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A Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület székházának kertjében az Egyesület tagjaival közösen megemléke-
zést tartottak az I. világháború hõseirõl, az  500 évvel ezelõtt lefejezett Dózsa Györgyrõl és a 110 éve született Bálint Sán-
dor néprajztudósról. 

A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubjának tagjai

Szegeden évfordulókra emlékeztek 
és szobrokat avattak

Szeged – Alsóvároson 1904. augusztus 1-jén született Szeged nagy fia,
Bálint Sándor néprajztudós (a legszögedibb szögedi), aki ez év januárjában
a Kultúra Napján posztumusz Magyar Kultúra Lovagja címet kapta meg a
példamutató életútja, munkássága és a keresztény hitélete alapján. 

A Hagyományõrzõ Egyesület és a Társklub elnöke, Vitéz Szilágyi Árpád
mkl. kötelességének érezte, hogy az utókor számára védett helyen, házának
kertjében megõrzésre kerüljön Bálint Sándor szobra, munkásságát minél
több fiatal is megismerje. Errõl tartott elõadást Miklós Péter történész, va-
lamint Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója. A beszédek után
jelenlévõk megcsodálhatták Simon Ferenc festõmûvész alkotását és ajándé-
kát, Bálint Sándor arcképét. A szobrot és a festményt Gyulay Endre nyugal-
mazott püspök szentelte fel, aki néhány szóban ismertette a boldoggá avatás
folyamatát is, amely már folyamatban van.

Az I. világháború sok szenvedést hozott Magyarországra, így Szeged és
környékére is. A négy évig tartó háború miatt több ezer honfitársunkat
vesztettük el, ezért õket hõsökként kell tisztelni az utókor emberének. A
fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy a kertben egy kettõs keresztet állítunk
az emlékükre. A világháborúról dr. Tóth István történész tartott elõadást,
majd Gyulay Endre a keresztet is megszentelte. Az alkotást Szilágyi Árpád
és Kalmár Ferenc leplezte le, aki rövid elõadást tartott.

Dózsa György szobrát (1514) ifj. Szilágyi Árpád és Haágh Zalán avat-
ták fel, hiszen a hagyomány szerint a parasztvezér lefejezése után a fejét Al-
sóvárosra hozták a ferencesek templomához, amit sajnos nem találtak meg
a muzeológusok, s ezért, mint hagyománytisztelõ egyesület Szegeden emlé-
ket állítottunk ennek az eseménynek 500. éves évfordulóján.

A szobrot és a keresztet Törõ György, a Magyar Kultúra Lovagja, szek-
szárdi fafaragó népmûvész és csapata készítette el. Az alkotásokat ifj. Szi-
lágyi Árpád és Szabóné Erzsébet koszorúzta meg. 

Az eseményeket kulturális mûsorok kötötték össze, így sikeresen szere-
pelt: a Sándorfalvi Kamarakórus, Erdélyi József, citerás, Takács Éva mka.
népdalénekes, Vass Ildikó népdalénekes, Mizsei Zoltán tangóharmonikás.

A faszobrok megvalósításának költségeihez hozzájárult Dobrotka Pál,
Gyuris Gábor, ifj. Szilágyi Árpád és családjuk, valamint önkormányzati pá-
lyázati forrás lett felhasználva.

A megemlékezést moderálta: Kodácz Csengele.


