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A CSENDES TISZTELGÉSTŐL A BÉKEMENETIG –
MEGEMLÉKEZÉS A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

A keleti szomszédunkban zajló háború jelentősen befolyásolta a
Március 15-i megemlékezéseket. A rendezvények itt Budaörsön
már március 14-én megkezdődtek, a helyi Fidesz-KDNP ugyanis
ekkor tartotta koszorúzását a budaörsi Kossuth-szobornál. Másnap
Békemenet, majd a Kossuth-téren a miniszterelnök beszéde zárta az
ünnepi megemlékezéseket.
Hangsúlyozottan csendes, beszédektől
mentes március 15-i megemlékezést tartott
idén a budaörsi Fidesz-KDNP. A szervezők
pusztán annyit kértek minden megjelenttől, hozzon magával egy szál fehér virágot,
ezzel is jelezve kiállását a béke mellett. A
rendezvényre már egy nappal az évforduló
előtt, azaz 14-én délután sor került. Ünnepi
beszédek helyett a himnusz elhangzása után
mindössze egy verses összeállítást hallgattak meg a résztvevők, majd közösen mondtak el egy imát, így fohászkodva a békéért
és az Ukrajnában zajló háború áldozataiért. Ezt követően pedig a helyi szervezetek
megkoszorúzták a Kossuth-szobrot, a résztvevők pedig elhelyezték az emlékműnél a
magukkal hozott, békét szimbolizáló fehér
virágot.
Nem véletlenül került sor a budaörsi polgári oldal megemlékezésére már a Nemzeti
ünnepet megelőző napon. Március 15-én
indult útjára a 9. Békemenet, amelyen a budaörsi jobboldali érzelmű emberek komoly

létszámban képviseltették magukat, akik
a Bem térről Menczer Tamás vezetésével
együtt indultak Pest megye 2 számú választókerületének településeivel.
A szervezők szerint minden eddigi, sikeresnek elkönyvelt Békemenet létszámát is
túlszárnyalta az 500 ezresre becsült tömeg,
amely méltóságteljes nyugalommal, nemzeti zászlókat lobogtatva, egy „No War” feliratú molinó mögött vonult a Margit hídon át,
a Szent István körúton, majd a Bajcsy-Zsi-

linszky út érintésével az Alkotmány utcán
keresztül a Kossuth térre, ahol a kormány
központi ünnepsége, és a miniszterelnök
beszéde várta őket.
Az Ukrajnában zajló háború adta a vezérfonalát Orbán Viktor Kossuth téren elmondott beszédének is. - Komoly dolgokról kell beszélnünk, háborúról és békéről,
a fenyegető veszélyekről – mondta a kormányfő, aki hangsúlyozta a Kárpátok alatt
a magyarok mindig szabadságra és békére
vágytak, de ez nem maradhat puszta óhaj.
A békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség, mert gyenge nép
nem kap békét – tette hozzá. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak ebből
a háborúból ki kell maradnia, éppen ezért
nem küldünk se fegyvert, se katonát Ukrajnába. A kormányfő beszélt az elmúlt 12
évben elért eredményekről, hangsúlyozva,
hogy mindezt időnként igen komoly nemzetközi támadások kereszttüzében kellett
kiharcolni. Az erős Magyarországot építjük
12 éve, ezért támogatjuk a családokat, ezért
hoztunk létre 1 millió új munkahelyet. Ezért
adóztattuk meg a multikat és csökkentettük a rezsit – sorolta a miniszterelnök.
A ránk dobált kövekből lépcsőt építünk
magunknak – tette hozzá. Végre van belevaló külpolitikánk, és mindenki munkához
juthat, aki dolgozni akar. A nyugati világ
legnagyobb kulturális fejlesztései Budapesten történnek, a világ legnagyobb sportrendezvényei egymásnak adják a kilincset
- folytatta a kormányfő. A déli mellett már
a keleti határ biztonságát is fegyverrel kell
garantálniuk a hivatalos szerveknek, most
egyetlen rossz döntés sem fér bele – mondta. “Tizenkilenc nap menetelés vár ránk, és a
végén, április 3-án megvívunk velük. Induljunk hát, és nyerjük meg életünk legfontosabb csatáját!” – hangoztatta Orbán Viktor.
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SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA
„Langyos a Küküllő; vize mint vászon, egy nagy szövőszéken fordul át a gáton.”

