D i ák ol i m p i ai
g y oz
" el em ! !
Az idei évben Kiskunfélegyháza adott otthont az
országos dönt?nek, amely minden szempontból
jó helyszínnek bizonyult. Egyesületünket 5 leány
képviselte idén, Bihercz Petra a Bátaszéki
gimnázium színeiben, Bicskei Alexa, Bicskei
Melissza, Bihercz Rita, Mózes Maja pedig a helyi
általános iskola által volt érdekelt.
A felkészülési id?szak nem volt zökken?mentes,
de
a
körülményekhez
képest
sikerült
felkészülniük a rendezvényre. Helyezésekben,
érmekben nem gondolkodtunk el?re, de
bizakodóan vártuk a versenyt.

2 0 2 2 .m á r c i u s

Elérhet?ségek:
-muvhaz.dszekcso@gmail.com
-Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház
Facebook oldala
-7712 Dunaszekcs?
Kossuth Lajosu. 33.
- instagram
- weboldal
Az újságot megjelentetteDunaszekcs?
KözségÖnkormányzata 130
példányban.
Szerkeszt?: Kulutácz Tímea

Bihercz Petra kezdte a szereplést, ? már
korábbi években végzett dobogós helyen, idén a
középiskolások között 6. hely jutott neki.

Ezt a fels? tagozatosok közt érték el úgy,
hogy Rita és Maja ötödikes, Melissza
hatodikos és Alexa is még csak hetedik
osztályos tanuló.

Az általános iskolásoknál leány csapatban
olyan szenzációs eredmény született, amit
legmerészebb álmainkban sem gondoltunk. A
Bicskei Alexa, Bicskei Melissza, Bihercz Rita,
Mózes Maja összetétel? csapat minden
párosítást megnyerve országos bajnok lett!

Bicskei
Melisssza
egyéniben
is
megmutatta, hogy nem véletlen volt az
el?z? napi bravúr. Bronzérmet szerzett
zárásként, ami szintén kiváló eredmény.
Köszönet azoknak akik egy kicsit is
részesei voltak a sikernek!
Mózes Gábor, szakoszt ályvezet ?
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Helyi hír ek

Ö n k o r m án y z at i h í r ek
-

-

Az önkormányzat udvarában található
egyik
épület
sajnos
életveszélyes
állapotba került, ezért megkezd?dtek
a bontási és újjáépítési munkálatok.
A kerti munkálatok közeledtével felhívjuk
a
lakosság
figyelmét,
hogy
a szemétszállító cég az ingatlan elé
kihelyezett
zöldhulladékot, az el?re
kijelölt napokon csak kötegelve, vagy
a megfelel? zsákokban gy?jtve szállítja el.

P r o g r a m a j án l ó (m ár ci u s )
- Márc. 1. 18.00 Sümegi József el?adása: Dunaszekcs? története a Pécsi
egyházmegye vonatkozásában (II. rész)
- Márc. 8. 18.00 Bara- Kádár Katalin tanácsadó szakpszichológus el?adása
- Márc. 12. 20.00 Roma n?napi bál
- Márc. 14. 16.00 Ünnepi m?sor valamint a felújított Zeneterem ünnepélyes
átadója
- Márc. 19. 19.00 Iskolás gyermekek el?adása, majd azt követ?en jótékonysági bál

J át ék

A február havi játék helyes
megfejtése:
M aga alat t vágja a f át .

Keresdmegaz újságcikkeiben a buborékba
tett szavakat, ésállítsösszebel?lük egy régi
magyar szólást vagy közmondást.
A helyesmegfejtést külddel
sms-ben: 0620/ 4857088,
email-ben: muvhaz.dszekcso@gmail.com,
vagy messenger üzenetben: a Dunaszekcs?i
M?vel?dési Ház facebook oldalára
március31-ig!
A megfejt?k között ajándékot sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes:

Pet r ovit s-Rácz Nikolet t
Gratulálunk!!

Fl oder er Kar csi f ebr u ár i el ?adásán ak
v ágot t v er zi ój a m egt ek i n t h et ?:

Helyi hír ek

Dunaszekcs?i Hír ek
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Sz ép ol v a s ási
v er s en y
Február
22-én
hagyományosan
megrendezésre
került az általános
iskolás
gyerekek
között
a
szépolvasási
verseny.
A megmérettetésen 21 gyerk?c vett
részt. Az er?s mez?nyben a zs?ri
véleménye alapján
a következ?
helyezések születtek:
1. osztály:
3. osztály:
I. Herbst Rebeka

I. Salamon Hedvig

I. Babarczi Péter

II. Gogolák Hanna

II. Kriegler Csenge

II. Kundrák Emma

II. Mez? Csenge

III. Kovács Balázs

2. osztály:

4. osztály:
I. Dombai Rubina

I. Perjési Benett

II. Halász Szabina

II. Herbst Léna

III. Magos Mirella

III. Máté Kristóf
III. Tóth Heléna

6. osztály:

IV. Varga Gregor

I. Aradi Bettina

IV.
Kóródi-Sallai
Trisztán

I. Faliszek Tamás
I. Nagy Kamilla
II. Brandt Tifani

N em z et i s ég i h í r ek
Tóth Andrást a Szerb Országos Önkormányzat
Közgy?lése a hazai szerb kisebbség közösségi
életének el?segítése és ezáltal a közösség
értékeinek meg?rzése érdekében végzett
több
évtizedes
tevékenységének
elismeréseként a Budapesten, 2022. január
29-én
megtartott
Szent
Száva-napi
ünnepélyes
rendezvényükön
?Elnöki elismerés? díjban részesítette.
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Ú s z ás ok t at ás
Az Úszó Nemzet Program a Magyar Úszó Szövetség által
indított akkreditált, állami finanszírozású szervezés.
A program hosszútávú célja a gyermekek egészséges
életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal
életmin?ségük javítása. A középtávú cél, hogy minden
gyermeknek legyen lehet?sége vízbisztos úszás
elsajátítására az általános iskola 2. osztályáig nemt?l,
kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzett?l
függetlenül.
A program februárban kezd?dött, Mohácshoz 470-en
tartoznak. Településünkr?l jelenleg 15 kisiskolás vesz részt.
A gyermekeket külön erre a célra bérelt, logózott,
ülésmagasítóval ellátott buszokkal viszik tanítási id? alatt
a Mohácsi Uszodába, ahol képzett, min?sített oktatók
tanítják meg a gyerekeket a 3 úszásnemre, illetve
a vízimentés alapjaira. A program másfél évet ölel fel.

Spor t

A foglalkozások játékos, szórakoztató módon vannak
megszervezve, s a kicsik nagyon is élvezik. Minden
gyermek kap logózott felszerelést is (hátizsákot,
uszósapkát, törölköz?t, papucsot, úszószemüveget,
úszódresszt). A tervek szerint ?szt?l már
a nagycsoportos korú óvodásainknak is lehet?ségük
lesz, hogy éljenek ezzel az igen hasznos és közben
szórakoztató lehet?séggel.

L a b d a r ú g ás
Labdar úgó csapat unk szer eplése az Aut ocit y
Volkwagen M. III. o. Téli Nagypályás M?f üves
Bajnok ságon:
DSE 20 20 - Gör csönydoboka: 5-1, góllöv?k :
Kor sós Vik t or, Papp Csaba, Sallai Zolt án (2),
Salamon László

DSE 20 20 - Palot abozsok : 2-3, góllöv?k : Leib
Heti egy alkalommal van lehet?ségük a kicsiknek az úszás
Dominik , Kor sós Vik t or
tanulására. Péntekenként délután fél 1-kor jön értük a busz,
DSE 20 20 - Mohács: 0 -9
ami leviszi ?ket Mohácsra, és fél 3 -kor indul velük vissza.
A programban
kicsi számára
választható,

való részvétel nem kötelez?, minden
egyéni döntés, belátás alapján
de mivel iskolaid?n belül van, így
a testnevelés órák egy
része általuk leigazolható.

Csapat unk
így
sajnos
nem
jut ot t
a
dönt ?be,
viszont
a
mér k?zések
el?segít et t ék
a
r ákészülést
a bajnok ságr a, melynek els? for dulója
már cius
12-én
14.30 kor
ker ül
megr endezésr e. It t honi pályán Bát ával
k üzdenek meg labdar úgóink .

" Sp o r t eg y es ü l et 2 0 2 0
A D u n a s z ek c s oi
2019-ben a Dunaszekcs?i Sportegyesület a cs?d szélére került, és hosszas töprengés,
egyeztetés után a legjobb megoldásnak egy új egyesület megalapításást láttuk, így kerültem
az új egyesület, a DSE 2020 elnöki pozíciójába. A 2020 az újrakezdés dátumát szimbolizálja.
Els? feladatunk az volt, hogy minden sprtolót átigazoljunk a régi egyesületb?l az újba.
Így megmaradt a három szakosztály: az asztalitenisz, a fogathajtás és a labdarúgás.
A szakosztályvezet?k az asztalitenisznél Mózes Gábor, a fogathajtásnál Szabó Lóránt,
a labdarúgásnál Prucs András lett az új egyesületnél.
A folyamatos fejlesztéseket t?ztük ki magunknak célul, ésszer? kereteken belül.
A focipályán meger?sítettük a korlát oszlopait, padokat cseréltünk, kukákat helyeztünk ki.
A pálya kivilágítását kib?vítettük a hátsó térfélre is, így az egész pálya területét lehet már
használni sötétebb id?ben is. 2021-es évben pályázaton nyertünk 5.902.047 Ft-ot, ezt az
összeget a sportöltöz? összes nyílászárójának cseréjére használtuk fel, ami a februári
hónapban el is készült.
Az önkormányzat segítségével szeretnénk
az öltöz?kben a villamos kábeleket
korszer?síteni. Továbbá hosszabb távú terveink között szerepel az emelet teljes felújítása és
egy klubhelység kialakítása, amit nem csak a sportolók használhatnának, illetve egy féltet?t
is szeretnénk az öltöz? elé. Mivel új egyesület vagyunk, így nem vagyunk jogosultak még az
adó 1%-ra, de a 2023-as évt?l már az is lehetséges lesz. A támogatásokat addig is nagyon
köszönjük mindenkinek.
Papp Csaba DSE 2020 elnök

