20 22. jú n iu s

K ed v es O l v a s ó !
A júniusi szám kicsit rendhagyóvá sikerült, nézzék ezt el nekem. Azonban annyi minden
történt, hogy nem volt szívem bármit is mell?zni, tehát úgymond "kénytelen voltam" ez
alkalommal megemelni a lapszámot, hogy esélyem legyen mindenr?l számot adni, amir?l
értesülni volt szerencsém. És mindeközben
természetesen nagyon örülök is neki, hogy
az újság kezd azon az úton járni, amit eredetileg
elképzeltem neki.

Elérhet?ségek:

-muvhaz.dszekcso@gmail.com

M eg h ó d í t j u k
T ö r ö k o r s z ág o t
Fú vószen ek ar u n k egy h ár om n apos
t ör ök or szági
f eszt iválon
ven dégszer epelt . Az ot t an i élm én yek
h at ásár a szü let et t beszám olót a 11.
oldalon olvash at ják .

7 6 k g - o s ó r i ási
h al at f o g t a k
D u n a s z ek c s o" n
Wit t László h or gár a a m ú lt
h ón apban egy 74 k g- os, 214 cm
h osszú h ar csa ak adt . Az eset r ?l
b?vebben a 6. oldalon ír t u n k .

-Dunaszekcs?i M?vel?dési Ház
Facebook oldala
-7712 Dunaszekcs?
Kossuth Lajosu. 33.
- instagram
- weboldal
Az újságot megjelentette
Dunaszekcs?Község
Önkormányzata 150 példányban.
Szerkeszt?: Kulutácz Tímea

A z ol v a s ó
f i g y el m éb e..
Am en n y i ben az Ol v asón ak v an
ol y an t ém a j av asl at a Jogi v agy
Állat orvosi rovat unkhoz, m el y r ?l
szív esen ol v asn a, ak k or
k ü l dj e el azt a
m u v h az.dszek cso@gm ai l .com
em ai l cím r e, h ogy a k öv et k ez?
l apszám ok ban ír h assu n k r ól a.
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M en t s ü k m eg ér t ék ei n k et !
?A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem ?rizni Tanárn? jó példájával alátámasztva
kell, mert nem rab. A hagyományaink csak akkor kérjük, ha valakinek a régi szép id?kb?l
maradhatnak meg, ha megéljük ?ket.?(Seb? Ferenc)
viselete, vagy annak egy része, esetleg
csak egy darab csipkéje van, ne dobja
Nagyon
igaz,
de
szerintem
hagyományaink,
ki, szívesen elfogadjuk az újabb
népszokásaink, népviseleteink már a 24. óra utolsó
felajánlásokat.
perceit élik, és ha nem ápoljuk, ?rizzük és éljük meg,
végleg el fognak veszni. Sajnos a mi falunkra Az utóbbi hónapokban minket is
különösen igaz, hogy már csak nagyon kevesen ?rzik utolért az a szokás, hogy ?felvásárlók?
az el?deink viseletét. Valahogyan kikoptak, elt?ntek járják a falunkat kutatva a régi,
a családokból. A háború után sokan kénytelenek számunkra értékes viseletek után,
voltak eladni, mert élelemre, megélhetésre kellett a
megvásárolt
ruhákat
pedig
az ára, kés?bb pedig egyre ritkábban, és egyre 10-15-szörös áron tovább adják. Így
kevesebben viselték a gyönyör? ruhákat, hiszen került ki a faluból több kasmir viselet.
minket is utolért a ?kivetk?zés?. A 60-as években
valaki
úgy
gondolja, hogy
a ?KI MIT TUD?-os lányok, majd az ÁFÉSZ által Ha
támogatott Dunaszekcs? néptáncegyüttes, kés?bb a családban még meglév? ruhát nincs
pedig a nyugdíjas klub asszonyai próbálták életben aki felvegye, nincs rá szüksége vagy
nem tudja már tárolni, kérjük ajánlja
tartani táncainkat, énekeinket, ruháinkat.
fel a falunak átvételre. Az önkorNemrégiben a képen látható gyönyör? selyem ruhát mányzat képvisel?testülete erkölcsileg
adományozta a falunak Hetényi Ádámné. Az ? és anyagilag is egyhangúlag támogatja
édesanyja viselte az esküv?jén 80 évvel ezel?tt, értékeink
megmentését.
Ami
1942-ben. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK! Ígérjük, hogy Dunaszekcs?n kelt életre, az maradjon
gondos gazdái leszünk, és féltve ?rizzük az utókor is a dunaszekcs?ieké!
számára.
A falu tulajdonában már több viselet
van, szándékunkban áll még többet
összegy?jteni.
Ha
kell
javítjuk,
gondozzuk, tároljuk, beleltározzuk
?ket, és alkalomadtán megmutatjuk
a falunak. Szívesen elfogadjuk továbbá
azokat a fényképeket, amin a család
tagjai
régi
viseletben
láthatók.
Természetesen
feldolgozás
után
visszaadjuk az eredeti képeket.
El?re is köszönjük a felajánlásokat!
Fallerné Gabi
képvisel?

K i em el k ed o" si k er ek
Az Általános iskola idén megújult rajzszakköre nagyon
eredményes volt különböz? pályázatokon. A Mohács 500
rajzpályázaton saját kategóriájában 3. helyezett lett Milaskity
Olivér és Kocsis Emma Lia, különdíjat kapott Óvári Valentina.
Az Országos T?zmegel?zési Bizottság rajzpályázatán Kocsis
Emma Lia 2., Tóth Heléna és Szekeres Szabolcs 3. helyet szerzett.
Felkészít? tanár: Lászlóné Sz?ke Éva Csilla

és

Husti

Katalin

önk.
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Isk ol án k
h ár om
t an u l ój a
j u t ot t
a
Fen n t ar t h at ósági t ém ah ét k er et ében i n dít ot t
Zöl dOk os Ku pa Pal án t a r egi on ál i s v er sen y ébe,
ah ol h azán k h ár om r égi ój án ak és h at ár on t ú l i
v er sen y z?k 9 ? 9 csapat a m ér t e össze t u dását .
Bar an y ából a du n aszek cs?i t an u l ók m u t at k ozt ak
a l eger edm én y esebbn ek h ár om on l i n e f or du l ót
k öv et ?en . A szem él y es j el en l ét t el Veszpr ém ben
m egr en dezet t v et él k ed?n n y ol cadi k osai n k v égi g
dobogós h el y en ál l t ak , m aj d h i r t el en k i eséssel
est ek csak k i , s m ar adt ak l e az or szágos dön t ?r ?l .
Csapat t agok : Vör ös Bal ázs, M án y ok i At t i l a, Göt l i
Dén es, f el k észít ? t an ár : Ki s-Gadó Csabán é

