Kedves Gyerekek!
A Muskátli V. évfolyamának bekötött példánya a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen
megrendelhető vagy beszerezhető Nemesradnóton, a Lidike Pihenőhézban, a Muskátli szellemi
műhelyében.

2020. augusztus - VI.
évfolyam, 12. szám
Hónapvers
Havas István: Jó napot, kis méhek!
A méhecskék mit csinálnak?
Züm, züm, züm, züm, muzsikálnak,
Muzsikálnak: úgy dolgoznak,
Serénykednek, fáradoznak,
Hordják a jó mézet –
Jó napot, kis méhek!
Egyik kiszáll, másik beszáll,
Dolog nélkül egyik sem áll,
Egyik se kér selyempárnát,
De elvégzi a munkáját,
Bejár nagy vidéket –
Jó napot, kis méhek!
Pedig milyen apró lények,
Mégis áldott teremtések!
Csupa munka és szorgalom
Ez az egész birodalom.
Ez aztán az élet!
Jó napot, kis méhek!
Itt is ép úgy foly a munka,
Mint a mi kis otthonunkba:
Dolgozhatunk szorgalommal,
Reménységgel, bizalommal.
Lám, én is így élek –
Jó napot, kis méhek!

Forrás: Az Én Ujságom, 1894. augusztus 12.,V. évfolyam, 33. szám

Emlékezés
„Szerezz örömet, mondj el egy Pósa verset!”

A kialakult járványhelyzet miatt egymás
után maradnak el a közösségi és
kulturális rendezvények országszerte. A
Pósa Lajos Társaság által szervezett Légy
Lámpás előadás-sorozat első estjét
februárban még sikerült megtartani, de
március derekától kezdődően az összes
betervezett eseményt törölni kellett.
Elmaradt így Bodnár Mónika
néprajzkutató izgalmasnak ígérkező előadása Pósa Lajos és Herman Ottó levelezéséről és
barátságáról, s egyelőre a többi rendezvény időpontja is bizonytalan. A magyar gyermekirodalom
klasszikusának tartott Pósa Lajos életműve előtt tisztelgő ünnepséget pedig áprilisról november
végére halasztották.
Az elmúlt hetekben ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a szabadidős és a kulturális
tevékenységek egy része az online térbe helyeződik át. Ezt a trendet próbálja követni számos
társulás, egyesület és csoportosulás.
A költő születésének 170. évfordulója alkalmából a Pósa Lajos Társaság „Szerezz örömet, mondj
el egy Pósa verset!” címmel videós verselésre ad lehetőséget közösségi oldalán gyerekeknek és
felnőtteknek.
Sokan csatlakoznak a felhíváshoz
A kezdeményezéshez mostanáig csaknem ötvenen csatlakoztak, de szinte folyamatosan érkeznek a
különböző Pósa-verseket, vagy verses meséket rögzítő videók. A felhívás több ezer emberhez
jutott el a Facebookon keresztül, és hamar nemzetközivé vált ugyanis számos gömöri településen
túl (Gesztete, Bátka, Rimaszombat, Nagybalog) a Felvidék több szegletéből, Magyarországról,
Erdélyből, az Egyesült Államokból, sőt Brazíliából is érkezett már felvétel.

A gyerekeken, tanulókon és pedagógusokon kívül előadóművészek és színészek is bekapcsolódtak
a felhívásba, köztük Boráros Imre, Kossuth díjas színművész, Publik Antal székely színművész,
Novák Henriett rimaszombati származású színésznő, vagy Szente Árpád Csaba, a veszprémi
Pannon Várszínház színésze.
"Lassan gyűlnek a versek a virtuális csokrunkba. A kezdeményezésünkkel szeretnénk minden
korosztályt megszólítani, hogy ezáltal is közelebb vigyük az embereket az irodalom szeretetéhez,
és népszerűsítsük Pósa költészetét. Ha elképzeljük, hogy minden egyes vers egy virágot
szimbolizál, akkor szeretnénk, ha a felhívás végén egy rímekkel teli, 170 szálból kötött csokrot
küldhetnénk a mennybéli Pósa-asztalra" – mondja Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke, aki
ezúton is otthon maradásra kér mindenkit. S ha már ezt tesszük, akkor olvassunk Pósát!
Virsinszky Tamás
Forrás: https://ma7.sk/irodalom/virtualisan-emlekeznek-a-170-eve-szuletett-posa-lajosra
A Pósa Lajos Társaság a facebook oldalán közzé tette a beküldött videós felvételeken
szereplő Pósa versek címeit:
1. Ilona álma
2. Emlékezés nagymamámra II
3. Magyar vagyok IIIIIIIIII
4. Kacor király
5. Kiskunyhóba vágyom
6. Viki öröme
7. Falu végén
8. Mocskos Pali
9. Ima a tanítóért
10. A kivándorlókhoz
11. Téli napsugár II
12. Mátyás király -részlet
13. Áldd meg, Isten II
14. Minden mulandó
15. A hazáért
16. Világszép Nádszál kisasszony
17. Nénike neve napjára
18. A cipőtisztító
19. A lepke
20. Az elveszett pápaszem
21. A kenyér
22. Három szép pillangó II
23. Aludj, baba, aludjál

24. Szeresd a gyermeket IIII
25. Dal a dalról
26. Nekem is van
27. Balog partján van egy falu
28. Mikor az ég megharsan
29. Gabi II
30. Verje meg az Isten
31. Altató
32. Anyám intése III
33. A magyarok bejövetele
34. Kis Kelemen és a kakas koma
35. A kis kakas meg a török császár
36. Imádság (Hálát adok...) IIIII
37. Dal a hazáról II
38. Szeretet
39. Szegény zenész
40. Egér
41. Kacagtató hegedqċ42. Peti öcsém
42. Peti öcsém
43. Lili babája
44. Száraz ágon II
45. Mese a kis kanászról
45. Mese a kis kanászról

46. Téli napsugár
47. Aratás előtt
48. Álom
49. Beszögezett ablak II
50. Gábor Áron
51. Lagzi a konyhában II
52. Esti imádság
53. Aranykertben aranyfa
54. Mennyben lakó én Istenem
55. Hosszú út
56. A magyar nyelv
57. Szeresd ezt a földet II
58. Orgonavirág
59. Mikszáth Kálmánhoz
60. Itt van a szép kikelet
61. Beköszöntő. A vaskapu
62. A vaskapu
63. A nyúlak húsvétja
64. Tulipántos láda
65. Imádság
66. A rab II
67. Darumadár gyere velem
68. Azt hallottam valamikor régen
69. Ég a szívem
70. Hintázó dal
71. A kóró és a kismadár
72. Isten IIII
73. Labdarózsa
74. Ősszel
75. Szülőház III
76. Nevetős játék
77. Óh, szerelem
78. Kérdezgetem, tudakozom...
79. Apa és leánya
80. Csali mese II
81. Az ökörszem
82. Mikor imádkoztok
83. Petőfi
84. Halottak napján
85. Nem vagyok én király
86. Örök szerelem
87. Iluska és a cicuska II
88. Szerelmes a patak
89. A radnóti harangláb

90. A konyhás malac
91. Isten hozott, fecskemadár
92. Egy véka búza II
93. Blahánénak
94. Nagyapó keresztje
95. A rózsa
96. Mindig csak őt láttam
97. Imádság (Őre a világnak...)
98. Valaki
99. A haragvó Isten
100. Altató dal
101. Erdőben van egy fa
102. A haza
103. A gyászoló gólya
104. Csalimese
105. Ne sírjatok pipiskéim
106. A vak halász
107. Madárszárnyak
108. A pintyőke
109. Tóth Ede halálára
110. Kinn a bárány, benn a farkas
111. A kis prücsök
112. Falun
113. A magyar szó
114. Áldja meg az Isten (Szeged városát...)
115. Az én könyvem
116. Mese a cipős csizmás nyulakról
117. Áldja meg az Isten (mind a két
kezével...)
118. Hulló csillag
119. Mocskos Pali
120. Balog partján van egy falu
121. Az élet
122. Karácsonyfa
123. Virág a virágok közt
124. Kocsi
125. Samu
126. Tamás
127. Amíg élek mindig bánom
128. A verebek esti dala II
129. Nádi veréb
130. Reggeli imádság
131. Az én kedves szülőföldem
132. Tó tükre, tó tükre

Augusztus végéig tekinthető meg Hódmezővásárhelyen Az Én
Ujságom 130 vándorkiállítás

A Németh László Városi Könyvtár jelenleg Az Én Ujságom 130 vándorkiállításnak ad otthont –
adták hírül a könyvtár hivatalos Facebook oldalán.
Mint írják, a lap 1889. december 15-én indult és elsősorban a 6-10 éves gyermekeknek szólt. Első
szerkesztői Benedek Elek és Pósa Lajos voltak. A vándorkiállításból többek között azt is meg lehet
tudni, hogy Pósa szinte napi kapcsolatot tartott olvasóival.

A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg.
Forrás: Németh László Városi Könyvtár Facebook oldala,
http://www.vasarhely24.com/esemeny/vandorkiallitas-kapott-helyet-a-varosi-konyvtarban

Valósmese
A Muskátli gyermeklap népszerűsítése című program
kiértékelése
A nemesradnóti Lidike Pihenőház gyermekbarát tevékenységének támogatása
A projekt futamideje 2019. április és 2020. április között határoztuk meg. A helyzet úgy adta, hogy
ez éppen Pósa Lajos 169. és 170. születésnapjához volt köthető. A rendezvények alatt mindig
más-más témával foglalkoztunk, melynek közös pontja a hagyományaink megszerettetése.
A koronavírus-járvány ellen hozott országos óvintézkedések miatt az április 9-re tervezett
zárórendezvényünk és az ünnepi Credo koncert sajnos elmaradt. Ettől függetlenül a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-n keresztül Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai
Államtitkársága által támogatott projektünk sikeresen megvalósult, számos rendezvényt,
bemutatót szerveztünk, s kiadtuk a Muskátli V. évfolyamát, s ezen lapszám pedig a VI. évfolyam
utolsó fejezete, s elkezdődhet ennek is az összesítése majd egybeköttetése.
Pósa Lajos az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtője szülőfalujában, a gömöri
Nemesradnóton, ill. innen kisugározva, a Balog-völgyében és azon túl valósítottuk meg
projektünket.
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a mai kor gyerekei is megismerkedjenek a gyermekek szelíd
szavú költőjének lelkületével, s versikéinek jótékony hatását megtapasztalják.
Családi vállalkozásunk, mely népiesen a Lidike Pihenőház nevet kapta 2013-ban alakult a falusi
turizmus fellendítése céljából. 2015-ben a tevékenységi kör többek között kulturális és egyéb
társasági rendezvények szervezésével valamint kiadói tevékenységgel bővült, 2019-ben pedig
iskolán kívüli oktatató tevékenységre is kikértük az engedélyt.
A vállalkozáson belül mindig fontos volt a múlt hagyományainak és értékeinek kutatása valamint
ezeknek a bemutatása. A községben született Pósa Lajosnak élete, munkássága egy állandó, hosszú
távú feladat és folyamatos feldolgozás alatt áll Pósa (Homoly) Erzsébet által, aki főállásban is
szerkesztőként dolgozik. A kiadói tevékenységet ennek a feladatnak az ellátására vállaltuk fel. A
rendezvények szervezésével s már a 2002-ben megalakult Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezete által korábban is foglalkoztunk. E mellett kezdtük el 2014. szeptemberétől
megjelentetni a Muskátli névre hallgató elektronikus gyermeklapot. Ösztönzött bennünket, hogy
ekkor, a Pósa Lajos Emlékévben a Táltoskönyvek Könyvkiadót átvehettük addigi
munkálkodásunkért a Pósa-emlékplakettet.
Tevékenységünk a környéken egyedülálló. Jelenleg az emberek nem nagyon szeretnek olvasni,
kiváltképp nem irodalmi alkotásokat nyomtatott formában. Ennek ellenére illetve éppen ezért
keressük Pósa Lajos korabeli kiadványait (verses köteteket, Az Én Ujságom kiadványait, a Filléres
könyvtár sorozatot) és ezeket újra olvasva, a mai kor irodalmával összekötve egy újdonságot
próbálunk nyújtani kicsiknek és nagyoknak.