Spor t

Dunaszekcs?i Hír ek
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Fo g at h a j t ás

Dr.
Tóth
Andrea
2021-ben
megismételte a 2019-es bravúrját,
azaz a 2019-es, németországi
drebkaui
kettesfogathajtó
világbajnokság után, a 2020-as és
a 2021-es versenyév világjárvány
által is nehezített körülményei
ellenére immár másodszor is
bekerült a magyar kettesfogathajtó
válogatott
keretbe
az
éves
versenyeredményei alapján. 2021
szeptemberében
a
hollandiai
Kronenbergben mérk?zött meg
a
világ
majdnem
száz
kettesfogathajtójával. A három versenyszám közül szép eredményt tudott felmutatni
mind a díjhajtásban, mind az akadályhajtásban, azonban a maratonhajtása
a várakozásokhoz képest kevésbé sikerült jól, így végül az összetett eredménye a 45.
helyet jelentette számára. Ezzel az eredményével ? az egyetlen magyar sportolón?,
aki két kettesfogathajtó világbajnokságra is kijutott, és a Nemzetközi Lovas
Szövetség, azaz a FEI 105 kettesfogathajtót tartalmazó 2021-es világranglistáján
az éves nemzetközi versenyeredményei alapján a 32. helyezést érte el.
Zöld sar ok

Z ö l d Sa r ok -

d r . A c él Cs a b a r ov at a

Ser t ésp est i s !
El kell fogadnunk ? nekünk vadászoknak
is ? hogy a vaddisznó pestis miatt ?
a túlszaporodott állományt apasztani
kell. Mivel egy rendkívül alkalmazkodó
fajról van szó, ami jól érzi magát hazai
erdeinkben
és
mez?gazdasági
kultúránkban, így nem lehet csodálkozni,
hogy
állománya
?túlszaporodott?.
Mondjuk ki, hogy a vadászok legnagyobb
örömére! De volt
árnyoldala is,
mégpedig a mez?gazdasági kártétele, a
vadkárok brutális mértéke, amik már
nem az öröm kategóriájába tartoztak.
A sertéspestis megjelenésével a vaddisznó ?persona non grata? lett, már nem állomány
szabályozás, hanem irtás folyik. Ezt még talán meg is értem, miután a hazai sertéságazat
bed?lése történne, ha a házi sertésekre is átterjedne a vírus. Amit viszont nagyon nem értek
meg, hogy miért kell, az egyébként egészséges, vírusmentes vaddisznókat megsemmisíteni ?
akár vemhes kocákat is halomra l?ni - ráadásul b?kez? állami támogatással. Több ezer tonna
húsról van szó, amit egy állatorvosi kontroll után, - egészségesnek min?sítve - akár
a közétkeztetésben is fel lehetett volna használni.
A festményemen még azt az idilli állapotot örökítettem meg, amikor a szórón megjelen?
disznó elejtése igazi vadászsiker volt, és az elejtett disznó nem a fehérjefeldolgozóban fejezte
be az útját.

Dunaszekcs?i Hír ek
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B al o g h Pi st i a z en és z
Galambosi László rovat a

Mindenki úgy ismerte: Balogh Pisti a zenész,
vagy Balogh Pisti a szódás. Kevesen tudják,
hogy géplakatosnak tanult, traktorosként is
dolgozott, és karbantartó volt a ?Tanácsnál?,
miel?tt szikvízkészít? vállalkozó lett. S közben
muzsikált, harmonikázott, s trombitán is
játszott. Sokoldalú ember volt.

Múlt unk hangjai

Aztán következett az els?, saját zenekar,
iskolabált játszottak. A siker még
nagyobb lendületet adott. Újabb bálok, feln?tt is -, a szomszéd településeken is,
majd
következtek
a
lakodalmi
meghívások. Sokat segített a M?vel?dési
Ház
vezet?je
Nagy
István,
aki
a rendezvényeket szervezte, és dobos is
volt. A zenekar változó felállásban
játszott:

A zenével egészen fiatalon ismerkedett meg,
Deák Árpádnál tanult harmonikázni. Aztán, Balogh István zenekarvezet?- harmonika,
amikor
az
1962-ben
újjá
alakult Kalányos
Sándor
(Villányi)
gitár,
fúvószenekarba utánpótlást kerestek, ? is
jelentkezett. A zenekar karnagya ekkor Dunai
Nándor mohácsi zeneoktató volt, aki a
trombitát ajánlotta Pistinek. Kit?n? zenei
hallásának köszönhet?en gyorsan haladt
a skálákkal, majd a könnyebb zeneszámokkal
is. Nemsokára beülhetett a feln?ttek közé
a zenekarba. Ez nagy kihívás volt, mivel ekkor
már a zenekar komoly darabokat is játszott.
Hauk István (Stefi) akkori zenésztárs így
emlékszik rá: Nem volt szorgalmas srác,
szeretett ?bliccelni?. Egyszer egy fellépés el?tt
odajött hozzám egy kottával, megkérdezte:
-Te gyakoroltad ezt? -Hát persze. -És tudod is?
-Igen, tudom. -Eljátszanád nekem?

trombita, Szalai János szaxofon, klarinét,
Heim Mátyás szaxofon, Kollár Sándor,
kés?bb Halász Sándor (Gencsi) vagy
Nagy
István
dob.
Lakodalmakra
kiegészültek
még
rutinos
?öreg
zenészekkel? Galambosi (Gáyer) Vince
klarinét,
Horváth
(Bajszi)
Mátyás
trombita, Bernhardt Ferenc szaxofon.
Alkalmanként más id?sebb és fiatal
zenészek is muzsikáltak a zenekarban.

Eljátszottam egészen halkan, hogy ne legyen
felt?n?. Aztán amikor sorra került a zeneszám,
hibátlanul elfújta. Gász Mihály, a zenekar
kés?bbi vezet?je egyszer viccesen meg is
Jómagam akkor kerültem Pistivel zenei
jegyezte: - Ennek a gyereknek olyan jó a zenei
kapcsolatba, amikor a katonaságtól
hallása, elég lenne neki egy fül is.
leszerelve éppen gyakoroltam valami új
Amikor 1966-ban Gász Mihály átvette számot, ? meg a t?le megszokott
a fúvószenekar vezetését és az oktatást, humorral bekiabált: ?Itt lakik a zenész?
a harmonika tanulás folytatására is lehet?sége Mert épp n?sülni készülök, kéne
nyílt. Pistit nem a ?Harmonika-iskola? lakodalmat muzsikálni!? Persze ebb?l
érdekelte, inkább a tánc- és lakodalmas zene csak az utolsó mondatrész volt igaz, de
felé vette az irányt. Ezt a m?fajt is tény, hogy a következ? szombaton már
gyakorolhatta, amikor Bernhardt Ferenc ott fújtam a szaxofont mellette. Akkor ez
szaxofonos ajánlására meghívta ?t zenekarába volt a felállás: Pisti és Sándor volt a mag,
Schmidt István bátaszéki harmonikás.
a dobos Muhari Árpád, Galambosi

Múlt unk hangjai

Dunaszekcs?i Hír ek

László és Horváth Róbert szaxofon, amíg
katona volt, helyette Tornai Ferenc
nyugdíjas mohácsi zenetanár játszott.
Kés?bb csatlakozott Schiszler Antal orgona, szintetizátor.
Pistit?l sokat tanultam. A lakodalmas
muzsika minden csínját-bínját ismerte.
Mulatóst, tánczenét, és a nótákat
egyaránt.
A hangulatkeltés
nagymestere volt. Mindig víg kedély?.
?Húzzuk a repedt sarkak alá?- mondta,
s húzta is, kitartóan, fáradhatatlanul.
Amikor már kilógott a vendég nyelve, még
?rátett egy lapáttal?. S akkor a ?pirosak?
(papír százasok) röpködtek, s ragasztották
a zenészek homlokára. Mindig volt valami
jó ?beszólása?. Ha valaki ügyetlenül
táncolt, azt mondta: ?Jól táncol, csak
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rosszul fordul?. Vagy, ha valaki ?pityókás?
volt, ?Jó kép?, utánunk a legjobb kép??
jelz?vel illette. Kedvenc mondása az volt:
?Gyerünk a harmadik vágányra!? Ez azt
jelentette, hogy meg lesz a számításunk
a lakodalom végére.
A hetvenes - nyolcvanas évek meghatározó
muzsikusa volt. Dunaszekcs?n, Bátán,
Bátaszéken, Decsen, Dunafalván sok-sok
lakodalmat, és fergeteges hangulatú
bálokat a ?Balogh Pisti zenekar? játszotta.
Nem volt szükség más névre, a zenekart
így ismerték, és elismerték.
Amikor visszavonult, szegényebb lett
a zenész- társadalom, s most már, hogy
nincs köztünk, nem tehetünk mást, mint jó
szívvel emlékezünk, s húzzuk tovább a
?repedt sarkak alá?.