Si m o n y i Z si g m o n d K ár p át - m ed en c ei h el y es í r ási v er s en y
Az idén 25. alkalommal megrendezett verseny célja a szabályzat szerint:
az anyanyelv értékeinek meg?rzése, az anyanyelv iránti szeretet er?sítése,
a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a fejleszt? pedagógusok közötti
Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a továbbtanuláshoz,
a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási
ismeretek b?vítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális
írástudás fejlesztése.
A korábbi években az iskolai írásbeli fordulót követ?en a megyei és országos
verseny személyes jelenlét? volt. A pandémia kihívásai után immár második évben
tették a szervez?k az online térbe a megmérettetés els? két fordulóját. Ez újabb
kihívásokat jelentett mindkét fél számára, hiszen nem egyszer? helyesírásból ily
módon számot adni.
A dunaszekcs?i iskolából Vörös Balázs 8. osztályos tanuló jutott a megyei
fordulóba, ahol 2. helyezést szerzett, így lemaradt az országos dönt?r?l. A tavalyi
évben, még 7.-esként a dobogó ugyanezen fokán állt. Felkészít? tanára: Baloghné
Kiss Gyöngyi.
A sport t erület én is kiemelked? eredmények
szület t ek:
A
Pazar
Vikt or
emlékversenyen
kislabdahajít ásban Milaskit y Olivér és
Magos Márk, 300 m-es fut ásban Salamon
Hedvig els? helyezet t let t .
A Mohács Térségi DSE egyéni versenyén
Halász Mart in 300 m-es fut ásban 2,
Bicskei Melissza 60 m-es fut ásban 3.
helyezet t let t .
Bicskei Melissza a megyei 3 próba versenyen
egyéniben 1. helyezést ért el. Felkészít ?
t anárok: Kis-Gadó Csabáné, Skaliczki Judit ,
Pat aki Kriszt ina
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I s m ét E r d él y b en
A Határtalanul program a 7. osztályos tanulók számára kínál
lehet?séget arra, hogy osztálykirándulás keretében vegyenek részt
a szomszédos országok magyarlakta területein. Sikeres pályázat
esetén a teljes költséget fedezi a magyar állam. Az elmúlt években
már két hetedikes osztályunk járt Erdélyben, egy pedig a Felvidéken.
A covid ezt a folyamatot is megtorpantotta, de az idei évben ismét
nyertünk és utaztunk. Mivel egy osztályunk nem tölt ki egy buszt,
minden alkalommal összefogunk más iskolákkal. Most himesházi
és lippói diákokkal utaztunk együtt. Az útvonal: Elek apó meséi,
legendák és mondák nyomában Erdélyben, témakör köré épült. Az ötnapos kirándulás olyan tájakra
vitt bennünket, melynek jó részét már érintették tanulmányaink, de a valóság sokkal leny?göz?bb.
Csak néhány állomás: Arad, Vajdahunyad, Déva,
Nagyszeben, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr,
Farkaslaka,
Torda,
Kolozsvár,
Gyilkos-tó,
Békás-szoros. Voltunk sóbányában, behatoltunk
a Tordai-hasadékba, megmásztuk a sziklát, melyre
Déva vára épült. Megnéztük Mátyás király
szül?házát, és a családi fészket is Vajdahunyadon.
Láttuk Pet?fi körtefáját, mely alatt utolsó estéjét
töltötte. Esztenát látogattunk, ahol a helyben
készült ételekb?l ebédeltünk. A zuhogó es? megadta az
alaphangot a természet zord szépségeihez, a Gyilkos-tóhoz
és a Békás-Szoroshoz. Mindeközben ismerkedtünk egy másik
ország kultúrájával, népességével, közoktatásával. Böjte
Csaba bentlakásos otthona nagy hatással volt ránk.
Az élmények sokaságát a mai napig sem sikerült
feldolgoznunk, de a fényképek újra és újra visszahozzák
emlékeinket.
Balogh n é Kiss Gyön gy, iskolaigazgat ó

R en d h a g y ó n ém et ó r a D u n a s z ek c s o
"n
Egy igazán különleges találkozón vehettek részt
a
dunaszekcs?i
iskola
tanulói,
hiszen
a magyarországi német irodalom
egyik
legismertebb
képvisel?je, Josef
Michaelis
látogatott
el
hozzánk.
Németórákon
rendszeresen olvassuk verseit és meséit, és
ezért a gyerekek már izgatottan várták, hogy

személyesen is megismerhessék a m?vek
íróját. A találkozón a negyedik és ötödik
osztály vett részt, illetve csatlakozott még
néhány nyolcadikos tanuló is. A gyerekek
meghallgatták Michaelis életét és családjának
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történetét, majd felolvasta nekünk az egyik szekcs?i vonatkozású legendáját. Egy kis
meglepetéssel is készültünk neki: a hetedik osztályos tanulók elkészítették Michaelis
Liebesbrief cím? versének mai, modern nyelvezet? változatát, amelyet fel is olvasott
közönségének. Sajnos arra már nem jutott elég id?, hogy a gyerekek feltegyék kérdéseiket,
azonban bízunk benne, hogy a közeljöv?ben lesz alkalmunk folytatni a beszélgetést.

A k ét Sz ek c s o"
A
Szekcs?i
Németek
Nemzetiségi
Önkormányzata és a Kaposszekcs?i Német
Nemzetiségi Önkormányzat 19 éve tart fenn
gyümölcsöz? kapcsolatot.
Részt
veszünk
egymás rendezvényein, ötletekkel, tanácsokkal
látjuk el egymást, ill. minden évben szervezünk
egy baráti találkozót. Idén Dunaszekcs?n
találkoztunk május 7-én. A programot
a mohácsi német nemzetiségi ház, ill. a német
tanösvény megtekintésével kezdtük. A mohácsi
példát látva sok jó ötlettel gazdagodtunk.
A
program
hátralev?
részére,
a megvendégelésre és a beszélgetésre,
meghívtuk egykori képvisel? társainkat, ill.
polgármesterünket is. Nagyon szép ajándékot
kaptunk
vendégeinkt?l:
versbe
szedték
az elmúlt 19 év történetét, amit fotókkal
illusztráltak.
Sch m idt Gabr iella
Z ö l d Sa r ok

-

d r . A c él Cs a b a r ov at a

M áj u s
Népies kalendáriumokban Pünkösd hava, de nekem ennél jobban tetszik az Ígéret hava
elnevezés. De nem úgy ám, ahogy egy jeles ember mondta mostanság, hogy ? ?semmit sem
ígér, de azt betartja?!
A májusi ígéret, az elvetett magokban, a virágzó fákban, a fészkén ül? madarakban, vagy
a májusi szerelmek beteljesülésében van. Magyarán az ígéret a hitben van, az évenként
megújuló élet hitében, hiszen hit nélkül lehet élni, de nem érdemes, a lelki sivárság maga
a halál.
Hogyan is van ez a vadászatban? Induljunk ki a mondásból, miszerint a ?vadászatban nem
az a szép, amit ad, hanem amit ígér ?! Nem szégyen, ha álmodozunk! Ahogy egy svájci költ?
írta (Henri Friedric Amiel) ? az álmodozás a gondolkodás vasárnapja?!
Egy nagyon várt vadászatot a fantázia tölti meg színes tartalommal, sikerekkel, amik azután
a valóságban nem mindig úgy sikerülnek, ahogy megálmodtuk. Szerencsés az, akinek
az álma beteljesül, vagy akár túltesz rajta.
A kukorica vetések ?rzésénél is lehet álmodozni ? ami nem biztos, hogy egyezik
a földtulajdonos álmával ? mégpedig egy l?világban megjelen? vaddisznó formájában!
Ebben a reményben ültenm fel az erd? sarkán álló lesre, ahonnan szinte az egész frissen
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vetett táblát beláttam. Távcsövet, puskát
a kezem ügyébe tettem, részemr?l akár
jöhetett volna a disznó.

