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Gazda Péter vezényletével előadásra került: Tíz etűd ifjúsági vonósze-
nekarra; Szvit vonószenekarra; Sinfonietta; Concertino hegedűre és vo-
nószenekarra, ennek közreműködője Renkecz Kálmán hegedűművész 
volt.

Decsényi János születésnapi hangversenyei nemcsak a múltidézéssel 
foglalkoznak, de szerényen utal jövő terveire, újabb művek alkotására. Itt 
az Óbudai környezetben a Zeneiskola és az Ifjúsági Zenekar emlékeit 
felidézve, szót ejt a zeneszerző arról, hogy új művei közül is szívesen 
komponál az ifjúságnak, említi a gyermekhangra és zongorára írt művét, 
így a személyes beszélgetésünkből azon gondolatait idézném: „Olyasmit 
akartam írni, ami a mai gyerekek számára aktuálisan is szórakoztató .” 

További jó erőt és egészséget kívánunk a folytatáshoz!
Márkusné Natter-Nád Klára

Szerzői est az emlékek szárnyán

Szőnyi Erzsébet születésnapi köszöntése
A „Törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskola” igazgatójának Feleki László-
nak autójával indultunk szép napsütéses április délutánján Sándorfalvára 
Szőnyi Erzsébet „Meglepetés koncertjére”. A meglepetés szervezője Nagy 
Márta zongoraművész-tanár volt, Szeged szülötte, Sándorfalva egykori 
lakója, Zeneakadémista kora óta „Erzsi néni” tisztelője, majd igaz barátja. 

A kétórás út alkalmas volt arra, hogy a beszélgetés során felelevenítsük 
a sokak által még ismeretlen, a Dél-Alföld szívében fekvő Sándorfalva 
több mint 130 éves múltját – és most olvasóinkkal is megismertessük. – 
Az 1879-es szegedi nagy árvíz után mindenüket elvesztő környékbeli 
földművelő családoknak, Pallavicini Sándor őrgróf birtokának ezen szeg-
letében földet adományozott. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, így az ő 
ideköltözésükkel jött létre, az alapító nevét viselő Sándorfalva. Az évtize-
dek során a település töretlenül fejlődött, 1970-től nagyközség, 2005-től 
városi rangot kapott. A Főtér közelében park közepén a család kúriát is 
építtetett, de valójában nem lakták, intézményház célját szolgálta. A há-
borút követően iskolaként működött az épület, mindaddig míg az új, 
modern iskola fel nem épült. Ezt követően kezdődött a kastély felújítása. 
Különböző kiállító termek a város történetét és népéletét mutatják be, 
felvillantva az 1945 előtti vidéki társadalom, különböző rétegeinek élet-
viszonyait is. Állandó és időszaki kiállítások a jelenkor képzőművészei-
nek, kézművesek munkáinak, néprajzi tárlatoknak adnak helyt. 
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A Kastély nagyméretű Díszterme, mint egy elegáns bálterem, alkalmas 
akusztikája miatt komolyzenei koncertek számára is alkalmas. Körülbelül 
másfél éve avatták föl, és most 2012. április 29-én tartották itt,

Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző szerzői estjét. Az ünnepel-
tet tisztelettel üdvözölte a város alpolgármestere Sebestyén András. Majd 
Nagy Márta köszöntötte kedves szavakkal Erzsi nénit, 88. születésnapja 
alkalmából megemlítve a környékhez kapcsolódó régi családi emlékeket, 



2120

amiért különösen méltó, 
hogy itt e kastély szép 
környezetében hangoz-
zanak föl Szőnyi Erzsé-
bet művei. 

Ez ünnepi alkalomra 
vendég közreműködők 
is érkeztek, és a közön-
ség soraiban rég látott 
kedves ismerősök foglal-
tak helyet.

Bevezetőként a több mint félévszázados múltra visszatekintő híres 
Sándorfalvi Budai Sándor Citerazenekar mutatkozott be.
Vezető: Rodler László; 
Művészeti vezető: Erdé-
lyi József . Első népdal 
amit játszották: Mély a 
Tiszának a széle. A kö-
vetkező népdal – Páros 
csillag jár az égen – kö-
zös előadásban hangzott 
el a: Sándorfalva Város 
Énekkarával, karvezető: 
Gulyás Mária Magdolna.

A Pallavicini Sándor Általános Iskola Kórusa énekelt elsőként, 
Három gyermekdalt: két 
Bicínium (1984) és Én a 
hegyre (1969). Vezényelt: 
Bálóné Karasz Erika .

*
– Az emlékek felidé-

zéshez társul, hogy a cí-
mek után megjelöljük a 
keletkezés évszámát.– 

Szegedről érkezett a 
Vántus István Gyakorló  
Zeneművészeti Szakközép-
iskola Fiúkórusa, Rozgonyi 
Éva vezetésével . 

A 2005-ben komponált, 
latinul és magyarul meg-
szólaló, finom harangszó 
csendüléssel előadott – 
Ima alkonyi harangszóra 
– c. mű igaz meghatódott-
ságot árasztott. Ezt követte:

 
– Szeged város szülötte, operaházunk neves szólistája – Temesi Mária 

gyönyörű hangján, gazdag érzelmi telítettséggel előadott: Puer Natus, a 
szerzőnek 1946-ban komponált műve. 

