet. 
Fellner Róbert, a nyugdíjas klub ala-
pítója, egykori elnöke felidézte a 
kezdeteket. 
  November 17-én Csepelen rendez-  
ték meg a IX. Vass Lajos Népzenei 
Verseny Kárpát-medencei Döntıjét, 
melyen részt vett a Nagylóki Nép-
dalkör és a Nagylóki Baka Férfikar 
Nagy László vezetésével. A zsőri 
mindkét énekkart „Vass Lajos Ki-
emelt Nívódíjjal” jutalmazta. 
  November 25-én a Nagylóki Falu-
védı Egyesület tagjai és segítıi fel-
állították a falu elsı  életnagysá-
gú Betlehemét. 
  December 1-én a Közösségi Ház-
ban Adventi kézmőves foglalkozás 
sorozat indult, melyen elsı alkalom-
mal karácsonyi ajtódíszt készítettek 
az érdeklıdık. 
  December 2-án  a  Nagylóki  Falu- 

 
védı Egyesület szervezésében  meg- 
kezdıdött az adventi ünnepségek 
sorozata. Elsı  alkalommal a nagy-
lóki óvodások adtak mősort. 
  December 8-án a Közösségi Ház-
ban Szecsıdi Rita tartott népzenei 
továbbképzést, ezúttal a vasi népda-
lokkal ismertette meg az érdeklı-
dıket. Délután újabb kézmőves fog-
lalkozást tartottunk, ahol karácsony-
fadíszeket készítettünk. 
  December 9-én meggyújtották a 
második adventi gyertyát, majd utá-
na az általános iskolások rövid 
verses mősorát hallgathatták meg az 
érdeklıdık. 
  December 13-án a Nyugdíjas klub 
karácsonyi ünnepséget tartott, ame-
lyen az általános iskola elsı osz-
tályosai adták elı karácsonyi mőso-
rukat. 
 December 15-én délután újabb kéz- 
mőves foglalkozást tartottunk a Kö-
zösségi Házban, melyen agyagha-
rangot készítettünk. 
  December 16-án Reiter József 
meggyújtotta a harmadik adventi 
gyertyát, majd a Népdalkör, a Baka-
kar és a Boglya Citerazenekar közös 
karácsonyi fellépését hallgathatták 
meg a jelenlévık. 
  December 19-én véradásra került 
sor a Közösségi Házban. 
  December 21-én az általános isko-
lások karácsonyoztak a Közösségi 
Házban. 
  December 22-én a kézmőves fog-
lalkozáson mézeskalácsot sütöttünk 
és díszítettünk. 
  December 23-án tartandó Faluka-
rácsonyon fellépnek az óvodások, az 
általános iskola tanulói, a helyi nép-
táncosok, zongorások, Népdalkör és 
Bakakórus, Betlehemesek. 
   
  Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendıt kívánunk min-
den kedves Olvasónak! 
                                 Bakonyi Ágota 

* * * 
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MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV 
ABÁN  

2013. január 24. – 2014. március 29. 
 Az abai faluközösség örökség, tár-
gyi és szellemi hagyomány, gyö-
kérzet a megtartó múltba, olyan 
mint a nemez, a rendbe szedett ren-
detlenség anyaga, amely sok-sok 
szálból egységes minıséget teremt, 
egyben óvó, védı, gyógyító és taní-
tó szerepet tölt be.  
  Az abaiak számára különös jelen-
tıséggel bír Szent Istvánnak, fiához, 
Imre herceghez írt intelmeinek a 
vendégek befogadásáról és gyámolí-
tásáról szóló VI. fejezetének alap-
vetése: „Az egy nyelvő és egy 
szokású ország gyenge és esendı. 
Ennél fogva megparancsolom 
neked, fiam, hogy a jövevényeket 
jóakaratúan gyámolítsad és becsben 
tartsad, hogy nálad szívesebben tar-
tózkodjanak, mintsem másutt lakja-
nak.”  
  Imre herceg 1031-ben bekövetke-
zett halála miatt az atyai intelmeket 
nem valósíthatta meg, de Szent 
István akaratát az ıt követı ural-
kodók beteljesítették. Ennek leg-
szembetőnıbb – Aba számára sors-
döntı – példája Fejér megyében a 
besenyık, majd a kunok befogadása 
és megtelepülése.  
  Az abai ıseink, a belsı- és közép-
ázsiai eredető kipcsak–török nyelvő 
lovasnomád népek körébıl szárma-
zó besenyık, több évszázados ván-
dorlás után, kontinensnyi területet 
bejárva jutottak el a Sárvíz partjáig, 
és telepedtek le mintegy 700 km2-
nyi területen, így Abán is a X. – XI. 
században. A Sárvíz-menti bese-
nyık kiváltságos helyzetben voltak, 
a mindenkori uralkodó udvari népei 
közé tartoztak. Ispánjuk a közjogi és 
ka-tonai hatalom letéteményese volt, 
a Sárvíz-völgyi Ispánság életét a 
kiváltságlevélben rögzített „besenyı 
szabadság” által biztosított autonó-
mia határozta meg. A besenyık ki-
rályaink könnyőlovasságának egyik 
legütıképesebb részét alkották. 
  Legfontosabb feladatuk a Székes-
fehérvári királyi központnak, az 
Ország Szívének a védelme, és a 
Sárvíz keleti partján, besenyı terü-
leten áthaladó legfontosabb nem-
zetközi útvonal, a nyugatról Bizán-
con át vezetı jeruzsálemi zarán-
dokút ellenırzése volt.  