Vadm acsk a - a szer z? f est m én ye

A lenyugvó Nap csodás vöröses glóriát font
a szemközti domboldal fölé, amiben egyszer
csak egy róka kontúrja rajzolódott ki
a fényben, úgy ült ott, mint egy szobor,
szinte mozdulatlanul. Ekkor a ?róka?gyanús
mozdulatot tett, elkezdett mosakodni.
A távcsövem fejtette meg a helyzetet, nem

róka, hanem egy hatalmas vadmacska kandúrt sodort elém a szerencsém. Elsétált a lesem
el?tt, ahol még leveg?t is alig mertem venni, nehogy elzavarjam, majd azután szép lassan
elnyelte a közben ránk boruló esti sötétség. Nem ezt álmodtam, de ez lett a valóság!
Sosem rosszabb cserét!

P r o g r a m a j án l ó
június 3. (pént ek) 16.32 Trianoni emlékm?sor az emlékm?nél
Június 4. (szombat ) Német nemzet iségi nap a szabadt éri színpadon
Június 5. (vasárnap) 8.45 Pünkösdi mise a kat olikus t emplomban, ahova
várjuk, hogy hagyományt eremt ? módon minél t öbben ölt özzenek népviselet be
Június 6. (hét f?) Gyereknap a parkban
Június 9. (csüt ört ök) 18.00 Milyenek a magyarok? el?adás a M?vel?dési ház
sarokt ermében
Június 12. (vasárnap) 10.30 az új Hild kereszt szent elése a Szent háromságnál
Június 25. (szombat ) 10.00 Fogat hajt ó verseny a focipályán

D u n a s z ek c s o" n a g y h al ai
Úgy négy évvel ezel?tt három szekcs?i legény
(Frányó Attila, Szaif Géza és Vágó István)
felkerekedett, s elindult az olaszországi Pó
folyóhoz azzal a határozott s merész tervvel,
hogy
kifogják
életük
nagy
harcsáját.
A kirándulás jól sikerült, mókában és
szórakozásban nem volt hiány, de az
a várva-várt nem jött el. Így kissé csalódottan
tértek vissza a már jól ismert Duna vizéhez.
A meglepetés azonban ezután jött, hiszen
hazatértüket
követ?
fél
éven
belül
a Sintérk?nél Frányó Attila perget?botjára
akadt egy nem kisebb, mint 64 kg-os harcsa!

Spor t
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Volt is ámulat és bámulat. Jöttek a riporterek,
íródtak az újságcikkek. S innen pattant ki az az
ötlet is Szaif Géza fejéb?l, hogy minek is utazni
egy olaszországi horgásztanyára, ha itthon is
meg lehet mindezt teremteni, s az élet
bebizonyította, hogy helyben is lehet nagy halat
fogni.
Telt, múlt az id?, s mintegy két évvel kés?bb
Gézának süll?z? csalival sikerült egy 61,5 kg-os halat akasztania.
Majd jött a tavalyi
év, 2021. Ez sem
telt el események
nélkül
a
horgászatot
kedvel?k számára,
hiszen Witt Lacinak
a kövezés alatt
pergetve egy 10-es
zsínórral 55 kg-os
harcsát
sikerült
a partra húznia.
De a történet itt még nem ér véget. A múlt hónapban pusztán véletlenü jártam a Duna parton, mikor rám szóltak, hogy akarok-e egy nagyon nagy halat látni? Naná!
Szerencsésnek mondhatom magam (ha egyáltalán hiszünk a szerencsében), hogy láthattam,
ahogy a Witt Laci által fogott halat épp a partra küzdötték. S szerintem ez a kifejezés nem
túlzás, hiszen a harcsa 76 kg-os súllyal és farokvégt?l számítva 214 cm hosszal rendelkezett!!!
Életemben ilyen óriási halat még nem láttam! Ahogy négy feln?tt férfi hozta fel a partra, s
utánfutóval tudták csak hazavinni, hiszen olyan méretei voltak! Laikusként én csupán gratulálni
tudok mindenkinek, s további jó fogásokat és ha lehet, még nagyobb halakat kívánni!

M a g y a r Ku p a d ö n t o"
Labdarúgó
csapat unk
pár
t agja
a
csapat épít és jegyében
ellát ogat ot t
a Magyar Kupa dönt ?re Budapest re.
Reméljük, hogy sikerült egy-két t echnikát
ellesni, amit a kés?bbiekben a szekcs?i
mérk?zéseken is alkalmazni t udnak. :-)
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A s z t al i t en i s z
M áju s
7-én
t ar t ot t ák
az
ált alán os
iskolás
aszt alit en iszez?k közöt t a r egion ális Bán k i Ku pát
Bát án , ah ol Bicskei M elissza 1., Bicskei Alexa 2.,
M ózes M aja 2., Kr iegler Csen ge 3., Der ék Em ília 3.
h elyezést ér t el.
A f eln ?t t NB III. bajn ok ságot aszt elit en isz csapat u n k
Nagyk an izsa DSE 9-9, DSE - Zalak om ár 15-3
er edm én n yel zár t a, s ezált al a 7. h elyen végzet t .

" eg y es , M én es b i r t ok , 2 0 2 2 :
M ez oh
s z ez o n n y i t ó o r s z ág o s v er s en y , j ó k ez d et ,
ö s s z et et t h a r m a d i k h el y ez és !
Az idei szabadtéri fogathajtó versenyévad els?
országos versenyének helyszíne a Mez?hegyesi
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
pályakomplexuma volt. Közel hatvan fogat
versenyzett
10
kategóriában,
melyb?l
a legnépesebb ismét csak a 22 fogattal rajthoz
álló, A kategóriás kettesfogatok mez?nye volt
(CAN-A H2), két versenyz? a szomszédos
Romániából érkezett.
A háromtagú, magyar f?bíróval, lengyel és
román bíróval felálló nemzetközi zs?ri
a Dunaszekcs?i Sportegyesület 2020 színeiben
versenyz? Dr. Tóth Andrea díjhajtását
pénteken az 1. helyre pontozta, melyben társa
a szürke, herélt lipicaiakból álló fogata volt,
Bonusszal és 150 Maestoso Gaetana X.
Ez a verseny hazánkban egyben az els?
verseny volt díjhajtásban, ahol egy teljesen új
programot kellett bemutatni (így mind
a bíróknak, mind a hajtóknak és a néz?knek
egyaránt premier volt, a közel egy évtizedig
el?írt korábbi programhoz képest), mivel a FEI,
azaz a Nemzetközi Lovasszövetség 2022-re
a díjhajtó pálya méretét 100x40 m-esr?l 80x40
m-esre csökkentette, valamint az új program
id?tartama mintegy másfél perccel rövidült
(b? nyolc percr?l nagyjából hat és félre),
ugyanakkor a kisebb pályán, rövidebb id? alatt
az el?z?vel közel azonos számú (22 helyett 19)
elemet kell bemutatni, és közben a jármódok
száma is n?tt kett?vel, az eddigi négyr?l hatra
(a szabad lépés, munkaügetés, összeszedett és
nyújtott ügetés mellé bekerült a lépés és