A ?d u n a s z ek c s oi
" " ü v eg r e f est et t s z er b
o r t o d ox i k o n
írt a Vukovics Cvét a

A szerb ortodox (jobban szeretem
a
pravoszláv
kifejezést)
üvegikon-festészet a 18. század elejét?l
a 20. század els? harmadáig virágzott.
A m?vészettörténet néhány m?helyt,
tizenegynéhány ismert és ismeretlen
mester alkotását különbözteti meg.
A stílusjegyek alapján négy korszak
különíthet? el: zographosz / zográf (kés?
bizánci), barokk (a legértékesebb),
klasszicista
(a
legrövidebb),
népi
(a legtöbb). Utóbbiak Európa néhány
néprajzi múzeumában ?riztetnek, de
szép
számmal
található
bel?lük
magángy?jteményekben is. (Szerb nyelv?
szakirodalom, pl.?kori?, Du?an:Üvegre
festett szerb ikonok. 2004.)

közben leltem rá. Igaz, már korábban is
hallottam
róla. Gondosan
be volt
csomagolva.
Kibontva:
egy
poros,
helyenként, festéke vesztett ? számomra
azonban ? érdekes ikon került el?. ?Vásári
szentkép?
?
hallottam
egyesek
megjegyzését. (Milan nagypapám 1940-ben
vásárolta ezt
a házat. Forgalmas
helyen áll. ? akkoriban hentesüzletet
nyitott itt, a Rácz-Málá-ban ? az elnevezés
magáért beszél. Tehát, eredetileg nem is a
mi családunké volt az ikon. Különben
a Második világháború viharában családunk
több régi ikonja is odaveszett.)

A ?szekcs?i? üvegre festett ikon rövid
ismertetése: A szentkép egyszer?, sötét
szín?re festett keretbe lett helyezve. A fels?
A?dunaszekcs?i? üvegre festett ikon szegélycsíkon egy lyuk látható, melybe
megtalálásának
körülményei:
2019. spárgát f?ztek - ezzel lehetett a falra tenni.
?szén, házunk padlásának takarítása A kép hátlapját furnér védte. A szentkép
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mérete: 63,5 cm x 47,5 cm. Érdekesség,
hogy ikonunk két kisebb ikont tartalmaz.
A m?vész színes festett zsineggel és
virágocskákkal különítette el a két
kompozíciót. A fels? képen Szt. Illés
próféta látható, amint szekéren ? melyet
egy pár fehér ló húz ? az égbe ragadtatik.
Egy angyal által, mely a gyepl?t irányítja.
A lenti képen Szt. Péter apostol, valamint
Szt.
Panteleimon
nagyvértanú
ábrázoltatott. Középütt egy templom
látható.
A m?vész vajon kupolát, vagy
harangtornyot festett rá? A szerepl?k,
a tárgyak és a feliratok is fekete festékkel
lettek kihúzva. Míg az ikon többi része
élénk, légies színekkel lett kitöltve.
Az ikon egy lehetséges értelmezése:
Lehet, hogy ?a viharos szenteket?
ábrázolja. Ugyanis a pravoszláv egyházi
naptár e három szentet a június végét?l
július végéig tartó id?szakban ünnepli.
Vagy a fenti kép az egykori tulajdonos
családi védszenti ünnepe volt? Míg a lenti
kép egy fontos búcsúra, illetve egy
fogadalmi napra utal? Szt. Péter napján
tartják ? már évszázadok óta ? a grábóci
szerb kolostor (Tolna megye) búcsúját.
(Ugyanis a monostor igazi búcsúja, Szt.
Mihály
Arkangyal
száborjára,
mely
azonban
kés?
?szre
esik.)
Szt.
Panteleimon napját a dunaszekcs?i
szerbek (Baranya megye) ? fogadalmi
napként ? az 1784. esztend?t?l kezdték
ünnepelni:
Egy
szerencsés
kimenetel? t?zvész emlékére.
A ?baranyai mesterr?l?: Ismeretlen kés?
barokk ikonfest? volt. Ki a 19. század
elején, Pécs környékén élt és alkotott.
Nem rendelkezünk róla pontos életrajzi
adatokkal. Nem tudni, hol képezte magát,
illetve milyen minták alapján dolgozott. Kb.
harminc ikon köthet? hozzá, melyek
különböz? múzeumokban ?riztetnek.
Magyarországon pl. Szentendrén és
Budapesten (a mester legtöbb ikonja),
továbbá a svájci Bázelben; valamint

Hagyományok

magángy?jt?knél,
pl.
a
szerbiai
Zomborban találunk t?le képeket.
A ?baranyai mester? után - kutakodva
a neten ? megtudtam, hogy jelent?s
helyet foglal el a kortárs ikonfest?k közt.
A budapesti Néprajzi Múzeum (mely
költ?z? félben van, illetve a világjárvány
miatt zárva tart a nagyközönség el?tt,
egyedül a világhálón érhet? el) ?rzi a
szerb mester egyik legjobb ikonját.
Történetesen, a Szt. Illés, Szt. Péter és
Szt.
Panteleimon
ikont
(!).
A
?dunaszekcs?i? szentkép
(lásd
fentebb),
méretében
kisebb
a ?budapestit?l?, mely: 65 cm x 55 cm.
Lehet, hogy sorozatgyártásról volt szó?
Vagy az eredeti kép egy kés?bbi
másolatáról
beszélhetünk?
Terv: A ?dunaszekcs?i? üvegre festett
szerb ortodox ikont szakemberrel kell
megnézetni,
majd
következhet
a restauráció; s mint a let?nt id?t tanúját
- elhelyezhetjük a dunaszekcs?i Szt.
Miklós ereklyéinek átvitelét ünnepl?
templomunkban.