A tavalyi projektnek köszönhetően a rendezvényekre is elkezdtünk jobban fókuszálni, hogy az
helyet kaphasson a Muskátliban, így mintegy krónikaként is műkődik. Az önkéntes munkánkhoz
ezzel új lendületet kaptunk, amikor megtudtuk, hogy sikeres lett 2019-ben a gyermekbarát
pályázatunk. Közben a szerkesztés és a programok lebonyolítása már folyamatban volt.
Mint említettük, a rendezvényszervezés nem állt eddig sem távol tőlünk. Több szervezetben is
tevékenykedünk, s éves terv szerint dolgozunk a közösségépítés érdekében. A Lidike
Pihenőházban több sikeres szlovákiai pályázat is megvalósult a korábbi években pl. a
Besztercebánya Megye Önkormányzatának anyagi támogatásával, amely pályázatok a falusi életet,
létformát, szokásokat mutatták be.
A csigacsinálás hagyományának bemutatása, a hérészes szokások felelevenítése és a túrós
mennyország fesztivál megrendezése nemcsak a helyieket, hanem a környékbelieket is
megmozgatta, híre pedig messze eljutott.
A helyi református egyházzal karöltve sikeres koncertek megszervezése is tapasztalatokkal
szolgált. S mivel a Lidike Pihenőház is az ötödik évéhez érkezett, erre az alkalomra külön
kiadványt jelentettünk meg szintén a Besztercebánya Megye Önkormányzat támogatásával A
hagyományok nyomában – a Lidike Pihenőház öt éve címmel. Ebben a könyvben részletesen
kifejtjük a céljainkat és az egyes rendezvények lebonyolítását.
Az, hogy a kiadványaink elérhetőek elektronikusan is és nyomtatott formában is egyenlő esélyt ad
a számítógép és e-book kedvelőknek és a hagyományos könyvolvasóknak egyaránt. Vidékünkön
nem találkoztunk hasonló kezdeményezéssel próbálkozás szintjén sem, mi pedig rendszeresen,
havonta jelentetjük meg a Muskátli kiadványait elektronikusan illetve a nyomtatott verziót pedig
évente. Igény mutatkozik erre a tevékenységre, többször is hallottuk már milyen jó lenne, ha Az Én
Ujságom kiadványait kezükbe foghatnák a mai gyermekek is. Nos, pont ez történik, új köntösben,
új témák, új történetek beillesztésével. A régi és újabb történetek, versek, mesék színessé,
érdekessé teszik a kiadványt.
Azt reméljük, hogy a bemutatott értékek, hagyományok további érdeklődést keltenek a
gyermekekben, s megőrzik, továbbadják majd. A szépérzékük fejlesztésével pedig
egészségesebbek lesznek.
Fő célunk, hogy a gyerekekhez közelebb hozzuk a gömöri emberek szokásait, mindennapjait,
örömeit és bánatait. A már hatodik éve rendszeresen megjelenő Muskátli gyermeklap hasábjain
keresztül bemutatjuk, hogy az itt elő emberek élete sohasem volt könnyű, mégis mindenre
megoldást kerestek és találtak saját maguk. Célunk továbbá rávilágítani, hogy a szorgalmas
tevékenység, a kitartás, az összetartás és együttműködés eredményeket, sikereket teremt és átsegít
a nehéz időkön is.
A sikeres pályázatnak is köszönhetően még inkább be tudtuk mutatni a falusi emberek egyszerű,
realitásokban gondolkodó észjárását, ami példaértékű lehet gyermekek, fiatalok, de felnőttek
részére is. A projekt során az egyszerű megoldásokra, az apró lépésekkel való haladásra hívtuk fel
a figyelmet és ötlettel is szolgáltunk a figyelmes szemlélőnek.
Az alap elgondolásunk az volt, hogy a családok közös programokon keresztül tudnak fejlődni,
melyekhez hagyományápolásban gazdag rendezvények is szükségesek. Miközben szerkesztettük a
Muskátli egyes számait, annak hasábjain folyamatosan megörökítettük az eseményeket, a
történéseket.

A 2019 – a külhoni magyar gyerekek éve program keretében kiírt „A szomszédos országokban
működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása” c. pályázati felhíváson nyert
támogatásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy gazdag programsorozatot állítsunk
össze. A korábbi együttműködő partnereinket is megszólítottuk, s megnyertük az ügynek.
A Muskátli népszerűsítésének különféle módját választottuk. Szerveztünk könyvbemutatókat,
figyelemfelkeltő rendezvényeket, lapajánlókat publikáltunk. A projekt során rendezvényeink
fókuszába a református egyházközséghez tartozó gyermekek álltak, de az év során sokkal tágabbra
nyitottuk a potenciális érdeklődők körét. Találkozási alkalmat teremtettünk Olvasóinkkal, s közben
biztosítottuk az új tartalmak gyártásához a különféle témákat.
Megvalósult bemutatók, ajándékozások és rendezvények rövid leírása
Bemutató, ajándékozás – 2019. 04.12., Nemesradnót, Iskola, Pósa Lajos ünnepség
Bemutató, ajándékozás – 2019. 04.14., Nemesradnót, Egyházközség, Virágvasárnap, kátéoktatás
Bemutató, ajándékozás – 2019. 04. 25., Rimaszombat, Tompa Mihály Országos Versenyen
Bemutató, ajándékozás – 2019. 07.28., Gömörpéterfala, Ősök útja
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 0. – 2019. 09. 15., Nemesradnót, Lidike Pihenőház terasza, Téma:
Libafesztivál Bodon Irénke nénivel
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 1. – 2019. 09. 25., Nemesradnót, Lidike Pihenőház terasza, Téma:
Huszárokról Kopecsni Gáborral
Bemutató, ajándékozás – 2019. 09. 25., Nemesradnót, Lidike Pihenőház
Bemutató, ajándékozás – 2019. 10. 05., Nemesradnót, Lidike Pihenőház
Bemutató, ajándékozás – 2019. 10. 07., Nemesradnót, Lidike Pihenőház
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 2. – 2019. 10. 20., Nemesradnót, Lidike Pihenőház szellemi műhely,
Téma: Értékek felkutatása a Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottsággal
Bemutató, ajándékozás – 2019. 10. 20., Nemesradnót, Lidike Pihenőház
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 3. – 2019. 11. 27., Nemesradnót, Lidike Pihenőház szellemi műhely,
Téma: Mesék, versek, szerepek világa Sás Károllyal
Bemutató, ajándékozás – 2019. 11. 27., Nemesradnót, Lidike Pihenőház
Bemutató, ajándékozás – 2019. 11. Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet
Bemutató, ajándékozás – 2019. 12.13., Dúlháza, Rákóczi évzáró
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 4. – 2019. 12. 14., Nemesradnót, Lidike Pihenőház,
Téma: Fazekasság Danka Bakšovával Fazekaszsaluzsányban
Bemutató, ajándékozás – 2020. 01. 24., Felsővály, Szent László Társulat
Bemutató, ajándékozás – 2020. 02.08., Gömörpéterfala, Bíró András Zsolt
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 5. – 2020. 02. 09., Nemesradnót, Gyülekezeti ház,
Téma: Házasság hete, csigacsinálók hagyománya
Bemutató, ajándékozás – 2020.02. 09., Nemesradnót, Gyülekezeti terem
Rendezvény - Benne leszünk a Muskátliban 6. – 2020. 04. 08., Nemesradnót, Lidike Pihenőház,
Téma: Pósa Lajos születésének 170. évfordulója
Bemutató, ajándékozás – 2020.04. 09., Nemesradnót, Lidike Pihenőház

***

Pósa Lajos Gyermekszínjátszó Tábor Rimakokován
Július 19. és 24. között második alkalommal szervezte meg az És Polgári Társulás a Pósa
Lajos Gyermekszínjátszó Táborát Kokaván. Míg tavaly 12 gyermekkel folytak a
foglalkozások, idén 26-an vettek részt a táborban.
„Tényleg az látjuk, hogy van a környékről érdeklődés, bár Komárom környékéről is jöttek olyan
gyerekek, akik ismernek bennünket, ami azért jó, mert a gömöri és csallóközi gyerekek
megismerik egymást. Azt gondolom, hogy a kitűzött célokat is sikerült elérni. A gyerekeknek
minden nap mozgás- és zeneórájuk volt, ugyanúgy tanultak beszédtechnikát, kommunikációt,
metakommunikációt. A tábornak az az egyik erőssége, hogy úgy irányítjuk őket, hogy a tábor
végére megszülethessen egy előadás, hogy az itt elvégzett munkából tudjunk valamit megmutatni.
Ez az idén is sikerült” – nyilatkozta a Gömörilapnak Várady Kornélia, az És Polgári Társulás
elnöke, drámapedagógus. Az utolsó nap bemutatóval zárult, amelyen a Pósa Lajos
Gyermekszínjátszó Táborban született mesés improvizációs játékok részletének összeállításával
Pál Attila írta meg a Magyar mese című előadást. A tábor alatt drámafoglalkozások, drámajátékok,
a beszédkészséget és önbizalmat növelő gyakorlatok és improvizációs foglalkozások zajlottak. A
tábor célja pedig, hogy a gyerekek olyan tapasztalatokat szerezzenek a kommunikáció, mozgás- és
énekkultúra terén, amelyeket a későbbiekben a szakmájuk során fel tudjanak használni. A
gyermekekkel az És Színház tagjai, színészek és pedagógusok foglalkoztak.
A polgári társulás 25 éve, az És Színház mellett jött létre és Őrsújfalun működik. A
gyerekszínjátszó és kézműves táborok szervezésével 15 éves tapasztalattal rendelkeznek,
amelyeket Csallóközaranyoson szerveznek. Az És Színház egyik gyerekszínjátszó körök
vezetőinek szervezett workshopján merült fel a gondolat Molnár Xénia kezdeményezésére, hogy
Közép – Szlovákiában is szervezzenek tábort az érdeklődők számára.
„Édesanyámmal, néhai Molnár Zsuzsával találtuk
ki ezt a tábort 2013-ban, és annak idején Ádám Zita
segítségével tudtuk megvalósítani. Vers- és
prózamondó táborként indult akkor. Öt nyáron
keresztül azzal a céllal indítottuk, hogy kitöltsük az
űrt, hiszen Nyugat – Szlovákiában több ilyen tábor
volt, itt pedig egy sem. Két nyár kihagyásával az És
Színház segítségével tudtuk folytatni Pósa Lajos
Gyermekszínjátszó táborként 2019-ben. Nagy
örömömre idén megvalósulhatott második
alkalommal is” – osztotta meg velünk Molnár
Xénia, néhai Molnár Zsuzsa lánya.
A táborban foglalkozást tartott a Pósa Lajos Társaság is.
Az idei Pósa Lajos Gyermekszínjátszó Tábor a Kulturális Kisebbségi Alap támogatásával jött létre.
A tervek szerint ősszel ismét a környékünkön készül a társulás egy négyalkalmas workshopot
szervezni gyermekszínjátszó és bábos vezetők részére.
Forrás: BK/ http://www.gomorilap.sk/kultura/a-posa-lajos-gyermekszinjatszo-taborban-jartunk/
***