  A hajdani besenyı ispánság keleti 
szomszédságában – többek között 
Kajtorszállásán, a ma már Abához 
tartozó Kajtor területén telepedtek le 
a XIV. század elsı felében egy 
újabb nagy lovasnomád pásztornép-
nek, a kunoknak a nemzetségei, és 
jött létre a Hantos-széki Kapitány-
ság, amely a besenyı ispánsághoz 
hasonló kiváltságokat és autonómiát 
élvezett. A kunok is élenjártak a 
csatákban, s az ı életüket is a 
királyokkal való közvetlen kapcsolat 
jellemezte.  
  Illyés Gyula a következıket írta ró-
luk: „…büszkén emlegetik szárma-
zásukat. Nemcsak színmagyarok, 
hanem ráadásul kunok ık, amin va-
lami olyasmit értenek, hogy a 
magyaroknál is magyarabbak. […] 
Szabadok, lovon járnak, s akkora 
határok van, mint egy birodalom. 
Az ıshazát, a dicsı Attila királyt ık 
még többet emlegették. Méltán: ık 
tiszta ogurok, az új hazába jó 
háromszáz év késéssel jöttek be, 
merészek, villogó szemőek, feketék, 
s hun rokonság ide vagy oda, igen 
szépek, s ezt ık is tudják. Legyen 
boldog és érezze megtisztelve ma-
gát, akit maguk közé fogadnak, aki 
tanyát verhet itt, a világ közepén.”  
  Mind a Sárvíz-völgyi Ispánság, 
mind pedig a Hantos-széki Kapi-
tányság, így az abai besenyık és a 
kajtorszállási kunok jóléte, gazda-
sági fejlettsége is Mátyás király 
uralkodásának idején érte el te-
tıpontját. Az országát gyakran bejá-
ró Mátyás személyesen is megjelent 
ezen a vidéken, és anyja, Szilágyi 
Erzsébet szintén nagy szeretettel 
pártfogolta a szállások népeit.  
  Mindehhez hozzá kell illesztenünk 
azt a nem kevésbé jelentıs tör-
ténelmi örökséget, amelyet Belsı-
báránd hordoz számunkra a hosszú 
ideig ott tevékenykedı, Mátyás 
királlyal szintén különleges és 
szívbéli kapcsolatot ápoló egyetlen 
magyar alapítású rend, a gyógyító és 
tanító szerepkört betöltı pálosok 
által.  
  Erıs szálak határozzák tehát meg 
Aba, Báránd és Kajtor történelmét 
és jövıjét. Atilla királytól, Szent 
Istvánon, a besenyıkön, kunokon és 
a pálosokon keresztül Mátyás 
királyig ívelı nagyszerő történelmi 
örökség a miénk, amely hasonlóan 

nagyszabású tettekre kell, hogy 
sarkalljon bennünket.  
  2012 a remény üzenetét hozta el 
számunkra, új világ van születıben, 
új kihívásokkal.  
  A közösen megalkotott abai modell 
megvalósítása során – amelynek 
három pillére az Életfa program, az 
Abai Társadalmi Szerzıdés és az 
Abai Magisztrátus, és amely a 
szabadságteremtésrıl szól a szeretet 
és az igazság jegyében – csak akkor 
tudunk helyes válaszokat adni a 
világ nagy korszakváltásából adódó 
kihívásokra, ha példaértékő ıseink, 
kiemelkedı királyaink, a besenyık, 
kunok és pálosok nagyszerő tettei-
bıl erıt merítve, az ı szellemisé-
güket továbbvíve, beteljesítjük a né-
hány évvel ezelıtt elkezdıdött lelki, 
szellemi megújulást.  
 

 
 

  2013. január 24-én ünnepeljük 
Hunyadi Mátyás királlyá válasz-
tásának 555. évfordulóját, 2014. 
március 29-én pedig megkoroná-
zásának 550. évfordulóját.  
  Fentiekre tekintettel Aba Nagy-
község Önkormányzatának Képvi-
selı-testülete Hunyadi Mátyás ki-
rállyá választásának 555. évfordu-
lója és megkoronázásának 550. 
évfordulója alkalmából a 2013. 
január 24. és 2014. március 29. 
között megtartandó Mátyás Király 
Emlékév keretében nagyszabású 
ünnepség- és programsorozat meg-
szervezésével kíván adózni a ma-
gyarság számára kiemelkedı jelen-
tıségő történelmi személyiség em-
lékének, ezzel is elısegítve, hogy a 
faluközösség erıt merítsen álmainak 
megvalósításához Mátyás király 
példájából.  
  Felkéri az intézményeket, a civil 
szervezeteket, az egyházakat, az 
Abai Magisztrátust, az utcaközössé-
geket és a faluközösség valamennyi 
tagját, hogy javaslataikkal segítsék 
az ünnepségsorozat összeállítását.  
                Kossa Lajos polgármester 
 


