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HÍREK SEREGÉLYESRİL 
 

  Az ötvenhatodik évforduló.– 
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. 
évfordulójára emlékezett falunk október 23-án este. 
A mővelıdési házban kezdıdött ünnepségen Kajos 
Istvánné  köszöntötte az emlékezıket, fölidézte az 
56 évvel ezelıtti drámai eseményeket, emlékezett 
az áldozatokra, a hısökre. „Köszönet azoknak, akik 
akkor és azóta is érdemben támogatták a magyar 
ügyet és az egyetemes szabadság eszméjét. És intı 
üzenet mindazoknak, akik mások elnyomására 
törekszenek” – mondta befejezésül. 
  Az általános iskola dráma- és tánc tagozatának 
diákjai adtak ünnepi  mősort. Felkészítı tanáraik: 
Majorné Szarka Tünde, Bécsiné  Krémer Ágnes és 
Mogyorósi Gyöngyi tanárnık. 
  Zászlókkal, koszorúkkal vonultunk az 56-os 
kopjafához, ahol szintén  ünnepi megemlékezések 
hangzottak el. Majd a falu lakói, a különbözı 
szervezetek, hivatalok helyezték el a megemlékezés 
virágait. 

* 
  Jótékonysági koncert. – 
  „A te házad iránt érzett féltı szeretet emészt 
engem.” (János ev. 2,17) 
  Ezzel az Igével indítva, Isten kegyelmébıl meg-
tartottuk 2012. október 26-án a seregélyesi refor-
mátus templomban azt a Jótékonysági Koncertet, 
amit 3 hónapja szerveztünk, készítettünk elı. Az 
okot a koncertre az adta, hogy év elején elkezdtük 
kívül-belül felújítani a 100 éves református paró-
kiát. A felújítás most is tart és bizony elég költséges 
„mulatság”, így minden forint jól jön. 
  Mintegy százötvenen jöttek el meghallgatni a fel-
lépıket, elsıként a gárdonyi református gyülekezet 
kórusát. Utánuk Mészáros János Elek alcsúti pres-
biter, a „Csillag születik” idei gyıztese énekelt a 
mősorban is elıadott dalaiból, majd a Duna-
újvárosból érkezett Beke Beáta és zenésztársai 
különbözı hangszereken és énekkel bővölték el a 
hallgatóságot. Az utolsó blokkban ismét Mészáros 
János Elek énekelt, többek között református éne-
keskönyvi énekeket. Mindhárom fellépı elıadá-
sáról  elmondható:  minıségi!  Major  András  lelki-  

 
A felvétel az 1956-os emlékünnepségen készült 

pásztor  megköszönte a fellépıknek  az ideszánt idıt és 
a fáradtságot, az adakozóknak az adományokat. Re-
mélve, hogy cserébe felejthetetlen élményeket kaptak 
ezen az estén. Ebben is Istené legyen a dicsıség!  

* 
 Kopjafa Vali óvó néninek. – Közel ötven évig volt a 
legkisebbek, a mindenki óvó nénije Szlabony Gás-
párné, s e félévszázad nagyobb részét Seregélyesen 
töltötte. A háború után, a romokban heverı faluban 
azonnal elkezdte szervezni az óvoda indítását. Kért, 
kilincselt, meggyızött, segítséget keresett, saját két 
kezével tapasztotta be a puska golyók ütötte lyukakat a 
falon. Az erre a célra megkapott épület ablakaiból 
hiányzott az üveg, azt csomagoló papírral pótolták, az 
ajtók helyére pokrócokat aggattak. Az alig megalakult 
rendırséggel és a szülıkkel közösen lócákat, kis 
sámlikat készítettek. Krumpliért, babért, zöldségekért, 
egy kis tőzre való fáért az adakozókhoz fordult. „A 
helyzet nehézsége csak megkettızte hivatás szerete-
temet, kétszeres erıvel láttam a szervezéshez” – írta 
egy feljegyzésében.  
  És a sok áldozatos munka nem volt hiába való, 
elérkezett a neves nap: 1945 november l. Megnyílott az 
óvoda. „ E boldog találkozás melegsége szinte föl-
főtötte a rideg falakat, csak a gyászruhák emlékeztettek 
a közelmúlt, a háború tragédiájára” – írta Vali néni az 
egyik visszaemlékezésében. 
  Öt év múlva, 1950. április 4-én vehették birtokba a 
központi, szép óvoda épületét, amely ezt a célt 
szolgálta egészen tavalyig, az új óvoda átadásáig. 
                                                   (Folytatás a 2. oldalon)                        
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  (Az 1. oldal folytatása) 
 

 
 

Több generáció került ki a keze 
alól, nevükben a kopjafa avatása-
kor Palánki Józsefné nyugalma-
zott óvodavezetı így emlékezett: 
„ İrzi emlékét ki-ki a maga mód-
ján, ki úgy, hogy a vigasztaló, 
megértı kéz puhaságára réved 
vissza, ki korholó, de mindig jó 
szándékú szavakra emlékszik, s 
bizonyára vannak – lesznek – akik 
Valika néni évtizedes tapasztala-
tainak tárházából merítenek útra-
valót. Szakmai bölcsessége, mély 
embersége, s ebbıl táplálkozó hu-
mora szinte elfogyhatatlannak 
tőnt. Rá méltán érezhettük igaz-
nak a mondást: a bölcsesség leg-
biztosabb jele a folyamatos opti-
mizmus és a jó kedély. Élete vé-
géig megmaradt örök pedagógus-
nak. Valahányszor végigsétált az 
udvaron, meleg tekintete mindig 
végig pásztázta a zsibongó gyer-
mek csoportokat.”  
  A szeretett óvó néni 1967 szep-
temberében ment nyugdíjba, de 
az óvoda területén kialakított 
lakásban élt élete végéig. Így 
nagy örömére naponta találkozha-
tott az általa oly nagyon imádott 
kisgyermekekkel. 
 