Családi nap Gömörpéterfalán
Július 11-én családi nappal zárták a Felföldi Dalia Iskola táborát. A játékok mellett volt
mesemondás gyermekek és felnőttek részére egyaránt, gyermekkoncert Kovács Koppány
előadásában, gólyalábasok mókás műsora, kézműves foglalkozások, a Babanaplók átadása,
valamint a táborozók közös Dalia bemutatója valósult meg.
„A gyerektáborunk hetének utolsó napján meg szoktuk hívni a szülőket, hogy gyermekeikkel
töltsék a napot és megnézzék, mit tanultak csemetéik a hét alatt. Idén első alkalommal gondoltunk
arra, hogy ezt kibővítve nyitott családi napot tartsunk, tehát nem csak a táborozók, hanem bárki
jöhet” – nyilatkozta a Gömörilapnak Kopecsni Gábor főszervező, aki elmondta, hogy az idei
táborukban a gyerekek a magyar nemzeti harcművészet rejtelmeibe lettek beavatva.
A rendezvényről készült képriport:
https://www.facebook.com/pg/Gomorilap/photos/?tab=album&album_id=3167964896617266
Forrás: BK
/http://www.gomorilap.sk/kultura/csaladi-nappal-zartak-a-felfoldi-dalia-iskola-taborat/
Az ünnepélyes babanapló-átadást Gömörpéterfalán a Családi nap keretében a SZAKC
rimaszombati irodája és a Rákóczi Szövetség Gömörben közösen szervezte a helyi
intézményekkel.
A Rákóczi Szövetség Gólyahír –
Újszülött köszöntő programja
2017-ben indult.
A kezdeményezés célkitűzése, hogy a
külhoni magyar családokat a lehető
leghamarabb, már gyermekük
megszületésekor megszólítsa a
Szövetség. Ez alkalomból minden
érintett család átveheti az Első
Könyvem című babanaplót. A
kiadvány tartalmazza a legfontosabb, a
gyermek növekedésével és fejlődésével
kapcsolatos tudnivalókat, kreatív
felületet biztosít ennek személyre
szabott dokumentációjára. A könyv
különlegessége abban rejlik, hogy az előbb felsoroltakon túl a magyar kultúra és hagyományok, a
népművészet is megjelennek benne, hogy a gyermek anyanyelvén hallhassa a legszebb meséket,
verseket és népdalokat, hogy születésnapja nemzeti és egyházi hagyományaink között legyen
számon tartva.
Az Első Könyvem című kiadvány köteteit a családok gyermekük születését követően, az év során
bármikor átvehetik. Rimaszombatban a Szövetség a Közös Célokért területi irodájában kapható
meg a könyv, de szívesen részt veszünk keresztelőkön, ünnepi alkalmakon is, ahol át tudjuk adni a
babanaplót.
***

A Rákóczi Szövetség Anyanyelvi Tábora Sátoraljaújhelyen
A Rákóczi Szövetség augusztus 10. és 15. között Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Tábor és
Rendezvényközpontban 150 felvidéki kisiskolás gyermeknek szervezett Anyanyelvi Tábort.
Az anyanyelvi táborba a
kisiskolás gyermekek
Pozsonytól Nagykaposig
elsősorban szórványvidékekről
érkeztek azzal a céllal, hogy a
magyar nyelv és kultúra
ismeretüket fejlesszék,
kapcsolataikat erősítsék és a
felhőten jó hangulatú együttlét
mellett, életre szóló élményeket
szerezhessenek. A programban
a korosztályt megszólító
kulturális programok,
anyanyelvi foglalkozások,
hagyományőrző foglalkozások, sportprogramok, kirándulások szerepetek.
A Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társulás segítségével a rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola és a bátkai Alapiskola tanulói vehettek részt a táborban.
Az idei nyáron hat Kárpát-medencei
Vitorlás Tábort is szervezett a Rákóczi
Szövetség a Magyar Vitorlás
Szövetséggel együttműködésben. Ezek
közül csak június végén a nyékládházi
és az orfűi tábor valósulhat meg
felvidéki résztvevőkkel. A nyékládházi
táborban szintén a Rákóczi Szövetség
Gömörben polgári társulás
közreműködésével a Rakottyási
Parasztudvar társulás tagjai is részt
vettek, mintegy jutalomként
a Nemzetpolitikai Államtitkárság által
kiírt videós pályázaton való sikeres
szereplésért és a balogvölgyi hagyományok éltetéséért.
Azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akik sajnálatos módon a járványhelyzet miatt nem
mehettek Magyarországra - Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból és a diaszpórából - a Rákóczi
Szövetség azt üzeni, hogy legkésőbb a jövő nyáron bepótolja az elmaradt táborozásokat.
***

Nyári Hagyományőrző Lovastábor Rakottyáson
Idén már 9. alkalommal szerveztük meg Nyári Hagyományőrző Lovastáborunkat Rakottyáson a
Paraszt Udvarunkban. Az előmunkálatokat szokás szerint már decemberben megkezdtük.
Táborunk rendezvénysorozatunk fénypontjának nevezhető, amely évről évre nagyobb érdeklődést
vonz maga után. Táborunkat mint minden évben, most is 5 naposra szerveztük, idén sajnos
bentlakásos tábort a szigorú előírások
miatt nem tudtunk szervezni.
Programjainkat minden évben
igyekszünk bővíteni, hogy a gyerekek
egy percig se unatkozzanak. Idén a
lovaglás és a szokásos baranta
foglalkozások mellett különböző
kézműves emléktárgyakat is
készíthettek a gyerekek. Sok táborozónk
már nem először látogatott hozzánk, ám
minden évben jelentkeznek újak is.
Kecsőtől egészen Losonc és Fülek
környékéről utaznak le hozzánk a
gyerekek. Az idei évben 30 gyermeket
tudtunk fogadni táborunkban, bár ez csak a töredéke volt a jelentkezőknek. Igyekeztünk minden
napra egy kicsit mást nyújtani a gyerekek számára.
Hétfőn a hagyományos tábor nyitó után a gyermekeket csoportokba osztottuk. Minden gyermek
megismerkedett a lovakkal, a lovaglás alapjaival, megszokta milyen nyeregben ülni, kezébe fogta
és megismerkedett az íjjal és a vesszőkkel, megtanulta az íjászat alapjait, megismerte őseink
munkaeszközét egyben fegyverét is, a karikás ostort. Ebéd után pihenésképpen kipróbálhatták az
agyagozás művészetét és különböző hagyományos táj mintákkal ellátott “batyukat” készíthettek.
Kedden a gyermekek kipróbálhatták a fogathajtást és lovaskocsizhattak, amit az ügyesebb kis
lovasok lovakkal kísértek. A szokásos programjaink mellett délután Magyar István-SM Photo
készített kiváló képeket a gyerekekről. Délután egy kis bemutatót tartottunk a gyermekeknek.
Szerdán a közeli tanyára látogattunk a gyerekekkel, ahol egy rövid bemelegítés és nyújtás után egy
kis métabajnokságot tartottunk. A métázás mellett az ügyesebb lovasokkal belovagoltuk a “Tanya”
környékét. A méta játékot és a lovaglást íjászat, ostor és baranta bemutató kísérte. Majdnem
minden délután, a kedves szülők valami finomsággal támogatták táborunkat, amit a gyermekek
jóízűen fogyasztottak. Csütörtökön a kézművesség dominált a gyermekek között, minden gyermek
szeretett volna hazavinni valami kis emléket a táborból. Délután táncoktatást tartottunk ahol
gömöri és moldvai néptáncokat tanulhattak a gyermekek.
A pénteki napunkon sajnos az esőt sem úsztuk meg. Reggel szerencsénkre még tudtunk lovagolni,
a lovaglás előtt megtekinthették, hogyan körmöljük a lovakat. Délután záróprogramunkat tartottuk
meg, a gyerekek különböző játékos formában tudatták velünk saját véleményünket a táborról.
Így telt el egy hetünk a IX. Hagyományőrző Nyári Lovastáborunkban, köszönjük szépen
mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta táborunkat. Táborunk a Kulturális Kisebbségi
Alapítvány (KultMinor) támogatásának köszönhetően valósult meg.
Bene Viktor
Forrás: http://www.gomorilap.sk/esemenyek/hagyomanyorzo-nyari-gyermektabor/
***

Csemadokos gyerektábor Nagybalogon
Immár 3. alkalommal került sor a Kulturális örökség címet viselő gyerektábor megrendezésére
Nagybalogon 2020. 7. 27- 30-a között. A tábor szervezője a Csemadok helyi alapszervezete.
A KULTMINOR- hoz / Kisebbségi Kulturális Alap/ novemberben benyújtott pályázat pozitív
elbírálásban részesült, így a rendezvény /a bizonytalan járványügyi helyzet ellenére/ szerencsésen
megvalósulhatott. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megítélt anyagi támogatást csak a tábor
lebonyolítása után, épp e sorok írásakor utalta át a KKA. A községtől kapott kölcsön nélkül
a tábor nem valósulhatott volna meg.
A 4 nap alatt a következő foglalkozásokra,
rendezvényekre került sor:
A rodostói kakukk c. népmonda bemutatása
/Felkészítő Pál Gabriella, szereplők: Vitárius
Gyula, Varga Balázs, Kosik Fanni/
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezetének vetélkedőjére készült munkák
kiállítása /Felkészítő: Vincze Marianna és Pál
Gabriella; alkotók: Vincze Lilien, Šimko Róbert,
Gebe Réka, Czégény Zsófia/
Métázás a helyi futballpályán / Pecsők Éva/
Lovaglás / Agrotrade s. r. o/
Ajtódíszek készítése / Vincze Marianna/
Prezentáció Szinyei Merse Pál festőről / Vitárius Gyula/
Rajzolás
Bábelőadás / Bódi Andrea és Gyetvai Viktória Mesefigurák Fülekről/
Megzenésített versek / Páko Mária Rimaszombatból/
Márai Sándor író életének bemutatása / Varga Balázs/
Tanulmányi út Kassára : Maraton- tér és szobor
megtekintése, Márai Sándor szobrának koszorúzása,
Rodostói ház udvarán Rákóczi Ferenc szobrának
koszorúzása, Nemzeti színház, Dóm és a kripta
megtekintése , közös pizzázás, állatkert és dínópark.
Köszönet idegenvezetőknek, Máté László kassai
nyugalmazott tanárnak a tartalmas ismertetésért!
Gyöngyfűzés, kosárfonás, gyékényezés /Rozsnyói
Kézművesek Társulása Várhosszúrétről /
Arcfestészet / Kovács Stefánia/
Nyuszisimogató / Pál Tamás/
Népdalok tanulása / Szivárvány énekkar
Nagybalogról/
Gyöngyösi István megemlékezés / Koós István,
Szivárvány énekkar/ és koszorúzás a kultúrház falán
elhelyezett emléktáblánál/
Családi táborzáró, gyerekek közös éneklése és közös vacsora