A művészetek találkozásának, az egymásra hatás egyidejű bemutatá-
sának gondolatát Szepesi Attila négysoros verseinek gyűjteménye és az 
ahhoz kapcsolódó könnyed képzőművészeti grafikák Gerzson Pál keze 
nyomán a „Sárkányfogak” megjelent kötetében, ihlette a zeneszerzőt 
2002-ben, e miniatűrök zenei megfogalmazására. A mű zongoraszólamá-
nak előadását a zeneszerző Nagy Márta művésznőnek „ajánlotta” . Így 
került előadásra a három funkciós mű: A grafikák vetítése közben, a hoz-
zátartozó verseket Szőnyi Erzsébet olvasta föl, a zenei képzelet szárnya-
lását a zongora hangjain Nagy Márta bravúros előadása szólaltatta meg. 

Sándorfalva Város Énekkara aktív résztvevője a város kulturális életé-
nek. Gyakran szerepelnek különböző ünnepi alkalmakkor közeli és tá-
voli környékükön, de megemlítjük, hogy néhány hónapja Budapesten is 
szerepeltek a Fészek Művészklubban, ugyancsak egy szerzői esten, mely 
Daróci Bárdos Tamás tiszteletére hangzott el. Most Szőnyi Erzsébet, 1975-
ben komponált 
Szent Erzsébet mi-
séjét adta elő a Ka-
marakórus, mélyen 
átélt előadásban, 
Gulyás Mária Mag-
dolna vezetésével.

Vendég kórust 
köszönthetett a 
közönség, az or-
szágos és nemzet-
közi hírű szegedi 
Bartók Béla Női 
Kar szereplésével. 
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A kórus mostani kar-
nagya dr . Ordasi Pé-
ter, a kórus vezetését 
Rozgonyi Évától vette 
át, aki azóta is gyako-
ri vendégkarnagy a 
kórusnál. Most is ő 
vezényelte, mindkét 
előadott művet. Első-
ként A fiatalon el-
hunyt neves karveze-
tő és zenepedagógus 
Kardos Pál emlékére, 
1978-ban Pilinszky 

versére komponált – Zsolozsma c. művet, majd az 1947-es évben Kriza 
versére írott: Három leánykart.

Befejezésül az Összkar a Sík Sándor fordította középkori szövegre 1984-
ben komponált: Himnusz a Szentháromsághoz – Ó Háromság Egység te, 
megindítóan szép művét adta elő. Ezt követően hosszan tartó taps, sok 
szép virág kíséretében üdvözölték és köszöntötték Szőnyi Erzsébetet aki 
őszinte meghatódottsággal fogadta mindezt, amit ott rögtönzött közvet-
len szavakkal meg is köszönt:

„Köszönöm megható, meg-
tisztelő és meglepetést okozó 
ünnepségüket, mely különösen 
azért kedves számomra, mert 
hosszú éveken át, 1948-1965-ig 
a nyarakat családommal itt a 
szomszédban, Mindszenten töl-
töttem és mindvégig hallottam 
Sándorfalváról, a híres citera-
zenekarról, és Palla vi ci niékról . 
Arról hogy milyen szép volt ré-
gen, amikor az ökrös szekerek 
sora vonult át Mindszenten, 
hogy Sándorfalvára vigye a 
szállítmányt . Ismertem olyano-
kat, akik akkoriban alkalma-
zásban voltak a grófi birtokon 
és lám, most itt lehetek muzsi-
kámmal a kastélyban! Köszö-
nöm ezt mindazoknak, akik 
eltervezték és megvalósították!”

A koncert megszervezéséhez tartozik, hogy „Sárkányfogak” kötet kis 
verseiből 13-at kiválasztva már hetekkel előtte megkaptak az Általános 
Iskola tanulói, hogy azokat megismerve, fantáziájuk szabad szárnyalását 
rajzokban fejezzék ki. A hangverseny idején a Díszterem előterében sor-
jáztak a különböző érdekes gyermek rajzok, amit nagy csodálattal néze-
gettek a felnőtt látogatók. 

A kastély szépségének rendjéért, a közönség kifogástalan fogadásáért 
elismerés illeti Gajdosné Pataki Zsuzsannát a Sándorfalvai Kulturális Köz-
pont igazgatónőjét, és különös köszönet illesse Nagy Mártát az emléke-
zetes „Szerzői est” megrendezéséért.

Az ünnepi műsort kedves vendéglátás, baráti hangú együttlét követte, 
ahol mindnyájan további alkotó éveket és jó egészséget kívántunk igaz 
szeretettel Szőnyi Erzsébetnek.

Márkusné Natter-Nád Klára

A 80 éves Ugrin Gábor köszöntése
A természetet, hegyeket járó emberek tudják, hogy hófedte, napfényben 
szikrázó hegyek láncolatát csak megfelelő távolságból lehet a szem suga-
rába venni. Életed útjának e neves határkövénél már látni lehet, hogy bő 
öt évtized magyar zenepedagógiája, kórusmozgalma vonulatának egyik 
magaslata nevedhez kapcsolódik. Ki gondolta, hogy az ügyesen zongo-
rázó, orgonista alföldi diák, akit a kegyetlen politikai hatalom nem az 
egyetem padjaiba ültetett, hanem kemény vasesztergályos munkára 
kényszerített, egykor az ifjúság zenei nevelésének, a magyar kóruskultú-
rának nemzetközi hírű alakja lesz. 