a középügetés), viszont a hajtószárat egy
kézben tartó gyakorlatok meg kikerültek
a programból.
A szombati maratonhajtásban Manót és 150
Maestoso Gaetana X-et több akadályban is
igen
lendületesen
hajtva,
azonban
némelyikben id?nként kissé megtorpanva
kiegyenlített teljesítményt nyújtott a hajtó.
Ezzel a középmez?nyben, a 13. helyen
végzett, amivel összetettben a harmadik
helyr?l várta a folytatást az utolsó szám,
az akadályhajtás el?tt.
A
vasárnapi
akadályhajtásban
a kettesfogatok egyike sem tudta hibátlanul,
alapid?n belül teljesíteni a nehéz pályát, de
a sportolón? ügyesen hajtott a díjhajtásban
is
használt
fogatösszeállítással,
és
viszonylag kevés id?túllépéssel, továbbá két
levert labdával az 5. helyet szerezte meg.
A fenti helyezések végül számára azt
jelentették, hogy
sikerült
meg?riznie
a második versenyszám, a maratonhajtás
után elért összetett 3. helyet, egyedüli
n?ként a 22 indulóból álló mez?nyben!

Egészség
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J ú n i u si f ó r r ó s ág
írt a Torba Kamilla

Az elmúlt években már többször is bebizonyították,
hogy hazánk klímája jelent?s változáson megy
keresztül. Egyre melegebb van, és egyre többször
jelentenek h?ségriadót. De vajon mit tehetünk
a forróság ellen?

megoldás egy könny? étkezés lehet pl.: zöldségleves,
saláták, gyümölcsök

Klíma: egyre több otthonban megtalálható a klíma
manapság, azonban jobb vigyázni vele, a kinti
h?mérséklett?l túl nagy eltérés, akár megfázáshoz
Szell?ztetés/ árnyékolás: kora reggel érdemes is vezethet, ne feledkezzünk meg a rendszeres
szell?ztetni, ha közeledik a h?ség, sötétítsünk be, tisztításáról sem, hisz fert?zésekhez vezethet,
így meg tudjuk tartani a ház h?vösségét
valamint a klíma igencsak szárítja a b?rt, és
a szemet, érdemes magunknál tartani egy
Arcmosás/ mosakodás: egy meleg nyári napon, kézkrémet
igen frissít? egy kiadós langyos zuhany, nedves
törölköz?vel is h?thetjük testünk
Folyadék: ez az egyik lefontosabb, napi 1,5liter
a minimum, vigyázzunk az ital h?mérsékletére, és
Könny? étkezés: nyáron nem igazán vagyunk inkább tiszta vizet igyunk, elkerülend? a cukros
éhesek, márpedig enni muszáj, így a legjobb üdít?, hisz ez csak még szomjasabbá tesz

A z ál l at o r v o s v ál a s z ol : A ?z ö l d eg ér ? es et e
a k u t y áv al
írt a Dr. Kovács Iván

Az egérárpa az egyik legelterjedtebb pázsitf?
mind a világon, mind régiónkban. Emiatt ez
a növény lehet az egyik leggyakoribb ok
az állatorvos látogatására.

tovább fúródhat. Szerkezete és alakja miatt
potenciális kockázatot jelent kutyára.
Miért lehet veszélyes a kutyájára?

Az egérárpa szerkezetének köszönhet?en
könnyen megkapaszkodik a kutya sz?rén vagy
A
Hordeum
murinum
az
árpafüvek b?rén. Leggyakrabban a mancson, b?rön,
nemzetségébe tartozó növény. Szinte minden szájüregben,
nemi
szerveken,
fülben,
füves területtel rendelkez? városi és vidéki szemben...
Különféle
szöv?dményeket
területen, parkokban, udvarokban és épületek okozhatnak. Ha beleakad a sz?rébe, a
körüli zöldövezetben láthatjuk. A magassága kutyatulajdonosok eltávolíthatják, ha azonnal
nem haladja meg a 40 cm-t. Ennek a f?nek észreveszik. Abban az esetben, ha már
a termése úgy néz ki, mint egy sepr?, és magjai belefúrta magát a kutya mancsába, az
véd?bevonattal rendelkeznek, amely lehet?vé orrüregébe, a fülébe vagy más nehezen
teszi, hogy ez a növény könnyen megtapadjon hozzáférhet? helyre - javasoljuk, hogy
az állati sz?rben. A növény hegye éles, és az eltávolítást bízza állatorvosra.
könnyen hozzátapad a kutya sz?réhez, vagy a
b?réhez. A legnagyobb problémája a kalász, Az egérárpa okozta szöv?dmények
aminek éles a hegye, és a b?rben könnyen Súlyos szöv?dmények léphetnek fel, ha
a kutyája szemébe vagy fülébe kerül, vagy ha
egy kutya megeszi ezt a növényt. Ebben
az esetben állatorvos beavatkozása szükséges,
aki
gondosan
eltávolítja,
felméri
a szöv?dményeket és szükség esetén további
terápiát alkalmaz. Sok esetben a kutya
kezelése a leggyakoroltabb állatorvost is
próbára teszi. Vannak esetek, amikor ez
a
növény súlyos problémákat
okoz,
amelyekben elkerülhetetlen a sürg?s m?téti
Mi az az egérárpa?

a szer z? saját f ot ója

Dunaszekcs?i Hír ek
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beavatkozás. Ezek olyan helyzetek, amikor
károsíthatja az emészt?rendszer szerveit (miután
a kutya megette a növényt), vagy károsíthatja a
légz?szerveket (tüd?t), ha a kutya orrüregén
keresztül kerül be. Ha ez megtörténik kutyájával,
javasoljuk,
hogy
azonnal
forduljon
állatorvosához.

fokozott tüsszögés és a váladék kiürítése az egyik
orrlyukon keresztül, oldalra döntött fej, köhögés,
az élelmiszer megtagadása, sántikál és nyaldossa
a mancsát, tályogok el?fordulása a testen.

Hogyan lehet
a kutyában?

Hogyan el?zhetjük meg a bajt?

észrevenni

az

egérárpát

Ha beszúródott a kutya mancsába, az els? dolog,
amit észrevesz, az a sántítás. Ha rákerült a kutya
sz?rére, észreveheti, hogy a kutya nagyon viszket.
Ilyen esetekben, ha akar, azonnal reagálhat és
eltávolíthatja. Javasoljuk, hogy azonnal tegye meg,
miel?tt mélyebbre fúródna a mancsba vagy
a b?rbe.
Attól függ?en, hogy hol található, a leggyakoribb
jelek és tünetek, amelyeket kutyáján észlelhet
a következ?k:
-a szem könnyezése, duzzanata vagy hunyorítása,

Ha a fenti tünetek bármelyikét észleli kutyáján,
sürg?s állatorvosi beavatkozás szükséges!

Sz?rnyírás ? ha kutyája hosszú sz?r?, javasoljuk,
hogy nyírja le a sz?rét, hogy csökkentse annak
esélyét, hogy a kalász beakadjon.
Véd?mellény viselése - ha olyan munkakutyája
van, aki sok id?t tölt a füvön, javasoljuk, hogy
kedvencét véd?mellényben nevelje, amely védi a
has és a mellkas egy részét. Kerülje a füves
területeket, ahol az egérárpa elterjedt. Minden
séta után ellen?rizze a kutya bundáját, füleit és
mancsait. A gyepfelület rendszeres karbantartása
- ha kutyája sok id?t tölt az udvarán. A megfelel?
karbantartás megakadályozza a kalász érését és
megjelenését.