A tábor 6- 15 éves gyerekek részére lett meghirdetve azzal a céllal, hogy a magyar kulturális
örökséget ismertesse a gyerekekkel, erősítve így bennük a nemzeti hovatartozás érzését. Az előre
bejelentkezett 40 gyerekből végül 33 jelent meg és vett részt a július 27- től július 30- ig tartó
foglalkozásokon. A pedagógiai felügyeletet és a járványhelyzetre vonatkozó előírások betartását
a Csemadok vezetőségi tagjai / Miko Éva, Pecsők Éva, Vincze Marianna, Czégény Vera, Pál
Gabriella/ biztosították. A finom ebédről és frissítőről Nagy Katalin és Pál Erzsébet ill. Kondás
Katalin gondoskodott. Kisegítők voltak: Vitárius Gyula, Varga Balázs, Kosik Fanni.
A tábor fő támogatója a KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap. Köszönet a további
támogatóknak: Nagybalog község, Kluka Norbert, Banet s. r. o., Agrotrade s. r. o.
A 4 napos rendezvény a helyi kultúrházban zajlott , de köszönjük a helyi
alapiskolának,futbalklubnak és református egyházközségnek, hogy teret adtak bizonyos
foglalkozásokhoz.
Köszönjük a szülők bizalmát és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz érdeklődés a kulturális
örökség iránt! Mert: ,,Minden nemzet csak addig él a földön, amíg sajátos feladata, értékes
jellemvonása van. Találja meg önmagát a magyar és megtalálta, megmentette jövendőjét.” /
Ravasz László/
Pál Gabriella, a Csemadok nagybalogi ASZ vezetőségi tagja
***

Irodalom
Kedves Gyerekek! Megjelent Lőrincz Sarolta Aranka néni Haza a senki földjén című könyve
nyomtatásban is. Szeretetettel ajánljuk figyelmetekbe. Megrendelhető a lorinczas@gmail.com
e-mail címen. Igaz, régi palóc történeteket mesél az új nemzedék számára. Ebből fogadjátok most
szeretettel a szüreti népszokásokkal, hagyományokkal foglalkozó fejezeteket.
***

Lőrincz Sarolta Aranka: Szüret és kukoricafosztás

A szőlőszüret
A z Ipoly -menti palócoknál is nagy esemény volt a szőlőszüret. Már augusztusban, Urunk színeváltozás
után, a szőlősgazdák csőszöket fogadtak, akik a szőlőre vigyáztak a seregélyek és a tolvajok miatt.
Augusztus végén a szőlőt érés alá bekapálták, a földet elgereblyézték, hogy a tőkék között látszódjék a
tolvaj lába nyoma.
Amikor elérkezett a szőlőszüret ideje, minden gyereket kikértek az iskolából a szüretre. A gazdasszony
előtte való nap, tyúkot, libát, vagy kacsát vágott. A liba, kacsa húsos részeit megsütötte a zsírjában, a
tyúkból és liba, vagy kacsa csontokból jó levest főzött siflis tésztával. Kelt kalácsot dagasztott, túrós
lepényt, mákosat, diósat, lekvárosat sütött és a szüret napjára mindent előkészített. Reggel megjelentek

a szüretelők, a gazdasszony sült krumplival, sült libavérrel kevert tepertővel kínálta őket és egy- egy
pohár borral. A gazda befogta a lovakat, vagy a teheneket a szekérbe és felrakta a nagy fakádakat,
puttonyokat. A szüretelők is felkapaszkodtak a szekérre, aki nem fért föl az gyalogosan indult a szőlő felé.
A gyerekek mind felültek a bakra, meg a kádakhoz, ki hová fért.
Kiérve a határba, az úton már sok szekér ment, ilyenkor versenyeztek a lovas szekerek és egymást
előzgették. A gyerekek visongtak a nagy vágta alatt és vicces megjegyzéseket tettek a lemaradt
szekerekre.
Kiérve a szőlőbe nekifogtak a szőlőszüretnek. Mindenki vidám volt, a jó hangú asszonyok, férfiak dalolni
kezdtek.
Ősszel érik babám a fekete szőlő,
Te vótá az igazi szerető,
Bocsáss meg ha vala- valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
Kinek varrod babám azt a hímzett kendőt,
Neked varrom, hogy legyél szeretőm,
Négy sarkába, négy szál szagos rozmaringot,
Közepébe babám, hogy a tied vagyok.
Időnként a puttonyos a szőlővel megrakott puttonyt beöntötte, a szekéren lévő kádakba. A szüretelők
viccelődtek vele: Puttonyos, itt ugross!
Amikor elérkezett az ebédidő, mindenki a falu felől jövő harangszóra figyelt. A gazda levette a kalapját és
belekezdett az Úrangyala imába, minden szüretelő vele együtt mondta.
Ezután a gazdasszony leterített a földre egy nagy vászonabroszt és kirakta az ebédet, ami főleg kalács,
kenyér szalonna, zöldpaprika, paradicsom volt. A fölnőtteknek ebéd után egy pohár bor dukált. A csősz is
megjelent, ő is kapott ebédet és bort. Ebéd után tovább folyt a szüret.
A szép, elállós szőlőgerezdeket külön kosarakba rakták, amit nagyobb lányok és asszonyok vittek haza a
hátukon. Otthon a gazdasszony még behívta a szüretelőket ebédelni. Az asztalra tette a finom siflis
tyúklevest, liba, vagy kacsasültet párolt káposztával, ez volt a szüretért a fizetség és egy vödör elállós
szőlő.
Ezt a közösségi eseményt, amikor már mindenki leszüretelt, egy őszi vasárnap délután megrendezték a
Szüreti ünnepséget. Ebben a felvonulásban részt vett a falu apraja- nagyja. A menet élén ment a kisbíró
egy dobbal a nyakában és minden utca elején megállva dobolt, majd közhírré tétetik kezdéssel elmondta,
hogy erre a nagy eseményre a falu lakossága meg van híva, vegyenek rajta részt.
A kisbíró után ment a csősz, utána egy hintó, ezen ült a bíró és a bíróné díszes, ünneplős ruhában. A
hintót követték a lovas legények, akik szőrén ülték meg a lovat, majd a népviseletbe öltözött lányok, akik
a vállukon rúdra felkötözött szőlőt vittek. Utánuk szekereken nagy szőlős kádakat vittek, és szőlőprést,
ahol préselték a szőlőt. A másik szekéren a kovács dolgozott, ütötte a vasat az üllőn, a következő
szekéren cigányzenészek ültek, akik húzták a szebbnél szebb nótákat. A menetből nem maradhatott ki
Lúdas Matyi sem, aki a libáit hajtotta, vagy csak egy ludat szorongatott a hóna alatt.
A legvégén cigányasszonyok, cigánylegények futkostak. A cigányasszonyok az út szélén álló,
nézelődőkhöz futottak és kártyát vetettek, jósoltak, míg a cigánylegények bekormozták a kíváncsiskodó
asszonyokat, lányokat.
A felvonulás végül azon a helyen ért véget, ahol a táncmulatságot akarták megtartani. A bíró és bíróné
leszálltak a hintóról és elfoglalták a főhelyet. A lányok a szép szőlőfürtöket magasra akasztották, és aki
odamerészkedett, hogy lopjon a szőlőből, azt a csősz elkapta és a bíró elé vitte. A tolvajt ki lehetett
váltani, ha legény volt, akkor egy leánynak, ha leány, akkor egy legénynek. Egy csók volt az ára. A lányok,
fiatal menyecskék körtáncot táncoltak, majd a cigányzenészek rákezdték a talp alá valót és elkezdődött a
szüreti mulatság, amely másnap hajnalig tartott.

Ezt a népszokást a 2. világháború után újból megtartották egészen az 1960-as évek végéig, aztán
fokozatosan elmaradt.

A szüreti felvonulásra várakozók 1958

Lovas legények, a szüreti menet elején.

Muzsikál a zenészbanda.

Kukoricafosztás

Az őszi termény betakarítása szintén vidám napokat ígért. A kukorica letörése, behordása és fosztása,
mindig közösen, kalákában történt, amelyből kivette részét a rokonság, komaság, a szomszédság.

A határban letört kukoricacsöveket szekérre dobálták és otthon az udvarban leöntötték egy nagy
halomba. Amikor már minden kukorica otthon volt, az udvarban, a rokonok, a szomszédok segítségével
folyt tovább a munka. Az asszonyok, lányok körül ülték a nagy halom kukoricát és a kukoricacsövekről
lehántották a csuhét, vagy palócosan a sústyát. Kosarakba dobálták, onnan zsákokba öntötték.
A szép, egészséges csöveket kiválogatták, ültetni való kukoricának. Rajta hagyták a csuhét és két kukorica
csívet összekötöttek, majd az eresz alatti rúdra akasztották.
A teli kukoricás zsákokat a legények fölhordták a padlásra. Közben virtuskodtak, hogy ki bír egyszerre
két zsákot is vinni, mindkét vállon egyet - egyet.
Az asszonyok és leányok munka közben énekeltek:
Megérett a kukorica, sej, haj le lehet azt törni,
Ezt a csinos, barna kislányt el akarom venni.
Megérem még azt az időt, rózsám te leszel a párom,
Hogy én téged elvegyelek, sej, haj, alig-alig várom.
Apró szeme van, sej, a kukoricának,
Szép termete van a balogi lánynak,
Szép termetét el sem tudom felejteni,
Így jár az, aki igazán tud szeretni.
Amikor megunták a dalolást, az idősebb asszonyok mesélni kezdtek, aminek a hallgatóság nagyon örült,
de főleg az ott lévő gyerekek.
***

A malaccá változtatott királyfi
Palóc népmese- gyűjtve 2020 elmondta Csíriné Celleng Rozália 90 éves
Egyszer volt, hol nem volt ez hetedhét országon is túl, volt, ahol élt egy nagyon gazdag király. Ennek a
királynak volt három gyönyörű lánya, Juliska, Mariska és Veronika.
A király születésnapjára készültek. Ekkor a királyapa megkérdezte a kislányaitól, milyen ajándékot
szeretnének kapni az ő születése napján, mert akkor, ha a vásárba megy, megveszi nekik.
Az első, Juliska, azt mondta, neki szóló szőlő kell, a második Mariska, azt mondta, neki csengő barack,
míg a harmadik, a legkisebb, Veronika azt mondta, neki mosolygó almát vegyen az édesapja.
A király el is ment a vásárba, a két nagyobb lánynak meg is vette az ajándékot, de a kis Veronikának nem
találta a mosolygó almát. Összejárta az üzleteket, az egész piacot, de mosolygó alma nem volt sehol.
Elindult hát nagy szomorúan hazafelé. Sajnálta Veronikát, neki nem volt ajándék, pedig őt szerette a
legjobban. Már közeledett a királyi kastély felé, amikor váratlanul kiugrott eléje egy fürge disznó és
megállította a királyt. Kérdezi a disznó a királyt miért olyan szomorú.
Hogy miért vagyok szomorú, ezt te is látod disznócskám? Elmondom hát neked, de senki nem tud
rajtam segíteni. A két lányomnak megvettem az ajándékot, de a kis Veronikának, akit a legjobban
szeretek, nem kaptam, amit kért, mosolygó almát.
Ó, csak ez a baj!- kiáltott fel a malac.

