ELŐSZÓ
Egykor talán az utókor majd úgy fog visszagondolni mindarra, ami
ősszel történt községünkben, hogy Agyagosszergényben méltó módon
emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulóján és szervezeték meg a falu 760. évfordulóján az
elszármazottak II. Világtalálkozóját.
A három napos rendezvény-sorozat részeként – melyet az
Önkormányzattal partnerségében szerveztünk – fejet hajtottunk a
megkínzott, meggyalázott hősök, s mindazok előtt, akik életüket
áldozták a szabadságunkért, függetlenségünkért.
Programunkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden korosztály
számára lehetővé váljon az események megértése. Október 21-től
november 4-ig volt megtekinthető a település központjában az „1956 –
A szabadságért és a függetlenségért” című húsz tablóból álló
szabadtéri kiállítás. Szintén e napon, este a Művelődési Házban
„Magyarság és kereszténység Ötvenhatban” címmel rendeztünk
konferenciát. A témát Közi Horváth József 1981-ben, Münchenben
megjelent azonos című röpirata adta. Levezető elnök – falunk szülöttje
– Dr. Borbély József PhD egyetemi adjunktus volt, az előadásokat
Jakab-Köves Gyopárka írónőtől, a Magyar Írószövetség tagjától, Kovács
Gergelytől, a Mindszenty Alapítvány ügyvivőjétől, Szabó Gyula
mezőörsi plébánostól és dr. Szabó Róbert történésztől hallgathattuk. A
program részeként került bemutatásra „Dr. Közi Horváth József –
Válogatás röpirataiból II.” című kiadványunk.
Másnap, október 22-én tartottuk a községünkből elszármazottak
világtalálkozóját. Határainkon innen és túlról látogattak haza azok,
akiket a szívük hazahúzott. Köztünk voltak olyanok is, akiknek már
nincsenek a faluban rokonaik, de vágytak arra, hogy ismerős arcokat
fedezzenek fel, hogy együtt elevenítsék fel emlékeiket faluról,
iskoláról… Megható pillanatok, örömkönnyek, köszönő szavak.

Mindezek a teremben összegyűlt egykori és
jelenlegi
agyagosszergényiek reakciója a találkozás alkalmából. Egy kisfilmen
felelevenítettük a millenniumi eseményeket, színpadra került az
„Agyagosszergényi regutás”, megható pillanatok voltak a vacsora előtt
Németh László atya ünnepi gondolatai, majd a nap zárásaként
megtekintettük a nagyváradi Kiss Stúdió Színház „In memoriam ’56 – A
forradalom emlékezet” című színpadi előadását, mely felejthetetlen
élményt szerzett minden jelenlévőben. A nap során lehetőségünk volt
meghallgatni olyan személyes visszaemlékezéseket, melyeket az 1956ot megélt adatközlőktől hallhattunk. Gazdagodtunk községünk
múltjának bővebb ismeretével.
Október 23-án László atya mutatott be ünnepi szentmisét, melynek
végén Szarka Gábor plébánossal köszöntötték 60. házassági
évfordulójuk alkalmából Fodor Gyulát és feleségét, Liza nénit. Az
ünnepi megemlékezésre a Templom téren gyűltek össze az emlékezők.
Verset mondott Sajtos Gabriella és Káldy Márton. Az ’56-os forradalom
60. évfordulóján a méltó megemlékezést Dr. Kelemen András, az
Országgyűlés elnökének külpolitikai főtanácsadója által elmondott
beszéd tette teljessé.
Megemlékezés-sorozatunkat november 4-én, Nemzeti Gyásznapunkon
közös gyertyagyújtással zártuk a Hősi Emlékműnél. Hisz, ahogy Közi
Horváth József mondotta: "...kötelességünk elevenen tartani az
ötvenhatos hősi halottak emlékezetét..."
Hiszem, s higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk
elődeink hősi tetteire, egy kicsit mindig okosabbak és összetartóbbak
leszünk a hétköznapokban, mert hiszen ez lehet 1956 igazi üzenete.
Agyagosszergény, 2016 novemberében.
Póczáné Németh Alojzia, elnök