A p a r a g r af u s o n t ú l
Dr. Schmidt Péter ismeretterjeszt? rovata jogról és jogászságról

M i t j el en t a v es z él y h el y z et ?
Aki
az elmúlt
napokban
bekapcsolta
a televíziót, kinyitotta az újságot, vagy
felment az internetre, az bizonyára hallott
arról, hogy a Kormány - az ezt lehet?vé tev?
alkotmánymódosítás után - veszélyhelyzetet
hirdetett az orosz-ukrán háború miatt.

A veszélyhelyzet az ún. különleges jogrend
alkotmányjogi
kategóriájába
tartozik.
A különleges jogrendek célja, hogy valamely
jelent?s történelmi szituációban lehet?séget
nyújtsanak a mindenkori Kormány számára
ahhoz, hogy az rendeleti formában hozzon
meg olyan döntéseket, amelyeket rendes
esetben az Országgy?lés hozna
meg.
A rendeleti kormányzás révén a Kormány akár
egyik napról a másikra, "huszárvágással"
hozhatja meg a veszélyhelyzet elhárításához
szükséges döntéseket. A Kormány továbbá
felfüggesztheti bizonyos alapvet? jogok
érvényesítését
gondoljunk
csak
a
koronavírus-járvány idején az egészségügyi

dolgozók
felmondási
tilalmára.
A
veszélyhelyzet
kihirdetése
tehát
hatékonyabb kormányzást tesz lehet?vé, de
vigyázni kell arra, hogy ne nyújtózkodjon túl
a
különleges
hatáskörök
leped?jén
a mindenkori Kormány.
Ahogy
valamennyi
jogszabály,
úgy
a különleges jogrend alatt hozott döntéseket
is felülvizsgálhatja és megsemmisítheti
az Alkotmánybíróság.

A veszélyhelyzet nem mai találmány, hiszen
már az ókori Hellászban és Rómában is
ismert volt hasonló intézmény. Azonban
Hazánk történelmében a rendszerváltozás
óta mindössze néhány alkalommal került
sor ennek kihirdetésére: az ország egyes
területein veszélyhelyzet került kihirdetésre
a 2001-2002-es árvizek idején vagy a 2010-es
vörösiszap-katasztrófa
kapcsán,
míg
országosan 2020-ban a koronavírus-járvány
okán és most, az orosz-ukrán háború miatt.

Dunaszekcs?i Hír ek
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J át ék
Keresdmegaz újságcikkeiben a buborékba tett
szavakat, ésállítsösszebel?lük egy régi magyar
szólást vagy közmondást.
A május havi játék helyes

A helyesmegfejtést külddel

megfejtése:

sms-ben: 0620/ 4857088,

Egy jó szok ás t öbbet ér h ár om jó
cselek edet n él.

email-ben: muvhaz.dszekcso@gmail.com,
vagy messenger üzenetben: a Dunaszekcs?i
M?vel?dési Ház facebook oldalára

A szerencsés nyertes:

Sch m idt Gabr iella

június30-ig!

Gratulálunk!!

A megfejt?k között ajándékot sorsolunk ki.

T ö r ö k o r s z ág b a n v en d ég s z er ep el t
a D u n a s z ek c s oi
" F ú v ó s z en ek a r
Galambosi László rovat a

El?zmények:
2021. augusztus 28. Fúvószenekarok Találkozója
Dunaszekcs?n. A zenekarok különböz? irányból
vonulnak a templomtér felé. Többen videóznak. Aztán
közös térzene két zeneszám erejéig. Utána mi történt?
Alföldi Balázs, a Dunaszekcs?i Fúvószenekar vezet?je: ?
Odajött hozzám egy hölgy, bemutatkozott:
Kolat Irén vagyok, magyar ? török kulturális
kapcsolattartó
és
szervez?.
Felvettem
a zenekarok produkcióját, elküldtem a török
rendez? szervnek, az a válasz jött vissza, hogy
a ?dunaszekcs?i zenekar kell.? - Így meghívást
kaptunk a 2021. október végén tartandó nemzetközi
hagyományos fúvószenei és gasztronómiai fesztiválra
a Törökországi Bursa városába. A meglepetésb?l
felocsúdva másnap már egyeztettünk a zenekari
tagokkal, a szül?kkel, a polgármesterrel, Faller
Jánossal, aki azt mondta, hogy ezt a lehet?séget
mindenképpen ki kell használni, ? és a Képvisel?
Testület is támogatni fogja. Sajnos a covid járvány
közbeszólt, így az utazás elmaradt. - Aztán mégis
létrejött. ? Igen, az idei év elején valamikor megcsörrent
a telefonom, Inci, a kapcsolattartó volt, és tolmácsolta
a török rendez?k ismételt meghívását, ezúttal Edirne
városában (régi neve Drinápoly) május hónapban
sorra kerül? fesztiválra. Gyorsan kellett lépni, hiszen
rövid volt az id? az el?készületekhez.
Be kellett

gyakorolni a m?sorunkat, az utcai menetelést is,
több zenekari tagot pótolni kellett az egyetemi
vizsgák, munkahelyi, családi elfoglaltságok miatt.
Szerencsére
zökken?mentesen
sikerült,
a ?vendégzenészek? (Kaposszekcs?, Somberek,
Mohács) gyorsan beilleszkedtek, és a ?kis
zenészeink? is nagy lelkesedéssel készültek. Így
aztán május 11-én este nyolc órakor nekivágtunk
az 1000 km-es útnak.

Edirne
Az utazás hosszú volt, de jó hangulatban telt,
másnap dél körül érkeztünk meg. Igazi törökös
látkép fogadott, már messzir?l üdvözöltek
a mecsetek, égig ér? minaretjeikkel. A város? Mint
a mi Pécsünk, az óváros sz?k, kanyargós utcákkal,
teli üzletekkel, vendégl?kkel. És ugyanúgy hozzá
tartoznak a modern építés? városnegyedek.
Vendéglátóink ebéddel vártak egy városszéli
étteremben, ami a
?Fúvószenekarok és
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Borjúmájfesztivál? egyik helyszíne volt. Itt kicsi Lottival szekcs?i népviseletbe öltözve.
döbbentünk rá a rendezvény nagyságára, az étkez?
helyiség legalább ötszáz f? befogadására volt
alkalmas! Ráadásul kett? is volt, plusz a szabadtér.
Hoppá! Mi is van itt?
A transzparensekb?l nem
lehetett megtudni, mert a török nyelv, csakúgy, mint
a magyar, semmilyen más nyelvhez nem
hasonlítható. No, itt aztán szükség lesz Inci
nyelvtudására, aki kísér?ként velünk tartott, s
a jelent?sebb szavakat leírta nekünk. Irány
a szálloda! Megnyugodtunk, hogy Európa szint?,
minden rendben van. Fáradtak voltunk, ezt a napot
már leginkább pihenéssel töltöttük.

