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Horgos ünnepelt
– Nyolcvanéves jubileum –

A horgosi Bartók Béla Művelődési Egyesület fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepelték szombaton Horgoson. A jubi-
leumi műsorban felléptek az egyesület keretein belül működő egyesületek tagjai, mind a tizenhárom, de tiszteletüket tették a községi 
vezetőség képviselői is e jeles eseményen, mellyel kifejezték elismerésüket a horgosiak tevékenysége előtt.

Horgos számára mindig fontos volt a hagyományőrzés. Nyolcvan évvel ezelőtt néhány lelkes horgosi polgárnak köszönhetően 
megalakult a helyi művelődési egyesület. A Gyöngyösbokréta létrejötte a falubeliek összefogásának érdeme, és bár a nyolcvan év 
alatt számos nehézséggel kellett és kell megküzdeni mindazoknak, akik éltették és éltetik, nemzedékről nemzedékre továbbadja 
azt a hagyományt, azt az összetartó kincset, amelyet őseink alapoztak. A jelenlegi tagság is arra törekszik, hogy ápolja, megőriz-
ze és egyúttal gyarapítsa szellemi értékeiket. Az évek során többször átkeresztelt egyesület tagjai folyamatosan dolgoznak az új 
művelődési házban, aminek köszönhető, hogy számos hazai és külföldi rendezvényen öregbítik egyesületük és falujuk hírnevét.

Ez alkalomból a művelődési ház előcsarnokában a Barka kézimunkacsoport és a Varázskezű csipetcsapat kiállítása is helyet 
kapott, valamint a képzőművészeti pályázatra beérkezett munkákat és az egyesületről készített fotókat is kiállították.

A műsort a Pöttöm Színpad képviseletében Fujkin Zsófi a szavalata nyitotta meg, majd fellépett a Cibere óvodás néptánccsoport, 
a Tücsök Zenekar, az asszonykórus, az Iglice citerazenekar, a Hagyományőrző csoport, a Virgonc néptáncegyesület, a Ficánka nép-
tánccsoport, a Bartók Ifjúsági Táncegyüttes és a Hagyományőrző csoport. Az egyesület egykori elnökei is visszatekintettek a múltra, 
Szécsi Gusztáv hosszasan ecsetelte a Bartók egyesület előéletét, minekután kiosztották a képzőművészeti pályázat díjait, amit alsó 
tagozatos kategóriában Berényi Dominika, a kispiaci kihelyezett tagozat negyedikese nyert meg, míg a felsősök között Szabó Kinga 
nyolcadikos diadalmaskodott. A horgosiak köszönőlevéllel is jutalmazták mindazokat, akik egykor vagy a közelmúltban sokat tet-
tek egyesületükért, így a színpadon Szécsi Gusztáv, Bálint Frigyes, Takács József, Túrú Károly, Farkas Árpád, Tóth Jolán, Radetity 
Anna, Radics Mária, Tillinkó Lajos és Kiss-Iván Anna vehették át a köszönő-okleveleket. 

A színvonalas műsorra megtelt a művelődési ház terme és az összetartozás érzése hatotta át a jubileumot, amiről példát lehet 
venni. j
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