Adok én kendnek király uram mosolygó almát, de csak akkor, ha nekem adja a lányát.
Mit volt mit tennie, a király megígérte, odaadja.
A malac beszaladt az ólba és rögtön hozta is a mosolygó almát. Megvolt a nagy öröm. Hazaért a király és
mind a három lányának odaadta az ajándékot. A király félve, de elmondta Veronikának, hogy odaígérte
egy malacnak, mert az adta a mosolygó almát. Veronka látta, hogy az apja szomorú, amiért őt oda kell,
hogy adja egy malacnak, ezért kitalálta, hogy pénzt ad a vályogverő cigánylánynak, hogyha jön a malac,
akkor menjen el vele.
Jött estefelé a malac, tolt egy talicskát.
Röf, röf, röf, add ide király a lányodat!
A király odahívta a cigánylányt, már előre fel volt szépen öltöztetve. De szép is volt a cigánylányka.
A malac megköszönte és beültette a talicskába. Tolta haza nagy örömmel.
Haj, haj, édesapámék is abbahagyták mán a vályogverést, mert már esteledik!- sóhajtott föl a cigánylány.
No, ebből mindjárt tudta a malac, hogy nem a királylány ül a talicskájában. Gyorsan kidöntötte és azt
mondta: Ki, ki, ki a talicskámból, ugorj ki!
No, erre a vályogverő cigánylány elszaladt.
Másnap estefelé megint jött a malac.
Röf, röf, röf, te király, add ide a királylányt!
De most meg a kondáslányt öltöztették fel szépen és azt adták a malacnak.
A malac be is ültette a kondáslányt a talicskába és tolta hazafelé. A kondáslány felsóhajtott:
Édesapámék most hajtják haza a kondát.
No, ebből a malac mindjárt tudta, hogy nem a királylányt viszi haza a talicskán, hanem a kanász lányát.
Ennek is azt mondta: Ki, ki, ki a talicskámból, ugorj ki!- és kidöntötte a kondáslányt.
Harmadik este megint csak jött a malac: Röf, röf, röf, király add ide a királylányt!
Mit volt, mit tennie a királynak, megmondta Veronikának, hogy nem tudnak már mit tenni, nem tudnak
szabadulni a malactól, oda kell, hogy adja neki.
Jól van édesapám, elmegyek, de úgyis visszajövök, mint a cigány és a kondáslány. - mondta Veronka. De
nem úgy történt, Veronka nem jött vissza. Másnap reggel mentek keresni és valóságos csoda történt.
Ahol a malac lakott, a pocsolya mellett az ólban, egy emeletes kastély állt, a pocsolya már eltűnt és
Veronika nézett ki a kastély ablakán, mellette egy derék, szép királyfi. Bement a palotába a király és
akkor a királyfi elmondta, hogy egy varázsló elátkozta, elvarázsolta őt malacnak, a kastélyát meg egy
rozoga ólnak, a gyönyörű kertjét meg pocsolyának. Ott szenvedett szegény, már jó pár éve. A varázsló azt
mondta neki, hogy csak akkor törik meg a varázslat, ha egy királylány megcsókolja. Amikor Veronkát
hazatolta a talicskán, kérte, hogy csókolja meg, az megsajnálta és megcsókolta a malacot. Hát, uramfia, a
malac abban a pillanatban egy daliás királyfivá változott, a rozoga ól kastéllyá, a pocsolya meg egy
csodaszép kertté. Nagy lett az öröm, hetedhét országra szóló lagzit csaptak. Boldogan élnek, tán még
most is, ha meg nem haltak.
A kukoricát zsákokban felhordták a férfiak a padlásra, a gazdasszony vacsorát adott, mákos kukoricát,
pogácsát, vagy kelt kaláccsal és boros teával kínálta a kukoricafosztó asszonyokat, leányokat. A legények
igyekeztek hazakísérni a fehérnépet a csillagos éjszakában, hogy ne féljenek a boszorkányoktól.

A szöveg és a rajzolt képek Lőrincz Sarolta Aranka Haza a senki földjén c. könyvéből való.

Pósa bácsi tarsolyából
Pósa bácsi:
Nyalakodó Katica
Hogy a cica pákosz,
Mondja még valaki!
Bizony a cicánál
Pákoszabb a Kati.
Most is mi van előtte?
Édes anyja befőttje.
Rá is kiált a cica:
Nyalakodó Katica!
Hallgatják a cicát
Nyalakodó Katica!
Hallgatják a cicát
Galambok a dúcban,
Egyszerre rá mondják:
Úgy van, úgy van, úgy van!
Tanuljuk meg a nótát,
Tubi, tubi, a kótát.
Igazat mond a cica:
Nyalakodó Katica!
Azt kukorékolja
Nyalakodó Katica!
Még a kakas úr is,
Hápogja a ruca,
Gágogja a lúd is.
Tyúk azt mondja: kotkodács!
Kéne, Kati, egy tojás?
Belenyávog a cica:
Nyalakodó Katica!
Forrás: Az Én Ujságom, 1892. augusztus 7.,
III. évfolyam, 32. szám

Pósa Lajos:
A pákosz macska
Cirmos cica rossz fát tett a tűzre,
A gazdasszony a háztól elűzte.
Találkozik vele a kis Gyurka
„Cirmis cica, kell-e egy szál hurka?”
Sövény alól rángat a Sajó:
„Cirmos cica, egyél hurkát, ha jó!”
Mind azt hajtja, liba, kácsa, pulyka:
„A világon nincs jobb, mint a hurka!”
Kis tücsök is tudja már a nótát,
Fogta magát: csinált rá szép kótát.
Forrás: Tolnai Világlapja, XIV. évfolyam, 16.
szám, 1914. augusztus 9.
– GyermekVilág rovat

Imádság
PÓSA ZOLTÁN: ANTEUSZ III
Befejező rész
Naparany sárgája színezi át szülővárosom, Debrecen lenyűgöző főterét, melynek mágneses
középpontja az áldott égitest földi ikerpárjaként is csodálható Nagytemplom. Oda készülünk, a
délelőtti istentiszteletre családommal, s Barna Mártinak és Pósa Máténak eljátszom, mint mindig
az önjelölt idegenvezetőt.
- Ez a templom 1805-1822-ig épült föl Péchy Mihály tervei nyomán neoklasszicista stílusban.
Gyermekfővel 1949 tavaszától -1973 januárjáig arra ébredtem, hogy ez a világ épületvarázslatai
között – számomra - első helyet betöltő „református katedrális” képe köszöntött rám a Piac utca 3.
szám alatti lakásunk ablakából. Azt jelképezi, hogy Isten vigyáz reám és szeretteimre a
legnehezebb időkben is – mesélem a mostani séta közben is, immár ki tudja hányadszor
feleségemnek, múzsámnak, Barna Mártának és fiamnak, Pósa Máténak. Elnéző szeretettel
hallgatják újra, meg újra, hogy ez a templom a reformátusok Szent Péter Bazilikája, ahogy
Debrecen meg a kálomisták, a magyar hitű protestánsok Rómája. Tovább magyarázok séta
közben. - Eme kétezer hívő befogadására kész, 61 méter magas toronypárral rendelkező
templom szószékéről olvasta föl Kossuth Lajos 1849. április 14-én a Függetlenségi Nyilatkozatot,
az idegen Habsburg ház trónfosztását. 1991-ben II. János Pál pápa magyarországi látogatása
alkalmával onnan hirdetett igét, mielőtt a megbékélés és az ökuménia szép példájaként, fejet
hajtva megkoszorúzta a Nagytemplom és a Református Kollégium egész háztömbnyi épülete
között magasló emlékoszlopot, amely arról tanúskodik, hogy Michiel de Ruyter generális, holland
nemzeti hős hogyan mentette meg a protestáns gályarabokat 1676. február 11-én az inkvizíció
fogságából. Ennél az emlékműnél esett össze 1953. október 31-én, a reformáció emléknapján,
ünnepi beszédének megtartása után egyik nagybátyám, dr. Szász Imre Monostorpályi esperes,

aki akkor tájt szabadult ki a hortobágyi kommunista haláltábor Ebesi részlegéből, s hamarosan
belehalt a lágerben szerzett sérülésekbe, az ávósok szétverték a veséjét. És sorjáznak tovább az
emlékeim, a Református Kollégium, benne a legendás nagykönyvtárral és a teológiai
akadémiával arra emlékeztet, hogy 1538-ban alapították meg református őseink a teológiai
akadémiát,

amely

így

Magyarország

legrégibb

felsőoktatási

intézményének

számít.

Anyaintézménye a mi Debreceni Egyetemünknek is, hiszen Pázmány Péter „csak” a XVII.
században alapította meg Nagyszombatban az Universitas Hungarica nevű egyetemet. Büszkék
lehetünk arra, hogy – mivel visszaállt a rendszerváltozás után a kommunizmusban megszakított
folytonosság – mi is a legrégibb magyar anyaegyetem filiájának hallgatói voltunk, s örök és
öregdiákjai vagyunk, a KLTE Debreceni Egyetem Klub tagjai. Azt is megmutatom, nem kis
büszkeséggel, hogy a kollégium falát díszítő Kálvint, Zwinglit, Csokonait, Kölcseyt ábrázoló bronz
domborműveket anyai nagyapám testvére, az 1897. április 15-én, Vámospércsen született Nagy
Sándor János készítette 1933-ban, akit a kommunisták csalással megnyert, úgynevezett
kékcédulás választási győzelmük után internáltak szintén Hortobágyra, ahonnan kiszabadulva,
öntudatlanra vert állapotban a Lipótmezei elmegyógyintézetben halt meg 1953. március 29-én.
Tovább sétálunk a Déry térre, s be nem áll a szám. – A Nagytemplomtól balra áll ma is a püspöki
és az esperesi hivatal árnyas-kertes épülete. Ide jártam a konfirmációs vizsgámat előkészítő
református hittanra, dr. Dezső László esperes óráira.
Meghatottan látom, hogy a falusiasan úri kúria szinte semmit sem változott, nagyobb tornác,
támlás székekkel, húsz-harminc kisdiák, tanuló is kényelmesen elfért, s elférne ma is az árnyas
udvaron. Ernyőforma bokrok, lombalagutak, sétára csábító kis ösvények képezték a püspöki és az
esperesi hivatal közös udvarát. Példás rend uralja a kis és a nagy imatermet, a felnőtt bibliaórák
és a három-négy órás, olykor játékos, máskor, gyakrabban komoly igehirdetések helyszíneit. A
nagy, hagyományos konyha közös térként köti össze az esperesi hivatalt és Dezső László
családjának szolgálati lakását. Áldott emlékű Laci bácsink gyakran látott bennünket vendégül a