 
 

  Vali néni sírját  eddig is gondoz-
ták,  most  azonban  Sajtos  József  
iskolaigazgató kezdeményezésére 

készült el ez az idıtálló, szép 
kopjafa, melyrıl egy fürtös hajú, 
aranyos gyermek arca mosolyog 
ránk. A remek faragás készítıje: a 
seregélyesi Vogl Ferenc fafaragó-
restaurátor, akinek már több mun-
kája díszíti a falut. 
Az avatásra eljöttek a falu la-
kói és vezetıi, Vali néni egykori 
munkatársai és a mostani óvóda-
pedagógusok, akik énekeltek és 
emlékeztek az idıket túlélı, pél-
daértékő elıdjükre. 
  „Aki láng volt valaha, 
  aki szerette a világot,  
  és aki milliókért égni vágyott,  
  … nem hal meg soha!” 
                    Vargáné Kovács Edit 

* * * 

SZÜRETI VIGASSÁG 
ÁGOTÁN 

  Idén is megrendezték Sárszent-
ágotán a hagyományos szüreti 
mulatságot. 

 
 

A szervezés oroszlánrészét az Is-
kolai Szülıi Munka Közösség 
vállalta magára. Közülük is Huf-
nágel Józsefné és családja mun-
kálkodott a legtöbbet az esemény 
elıszervezésén és a zökkenı-
mentes lebonyolításán. Valamint 
nagyon sok magánszemély is se-
gítséget nyújtott felajánlás formá-
jában.  
Elérkezett a nagy nap, október 
13-án a szervezık, segítık már 
reggeltıl munkálkodtak a Kultúr-
ház körül. Felállították a fızı sát-
rat, ahol el is kezdték a pörköltek 
elkészítését, így mire a felvonu-
lók visszatértek, meg tudták ıket 
vendégelni egy tál meleg étellel. 
  A Kultúrház elıtti tér délre 
megtelt magyar ruhába öltözött 
csoportokkal, díszes fogatokkal és 
betyárruhás  lovasokkal.   A   kör- 

 
 
nyezı falvakból is sokan érkeztek  
lovas kocsikkal, illetve lóháton. A 
népes felvonuló sereg elindult, 
hogy megmutassa magát a falu 
lakóinak. Útközben néha az esı is 
eleredt, de ez nem szegte ked-
vüket a nótázó felvonulóknak. A 
borús idı ellenére is sok falubeli 
kiállt a kapuba és onnan üdvö-
zölte a díszes menetet. A bíró-
éknál (Kiss József) állt meg elı-
ször a csapat, ahol a bıséges 
vendéglátás után táncra perdült a 
magyar ruhások apraja-nagyja, 
majd folytatódott tovább a menet. 
Másodszor Gıdér Árpád és csa-
ládja állította meg a felvonulókat, 
hogy étellel-itallal kínálja ıket.      
Visszaérve a Kultúrházhoz a 
szervezık minden résztvevıt 
megvendégeltek. Volt kétféle pör-
költ, szendvics, rengeteg süte-
mény és Baranyák István polgár-
mester úr székelykáposztáját is 
megkóstolhattuk. A délután egy 
Pertu Party paródiával folytató-
dott, melyet ágotai fiatalok adtak 
elı.  
  Az esti bál megnyitásaként egy 
tőzijátékkal kedveskedtünk a fa-
lubelieknek, utána pedig kezdıd-
hetett a hajnalig tartó mulatság.  
  Elmondhatom, hogy talán az ed-
digi legnépesebb és legszínvo-
nalasabb Sárszentágotai Szüreti 
mulatságon vagyunk túl, amiért 
köszönet illeti a szervezıket és a 
sok önkéntes segítıt!  

 
  Remélem, ez az összetartás jö-
vıre is megmarad a településen, 
és a környezı falvakkal együtt-
mőködve tovább tudjuk ırizni ezt 
a szép hagyományt. 
                              Arany Réka 
                       mővelıdésszervezı 
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SÁROSDI HÍREK  
  
  A Zene világnapjára emlé-
keztünk. Október 1-én a vilá-
gon mindenütt a Zene világ-
napját ünnepeljük. 
  Zeneiskolánk is minden évben 
megemlékezik errıl a jeles ese-
ményrıl, hisz zenetanulóinkat az 
igényes zene ismeretére, sze-
retetére és hiteles közvetítésére 
neveljük. Mivel a zeneiskolai 
tanév még csak 2 hete kezdıdött 
el, a Zene Világnapjáról szol-
fézsóra keretein belül emléke-
zünk meg, és többnyire jómagam 
ülök zongorához, és játszom 
könnyed klasszikus zenét a gye-
rekek nagy örömére.  
  Az idén zongoradarabokat 
hallhattak a gyerekek minden-
féle zenei korszakból zongorán, 
melyeket jómagam adtam elı. 
Minden zeneszerzırıl szóltam 
elıtte pár szót, és a zenedarabhoz 
is főztem néhány gondolatot. 
Ezek után a gyerekeknek már 
csak ki kellett kapcsolni minden 
mást, hogy a zenében gyönyör-
ködjenek. 
  Ezen a napon szerte a világon 
beülnek a zenét szeretı emberek 
egy komolyzenei koncertre, mi-
vel erre nekünk Sárosdon kor-
látozottak a lehetıségeink, a 
szolfézsóra keretein belül oldjuk 
meg. Lelki egészségünk fenntar-
tásához hozzájárul, ha legalább 
alkalmanként kikapcsoljuk a 
mindennapi tennivalókat, és ér-
zékeinket megmártóztatjuk a 
muzsika csodálatos világában. Jó 
zenehallgatást, kellemes kikap-
csolódást mindenkinek – nem 
csak a Zene világnapján. 