Péntek reggel a müezinek imára hívó énekére
ébredtünk napkeltekor, ami a mecsetekb?l
kihangosítva szólt, zengett az egész város. Mivel
a muzulmán hív?k naponta ötször imádkoznak, ez
még a nap folyamán négyszer megismétl?dött.
(Itthon nekem már hiányzik is?) Reggeli után
városnézésre indult a csapat, csatlakozott hozzánk
Tuce, az idegenvezet? hölgy, és Zsófi a tolmács, aki
Isztambulból érkezett. Nagyon sok m?emlék és
a történelmi múltat idéz? alkotások láthatók.
A mecsetek igazi szimbólumot jelentenek.
Edirnében ha péntek, akkor piac! Hatalmas
a vásárcsarnok, s van minden ? is. Olcsón! Nem
kínai, török. Az árusok, ha megtudták, hogy
?madzsarisztáni? vagy, a szívüket is kitették.
Az üzletekben is megkínáltak teával, csokival. Ebéd
egy belvárosi étteremben, no, itt volt az
a borjúmáj, finom volt.

Délután már indult a zenei program,
a rendezvény megnyitója. A tizennégy zenekar
a városháza el?tt sorakozott fel. Török
zenekarokon kívül bolgár, román, moldáv,
macedón, montenegrói, turkesztáni fúvósok, és mi
magyarok. A magyar zászlót Kiss Balázs vitte, két
oldalán Pajkosné Kriszti és Alföldiné Pajkos Kitti a

Sokan fotózták, igen nagy népszer?ségnek
örvendtek. Zenekarunk úgyszintén a sárga
pólóban, mert kiderült, a város futballcsapata is
sárga mezben játszik. Ez már fél siker volt.
Link:ttps://youtu.be/zc7yRMX_Zmgh (7 perc után)
https://youtu.be/5na2LGjDZqg
Menetelve indulókat játszottunk az Atatürk térig,
tiszteletadás volt a Török Köztársaság alapítójának
szobránál. Innen a szabadtéri színpadhoz
vonultunk, ahol köszönt?t mondott a város
polgármestere, a zenekarvezet?k ajándékot ?
emléktáblát - vehettek át. Ezt követ?en sor került
a zenekarok bemutatkozására szép számú
közönség el?tt. A kihangosított színpad kissé
visszafogottá tette csapatunkat, de a ?Final
Countdown? már ?üt?sen? szólt, s a ?Holiday in
Rio?-ra szambázott a közönség egy része.
A bemutatkozás jól sikerült!

Múlt unk hangjai
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Szombaton els?ként a város legnagyobb
nevezetességét a Szelim-mecsetet látogattuk meg,
be is mehettünk. Cip?ben tilos, le kell vetni!
Leny?göz? látvány a hatalmas építmény kívül is,
belül is. A 16. században építette II.Szelim szultán.
Törökország második legnagyobb dzsámija. Mind
a négy minaretjének magassága több mint 70
méter, három teraszosak. El?tere hosszú folyosó,
a kezdetekt?l fogva árusítóhelyként szolgál.
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jöttünk le a színpadról
az izgalomból
feloldódván. Igen, ez megvolt! Megcsináltuk!
Lehet, hogy meghódítottuk Törökországot?

Délben egy újabb helyszínre szállították busszal
zenekarunkat, ahonnan ismét menetelés várt ránk.
A többi zenekar balkáni és török zenét játszott, a
mi ?magyaros? vonulásunkat sokan kísérték, és
felvették. https://youtu.be/CO9nuoOQzPg

A rendezvény egy másik helyszínéhez érkeztünk,
ahol egy óriás süt?edény ? átmér?jét 5-6 méterre
becsültük ? látványa tárult elénk. A fesztivál
jelképeként szolgál, állítólag egyszer 600 kg
borjúmájat sütöttek benne. Itt is a város
polgármestere köszöntötte a
zenekarokat,
vendégeket, külön a vezet?ket és a szervez?ket
az emelvényre szólítván. Ezt követ?en minden
zenekar még egy zeneszámot játszott ? mi a
?Jászkun indulót?, s aztán ebéd, ami az esetek
többségében grillezett marha, birka, szárnyasok
készítményeib?l állt krumpli és rizskörettel, vegyes
salátával.

Valahogy úgy lehetett, mert vasárnap reggel Inci,
a kapcsolattartónk üzenetet kapott a rendez?kt?l.
A Dunaszekcs?i Fúvószenekart beválasztották az
öt legjobb zenekar közé, így szerepelhettünk
a rendezvény záróünnepségén, utolsó fellép?ként.
Négy zeneszám erejéig kaptunk lehet?séget, ez
már nagyon protokolláris jelleg? volt, de igazi
elismerést jelentett számunkra. Ezt követ?en
a
rendez?k
a
városházán
fogadták
a zenekarvezet?ket, sok-sok helyi jelleg?
ajándékkal hálálták meg produkciónkat. Este
közös vacsorán vett részt
a tizennégy zenekar,
a
jó hangulatról a
helyi muzsikusok
gondoskodtak, és discó is volt.
Alföldi Balázs a fúvószenekar vezet?je így értékelte
a Törökországi vendégszereplést:
Örülök, hogy végre lehet?ségünk volt egy
többnapos
turnén
részt
venni
Törökországban. Ez volt az els? olyan utazása
a zenekarnak, amikor külföldre mentünk és
ott is töltöttünk több napot. Kezdetekt?l ezzel
a dologgal próbálom inspirálni ? ket, hogy
mekkora élmény egy ilyen utazás, mondhatni
jutalom az eddig befektetett munkánkért.
Úgy látom megérte. Kivétel nélkül azt láttam
hazafelé az arcokon, hogy akár azonnal
elindulnának egy következ? turnéra.

Itt tudtuk meg, hogy a rendez?k elégedettek
zenekarunkkal, és este az egyetemi városrész
nagyszínpadán
léphetünk
fel.
Hatalmas,
futballpályánál is nagyobb park, teli emberekkel,
s a kihangosítás?! Az brutál volt! Kilométerre is
elhallatszott a muzsika.

Rendkívül büszke vagyok a csapatra, amiért
plusz munkát nem sajnálva készültünk fel
erre
a
vendégszereplésre
és
ilyen
fegyelmezetten,
gondmentesen
végig
csináltuk az egész majdnem egyhetes
programot.