tágas lakásban is, ahol sokszor találkoztunk az esperes feleségével, a város egyik legjobb,
híresebb angol tanárnőjével, dr. Dezső Lászlónéval, aki mindig szorgosan készült középiskolai
angol óráira.
S hogy ízelítőt adjak dr. Dezső László tanításaiból: (Ezekről később, felnőtt fejjel is beszélgettünk
Laci bácsival, aki megerősített abban, hogy tudatosan szoktatta a füleinket és a lelkünket a
bonyolult eszmefuttatásokhoz és az antikommunizmushoz is.) A baloldali pedagógia örökös
tananyagcsökkentő, a gyerekek lelki terheit és a tudását képmutató álhumanizmussal mindig
zsugorítani kész doktrínájával ellentétben Laci bácsi tudta, hogy a gyerek szellemileg
maximálisan terhelhető, s sokkal jobban megérti az elvont beszélyeket, mint hinnénk. Húsvét előtt
arról szólt a hittanórája, hogy a nagyböjti időszakról és egyáltalán, a böjtről sokakban él az a
tévhit, hogy mi református keresztyének nem tartjuk. Hiszen nagyon is fontos a különböző
keresztyén vallásoknak azt hangsúlyozniuk, ami közös bennük, kiváltképpen most, amikor a hit
ellenségei a legerőszakosabban próbálnak elhallgattatni bennünket. Nekünk, az Ó- és az
Újszövetség kötésében élő, hívőknek össze kell fognunk, s azt kell megtalálnunk hitbéli
kérdésekben,

ami

összeköt

bennünket,

baptistákat,

evangélikusokat,

katolikusokat,

reformátusokat, ortodoxokat, unitáriusokat és a frigyládát őrző zsidó testvéreinket. S ez a közös
alap nem más, mint a BIBLIA. A reformáció – tévhitekkel ellentétben - nem akarja újjáírni az
evangéliumot. Ellenkezőleg. A mi célunk a hit eredeti tisztaságának visszaállítása, azaz:
visszatérés a bibliai alapokhoz, Ennek érdekében el kell vetnünk a nem bibliai, hanem világi
eredetű hitértelmezéseket és a szekták - akkor a Jehova Tanúi működött fél-legálisan – önkényes,
amatőr, a bibliai igéket leegyszerűsítő írásmagyarázatait. Ne tévesszen meg bennünket a
„jehovisták” rokonszenves ellenzékisége sem. ( Igen, ez így elhangzott az esperes úr óráin).
A keresztyén egység lelki fundamentumának mózesi kőtáblájára van írva a Tízparancsolat. Ezt
Jézus Krisztus, az Atyával egylényegű fia, a világ megváltója úgy foglalja össze az Új Szövetség

tanítása szerint két pontban, hogy az első öt parancsolat lényege szeresd a Te Uradat, Istenedet.
A másik öt parancs kivonata: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Jézus Krisztus küldetésének első számú bibliai üzenete, hogy visszaadja a hívő embernek azt a
paradicsomi halhatatlanságot, amelyet Ádám apánk és Éva anyánk elherdált, amikor az Istennel
való aranykori teljes egységnél, a paradicsomi örök életnél, a hitnél többre becsülték a hamis
tudást. A húsvét misztériuma, hogy Jézus Krisztus a kereszthalál kínjaival és a feltámadással új
utat nyitott az embernek az örök életre. Ezt ünnepeljük mi, hívők az egyetemes keresztényég
legnagyobb ünnepén, Húsvétkor. Isten vele egylényegű, vele azonos fia Jézus Krisztus a húsvéti
beteljesedésre készül a negyven napos böjttel. Eközben ellene mond a Sátán három
kísértésének, a küldetés és a Tízparancsolat megszegésének, az Istenkísértő értelmetlen
vakmerő csodatételnek, s a puszta földi hatalom vonzerejének. Mi, gyarló emberek kicsiben
próbáljuk átélni Jézus Krisztus negyven napos pusztai böjtjének megpróbáltatásait. Mindezek
tudatában, immár hétköznapi nyelvre fordítva: a böjt lényege, hogy megmutassuk: a lélek erősebb
lehet a testi kísértéseknél. Mi reformátusok nem feltétlenül a pénteki húsfogyasztás elhagyását
tartjuk fontosnak.

Nektek, gyerekeknek azt ajánlom, hogy a negyven nap során attól

tartóztassátok meg magatokat leginkább, amit az ennivalók közül legjobban szerettek: az
édességektől. A fizikai böjtnél sokkal fontosabb az, hogy a lélek védekezőképessége növekedjen
a sátán kísértései ellen.
Ezért mindennél fontosabb a lelki táplálkozás, az ima, ami a keresztyén ember lelki lélegzetvétele.
Reggel, délben, este, szüntelenül imádkozzatok, szüleiteket kérjétek
meg, mondják el az asztali áldást. S legalább egyszer, este mondjátok el az Úri Imádságot,
köznapi nyelven, a Miatyánkot, valamint az Apostoli hitvallást, vagyis a Hiszekegyet, és esti imát,
amivel társatok, Pósa Zoli távoli rokona, Pósa Lajos a legnagyobb magyar gyerekköltő
ajándékozta meg a világot:

„Én Istenem, Jó Istenem,/ Becsukódik már a szemem, /De a tiéd nyitva Atyám/ Amíg
alszom, vigyázz reám/ Vigyázz kedves szüleimre, /Meg az én jó testvérimre, /Mikor a nap
újra fölkel/Csókolhassuk egymást reggel.
Ebből is nyilvánvaló, hogy Laci bácsi ki merte mondani a különböző családi háttérrel rendelkező
gyerekek előtt, hogy a szocializmusban a hit ellenségei soha korábban nem észlelt erővel
támadnak reánk, keresztyénekre. Nem véletlen, hogy a hétköznapi iskolába nem nagyon
szerettünk járni, ám a „vasárnapi iskolát”, dr. Dezső László hittanóráit egész héten át vártuk.
Felszabadultunk, amikor szombaton délután az esperesi hivatalban, vasárnap délelőtt pedig a
Nagytemplom kis imatermében tartott gyermek Istentiszteleten találkozott kis csoportunk,
tizenheten voltunk, egy kivétellel egykorúak, s míg az állami suliban alig vártuk naponta a
kicsengetést és a júniusi utolsó tanítási napot, addig a hittanóra végén elszomorodtunk, azt sem
bántuk, ha három helyett négy óráig tartottak a foglalkozások. S nem siettettük a záróvizsgát sem,
én több éven át jártam hittanra lényegében ugyanazzal a társasággal. Ám 1962 májusában,
hetedikes korunkban mégis letettük a konfirmációs vizsgát. Laci bácsi tanácsolta, hogy ne a
gimnáziumi felvételi évében történjen meg a beiktatásunk, mert egyébként sem számít jó pontnak
a református konfirmálás, vagy a katolikus első áldozói vizsga, teljen el egy év, hátha elfelejtik a
helyi hatalmak. A vizsgán arról kellett beszélnem, hogy Isten, Jézus és a Szent Lélek, a három
alakban megtestesülő Istenszemély egy lényegű és Jézus a mi közbenjárónk, aki Mennyei
Atyjánál elintézte, hogy a megtérő bűnösök halhatatlanná legyenek. Június első vasárnapján
avattak föl bennünket a Nagytemplom főhajójában, s életünkben először vehettük magunkhoz
Krisztus testét és vérét. S kaptunk egy Leonardo da Vinci Utolsó Vacsora képmásolattal díszített
oklevelet, diplomát, amely igazolja, hogy a debreceni Nagytemplom Északi Református
Gyülekezet felnőtt tagjai vagyunk és jogosulttá váltunk az úrvacsorai közösségre.
Édesanyám, Nagy Ilona, nevelőapám, dr. Dombrovszky József, öcsém, Dombrovszky Ádám,
anyai nagyapám, Csúzi Erőss Nagy Lajos József és felesége, Uzoni Kutassy Margit, anyai

nagyapám, dr. Pósa Péter cserépfalui esperes özvegye Szőllősy Irén, keresztanyám, Nagy Éva,
két unoka-nagynéném, Uzoni Uzonyi Rózsika és Szabó Matilda ünneplőben, örömkönnyeket
sírva nézték végig felnőtté avatásom első stációját. Eljött Virág Laci bácsi, Encsencsi lelkész is,
aki áthelyezése előtt első gyermek istentiszteleti vezetőnk volt még az ötvenes években.
Sajnos, dr. Dezső László esperes megérzése hiteles volt, édesanyámat az egyetem pártvezetése
és a francia intézet professzora nyomban a vizsgám után megkereste, rosszallásukat fejezték ki,
amiért egy egyetemi oktató vallásos nevelésben részesíti gyermekét, s arra kérték, legyen az
informátoruk. Evvel jóváteheti megtévedését. Mikor anyám nemet mondott, kitették a francia
intézetből, s át akarták helyezni a debreceni orvostudományi egyetem nyelvtanári csoportjába, a
lektorátusra. Ám végül az a kompromisszum született, hogy megalapították a Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának is azt a lektorátusát, amely a nem nyelvszakos
bölcsészek orosz és nyugati nyelvi oktatását és a záró nyelvi államvizsgáját bonyolította, s ennek
vezetője lett anyám nyugdíjazásáig. Mivel csak csoport volt, nem tanszék, nem kellett a pártba
sem belépnie. S engem is, egy év múlva, láthatatlan kezek minden áron a gyöngébb, Tóth Árpád
Gimnázium felé tereltek volna jeles bizonyítványom dacára az „elit” Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium helyett, a konfirmációmra hivatkozva.
S íme, itt állok szeretteimmel, feleségemmel, Barna Mártával, fiammal, Pósa Mátéval együtt
Anteuszként a szülőház legerősebb lelki kötését jelképező Piac utca hármas számú ház,
gyermekkorom fő helyszíne, a hittanóráimat szimbolizáló esperesi hivatal, és a Nagytemplom,
felnőtt református kereszténnyé avatásunk helyszínén. 2017. Pünkösdjén mindketten, Barna
Mártával itt vehettük át a konfirmációnk megújítását és kerek évfordulóját igazoló emléklapot
Fekete Károly püspök-lelkipásztor, Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor és Oláh István lelkipásztor
aláírásával. Lélekben megerősödve térünk meg az ősi fészekbe, Debrecenbe, ahová immár
évente legalább egyszer landolunk hosszabb időre is.