* 
  Koncertlátogatáson vettünk 
részt Fehérvárcsurgón. 
  Október 5-ét sok zeneiskolá-
sunk izgatottan várta. Ezen a 
csodálatos pénteki napon indul-
tunk útnak, hogy egy gyönyörő 

zenei élmény részesei lehessünk. 
Fehérvárcsurgón a Károlyi Kas-
tély kápolnájában aznap este 19 
órakor kezdıdı Régi Zenei 
koncertre kaptunk meghívást, 
amelyet örömmel fogadtunk el. 
A rendezvényre a Múzeumok 
İszi Fesztiválja keretében került 
sor, a zeneiskolások ingyen láto-
gathatták az elıadást. 
 

 
 
A Der musicalischer Garden 
együttes egy hetet töltött a 
kastélyban, együtt dolgoztak, 
hogy a 17. századi zenét eredeti 
hangszereken a lehetı legszín-
vonalasabban közvetítsék a hall-
gatóság számára. A világ külön-
bözı pontjairól érkezett négy- 
tagú együttes számára a zene 
volt a közös nyelv. 
  Két elıadó  barokk hegedőn, 
egy játékos barokk csellón, és 
egy mővész barokk csembalón 
játszott. Közös muzsikájukat 
hallva visszacseppentünk a 17. 
századba, és átélhettük mindazt a 
csodát, amit abban az idıben 
kamarazenélésnek kezdtek el 
hívni, és mind a mai napig 
meghitt hangulatú zenei mőfaj 
tudott maradni, ami ugyan nem 
vonz tömegeket, kiváltság értı 
füllel hallgatni. Nekünk aznap 
este mindez megadatott. 
  Átszellemülten hallgattuk végig 
az elıadást, a családias hangula-
tú kápolnát a muzsika varázs-
latos hangjai zengték be. A cso-
dálatos elıadást a közönség vas-
tapssal köszönte meg. 
Az elıadást követıen megcso-
dáltuk a gyertyákkal körbedí-
szített kastélyt a csillagfényes éj- 
szakában.  Feledhetetlen,  csodá- 

latos élményben volt részünk. 
Köszönet a gyerekek szállítá-
sában segédkezı szülıknek. 
           Szünder Nóra, zenetanár 

* * * 
ABA NAPOK 

  Szeptember 14-16. között 20. 
alkalommal rendezték meg az 
Aba Napokat. A gazdag prog-
ramban íjászbemutató, bábelı-
adás, kesztyős bábjáték, interak-
tív filmszínház, középkori har-
cászat is szerepelt. A fesztivál 
három napján sok más mellett 
népmővészeti vásár és bemutató, 
honfoglalás kori viseletek, gólya-
lábasok várták az érdeklıdıket. 
A  nyitónapon a Zenepavilonban 
népdalkörök, tánccsoportok, cite-
razenekarok után a nagyszínpa-
don az Intim Torna Illegál, majd 
21 órakor a Magna Cum Laude 
adott koncertet.  
  Szombaton a faluebédhez Bódi 
Guszti és Fekete Szemek kívánt 
és csinált jó étvágyat, utánuk 
Éles István  humorista lépett fel. 
A nagyszínpadon este a Heaven 
Street Seven, majd Geszti Péter 
és a Gringosztár, továbbá a Vág-
tázó Csodaszarvas állt a közön-
ség elé. Vasárnap, szeptember 
16-án tartották a 14. Sárvíz Mő-
vészeti Fesztivált. Az ünnepi fel-
vonulás után a Vállat a vállhoz  
tisztelet az ısöknek címő össze-
állításban zenekarok, kardforga-
tók, mazsorettek, huszárok vál-
tották egymást. Délután néptánc-
gála, és szépségkirálynı válasz-
tás volt. Este a nagyszínpadon a 
Csík Zenekar muzsikált,  hangu-
latot csinálva az Aba 1990-2010 
zenés tőzijátékhoz. 
  Az Aba Napokon nem csak a 
világi, de a szakrális helyek is 
nagy szerepet kaptak. A katoli-
kus templomban szombaton ma-
gyar-lengyel közös ünnepi misét 
celebráltak. A Napvarázs prog-
ramcsokor foglalkozásainak cél-
ja: maradandót alkotni.  
  Az idelátogatók is maradandó 
élményt kaptak az Aba Napokon. 

Szerk. 
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HÍREK 
SÁRKERESZTÚRRÓL 

  
  A nyár utolsó hónapja sem sző-
kölködött eseményekben a sár-
keresztúri emberek számára.  
  Elsıként a búcsúban szórakoz-
hatott ki-ki a kedvére. A délután 
elsı fele a táncosoké volt. Lát-
hatták az iskola mazsorett cso-
portját, a néptánc csoportunkat 
Mezıföldi leány tánccal. Hip-
hop táncot adott elı a nagy 
részben abai ifjakból álló kis 
társaság. A hantosi Bokréta nép-
táncegyüttes fergeteges bemuta-
tóval érkezett. Késıbb a fehér-
vári Magyar Nóta Klub énekesei 
szórakoztatták a nézıtéren ülıket    
Az este folyamán a könnyő-
zenéé volt a fıszerep. Horváth 
Bettike, a Dimenzió együttes a 
80-as, 90-es évek slágereit hozta 
el közénk. Az este sztárvendége 
Dankó Szilvia, a Nóta tv-bıl is-
mert cigány származású éne-
kesnı volt, remek hangulatot 
varázsolt a színpadra. 
  