Az egyik zenésztársunk azt mondta a fellépés
után: - Én még ennyi ember el?tt sosem
játszottam, az els? számoknál remegett
a lábam! ?Utána már biztosan nem remegett,
mert keményen ?nyomtuk? a Deep Purple-t,
Europe számokat, világslágereket, filmzenéket, és
a végén a szambát. Hadd táncoljon, akit jókedvre
derítettünk! Elégedetten, és némi büszkeséggel

Szakmailag számos elismerést kaptunk a
többi zenekar vezet?it?l és a fesztivál
szervez?it?l,
ami
számomra
is
egy
visszajelzés, hogy jól csináljuk, amit csinálunk.
Mindezt igazolja, hogy már most meghívást
kaptunk a jöv? évi ?Fúvószenekarok és
Borjúmáj Fesztiválra? Edirnébe.
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Köszönet a kapcsolat létrejöttéért Kolat Incinek, pályázat keretében nyújtott támogatásért a Bethlen
Gábor Alapkezel? Zrt.-nek, a buszköltség finanszírozásáért Faller János polgármesternek és
Dunaszekcs? Község Képvisel? Testületének, a szervezési munkáért a Dunaszekcs?i Fúvósok
Egyesületének,
problémamentes utazásért a két autóbuszvezet?nek, nem utolsósorban Alföldi
Balázsnak a zenekar felkészítéséért és vezetéséért, szervezési munkájáért, a Fúvószenekar minden
tagjának, valamint, akik kísér?ként eljöttek velünk, és hozzájárultak sikereinkhez. A zenekar névsora:
Alföldi Balázs karnagy, Petrovics ?Rácz Nikolett, Petrovics Gergely, Hermann József, Galambosi László,
ifj. Galambosi László, Kappelmayer Mihály, Holczer Richárd, Kulutácz Zoltán, Rumann Gergely,
Salamon Gábor, Aranyi Gabriella, Treutz Tímea, Vörös Balázs, Bodó Luca, Ébert Leila, Gondos Júlia,
Hetényi Hédi, Keszeli Zsófia, Prucs Lilla, Scheppi Hanna, -- Kaposszekcs?r?l: Bauer Krisztián, Fedeles
Nándor, Somogyi Árpád, Márfai Gerg?, Somberekr?l: Fazekas Krisztián, Fazekas Valér, Horváth Márk,
Illés Krisztián, Blum Zsanett, Mohácsról: Hahner Máté, Jakab Attila, akik még segít?ink voltak: Kolat Irén
(Inci), Kiss Balázs, Alföldiné Pajkos Kitti és a kicsi Lotti, Pajkos Gáborné, Hermanné Märcz Éva, Szenner
Zsófi

M i t j el en t n ek em m a g y a r n a k l en n i ?
Szabó Bet t ina írása

Erdélyi magyarként számomra kissé nehéz
válaszolni erre a kérdésre. Magyarnak lenni,
talán azt jelenti számomra, hogy pici korom
óta magyarul beszélek, magya az anyanyelvem;
a magyar- román határt átlépve jóles? érzés
olvasni a magyar helységnév-, reklámtáblákat,
valamint
a
közérdek?
közleményeket
tartalmazó táblákat. Ez mind jó érzéssel tölt el,
ugyanakkor fura is egy kicsit, hiszen eltér
a megszokottól, ahogyan itt, Romániában,
Erdélyben
tapasztalható
ez,
erdélyi
magyarként.
Már gyerekkorom óta észrevettem, hogy
a környezetem tiltakozik a Román Állam
ellen, a román nyelv megtanulása ellen.

Érdekes, számomra is nehéz volt a román
nyelv tanulása, és sajnos nem tudtam nagyon
jól elsajátítani, de nem zavar, hogy tanulnom
kellett, s?t meg szeretném még jobban
ismerni a nyelvet, hiszen romániai lakosként
sokkal könnyebb az élet (ügyintézések), ha
tudunk románul. Szerintem ez a kett?sség, a
kett?s
állampolgárság,
valamint
az
idegennyelv csak még színesebbé teszi az
embert.
Magyarnak lenni még azt jelenti, hogy
ünnepeljük minden évben a március 15- öt,
az augusztus 20- át; magyar költ?k, írók
verseib?l idézünk, szeretjük a szép magyar
dalokat; magyarul mondjuk ki a legszebb
szót: szeretlek.

A z ó n ó d i o r s z ág g y u" l és (2 . r és z )
ifj. Kulut ácz Zolt án rovat a

Június 6 - án több vármegye követei is kifejtették
aggodalmukat az elértéktelened? rézpénz miatt.
Rákóczi igyekezett megnyugtatni a jelenlév?ket, de
Túróc vármegye alispánja Okolicsányi Kristóf és
Rakovszky
Menyhért
táblabíró
hosszas
panaszáradatban törtek ki. Nehezményezték
a katonák felszerelésére, élelmezésére beszedett
adók
és
járulékok
mértékét,
illetve
az elszállásolással járó kellemetlenségeket is.
Kitértek a kuruc katonák és tisztek rendszeres
kicsapongásaira, duhajkodásaira is. Rákóczi
válaszában támadta a küldötteket fejükre olvasva,
hogy fontosabb számukra a vármegye gazdasági
állapota, mint a magyar szabadság. Keser?en
említette meg a túróciak januári körlevelét, melyet
más vármegyéknek küldtek meg és azokat együttes
fellépésre sürgették.
A fejedelmi választ elfogadni nem akaró és
magukat menteget? túróciak a háborús pusztításra,
a rézpénz elértéktelenedésére és a vármegyék

pénzügyi nehézségeire hivatkozva a Béccsel való
megegyezést szorgalmazták. Az ezt követ?
eseményeket pontosan regisztrálni a mai napig nem
sikerült, de tény, hogy a hozzászólást követ? Rákóczi
szónoklat hatására gróf Bercsényi Miklós és Károlyi
Sándor a küldöttekre támadtak, Rakosvszky jegyz?t
helyben levágták, míg a menekül? sebesült
Okolicsányit elfogták és kés?bb lefejezték. Az
ellenszenv a túróciakkal szemben oly hatalmas volt,
hogy nemcsak követeiket börtönözték be, de a megye
hivatalos pecsétjét is összetörték, s?t a vármegye
megszüntetését is kinyilvánították.
Ezzel a lépéssel gyakorlatilag megsz?nt mindenféle
bels? ellenállás és az országgy?lés egyhangúan
szavazott meg egy kétmillió forintos egész országot
érint? adót. Ennek a beszedésére a Gazdasági
Tanács által kialakított ?dika? rendszer szolgált,
amelynek egyik legjelent?ebb újítása, hogy
egységesen lett vonatkoztatva minden földtulajdonra
(kúria, írtvány, puszta, sz?l?term? birtok). Ezzel
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gyakoraltilag egy egész Európában meglehet?sen
modern - és az akkori magyar néplélekt?l
meglehet?sen idegen - közteherviselést kívántak
bevezetni. Sem a nemesek, sem az egyházi birtokok,
sem pedig a városok nem mentesülhettek az adó
megfizetése alól.
Az országgy?lés szintén elfogadta az új
hadiszabályzatot és elrendelte a hadirokkantak, árvák
és özvegyek támogatását, illetve kimondta
Magyarország és Erdély szövetségét.
Ónod legfontosabb döntése azonban a Habsburg-ház
trónfosztása volt, melyet június 13-án iktattak
törvénybe. Ezzel hosszú évek bels? tárgyalásai és
harcai után a végs? akadály is elgördült annak
útjából, hogy a Magyar Konföderáció a saját jogán
jelenjen meg a nemzetközi diplomáciában. Rákóczi
pedig azt a feladatot kapta, hogy megtalálja azt az új
királyt, aki képes lesz elég er?t mozgósítani ahhoz,
hogy a frissen kimondott függetlenség meg?rizhet?
legyen. Sajnálatos módon a katonai helyzet nem állt
a magyar oldalon. Az 1708 nyarán indított császári
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offenzíva különösebb ellenállás nélkül hódította
vissza az észak-magyarországi területeket, s mikor
a kuruc er?k Trencsénynél végre csatát vállaltak,
a túler? ellenére hatalmas vereséget szenvedtek.
Ismételten bebizonyosodott, hogy a birodalmi
hadsereg tisztjei jóval képzettebbek voltak, mint
a kuruc csapatok generálisai, akik kisebb
portyákban, taktikai ütközetekben képesek voltak
a császáriak fölé kerekedni, de nem rendelkeztek
megfelel? tudással ahhoz, hogy ezeket stratégiai
szinten is képesek legyenek kihasználni. A vereség
hatására nemcsak a talpasok, hanem a tisztek is
dezertálni kezdtek miközben a bányavidékek és
pénzverdék is császári kézre kerültek. Trencsényt?l
kezdve a Rákóczi szabadságharc lassú halódásnak
indult, egyre többen fordultak el a fejedelemt?l és
a még megmaradt követ?it?l. A kimerült és
demoralizált hátország nem volt képes arra, hogy
még egyszer talpraálljon és egy újabb hadjáratot
finanszírozzon. Elmondható tehát, hogy Ónód
valóban a zenitje volt a szabadságharcnak, amely
azonban túl kés?n jött ahhoz, hogy következményeit
kihasználhassák.