Az ezüstszürke Püspöki Palota és a vele szemben lévő Püspöki Hivatal szomszédjában áll a
líceumfa, ami világhírű természeti ritkaság. Ágai, levelei körbefonnak egy táblát, melyre gyönyörű
legenda van írva. Imígyen szól. A hagyomány szerint a reformáció hajnalán egy Bálint nevű
lánglelkű, apostoli református prédikátor vitázott egy katolikus lelkésszel, ki Ambrosius névre
hallgatott. Bálint azzal érvelt, hogy a reformáció a hit eredeti tisztaságát úgy akarja visszaállítani,
hogy mind a vallásos életvitel, mind a templomi igehirdetés zsinórmértéke a Biblia legyen.
Ambrosius elmetszett egy vékony vesszőt a közeli kis liceumbokorról, a fölbde szúrta, s így szólt:
ez a ti vallásotok akkor fog lábra kapni és elterjedni, amikor ez a líceumág gyökeret ereszt és fává
terebélyesedik.
S íme, lombos, szinte örökéletű fává erdősödött a satnya líceum, ami a világ egyik legritkábban
előforduló természeti különlegessége. Él és virul évszázadok óta. S a református egyház is él,
virágzik, s Debrecenből a kálvinizmus Rómája lett. Lélekben azonosultunk e világcsodával,
Debrecen ki tudja hanyadik büszkeségével. Most a mi kis családunk is újra gyökeret vert az ősi,
református városban, ami immár örökké él.
Elbeszélés sorozatom első fejezetét ezzel a lelki és fizikai hazatéréssel zárom.
A történethez tartozik még, hogy a debreceni Anteusz alias Pósa Zoltán, (emlékeztetőül:
Anteusz az a mitológiai alak, aki a halálból is föltámad az anyaföld érintésétől), és családja, a
vasárnapi Istentisztelet után a gyermekkor kevésbé szakrális, vidám életterébe is betért. Az 1998
óta megújult, modern Debrecen jelképe, az Aquaticum gyógyszálló és a hozzá tartozó
szuperstrand három része, a pazar élményfürdő, a debreceni nagyerdei gyógyfürdő és az idén,
2020-ban megújult csodás nagyerdei fürdő mintegy húsz medencéje adott világiasan látványos
keretet Anteuszék hazatalálásához. A csonka és a történelmi Magyarországon sokan
kényszerülnek arra, hogy elhagyják a szülőföldjüket, ám a keresztyén magyar ember lelke csak
akkor nyugszik meg, ha előbb-utóbb hazatalál ősei földjére, a kis hazába is. DEBRECENBEN MI
MOST MÁR ÚJRA ITTHON VAGYUNK!

Természet
Gyümölcseink teremnek szép sorjában. Ismeritek?
Egy prezentációban (https://slideplayer.hu/slide/11139614) a következő fajokat gyűjtötték egybe,
melyből egyet kiemeltünk. Ezek majd mindegyike megtalálható a Lidike Pihenőház kertjében is.
Szamóca (földi eper); büszke (köszméte, egres); cseresznye, az Istenek eledele - közte a
legdivatosabb a szomolyai fekete; málna, a Boldogasszony csipkéje; meggy; ribizli; faeper, a
vándorlók eledele; kajszibarack; őszibarack, a legkedveltebb magyar gyümölcs; szilva; körte, a
gyümölcsök királynéja – közte a leghíresebb a göcseji; szeder, az ősidők gyümölcse; áfonya, a kék
szeder; alma, az édenkert gyümölcse – közte a legismertebb szabolcsi; bodza, a szegény ember
patikája; szőlő; húsos som; BERKENYE, a legelfeledettebb fafaj; birs, a krétai arany alma;
csipkebogyó; kökény; naspolya, a téli gyümölcs.
BERKENYE, a legelfeledettebb fafaj egyre ismertebbé válik
A berkenye (Sorbus) a rózsafélék Rosaceae) családjába tartozó, egész Európában elterjedt, több
mint 100, cserje vagy fafajt magába foglaló nemzetség. A nemzetség tudományos neve a „fanyar”
jelentésű kelta „sor” szóból eredeztethető, mely nyilván a termés ízére utal. Valamikor népszerű
gyümölcs volt, ma már egyre ritkább. Maga a fa elsősorban dísznövényként kedvelt, mert nemcsak
mutatós, de a légköri szennyeződéseket is elviseli. Bogyóiból pálinkát, likőrt és ecetet készítenek,
míg fája jól megmunkálható, faragható, esztergályozható és fényezhető.
Veszelszki Antal az 1798-ban megjelent A növény-plánták országából való erdei és mezei
gyűjtemény, vagyis fa és fűszeres könyv című munkájában 528 növényfajt sorol fel, s köztük bőven
szól a Magyarországon 2013-ban és Szlovákiában 2019-ben megválasztott év fájáról és
gyümölcséről.

Megyeri Szabolcs: Egy fa az örökkévalóságnak
Magyarországon a 2013-as év szólt a házi berkenyéről, ugyanis az Országos Erdészeti Egyesület a
2013-as Év Fájának választotta meg, amiben lehet annyi "politika" is, hogy a házi berkenye egy
tetszetős díszfa, ízletes gyümölcsöt hozó gyümölcsfa, ráadásul mind a termését, mind a fáját
sokrétűen fel lehet használni, így népszerűsítése mindenképpen hasznos.
Szakmai viták tárgya, hogy a házi berkenye Magyarországon őshonos-e, vagy - igaz nagyon régóta
- betelepített fajta. Az tény, hogy már a tihanyi alapítólevélben is említésre került 1055-ben,
brokina néven. A házi berkenye sokáig roppant népszerű volt, általában a középhegységek meleg,
déli oldalain gondozták, és szőlősökben is gyakran előfordult, a Balaton környékén ma is olykor ki
lehet szúrni öles, magas, idős példányokat. A házi berkenye manapság elsősorban díszfaként
használatos, leginkább pihenőkertekbe javallott telepíteni nagy méretei, és tetszetős külseje miatt.
Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényében így szól János kertész a fiához:
„… De minden növevénynek más a természete. Mint az embernek. Meg köll vele ösmerkednünk.
Van olyan, aki csak kövér földben díszlik, mint a mák és a napraforgó, meg a jeges levelű lapu.

Van olyan, akinek szegénység a világa. A kövirózsa példának okáért, vagy a borostyán, vagy az
őszibarack. Ismét más növevények a társas életet szeretik, mint a hangyák vagy a farkasok, vagy az
emberek: a fenyőfa, nyírfa, bükkfa. Ismét mások a magányos életet kedvelik, mint a remeték: a
diófa, hársfa, birsalmafa, berkenyefa. De berkenyefát soha ne ültess... A berkenyefa... nem terem
addig... ameddig az ültetője él...”
A házi berkenye (Sorbus domestica) valóban nem az a fafajta, mely a telepítést követő pár évben
már virágzattal és terméssel örvendezteti meg gazdáját, erre a körülményektől függően 15-25 évet
is kell várni. János kertész kijelentése ilyen módon talán túlzó, de az mindenképpen igaz, hogy a
házi berkenyét csak a hosszútávon gondolkodó hobbikertészeknek lehet javasolni. Ki tudja, talán
pont ezért a tulajdonságáért ez a gyümölcsfa ma sem örvend nagy népszerűségnek, sőt, mondhatni
majdhogynem elfeledett lett mára.
A házi berkenye megfelelő körülmények között valójában már 10-15 év után virágzik, és termést
hoz, hazánkban azonban általában ez inkább két évtized után következik be. Virágzáskor mindig
várható a rózsabogarak megjelenése, a fürtökben megjelenő fehér virágok körül szálldogáló fényes
páncélú rovarok utánozhatatlan hangulatot csempésznek a kertbe. Hosszú életű fa, a legendák
4-500 éves példányokról is szólnak, általánosságban azonban legalább 50-100 évet biztosan
tervezhetünk vele, így a berkenyét tényleg unokáinknak ültetjük.
Magassága szoliterként 10-15 méter lesz, lombkoronája fiatalon általában keskeny, ahogy pedig
idősödik kiszélesedik, ovális, vagy gömb alakú terebélyes formát vesz fel. A megfelelő idő
elteltével virágzása május környékén időszerű, termését pedig ősszel, szeptember végén hozza, bár
ez egy hónapot eltolódhat előre-hátra.
Az ekkor sárga (a napos oldalán pirosló) apró almácskára emlékeztető 2-3 cm-es "bogyók"
ilyenkor még nem fogyaszthatóak, magas csersavtartalmuk miatt fanyarok, bántó ízűek (innen ered
népies neve: fojtós berkenye, fojtóska), némi utóérés, szottyosodás után azonban ízletesek,
almaszerűek, állagukat tekintve pedig a körtéhez, naspolyához hasonlíthatóak.
A termésből hagyományosan lekvár, sőt pálinka is készülhet, míg a berkenye fája kiváló alapanyag
faragni való faként, hangszerkészítéshez, de egykoron még puskatus is készült belőle. A házi
berkenye ősszel pompás színeket mutat levelein, ilyenkor válik igazán díszévé a kertnek,
barnás-narancssárgás-pirosas lombozatával. A levelek lehullva nehezen rothadnak el, így a
berkenyés kertekben - havazás elérkeztéig, sőt, akár egészen tavaszig - a talaj is színes szőnyeggé
válik.
Forrás: https://kertesz.blog.hu/2013/09/08/egy_fa_az_orokkevalosagnak

Nagy büszkeség számunkra, balogvölgyieknek, de
akár a felvidékieknek is lehetne az, hogy a 2019-es
év fája a vidékünkről került ki, s még híresebbé
teheti környezetünket.

GPS: https://www.google.cz/
maps/place/48.4430556,20.1650000" \t "_blank
48°26'35" N, 20°09'54" E

Egy uzapanyiti (Uzovská Panica – Rimaszombati járás)
házi berkenye lett az év fája 2019-ben
A településen élő fa 6710 szavazatot kapott, így ez a növény képviselte Szlovákiát „Az Év Európai
Fája” nemzetközi megmérettetésen.
A második helyezett egy máriatölgyesi
(Dubnica nad Váhom) szomorúfűz,
amely 6048 szavazatot kapott.
A dobogó harmadik fokán egy
alsókorompai (Dolná Krupá) óriás
mamutfenyő áll 4258 szavazattal.
Az eredményt 2019. november 7-én
hirdette ki az Ekopolis Alapítvány a
Szlovák Takarékpénztár
Alapítványával (Nadácia Slovenskej
sporiteľne) közösen.
Peter Lipa énekes védnöksége alatt az Ekopolis Alapítvány immár tizenhetedik alkalommal
hirdette meg az Év fája ankétot, amelyre 2019. április végéig 37 fát neveztek be. Egy szakbizottság
ezt a mezőnyt 12 fára szűkítette, s ebbe a végső mezőnybe bekerült, s megnyerte a versenyt az
uzapanyiti, Laponya pusztán található berkenye, amely 14 m magas, a kerülete mintegy három
méter lehet.
A nyertes fáról a nemzetközi fanevelő társaság (ISA) kidolgozott egy dendrológiai szakvéleményt,
emellett pedig 300 euróval támogatták a fa ápolását. A második és a harmadik helyezettet is 300
euróval „jutalmazták”. „Az ápolás néha valóban szükséges, mivel ezek a fák urbanizált
környezetben növekednek” – figyelmeztetett Tomáš Fraňo, az ISA Szlovákia munkatársa.
Milan Hronec, az Ekopolis Alapítvány projektmenedzsere szerint az uzapanyiti házi berkenyét
még Mária Terézia idejében ültették. A korát 250 évre becsülik. A fa még mindig terem, termései,
melyek október közepére érnek be, rózsaszínű-sárgák és körte alakúak.
„A magányos fa arra emlékeztet, hogy a rimaszombati régióban egykor virágzott a
gyümölcstermesztés. Egyben arra buzdítja az újabb nemzedékeket, hogy óvják a meglévő fákat, és
fedezzenek fel olyanokat is, amelyek már csaknem a feledés homályába merültek” – mondta
Hronec.
Danica Lacová, a Szlovák Takarékpénztár Alapítványának ügyvezetője az ankét oktató-nevelő
jellegét emelte ki. „A program erősíti a természet, az éghajlat és a környezet iránt tanúsított felelős
magatartást” – fűzte hozzá.
A program keretében díjaztak egy eperjesi (Prešov), egy nagyszombati (Trnava) és egy
garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) alapiskolát is. Ezek diákjai adták le a legtöbb voksot. Az Év
Fája ankét keretében összesen 31 178 szavazatot regisztráltak.
(Forrás: tasr)