  Az idén augusztus 20-án a 
református templomban ökume-
nikus Istentiszteleten emlékez-
tünk államalapító Szent István 
királyunkra és ünnepeltük az új 
kenyeret. Szilágyi Dénes és Bog-
nár Károly Isten igéjével hívta a 
megjelent híveket elmélkedésre, 
közös imádságra. Arra kérték az 
Urat, hogy segítse ezt a hazát to-
vább építeni. Az új kenyér meg-
szentelésével és szeretet vendég-
séggel záródott az ünnepség. 
  
  13. alkalommal rendezte meg a 
Keresztúrok Szövetsége a Kár-
pát-medence Keresztúr Nevő Te-
lepüléseinek Találkozóját, ezút-
tal Sajókeresztúron.  
  A találkozó rendkívül családias 
hangulatú  volt. A közel ezer em-
bert fogadó kis település szívét- 
lelkét beletette a találkozó sike-
res megrendezésébe. 
  Színvonalas, tartalmas progra-
mokon szórakozhattak a jelen- 

levık. A mi településünket a 
tavasszal alakult néptánccsoport, 
és Horváth Éva képviselte. A 
táncosoktól mezıföldi leánytán-
cot, karikázót és egy rövid du-
nántúli ugróst láthattak. Horváth 
Betti mai magyar könnyőzenét 
énekelt. Mindkét produkció nagy 
sikert aratott.  
  
  A nyár végén Fülöp-szigeteki 
vendégeket fogadtunk a sárke-
resztúri református templomban 
missziós Istentiszteleten.  
  Szilágyi Dénes lelkipásztor 
missziós tevékenységéhez kere-
sett segítséget, így került kapcso-
latba a zsinatnál Dani Eszter 
lelkésznıvel, aki a cigány misz-
szió révén jutott el a Fülöp-
szigeteki emberek közé. Corry 
De Boer és Chonabella Domingó 
szociális munkás és pedagógus 
végzettségőek. Mély nyomorban 
élı gyermekek számára vitték el 
Isten igéjét, a tanulás a felemel-
kedés lehetıségét pedagógiájuk 
megteremtésével. Errıl a tevé-
kenységrıl tartottak rövid beszá-
molót. A sárkeresztúri cigány 
gyermekek dalcsokorral köszön-
tötték vendégeinket, akik áldást 
kértek életükre. Az Istentisztelet 
után ebéd mellett folytatódott a 
beszélgetés és a tapasztalatok 
cseréje.  
  
  Az ıszi programokat a refor-
mátus templomban egy rendkí-
vül élvezetes orgona hangver-
seny nyitotta. Fekete Nándor or-
gonamővész adott koncertet a 
leghíresebb orgonadarabokból. 
Hallhattuk J.S. Bach: d-moll 
Tokkáta és Fúga, D-dur Szvit; 
T.Albinóni: Adaggio, J.S.Bach-
Ch Gounod és F.Schubert: Ave 
Maria, J.Mendelssohn: B-dur 
Szonáta. C.Franck: A-moll Korál 
címő mővét. A mővész a világ 
legmodernebb digitális orgonájá-
val keresi fel azokat a templo-
mokat, ahol nincs, vagy használ-
hatatlan állapotban van az or-
gona.  

A koncert végén a már megjelent 
lemezekbıl vásárolhattak a 
jelenlévık. Fekete Nándor a 
bevétel 25%-át felajánlotta a 
templom felújítására. 
  
  Csodálatos napsütéses idıben 
indult a 14 feldíszített kocsi a 
falu bejárására. A sort a csikósok 
után a bíró és bíróné, majd a 
szılıkirálynıt követve a többi 
felvonulót szállító fogatok vitték 
a nótázó, vidám sereget. Több 
helyen is nagy vendégséggel 
vártak bennünket, amit énekkel, 
tánccal viszonoztunk. A végállo-
más a Bella István Mővelıdési 
Ház volt, ahol finom pörkölttel 
várták a lelkes felvonuló csapatot 
a szakácsok. Nagy örömünkre 
rendkívül sok fiatal vett részt az 
idei szüreti felvonuláson, ami a 
hagyományok továbbvitelében 
fontos dolog. 
  
  A szüret nem csak a faluban 
volt nagy esemény. Az óvodában 
évek óta tartunk szüreti mulat-
ságokat. Az idén is a nagycso-
portosok vitték a vezetı szerepet. 
Az alkalmi szüretelés után népi 
ruhába öltözve kezdıdött a mu-
latozás. Legény-leány csúfoló-
kat, szüreti rigmusokat, dalokat 
és táncokat láthattak, hallhattak a 
kisebb csoportosok. A táncház-
ban ki-ki kedvére táncolhatott, 
majd mindenki lovas kocsizha-
tott. A Lovas Egyesület két tagja, 
valamint egy szülı ajánlotta fel 
ezt a nagyszerő lehetıséget.  
  
  A népmese napját több éve 
mesedramatizálással ünnepeljük. 
Ebben az évben a „Szóló szılı, 
mosolygó alma, csengı barack” 
címő mesét adta elı a Süni cso-
port a Bella István Mővelıdési 
Házban. A gyerekek nagy élve-
zettel játszottak. Nagyon szépen 
érthetıen, hangosan mondták a 
szöveget és énekelték a betét-
dalokat.  
  A gyerekek és felnıttek nagyon 
jól szórakoztak.    (Folyt. 5. old.) 
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(A 4. oldal folytatása) 
Tetszett a boszorkány varázslása 
– amit a gyerekek kérésére írtunk 
bele a mesébe –, s a disznó és a 
kis királylány alakítása úgy-
szintén. 
  

