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Programokban gazdag évet zártak
Február végén a Nagymegyeri
Nyugdíjas Egyesület is évzáró taggyűlést tartott a művelődési központban. Ilyenkor a körzet hét
nyugdíjas vezetője harmonizálják
éves programjaik időpontjait, majd
a nap tervezett eseményeit követően a Nyárasd, Ekecs, Apácaszakállas, Szilas, Lakszakállas, Gellér és
Alistál községekből érkezett vendégek számára bál veszi kezdetét.
Varga Frigyes, az egyesület elnöke örömmel számolt be a létszámnövekedésről. A korábbi évekhez
viszonyítva harminc taggal bővültek, s összesen 270 taggal járási méretben jelenleg az első helyen szerepelnek, megelőzve a korábban
legnagyobb létszámmal rendelkező Nyárasdot és Alistált. Az egyesület vezetése a tagság számára
széleskörű lehetőségeket biztosít,
amelyek nemcsak a közös klubon
belüli rendezvények, hanem a regionális kulturális találkozó, nyugdíjas napi rendezvény, jubilánsok köszöntése, évi közgyűlés, tavaszi és
őszi közös szórakozási délutánok,

járási szervek által szervezett rendezvényeken, pl. Dalfesztiválon,
vers- és prózamondó fesztiválon,
szenior olimpián való részvételt
jelenti, melyen évről-évre sikeresen
szerepelnek. A Dalfesztiválon
mindkét dalkör: a „Kéknefelejcs” és
a „Vidám nótázók” szerepel, s a szenior olimpián a sakkozók is sikeresen vesznek részt. További tevékeny csoportként az „Ügyes kezek”
kézimunka csoportot, valamint a
„Szivárvány” tánccsoportot említhetjük. Az aktív tevékenységeken
kívül az egyesület tagjai kedvezményes üdülési lehetőség keretén belül rehabilitáció és gyógyfürdők
látogatásával tehetnek egészségük

érdekében. A helyi termálfürdő
felajánlásából heti rendszerességgel
két alkalommal harminc-harmincöten rehabilitációs tornán is részt
vehetnek. A kultúr- egészségi- és
biztonsági gondoskodás szervezését Varga László végzi, aki által
megújult a Szépkorúak weboldal,

Előadás a Szent Korona menekítéséről
A Szent Korona menekítésének
történetéről tartott előadást Mireisz Tibor történész március 17én a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ előadótermében. A
történész a március 15-i ünnep
kapcsán az 1848-as szabadságharc, valamint a II. Világháború
idején lezajlott Szent Korona
menekítését tárta a hallgatóság elé.
Az előadás során lehetőség nyílt

a Szent Korona hiteles másának
megtekintésére, amely Hummel
Gizella ötvösművész munkája
eredménye. Az előadás során kiderült, hogy a Szent Korona egységesen készült ötvösmunka, mely
latin és görög koronából készült
1070-ben akadémikusok: Csomor Lajos és Ludvig Rezső aranyművesek igazolása lapján. A Korona több lett, mint maga a király,

s már nem a király, hanem a Korona iránti hűségért kaptak kiváltságot. Az egyes javításokat, valamint a Korona pontos életútját
követni tudnánk, ha nem tűntek
volna el a korabeli okiratok. A történész ismertette az uralkodók, valamint a később következő rendszerek viszonyát a Koronához,
melyből kiderült, hogy Magyarország utolsó királya, Károly volt,
aki kitartott esküje és a Szent Korona mellett, minden cselekedetével a szeretetet volt hivatott kifejezni. Nem gyilkosa akart len-

s melyen hasznos információk birtokába juthatnak.
Mint kiderült, az egyesület és a
klub vezetése szoros kapcsolatot
tart fenn a tagsággal. A klub vezetője Kovács Katalin. A múlt évben
közös baráti találkozót szerveztek,
mint pl. a farsangi, nyárbúcsúztatói vidámságok, a város vezetése által szervezett nyugdíjas nap, a
Szent István napi gulyásfőző verseny, kirándulás Sopronba, a Dalfesztiválra, a Vers- és prózamondó
fesztiválra Kisudvarnokba. A múlt
év hagyományaihoz híven a város
egyéb szervezeteivel karöltve az
idei év során is számos aktvitással
készülnek.
Kép és szöveg: Virágh Mária

ni nemzetének, hanem királya.
Károly halálát követően Tanácsköztársaság következett, majd a II.
Világháborúban a Korona helyrőlhelyre vándorolt. Hánykolódott
ételhordó edénybe zárva egy szenes pincében, ellopták, majd visszalopták, de őrizték páncélos hadosztállyal amerikai hadifogolyként 33
évig egy központi gyűjtőben. 1976ban John Dixon látnok azt mondta: „Őrzünk egy olyan tárgyat,
amely ha nem kerül haza, nem lesz
szerencséje Amerikának.” A kommunizmus ideje alatt nem kerülhetett vissza hazájába a Szent
Korona, de Magyarország 1977.
december 14-én két személyt
küldött Amerikába, hogy azonosítsák a Koronát, melyről kiderült,
hogy eredeti, majd apróbb javítások elvégzése után gondoskodtak
a hazaszállításáról. Hazájába érkezve, 2000-ig a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva.
Kép és szöveg: Virágh Mária