2020-as Európai Év Fája verseny
A Év Fája kampányt minden országban természetvédelemmel, erdőgazdálkodással,
környezettudatos tevékenységgel foglalkozó társaságok, alapítványok szervezik. A csehek találták
ki tíz évvel ezelőtt, hogy felhívják a figyelmet a fák kulturális és természeti értékeire. Az európai
döntőbe a nemzeti versenyek győztesei kerülnek be.
A versenyben február végéig lehetett szavazni a legidősebbre, legszebbre vagy legérdekesebbre.
A tavalyi első helyezett a magyarok versenyzője lett, a pécsi mandulafa meg is kapta a méltó
figyelmet, sokat írtak róla és rengetegen fel is keresték a látványosságot a havihegyi kápolnánál.
Az idei évben ismét kiemelkedett néhány jelölt a mezőnyből. Népszerű volt az Elárasztott Falu Őre
fa. A gátépítés áldozatává vált cseh faluból, amelyet teljesen elárasztott a víz és így lakhatatlanná
vált, még mindig kiemelkedik egy fenyő. Szintén érdekes volt a horvátországi Daruvárról
érkező Szerelmes Ginkgo Biloba. A Románia favoritja, az erdélyi Nagyszeben Ősöreg fenyője
volt, amelyhez egy pásztoros legenda kapcsolódik.
Érdekes, hogy a szavazásban (egyelőre) a történelmi Magyarország területén élő fák kapják a
legtöbb szavazatot. A szlovákiaik is egy felvidéki fával versenyeztek, Uzapanyit berkenyéje Mária
Terézia korából származik és ma már magányosan áll a régi nagy gyümölcsös ültetvények vidékén.
Szavazni, nézelődni itt lehetett: treeoftheyear.org/vote
A győztesek:
1 - AZ ELÁRASZTOTT FALU ŐRE,
CSEHORSZÁG
47 226 SZAVAZAT
2 - GINKGÓFA DARUVÁRBÓL,
HORVÁTORSZÁG
28 060 SZAVAZAT
3 - MAGÁNYOS NYÁR,
OROSZORSZÁG
27 411 SZAVAZAT
10. HELYEZETT
13 582 SZAVAZAT
Berkenyefa, HELY: UZOVSKÁ
PANICA, RIMAVSKÁ SOBOTA,
SZLOVÁKIA
FAJ: HÁZI BERKENYE (SORBUS DOMESTICA), KOR: 250 ÉV
Leírás: Ezt a gyönyörű berkenyét Mária Terézia uralkodása idején ültették. Robosztussága miatt az
emberek határfaként használták két falu között. Napjainkban is terem, nagy rózsaszín-sárga körte
alakú gyümölcsei vannak. A berkenyék ma már szokatlanok errefelé. A régióban valaha virágzó
gyümölcsösökből mára már csak ez a magányos fa maradt. A jövő nemzedékek számára kihívást
jelent a meglévő értékes fák megmentése és a szinte teljesen elfeledett értékeink újrafelfedezése.
NEVEZŐ: JÁN VIGODA, OZ ZOGOR - SZÖVETSÉG A GENETIKAILAG
VESZÉLYEZTETETT NÖVÉNYEK VÉDELMÉRE

A gyönyörű berkenyét még Mária Terézia
uralkodása idején ültették

Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Helybeliek és közelebbi, távolabbi érdeklődők is egyre többen keresik fel a tavalyi év fáját. A
rimaszombati járásbeli Uzapanyit határában található berkenyefa, vagy népies nevén kassafa robusztus
voltával hívta fel magára a figyelmet.
A különleges, körte alakú termést hozó gyümölcsfa a nyereménynek köszönhetően még nyerhetett jó pár évet a maga
250 évéhez.
A nagybalogi alapiskola növendékei néhány Csemadok-taggal a minap igyekeztek minél többek megtudni a fáról,
hiszen egy pedagógiai projektben vesznek részt, amelynek témája a fa és az ember. A túrájukra mi is elkísértük őket.
Pósa Homoly Erzsó felvételei
Forrás:

https://felvidek.ma/2020/08/a-gyonyoru-berkenyet-meg-maria-terezia-uralkodasa-idejen-ultettek/

Uzapanyit információs táblája

Házi berkenye – Szlovákia 2019-es év fája lett

Indulás a református templomtól, a csapatot Demeter Éva

A fa majd 13 méter magas

és Pál Gabriella vezeti

A gyerekek kíváncsiak
Laponya puszta

Demeter Éva uzapanyiti pedagógus érdekességeket árul el a fáról
A rét szélén áll a fa

Pál Csaba és Pál Dénes

A projektes tanulók megölelik a

A tanulók az újságcikket tanulmányozzák

Rovarhotel

Hatalmas tisztás veszi körül a fát

Csoportkép az év fájánál

Az év fája az iskolai Hírmondóban

A nagybalogi iskola diákjai s pár Csemadok-tag

Lehet egyszer híres lesz az uzapanyiti berkenye?

Uzapanyit messziről

A tanulók A fa és az ember pedagógiai projekt kapcsán látogattak

A Vály-völgye szőlői is látszanak

ki a fához

Pál Csaba megköszöni a kalauzolást

A fa és az ember pedagógiai projekt
Az SZMPSZ Rimaszombati RPK közösen a régió területi választmányaival, a régió alap- és
középiskoláival pedagógiai projektet és projeknapot szervez a Losonc - Rimaszombat – Nagyrőcei
- Rozsnyó járások magyar tannyelvű alap- és középiskolás tanulói számára. A projekt a helyi és
regionális értékek felkutatására, projektszerű bemutatására fókuszál.
Ezúttal a középpontban a régió erdeinek, ligeteinek, kertjeinek, fáinak és az emberrel való
kapcsolatának kutatása áll.
A pedagógiai projekt nevelési lényege az új típusú tanulásszervezés, az integrált témafeldolgozás,
a hagyományok őrzése és megbecsülése, a nemzeti, regionális és helyi identitástudat erősítése. A
pedagógiai projekt a tehetséggondozás fogalmát is kimeríti, de attól sokkal több: a nagytéma
egy-egy altémájának megvalósításában, az együttműködésen van a hangsúly.
A projektnapon a téma megjelenítésébe iskolánként legalább 10, legfeljebb 15 tanuló kapcsolódhat
be. Iskolánként összességében egy-egy altéma kifejtése legfeljebb 15 percet vehet igénybe.
A produktum bemutatása előreláthatólag Bátkában lesz az alapiskolában 2020. október 23-án.

Rejtőzködő felvidéki értékünk ez a berkenyefa
A berkenyét Orosz Örs is meglátogatta májusban. S ezt a bejegyzést tette közösségi oldalán:
„Tudtátok, hogy egy ősrégi gyümölcsfa, a
gömöri Uzapanyit határában található
laponyai berkenye lett tavaly az év fája
Szlovákiában? Szerencséjére távol esik a
községtől, Laponyától még egy jó fél óra
gyalog, de mindenképp megéri eltúrázni
arrafelé. A máig bőven termő, 3 m kerületű,
250 (!!) éves háziberkenye egy Mária Terézia
korabeli uradalmi gyümölcsöskert utolsó
hírmondója. A gombaszögi Andrássy kert
bőralmafája a maga 120 évével elbújhat mellette. Rejtőzködő felvidéki értékünk ez a berkenyefa is,
melyre bizonnyal sokan lennének kíváncsiak, nyugatabbra talán már tanösvény vezetne hozzá.
Nagyon örülök, hogy felfedeztük” – írta.
***
A Tóth Ferenc magánvállalkozó
vezette Gömöri Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kamara valamint a
Szlovákiai Kertészkedők
Szövetségének Rimaszombati Járási
Bizottsága szervezésében gömöri
termékekből készített kiállításon
szintén segítették az aláírásgyűjtést
és a fa népszerűsítését. Tóth
Ferencet kérdeztük a részletekkel
kapcsolatban.
Hogyan figyeltek fel a fára?
Az ötlet Vigoda Janotól származik, s
ő jelentette be az Év fája versenyre.
(a fényképen a díj átvételekor) Ő a
rimaszombati kiskertészek
szervezetének a tagja, mindenféle
gyümölcsfáért rajong, legyen az eperfa, berkenye vagy valamilyen különleges diófa. Ő ezzel él, s
feltérképezi a környéken az összes ilyen értékes fát. GPS koordinátákkal látja el, megjelöli. Most
már pontosan tudjuk, miből, mennyi, hol van.
Mit kell tudnunk erről a berkenye fáról?
Nálunk használatosabb ezen a környéken a kassafa szó erre a fára, mert a berkenyének nagyon sok
fajtája van. Ez egy mediterrán fa, s nagyon sokáig elélnek. A környékén találtunk másik négyet, de
ez a legöregebb fa, amiről tudomásunk van.

Az, hogy itt az emberek sikeresen tudták termeszteni a kassafát, az arról tanúskodik, hogy itt a
Balog-völgye, a Vály-völgye vagy mint Rőcének fölfelé gazdálkodó mezőgazdászok ismerték a
berkenye fa értékeit. Nagyon sok mindenre lehetett felhasználni, nagyon finom, s az egyik
legdrágább pálinka is a kassafa gyümölcséből készül.
Mi lett a hozadéka a
versenynek?
A legnagyobb érték
számunkra, hogy ezt a fát
rendbe tették. Olyan
szakemberek érkeztek, akik
a fát úgy metszették meg,
eltávolították a régi elhalt
ágakat, lekezelték a
sebeket, hogy ezzel a fa
még nagyon sok évet
kapott. Jó fekvésű helyen
van a réten, az erdő nem
árnyékol neki. Körülötte
rendszeresen kaszálják.

Turisztikai szempontból foglalkozik ezzel a
témával valaki?
Mi kertészek vagyok, megtaláljuk, felfedezzük az
értékes fákat, de mi turisztikával nem
foglalkozunk, ezt valaki másnak kellene kézbe
venni.
Lehet akár egy turisztikai utat is kiépíteni ehhez a
fához, mert jócskán kint van a falutól. De
valószínűleg ezért is maradhatott még meg.
Milyen célból állt a szervezetük az ügy mellé?
Szerettük volna felhívni az emberek, de főleg a
gyerekek, fiatalok figyelmét arra, hogy milyen
értékek találhatók itt.
Több iskolában is voltam előadni erről a fáról. Sok
minden van, amiről nem is gondolnánk, hogy a
gyerekeket érdekli.
Szerkesztette: Pósa Homoly Erzsó