  „Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kez-
dıdött.” /Sütı András/ A mi 
világunk Önökkel: apáink, nagy-
apáink életével, munkásságával 
kezdıdött. Önök építették szá-
munkra azt a jelent, amelyben a 
mi generációnk egy újabb nem-
zedék jövıjét alapozhatja meg. 
Mindennapi munkánkhoz az elı-
dök példáiból meríthetünk erıt, 
hitet és bátorságot. – Ezekkel a 
szavakkal köszöntötte polgár-
mester asszony október elején az 
szépkorú keresztúriakat az idı-
sek napja alkalmából tartott ün-
nepségen. Két ismert fıvárosi 
mővész, Leblanc Gyızı és Tóth 
Éva operettslágerekkel, nótákkal, 
a helyi idısebb és fiatalabb 
generáció néptánccal fejezte ki 
jókívánságait a megjelenteknek. 
Remek vacsorával és vidám be-
szélgetéssel, nótázással töltötték 
az idıt az egymással ritkábban 
találkozó szépkorúak   
  A fiatalok is találtak maguknak 
szórakozási lehetıséget az ısz 
folyamán. Fergeteges retró bu-
linak volt rendezıje a kamara 
kórus tagsága. Többségében if-
jabb és középkorú nosztalgiázni 
vágyó ropta a táncot éjszakába 
nyúlóan. A tél végi mulatozás-
nak ez volt a folytatása, ami 
ugyanolyan remekül sikerült. 
  

  Az iskola is már harmadik éve 
részese az integrációs program-
nak. Évrıl évre több alkalom-
mal tartanak nagy projektzáró  
napokat, amire a tanárok és gyer-
mekek nagy lelkesedéssel ké-
szülnek. Ebben a tanévben az el-
sı ilyen alkalommal az olimpia 
volt a téma. Az alapos felké-
szülésrıl a kiállításon kívül az 
akadályversenyszerően felépített 

versenypálya adott tanúbizonysá-
got. A gyerekek derekasan helyt-
álltak, és még a vendégeket is 
megdolgoztatták. Készítettek egy 
rejtvénykönyvet, amit mi meghí-
vottak kaptunk meg a megfejtés 
reményében. A vetélkedı után 
elıadást láthattak és hallhattak a 
gyerekek a londoni olimpiáról. 
Nagyon kellemes délutánt töltöt-
tek el együtt a gyerekek és fel-
nıttek.  
  

  Október 23-án a kora délutáni 
órákban emlékeztünk meg az 
1956-os forradalom eseményei-
rıl a Bella István Mővelıdési 
Házban. A mősorban minden 
korosztály képviseltette magát. 
Már évek óta a kamarakórus 
tagsága adja a mősor gerincét, és 
mindig vannak „vendég” vers-
mondók, zömében férfiak. Mivel 
ez az összeállítás a forradalom 
ifjúságának állított emléket, a 
néptánccsoport fiataljainak a Re-
publik együttes „Ezt a földet vá-
lasztottam” címő dalára elıadott 
tánca méltó befejezése volt az 
ünnepségnek. „Évek óta kétség-
beesve figyeltem a magyar ifjú-
ságot: ájultan hallgatott. Október 
23-án felállt, és helyreütötte a 
nemzet  becsületét. Megrendül-
ten és tisztelettel megemelem a 
kalapomat  elıtte. Úgy, ahogy 
kívántam és kértem és reméltem: 
’48 ifjúsága után most támadt a 
hazának egy ’56-os ifjúsága is” 
/Déri Tibor/ 
A kopjafánál a koszorúzással ért 
véget a nemzeti ünnep napján a 
kegyeleti megemlékezés.  
  

  Az idei év kissé szokatlan a 
Sárvíz Tükör címő újság számá-
ra. Az a lap, ami idestova több 
mint 10 éve nyomtatásban jelent 
meg, közvetítve egymás felé a 
Sárvíz völgye településeinek 
kulturális életét, most elvérezni 
látszik. Nem is olyan régen még 
nagyon kellemes összejövetelen 
ünnepeltük a 10 éves fennállást, 
és reményünket fejeztük ki, hogy 
még tudjuk ezt a munkát foly-

tatni. Nem tudom, mekkora ösz-
szeg az, ami a nyomtatás költsé-
ge, de talán nem ez teszi az 
önkormányzatokat tönkre. Vagy 
igen?               Kovács Györgyné 

* * * 
EMLÉKOSZLOP CECÉN 

  Cecén október 18-án a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
emlékoszlopot állított a Sárvíz-
völgy vízgazdálkodását megala-
pozó Beszédes József (1787-
1852) vízimérnök, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezı 
tagja születésének 225. évfordu-
lóján. A Nádor-csatorna hídjánál, 
a csatornaırháznál felállított fa-
ragott faoszlop a szintezési alap-
pont szomszédságában helyezke-
dik el, s egyben emléket állít a 
Sárvíz szabályozásának (1810-
1826), a torkolat-áthelyezésnek 
(1854-1855), a jelentıs fenntar-
tási munkáknak (1896-1904), a 
Sárvíz mederrendezésének és 
szá-mos mőtárgy építésének 
(1925-1938). Fejérben három 
Beszédes-kı  található: az egyik 
eredeti helyszínén, Cecén; a má-
sik Szabadbattyánban, a Cifra-
kert szélén; a harmadik  Sopo-
nyán, a Beszédes téren. 

 
Kiállítás a vízgazdálkodásról 

A cecei emlékoszlopot Varga 
Gábor, országgyőlési képviselı, 
a település polgármestere és Tóth 
Sándor, a vízügyi igazgatóság 
mőszaki igazgatóhelyettese avat-
ta fel. Szóltak a múltról, eleink 
elévülhetetlen érdemeirıl a víz-
gazdálkodás terén.  És persze a 
jövırıl,  a Séd-Nádor-Gaja víz-
rendszer rehabilitációjáról, arról 
az útról, amelyen éppen Beszé-
des nyomdokán kívánnak halad-
ni. A községházán kiállítást nyi-
tottak.                                Szerk.   
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KUNOSS ENDRÉRE 
EMLÉKEZTEK KÁLOZON 

   
  Rövid ideig Kálozon élt Kunoss 
Endre költı, aki a Zichy család 
nevelıje volt, s akinek sírja a 
helyi temetıben található. 
  Szép hagyománya községünk-
nek, hogy minden év késı ıszén 
eljövünk tiszteletet adni Kunoss 
Endre földi porai elıtt.  