A hónap múlt ja
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Fr ey t a g F er en c
írt a Szabó Barnabás

Bizonyára mindannyian láttuk és ismerjük
a polgármesteri hivatal falán lév? emléktáblát,
amelyet Freytag Ferenc tiszteletére csináltattak.
Azt viszont, hogy ? milyen fontos szerepet töltött
be történelmünk során, azt nem mindenki ismeri.
Freytag Ferenc Kaposváron született 1817. július
28-án. Apja az Esterházy család szolgálatában
erd?felügyel?i munkát végzett. Fia, apjához
hasonlóan, f?erdész volt az Esterházy családnál.
Freytag Ferenc az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc
kitörésének
hírére
kikérte
járandóságát és abból az összegb?l, önköltségen
saját hadsereget szervezett, egy pirossapkás
különítményt
teljesen
felszereltetett
és különítményébe saját maga is csatlakozott
honvédként. Serege el?ször Kiss Ern? tábornok
vezetése alá került, akivel délvidéken harcoltak.
Kés?bb csatlakoztak a Dembinszky vezette 37.
zászlóaljba. Emellett harcolt még Görgey oldalán
Isaszegnél,
Vácnál
és
Sz?nynél
is
a Habsburgokkal szemben.

Temesvári csatában súlyosan megsérült, Lugoson
ápolták. Közben elfogatóparancsot adtak ki ellene
és végül letartóztatták a Habsburg megtorlók.
Kufstein várában két év raboskodás után engedték
szabadon. Miután visszatért az országba,
megházasodott és Dunaszekcs?n telepedett le.
Itt sokáig jegyz?i tisztséget töltött be. Öt gyermeke
született, a legid?sebb fiát Lajosnak nevezte el,
mivel jóbaráti viszonyt ápolt Kossuth Lajossal.
Lajos követte az apját, ? is a falu jegyz?je lett.
Mindketten sokat tettek a nagymúltú község
fejl?déséért és tovább gyarapították a falu hírnevét.

A h ú sv ét i p ucc s - av a g y I V . K ár ol y k i r ál y
el s o" v i s s z at ér ési k í s ér l et e
írt a Kulut ácz Zolt án

Az I. Világháború lezárását követ? egyik
legfontosabb
belpolitkai
kérdésnek
az úgynevezett királykérdés bizonyult.
IV. Károly 1918. november 13-án ugyan
lemondott magyar ügyekr?l való részvételr?l,
ugyanakkor ez nem jelentette, hogy feladta
volna koronáját is. A magyar politkai elit
túlnyomó többsége az aktuális köztársaságot
ideiglenes intézményként kezelte, mely
szembenállt az ezeréves magyar tradiciókkal
és gyakorlattal. S bár a királyság
intézményének fenn- és megtartása nem volt
vita tárgya, a király személye már korántsem
volt ennyire egyértelm?.
A törésvonal egyik oldalán a legitimisták
álltak, akik ragaszkodtak egy a Habsburg
dinasztiához tartozó uralkodóhoz- még ha ez
nem is feltétlenül IV. Károly lett volna-, míg a
másik oldalon a szabad királyválasztók, akik
kis túlzással csak abban tudtak megyegyezni,
hogy kit nem akarnak a trónon látni.

1920. március 1-jével Horthy Miklós
korábbi admirálist, mint konszenzusos
jelöltet
választották
az
ország
kormányzójává. A legitimista er?k, akárcsak
Károly maga, biztosra vették, hogy a Horthy
kinevezése ideiglenes és amint alkalom
nyílik rá visszahívja a királyt és önként
lemond a hatalomról.
A király levelezésében ?színte híveként
tekintett Horthyra, ugyanakkor az id?
múlásával egyre idegesebben szemlélte
a hazai változásokat. A kormányzó
leveleiben
többször
is
igyekezett
megnyugtatni a királyt, ugyanakkor nem
mulasztotta el megjegyezni azt sem, hogy az
antant diplomatái egyenesen elutasítottak
mindenféle visszatérési kísérletet. A hónapok
múlásával az uralkodó levelei egyre
sürget?bbé váltak, Horthy válaszaiban pedig
kifogásokat látott.
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1921. március 27-én Károly váratlanul
megjelent Mikes János püspök szombathelyi
birtokán. Azonnal futárt indítottak a közeli
Sigray uradalomba, ahol Teleki Pál
miniszterelnök
vadászgatott.
Teleki
megdöbbenéssel vette tudomásul a király
jelenlétét, visszatérésí kísérletét ?túl korainak?
ítélve.

A hónap múlt ja

a nemzetközi reakciókra való hivatkozással
ismét a távozásra kérte, de Károly egyenesen
kizárta annak lehet?ségét, hogy a kisantant
országai valóban csapatokat küldjenek ellene.