?M a g y a r az , a k i n ek f áj T r i a n o n ?
Szabó Barnabás rovat a

Nincs olyan tiszta lelk? magyar ember, kinek
torka ne szorulna el e szó hallatán. A trianoni
békediktátum nem csak egy békeszerz?dés,
hanem mára már egy fogalom. Trianon
a magyarság sorsának megpecsételése, egy
olyan végzetes döntés, amely több millió
magyar emberéletét tette tönkre és ennek
súlyát még ma is, több mint 100 év után is
érezni lehet.
A trianoni békeszerz?dés az I. világháborút
lezáró Párizs környéki békeszerz?dések
egyike, amely a háborúban vesztes országok
és a gy?ztes nagyhatalmak között jött létre.
Az Antant célja az volt, hogy Németországot
és
vele
szövetséges
országokat
meggyengítsék és ezen országok háborús
jóvátételt fizessenek. Ennek értelmében
a vesztes országoktól területeket csatoltak el,
többségében olyan területeket vettek el,
amelyek vitatottak voltak két ország között,
illetve a közelmúltban lettek az országhoz
csatolva.
Ez Magyarország esetében egyáltalán nem
így történt. Ebben a békediktátumban
Magyarország ezeréves határait szabdalták
fel. Ennek következtében Magyarország
elvesztette
területének
kétharmadát,
népességének kétharmadát és mintegy 3,2
millió magyar anyanyelv? személy került az új
határok túloldalára.

A
trianoni
békediktátum
semmilyen
szempontból sem volt igazságos. Bibó István
történész szavaival élve: ?Semmi kétség, hogy
Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az
igazságtalanság olyan természet? volt,
amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni:
a történeti Magyarország területi állományát
az etnikai elv alapján bontották széjjel,
ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet
Magyarország
terhére
nyilvánvalóan
megsértették.?
Zárásként Appony Albert, a magyar küldöttség
vezet?jének szavait idézném: ?Önök most
megásták
Magyarország
sírját,
de
Magyarország ott lesz a temetésén mindazon
országoknak, amelyek most itt megásták
Magyarország sírját."
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Mi, magyar ok

"Magyarország ezerevess állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által
összeforrasztva, és bels? vonzóer?k által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról
holnapra föl nem bonthat." (G. Ferrero, olasz történetíró 1871-1942)

M agy ar
t al ál m án y ok :

R ég i m a g y a r r ec ep t :
Ó B U DA I " SN A P SZ ER " L E V E S

A s z í n es t el ev í z i ó

Hozzávalók:

írt a Vörös Balázs

A színes televízió megalkotójáról, mivel az
Egyesült Államokban dolgozott, sokszor
meg sem említik, hogy magyar volt.
Goldmark Péter Károly 1926-ban készített
egy 2,5 x 3,8 cm-es képerny?vel felszerelt
tévékészüléket, amellyel viszonylag jó
min?ségben sikerült fognia a brit BBC
hírügynökség kísérleti adásait.
1935-t?l
az
amerikai
CBS
televíziótársaságnál
dolgozott,
ahol
hamar
a
kutató-fejleszt?
részleg
f?mérnöke lett. Itt alig három hónap alatt
megoldotta
a
színes
képerny?k
problémáit, az els? színes adásra 1940.
szeptember 4-én került sor.
A II.
világháború
után
Goldmark
tökéletesítette találmányát,
és egész
Észak-Amerikára
kiterjed?
hálózatot
dolgozott ki. Az Egyesült Államokban a
színes készülékek
a '60-as években
terjedtek el. Eközben Goldmark egy ideig
a hangtechnikával foglalkozott, neki
köszönhetjük
a
mikrobarázdás
hanglemezt is.
Összesen
160
szabadalmaztatott.

találmányt

1977-ben autóbalesetben hunyt el.

-

-

Magyar néprajz nyolckötetben (Akadémiai Kiadó,
Budapest 1988-2002)
CúthJános: A magyarságtudat kézikönyve(1999)
Elfeledett magyar receptek (Helló, Vidék , 2021)
Ráth- VéghIstván: Magyar kuriózumok (Budapest,
1955)
Tarján Gábor: Fölnevel?hagyomány (Médiaped.
M?hely, 1995)
Történelmünkhöz magyarul (Solt, 2009)

1 ger ezd

káposzta

fokhagy ma

20 dkg füstölt hús 5 dkg füstölt

1 ek ?r ölt papr ika

szalonna

kömény mag

1 ek ?r ölt

15 dkg sodor t

-

1 ek liszt

csigatészta

-

1/ 2 ek ?r ölt bor s

-

1 sár gar épa

-

petr ezsely em,

-

1 fej vör öshagy ma

kapor , 2

-

1 pohár tejfel ( 2 dl)

babér levél

-

A savany ú káposztát, ha nagy on savany ú,
le kell öblíteni, majd levét?l kiny omkodva
deszkán

apr ór a

kell

vágni. A sár gar épát

vékony szeletekr e vágjuk, a hagy mát apr ó
kockákr a és az olajon üvegesr e pár oljuk.
Ezután hozzáadjuk az apr ó kockár a vágott
füstölt szalonnát, majd állandó kever és mellett
megpör köljük. A
papr ikával
a

t?zr ?l

és

káposztát,

levéve meghintjük

köménny el.
a

sár gar épát,

Beletesszük
a

zúzott

fokhagy mát, a babér levelet, a bor sot, felöntjük
8 bögr e vízzel és lassú t?zön kb. 45 per cig
f?zzük. Ha kell, megsózzuk. A léb?l kivett kb.
bögr ény i

levest

még egy

bögr ény i

vízzel,

a liszttel és a teJföl hár omnegy edével jól
elkever jük ( csomómentesen) , majd a levesbe
visszaöntve

Felhasznált irodalom:

-

40 dkg savany ú

összefor r aljuk.
ev?kanál

állandó
Sós

kever és

vízben,

olajat

mellett

amely hez

öntünk,

egy

kif?zzük

a csigastésztát, ha puha lesz?r jük, meleg vízzel
leöblítjük, majd a levesbe tesszük. A kész levest
csupor ban, for r ón tálaljuk, tetejét az apr ór a
vágott

petr ezsely emmel,

tejfelcseppellel díszítjük.

kapor r al

és