 
 

  Így 2012. november 7-én is 
leróttuk kegyeletünket a Bányász 
Himnusz írójának síremlékénél. 
A Kálozi Nyugdíjas Klub emlék-
mősora után a község vezetıi 
koszorút helyeztek el. A megem-
lékezés a Bányász-Kohász Him-
nusz eléneklésével zárult. 
  Kunoss Endre nevének hallatán 
sokunknak csak a Bányász Him-
nusz jut eszébe. S kevésbé ismert 
e sokoldalú férfiú élete és mun-
kássága. Tekintsük át az életutat: 
  A költı, szerkesztı és ügyvéd 
Egyházashetyén született 1811. 
április 9-én. Filozófiai és jogi 
tanulmányainak elvégzése után 
Vas vármegye tiszti alügyésze. 
Ügyvédi vizsgája után Németor-
szágban hosszabb utazást tett, 
majd Pesten lett újságíró.  
  Kiemelkedı volt irodalmi mun-
kássága. Szépirodalmi bemutat-
kozása a Vörösmarty szerkesz-
tette Koszorú-ban történt 1831-
ben. Ezután versengtek munkái-
ért a szépszámú irodalmi újsá-
gok, köztük az Auróra, Rajzola-
tok, Hajnal és a Magyar Élet-
képek. 
1836-37-ben a Jelenkor segéd-
szerkesztıje, majd a Világ mun-
katársa. 1838-ban Vajda Péterrel 
megindította, szerkesztette és 
kiadta a Természet címő elsı 

népszerő természettudományos 
folyóiratot és Lombok címő iro-
dalmi melléklapját. Ebben mun-
katársaival együtt igaztalanul tá-
madta az Athenaeum szer-
kesztıit: Bajzát, Vörösmartyt és 
Toldyt. Elıfizetık hiányában la-
jai fél év alatt megszőntek. 
Ezután nevelıi állást vállalt (a 
Zichy, majd a Batthyány 
családnál). 1843-ban részt vett a 
pozsonyi országgyőlésen.  
Versei, elbeszélései, cikkei jelen-
tek meg a folyóiratokban. Kez-
detben az úgynevezett almanach-
líra követıje volt, késıbb a 
népdalírás hatott rá, néhány 
népdala közismertté vált. 
 Rövid élete során szinte átlát-
hatatlanul nagy életmővet hozott 
létre. Felsorolni is hosszú, mi 
mindennek volt kiváló ismerıje 
Kunoss Endre a költı, író, hír-
lapíró, szerkesztı nyelvész, pe-
dagógus, jogtudós, politológus, 
ügyvéd és mezıgazda. Azt még 
kevesebben tudják róla, hogy 
kiválóan fuvolázott. 
  Érdekes vonzódása a bányászok 
élete és sorsa iránt. Jelenlegi 
tudásunk szerint családjában 
nem voltak bányászok, ı maga 
sosem járt bányában. Azonban 
mint korának érzékeny és 
fogékony embere megérezte a 
bányászok rendkívül nehéz és 
sanyarú sorsát, amit a maga 
módján verseivel próbált 
enyhíteni. 
 
Isten tartsd meg életünket 
E vad akna mélyiben. 
Óvj meg, óvj meg veszélytıl 
El ne haljunk hirtelen. 
Adj erıt és sok szerencsét, 
Hogy felhozzuk e föld kincsét, 
E föld kincsét! 
És lerázzuk rabbilincsét, 
É lerázzuk rabbilincsét. 
 
  A polihisztor Kunoss kiváló 
szakíró is volt. Tudományos 
cikkeket írt 1831-tıl a villanyról, 
a melegrül, a fénylı és tüzes 
levegıi tüneményekrıl, a gyü-

mölcstermesztésrıl, a szivár-
ványról, a deményfalvi cseppkı-
barlangról és a selyemhernyó-
tenyésztésrıl. 
  Nyelvészeti, nyelvújító tevé-
kenysége máig hat, hiszen renge-
teg szavunkat köszönhetjük Ku-
noss Endrének. Ezek közül né-
hány példa: bohóc, bók, egyén, 
gyakornok, hangsúly, jelenleg, 
jelentkezni, népies, versenytárs. 
De ı alkotta az alagút, bonctan, 
építész, iránytő, mérnök, mértan, 
mőegyetem, és villany szavakat 
is. 
  Alkotó életére ekkor már a 
betegség és az elmúlás árnya 
vetült. 
  1844 májusában elırehaladott 
tüdıbaját gyógyítani gróf Zichy 
Ödön kálozi birtokára utazott. 
Egy hónappal késıbb Kálozon 
1844. jún. 22-én érte a halál.  
  Nehéz és igen rövid élete volt, 
hiszen Krisztusi korban 33 éve-
sen ragadta el korának pestise. 
  Versei halála után még évtize-
dekig kedvelt darabjai az anto-
lógiáknak és daloskönyveknek. 
Versei közül megindítóak a haza 
szeretetérıl szólóak, gondoljunk 
a legismertebbre a „Kitárom 
reszketı karom ölelni földedet” 
kezdetőre. 
  Halálhírére megbolydultak a 
baráti körök. 
Tervbe vették egy pesti mara-
dandó emlékmő építését, hiszen 
Ney Ferenc szavaival: „mit keres 
Kunoss Fejér vármegye földjé-
ben egy árok szélén?” 
  Székesfehérvári hívei – élükön 
Boros Mihállyal – elhatározták, 
hogy amíg méltó emlékmővet 
nem állítanak Kunossnak, addig 
csekély emlékkel jelölik kálozi 
sírját. Emlékestet rendeztek, 
melynek bevétele száz és néhány 
forint volt. Ebbıl a pénzbıl 
készítette el egy tatai kıfaragó 
1846-ban a máig is látható 
mészkı síremléket, amit a for-
radalmi események miatt csak 
1848-ban állítottak föl mai he-
lyén.                                   Szerk. 
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H Í R E K ,  E S E M É N Y E K  
 