Mind ?, mind a jelenlév? Sigray Antal
megpróbálták meggy?zni Károlyt arról, hogy
térjen vissza svájci lakhelyére még miel?tt
a jelenléte kitudódna. ? felsége ugyanakkor
elutasította ennek lehet?ségét és azonnal
találkozni kívánt Horthyval. Teleki rögvest
kocsiba ült, hogy Pestre igyekezvén
tájékoztassa a kormányzót a király
szándékairól. Ugyanakkor nem egyértelm?
okokból pusztán órákkal a király és kísérete
után érkezett meg a f?városba.
IV. Károly

Mint kés?bb kiderült ebben nem is tévedett,
a román uralkodó ugyanis egy esetleges
szovjet támadástól tartva ellenzett minden
egyéb
fegyveres
beavatkozást,
ami
gyakorlatilag
megtorpedózta
Benes
fenyegetéseit.
A visszatérési kísérlet
halálát azonban nem
a fegyveres
fenyegetés, hanem az április 1-jén megérkez?
francia válasz okozta.
Hort hy Miklós

A kormányzó megdöbbenve fogadta és
azonnal a tárgyalójába vezette az uralkodót
Bár a találkozóról mindössze a két jelen lév?
személy kés?bbi szavaiból lehet következtetni,
de mindketten megegyeznek abban, hogy
a kormányzó ugyanazt az álláspontot
képviselte, mint a legitimista politikusok
miszerint a király visszatérésére az adott
pillanatban a külföld ellenállása miatt nem
nyílik lehet?ség. Károly szavai miszerint
Briand francia miniszterelnök támogatja ?t
csak növelte a zavarodottságot. Fouchet
nagykövet azonnal Párizsba telefonált, hogy
megtudakolja
kormánya
álláspontját.
Nemsokára megérkezett a kisantant válasza is,
Benes egyértelm?vé tette, hogy Károly
visszatérése esetén a szomszédos országok
fegyveres beavatkozást fognak végrehajtani.

Briand
egyértelm?vé
tette,
hogy
a támogatásáról szóló hiresztelések hamisak és
a francia álláspont nem változott február 18-a
óta. Az egyértelm?en politikai és diplomáciai
vákumba
kerül?
Károly
megkezdte
megszervezni távozását. Utolsó kérésének
-miszerint a vele együttm?köd? legitimista
politikusok
és
tisztek
amnesztiába
részesüljenek- a kormány eleget tett, és a letört
uralkodó végül április 5-én elhagyta az
országot.

A király távozását követ? parlamenti viták
olyannyira er?teljes nyomást gyakoroltak a
kormányra, hogy április 12-én Gratz Ferenc
külügyminiszter, két nappal kés?bb pedig
Teleki Pál miniszterelnök is lemondott.
Távozásukkal a legitimista tábor komoly
csapást szenvedett, az ezt követ? kormányok
tagjai egyértelm?en a szabad királyválasztók
Horthy kérésére az uralkodó visszatért soraiból kerültek ki, alig egy évvel kés?bb
szálltak
szembe
korábbi
Szombathelyre, ahol Teleki és az akkor már fegyverrel
szintén jelen lév? Andrássy
Gyula királyukkal.
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Vállait egy kínos élet gondja,
Betegség és ötvennyolc év nyomja,
S ? feledve minden baját, búját
Ifjak közé hadi bajtársúl állt,

Kok ár d a
A kokárda
(cocarde),

szó francia eredet?
mely
szalagrózsát,

szalagcsokrot jelent. A kokárda viselése
Franciaországból terjedt el a nagy francia
forradalom alatt. A nemzeti szín? kokárdát
kalapra vagy sipkára t?zve hordták. Mára
csupán hazánkra jellemz? az egész lakosságra
kiterjed?
viselése.
Mi,
magyarok
az
1848-49-es forradalomra emlékezve t?zzük ki
március 15-én szívünk fölé a nemzeti színeket
tartalmazó
kokárdát.
Érdekességként
megemlítend?, hogy 1848. március 15-én
Laborfalvi Róza Jókai Mórnak egy ötszín?
kokárdát készített, melyen a sárga és a kék
szín is szerepelt utalva ezzel a székelyekre.

Pet o" f i Sán d o r :
A v én z ás z l ó t a r t ó
Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába',
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.

S kit eddig az asztaltól az ágyba
Alig-alig bírt elvinni lába,
Ellenséget ?z mostan serényen
Ifjusága régi erejében.

Mi vitte ?t háború zajába?
Hiszen neki nincsen gazdagsága,
Mit féltene, mit védnie kéne,
Hogy ne jusson ellenség kezére.

Annyi földet sem mondhat övének,
Melyben egykor koporsója fér meg,
S mégis-mégis viszi lobogóját
Azok el?tt, kik a hazát óják.

Ép azért ment, mert semmivel sem bír;
Küzd a gazdag, de nem a hazáért,
Védi az a maga gazdaságát...
Csak a szegény szereti hazáját.

