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2014. október 25-én falunk jeles szülöttének, dr. Vargha Károly-

nak 100. születésnapja alkalmából emlékművet állított Szentlászló 

Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támoga-

tásával. 

A mű alkotója Márkus Péter Munkácsy-díjas szobrászművész. A 

szobrot trieszti márványból készítette el fotók alapján. Életnagyságú 

mellszobor, amely posztamensen áll, a Zselicre jellemző növényi mo-

tívummal díszítve, belevésve a név, Dr. VARGHA KÁROLY, vala-

mint a születésének és halálának az évszáma. 

A szobrot a temetőhöz tartozó parkban állították fel. 

A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, ahol dr. Simor Fe-

renc, a Baranya Honismereti Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke 

emlékbeszédet mondott, ismertette dr. Vargha Károly gazdag életút-

ját. Innen a temetőbe vonulva Benchea Celestin, községünk plébáno-

sa megszentelte a felújított síremléket, majd az ünneplők főhajtás 

mellett megkoszorúzták a sírját. Ezután következett a szoboravatás. 

A Himnusz eléneklése után Hideg István polgármester mondta el ün-

nepi köszöntőjét. Balázs Béla Kegyelem című versét Jászai Adél sza-

valta el. Avatóbeszédet dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus, 

néprajzkutató mondott. A szobrot dr. Andrásfalvy Bertalan és Bognár 

József, volt polgármester leplezte le. A szigetvári Tinódi Vegyeskar 

Fasang Árpád és Kodály Zoltán műveit adta elő, amelyeknek szöveg-

írója dr. Vargha Károly volt. Bencsik Jánosné dr. Vargha Károly he-

lyi gyűjtését és verses feldolgozását, a Zöcskei romokat mondta el. 

Ezután a Dr. Vargha Károly díj átadása következet, amelyet a Bara-

nya Honismereti Egyesület hozott létre azok részére, akik a megyé-

ben kiemelkedő honismereti munkát végeznek, illetve azok részére, 

akik segítik e tevékenységet. Itt adták át először a díjat, amelyet eb-

ben az évben dr. Simor Ferencnek és Bognár Józsefnek ítéltek oda. A 

műsor a komlói Wache Jánosné szájharmonika játékával folytatódott. 

Majd koszorúzások következtek, ahol a település, a horvátországi 

küldöttségek, illetve Baranya megye jeles személyiségei helyezték el 

a megemlékezés virágait a szobornál. Befejezésül az ünneplők eléne-

kelték a Szózatot. Az emléknap résztvevői ezután megtekinthették a 

Dr. Vargha Károly emlékkiállítást, a község két gyűjteményét (Táj-

ház – Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, Csuhémúzeum és Nép-

művészeti Alkotóház), majd vendéglátásban részesültek. Este kultu-

rális műsorral folytatódott a nap, ahol felléptek a helyi óvoda és isko-

la gyermekei, a Nyugdíjasklub, a Hahner-duó, a Borjádi Német 

Nemzetiségi Tánccsoport, a Szigetvári Néptánckör, a horvátországi 

Szentlászló (Laslovo) néptánccsoportjai és kórusa. 

A rendezvényen sokan részt vettek: dr. Vargha Károly rokonai, 

volt munkatársai, tanítványai, a megyei honismereti egyesületi tagok, 

a német nemzetiségi képviselők, a közvetlen környék és a megye 

egyéb meghívott vendégei, a horvátországi Szentlászló (Laslovo) és 

Brezovac települések küldöttei és a falu lakói. 

Büszkék vagyunk Karcsi bácsira és a róla készült szoborra. Em-

lékét így is tovább őrizzük! 

       Budai Kinga 