SOPONYAI HÍREK 
 
  Szeptember 15-én Falunapot 
tartottak az iskola mögötti régi 
focipályán – immár másodízben 
(s ha az 1990-tıl hagyománnyá 
vált Soponyai Napokat is ide-
számítjuk, ez már a 23. ilyen 
alkalom volt). 
  Az ünnepélyes megnyitót köve-
tıen csikós bemutatót, csuhé- és 
fafaragásokat láthatott a közön-
ség. S közben zajlott a fızı-
verseny, az egészségsátorban pe-
dig vércukor-, vérnyomás- és ko-
leszterinmérés volt. 
  Sétakocsikázás, lufi hajtogatás, 
hennafestés várta a gyerekeket. 
A színpadon a délelıtti prog-
ramban a Ludas Matyi mesejáté-
kot adták elı, délután a Mesevár 
Óvoda nagycsoportosai szere-
peltek. Majd Szecsıdi Rita, Vol-
lár Kata, Diószegi Andrea és 
Balázs Nikolett énekelt. Az İszi 
Napsugár Nyugdíjas Klub Tánc-
csoportja és Dalcsoportja mellett 
a helyi iskola tanulói is bemu-
tatkoztak. 
  Késı délután a Tábortőz Sin-
gers adott nagy sikerő mősort, s 
az ı közremőködésükkel került 
sor a „Szertőz” záróeseményre. 
 

* 
   Szeptember 28-án Soponya 
Nagyközség Önkörmányzata az 
Idısek napjára hívogatta a 
szépkorúakat. 
  A Mővelıdési Ház nagytermé-
ben tartott ünnepségen Béndek 
József polgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Ezt követıen az  
óvoda és az általános iskola    
növendékei  énekkel,  dalcsokor- 

 
ral, verssel és egy-egy vidám 
jelenettel tették emlékezetessé a 
délutánt.  
 

 
 

Béndek József polgármester  em-
léklapot adott át a megjelen-
teknek. S az uzsonna mellett 
beszélgetéssel folytatódott az 
együttlét. 

* 
  Október 5-én emlékezést ta-
tottunk az aradi vértanúk tisz-
teletére. A református templom-
kertben álló 1848-as emlékhely-
nél  Az iskola tanulóinak emlék-
mősorát megelızıen Béndek 
József polgármester mondott 
beszédet s helyezett el koszorút.  

* 

   
Október 19-én az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 56. 
évfordulóján tartott ünnepségen 
Béndek József polgármester a 
község polgárai, a tanulóifjúság 
elıtt szólt ’56 máig ható üzene-
térıl.                                       S.J. 

 

 

CSİSZIEK SIKERE 

  Szeptember 22-én nyolcadik al-
kalommal rendezték meg Fehér-
váron a Lecsófesztivált, melyre 
540 csapat nevezett. Az ízek ka-
valkádján változatos ételek ké-
szültek. A zsőri által kiválasztott 
húsz csapat közül sorsolással a 
csıszi „Fatális” nevő csapat vi-
hette haza a Sipi Kupát. A csapat 
három tagja szakács, a kupa így 
szakmai elismerésnek is tekint-
hetı. Gratulálunk a sikerhez.  Sz.  

* 

HÍREK NAGYLÓKRÓL 
  A Nagylóki Faluvédı Egyesület 
elıször rendezett szilva fızı na-
pot a Tavi-tónál – tudtuk meg 
Bakonyi Ágota közösségszerve-
zıtıl és Tauz Józsefné pedagó-
gustól, lapunk jelenlegi és ko-
rábbi tudósítójától. Az 50 kg 
besztercei szilvát a község test-
vértelepülésérıl, Szilágysámson-
ból hozták. Tíz órán át fıtt a lek-
vár, melybıl derelye, gombóc, 
bukta és sok más finomabbnál 
finomabb sütemény készült. 

* 
  El Camino zarándokút. – Südi 
László, a Mezıfalván élı, Nagy-
lókon tanító testnevelı tanár 33 
nap alatt 920 km-t megtéve járta 
be gyalogosan a Szent Jakab-
utat. Errıl szeptember 22-én ké-
pes élménybeszámolót tartott a 
nagylóki Közösségi Házban.  
                                          Szerk. 