Édesapám, én voltam tenéked
Ekkoráig a te büszkeséged;
Fordult a sor, megfordult végképen,
Te vagy mostan az én büszkeségem.

Ki az a vén zászlótartó ottan
Olyan tüzes lelkiállapotban?
Szemem rajta kevélyen mereng el:
Az én apám az az öreg ember!

Az én apám e vén zászlótartó.
"Vészben a hon!" elhatott a nagy szó
Elhatott kórágyához, fülébe,
S mankó helyett zászlót vett kezébe.

Érdemes vagy a cserkoszorúra!
Alig várom, hogy lássalak újra
S megcsókoljam örömt?l reszketve
Kezedet, mely a szent zászlót vitte.

És ha többé nem látnálak téged?
Látni fogom fényes dics?séged;
Könnyem leszen sírodnak harmatja,
S híred a nap, mely azt fölszárítja!

T u d t a d - e?
Az új aradi temet?ben van egy sír; huszárcsákót és szablyát faragtak rá. A magyar nxelv? sírfelirat
hirdeti, hogy itt nyugszik a világ legöregebb katonája, aki nyolcvanegy évig szolgált és huszonkét
háborút küzdött végig. Skultéty László 1735-ben született a felvidéki Brusina faluban. 15 éves
korában húzták fejébe a huszárcsákot. Harcolt porosz, török, francia ellen egyaránt. 1778-ban lépett
el? közhuszárként. 1789-ben megtették az ezred zászlótartójának. 1831. augusztus 19-én halt meg.
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"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ? múltjáért." (Theodore
Roosevelt 1858-1919)

R ég i m a g y a r r ec ep t
n ek ed : J Ó K A I B A B L E V E S

M agy ar
t al ál m án y ok :
A l ég h a j ó
írt a Vörös Balázs

-

A légh ajó f elt alálásár ól els?sor ban
Fer din an d von Zeppelin n eve ju t h at
eszü n k be, azon ban ? egy m agyar
f elt aláló t er veit valósít ot t a m eg.
Sch w ar z Dávid f ak er esk ed? volt , és
a k it er m elt f át a leveg?ben
szer et t e voln a szállít an i, ezér t
az 1880-as
évek ben
elk ezdt e
t er vezn i k or m án yozh at ó légh ajóját .
Ter veit
az
Oszt r ák -M agyar
M on ar ch ia
h adü gym in iszt ér iu m a
elu t asít ot t a,
ezér t
el?ször
Szen t pét er vár r a, m ajd Ber lin be
m en t ,
ah ol
m egépít et t e
alu m ín iu m vázas,
vék on y
alu m ín iu m lem ezzel
bor ít ot t ,
ben zin m ot or r al h ajt ot t légh ajóját .
Az els? t eszt r epü lés 1896. ok t óber
9-én volt . Ez f elem ás er edm én yt
h ozot t , m er t a r epü lésh ez csak k is
f elh ajt óer ej? ,
r ossz
m in ?ség?
h idr ogén t
sik er ü lt
beszer ezn i.
M égis bebizon yít ot t a, h ogy a jár m ?
m ? köd?k épes.
A
k övet k ez?
f elszállást Sch w ar z m ár n em élt e
m eg, 1897. jan u ár 13-án m egh alt ,
özvegye
pedig
eladt a
a szabadalm at Fer din an d von
Zeppelin n ek .
Felhasznált irodalom:

-

1 kg füstölt csülök

-

150 g par asztkolbász

40 0 g szár az

-

1 ek pir ospapr ika

tar kabab

-

1 ek liszt

Hozzávalók:

-

-

2 db sár gar épa 1 db fehér r épa -

-

2 db zeller zöld

10 0 ml tejföl
5 babér levél

-

só, bor s
1 csokor petr ezsely em

-

2 fej för öshagy ma

-

6 ger ezd fokhagy ma

A bableveshez a babot ér demes már
el?z? nap beásztatni, és a csülköt is
el?z?leg megf?zni. Egy lábosban olajat
hevítünk, r ádobjuk a finomr a vágott
hagy mát, amit üvegesr e pir ítunk.
Hozzáadjuk a zúzott fokhagy mát,
pir ospapr ikát és felöntjük vízzel.
Hozzáadjuk a beáztatott tar kababot, és
a füstölt csülök levéb?l kb. 2 liter t.
Sózzuk, bor sozzuk, a babér levelet is
beledobjuk. Ha a bab félig megf?tt,
hozzáadjuka felapr ított zöldségeket,
zeller zöldet, petr ezsely emzöldet. Ha
teljesen megpuhult a bab, a kolbászt
felkar ikázzuk, szár az ser peny ?ben
megpir ítjuk, és hozzáadjuk a leveshez.
A tejfölt a liszttel és 10 0 ml vízzel
csomómentesr e kever jük, és hozzáadjuk
a leveshez. A for r ásban lév? levesbe
csipetkét teszünk és még 2- 3 per cig
for r aljuk.
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