8. oldal                                                      SÁRVÍZ TÜKÖR                                           2012. október 

 

 

LELKÉSZBEIKTATÁS 
SOPONYÁN 

 

  Október 28-án az 1720-ban 
épült és másfél évtizede meg-
újított templomban tartották Ko-
vács Csiba Krisztina lelkész be-
iktatását. Az ünnepi istentisztele-
ten – melyen a soponyaiak mel-
lett a kislángi és mátyásdombi 
gyülekezet tagjai is jelen voltak 
– az igei szolgálatot Steinbach 
József, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke végezte, 
aki a gyülekezethez az evangéli-
um, a Krisztus-esemény lényegé-
rıl szólt: „Krisztus meghalt a mi 
bőneinkért az írások szerint, 
eltemették, feltámadt és a har-
madik napon megjelent”. (Pál 
Kor. 1; 15, 3-5.) Hol jelenik meg 
a feltámadott Úr? Ahol Istennek 
népe, gyülekezete van. A refor-
mációra készülve vegyük ko-
molyan, hogy nemcsak a hir-
detett Ige, hanem a látható Ige: a 
sákramentum ugyanilyen fontos 
Jézus Krisztus megjelenése kap-
csán. Amikor úrvacsoránál a 
kenyér és a bor a sejtjeink ré-
szévé válik, ahol az igét hirdetik, 
ahol a népe összegyülekezik, ott 
megjelenik a feltámadott Úr. Itt 
vagyunk: Soponyán van Isten 
népe, meg Kislángon, Mátyás-
dombon meg a Mezıföldön. A 
puszta összegyülekezés ténye 
hirdeti a feltámadott Jézus Krisz-
tust. Itt van közöttünk.” […] 
„Beiktatás elıtt álló szolgatár-
sam, arra rendelt téged az Úr, 
hogy légy Isten kegyelmébıl az 
ı szolgája, és jelenítsd meg 
ezekben a gyülekezetekben a 
feltámadott Urat, hogy legyen 
épülés, gyarapodás, Krisztus-
jelenés Isten dicsıségére és 
sokak épülésére.”   
  Ezt követıen Imre Bálint a 
Mezıföldi Református Egyház-
megye esperese beiktatta Kovács 
Csiba Krisztinát a soponyai lel-
kipásztori tisztébe, s átadta a 
gyülekezet pecsétjeit és a temp-
lom kulcsát. Majd a palástos 

lelkészek egy-egy igével kértek 
áldást a lelkipásztor életére. 
  A beiktatás után a tisztébe he-
lyezett lelkipásztor asszony Is-
tennek szent igéjét hirdetve Jézus 
Krisztussal így szólt: „Nem ti vá-
lasztottatok ki engem, hanem én 
választottalak ki, és rendeltelek 
titeket arra, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek” (János 
15, 16.).    
  Nincsenek véletlenek az emberi 
életben. Az ı eddigi életútja so-
rán is minden esemény, történés 
mögött a Mindenható Úristen 
döntése állt. Nem volt véletlen, 
hogy családja révén a református 
anyaszentegyházban ismerte meg 
az Úristen szeretetét. Isten ki-
választotta ıt. A teológia elvég-
zése és a németországi ösztöndíj 
után az Úr a kislángi gyüle-
kezetbe irányította, ahol egy ösz-
szetartó, szeretı közösség várta. 
S hiszi, hogy az Isten vezérelte, 
tanácsolta ıt a soponyai gyüle-
kezetbe is.  
  A kiválasztás, az elhívás, az el-
rendelés célja Krisztus megváltó 
szeretetének hirdetése és meg-
jelenítése a világban, a család-
ban, a gyülekezetben, mindazo-
kon a helyeken, ahová az Úristen 
állított bennünket. Az Úr ırálló 
feladattal hívta meg a lelki-
pásztort, neki kell ügyelnie arra, 
hogy a gyülekezet mindig 
Krisztusra figyelve, hozzá iga-
zodva lehessen valóban, a min-
dennapokban is megélve Krisz-
tus népe. Végezetül a frissen be-
iktatott lelkipásztor Isten áldását 
kérte egész életünkre, hogy az 
gyümölcsözı, Krisztusra mutató 
legyen. 
  Az egyházközség nyilvános 
presbiteri ülésén mások mellett 
fıtisztelendı Horváth László 
apát-plébános úr is üdvözölte az 
újonnan bemutatott soponyai 
testvért: – Téged az Isten vá-
lasztott ki erre a küldetésre, 
mindnyájunkat, akik szolgáljuk 
ıt. Ez kegyelem, Isten ajándé-
ka… Indulj az útra. Nem leszel 

egyedül. Az Isten Fia mondta: 
„Én veled vagyok mindennap a 
világ végéig. Gondolj arra, hogy 
sok lesz a munkánk. Hiszen İ 
mondta: „Az aratnivaló sok, de a 
munkás kevés.” Én nyújtom a 
kezem. 82 éves öreg pap egy fi-
atal lelkésznek, hogy kéz a kéz-
ben egyek legyünk az igehirde-
tésben, és együtt segítsük a 
lelkeket Atyánkhoz, az Istenhez. 
Isten hozott. Nyújtom a kezem.” 

 
  Béndek József polgármester a 
soponyai képviselı-testület nevé-
ben szólt. Kiemelte, hogy Ko-
vács Csiba Krisztina nagytisz-
telető asszony személyében s 
családjával gazdagodott a köz-
ség. A jól megalapozott szakmai 
felkészültség elhivatottsággal pá-
rosul… Fontos számunkra a 
közösségi, az egyházi, a lelki-
szellemi és világi vezetés egy-
sége. S bár tudja, sok a lelki-
pásztor asszony teendıje, mégis 
biztatja, hogy a hivatásából faka-
dó elvárásokon túl értelmi-
ségiként, a közösségért felelıs-
séggel gondolkodó emberként 
vegyen részt a közéletben. Talál-
jon kedves családjával együtt 
minél hamarabb lelki otthonára 
itt, Soponyán. S legyenek min-
denkor példa a falu közössége 
számára. 
  A meghívott vendégek sorában 
a rév-komáromi gyülekezet kép-
viselıje és a teológustársak is 
köszöntötték a lelkipásztor asz-
szonyt. Kovács Csiba Krisztina 
lelkész köszönı szavai s a hir-
detések után a Himnusz elének-
lésével és Steinbach József püs-
pök úr áldásával zárult az ünnepi 
istentisztelet.                     K.S.J. 