Csodálatos gyerekkori nyári fürdőzések. Micsoda élmények: kenderáztatók,
szőnyegmosók, lófürösztő suhancok és
lenszőke, visítozó kendi lányok. Csak az
esti itatásra érkező tehéncsorda vagy a felhőszakadás előszele jelezte, hogy még haza
is kéne érni, áta a hegyen, Balavásárról Szövérdre.
Egy ilyen hazaúton a balavásári szőlődombon ítéletidő elől bekérezkedtünk a
szőlőt őrző pásztor kunyhójába. Csak sokkal később fogtam fel, micsoda história, milyen aranyfonal fonódott akkor és ott körénk. – No, gyertek benébb Bendegúznak
vérei, szemelgessetek a Csaba gyöngyéből
– biztatott Albi bá, s már fonni is kezdte az
aranyfonalat.
„Csaba királyfi elhozta ide Erdélybe a
megmaradt hunokat, megtanította őket szőlőt kapálni, földet művelni, állatot tenyészteni és békésen, egy helyben élni. A mai
napig megvédi népét, ha ellenség támadja.
Fényességet szikrázik lovának patkója a Hadak útján, fényesség támad, ahol a székely
vitézek megjelennek, rendet csinálnak, s
már fent vágtatnak újra az égen. Kisgóbék,
ezért nem szabad féljetek még a villámlástól
sem!” – Erre nagyot dörrent az ég.
„Ágyúhang! Na ki tudta az ágyú titkát?
Gábor Áron, bizony, hogy ő. Negyvennyol-

cat ne hagyjátok! Hegyezzétek fületek, mert
amiről most mesélek, azt a történelemkönyveitekbe nem írták bele. Itt a balavásári
hegyen a szabadságharc leverése után még
izzott a parázs a hamu alatt. Újra szervezni
kezdték Kossuth apánk levelei szerint az önkényuralom megdöntését. Horváth Károly
szőlejében találkoztak, ő volt Háromszék
főparancsnoka. De itt járt a nagy kardvívó
bajnok Gállfy Mihály, Udvarhelyszék főparancsnoka és Török János, a „mű” vezérünk,
Marosszék főparancsnoka. Török uram a
Marosvásárhelyi Református Kollégium
vallás- és földrajztanára volt, századosként
szolgált Bem apónál.
Ők a mi vértanúink, a városban (Marosvásárhely) végezték ki őket 1854. március
10-én. Bátorságból és hűségből is példát mutattak. Vallatásuk egyikén Horváth Károly,
mikor az osztrák kihallgató árulásra akarta
bírni, a szemébe vágta: »a becsületes székely
népet a német nem fogja megtanítani soha
talpnyalásra, szolgalelkűségre.« Nem volt
kegyelem, halálra ítélték őket. Nagyszámú
fegyveres kísérettel vezették őket a vesztőhelyre, a Postarétre. Részvét és tiltakozás
volt az egész városban, minden ablakra fehér szalagot tűztek. A kollégiumi diákságot
és tanárokat nem engedték ki a vesztőhelyre. A tetemeket a bitófákról csak estefelé

távolították el, közös sírt ástak nekik, gyékényt terítettek rájuk és úgy húzták rájuk a
földet.”
Ekkor a mestergerendáról egy fadarabkát
vett le – ez az akasztófából való, sokan vittek belőle, apám is, így őrizte a kivégzettek
emlékét…
Amikor a tavasz első virágai megjelentek,
ismeretlen kezek virágokkal hintették be a
vértanúk közös sírját. A virághozókat az őrzés ellenére sosem kapták el, és ha szétszórták a csendőrök a virágokat, azok másnap
ismét ellepték a sírokat.
Na, de már az eső is csendesedett, későre
jár, eregéljetek túl a hegyen. Bizonyára vár
nanótok, ők az igazi értékes csipkéi az Úr
Jézusnak.
A pitvarban még halkan eldúdolta az
„Esik eső karikára” kezdetű nótát, és azzal a
képzelőerőnkre bízta a többit. Azt később
tudtam meg, hogy a Postaréten obeliszk
hirdeti a vértanúk emlékét. Túlélte a román
világ szobordöntögető barbárságait és emlékeztet arra, hogy a szabadságról soha nem
szabad lemondani. Idén tizedik éve, hogy a
Székely szabadság napját március tizedikén
ünnepelhetjük, immár az egész világon, ahol
székelyek élnek, így Budaörsön is.
Bár most zaklatott a lélek, de a felelősség
hangja (összhangja), hogy hitünk és szabadságszeretetünk nagy nemzeti erő lehet ma,
amikor egy megújítandó Európában megújult magyarságot kell teremteni.
Békesség Istentől!
SzA
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BAJBAN ISMERSZIK MEG A HAZAÁRULÓ –
UTOLSÓ ESÉLYÉT JÁTSZOTTA EL A MAGYAR BALOLDAL

Hihetetlen heteket élt át Európa és az egész világ,
hiszen február 24-én kitört az orosz–ukrán háború, mely azóta napról napra egyre több áldozatot
követel. A délszláv háború óta ilyen súlyos konfliktus nem alakult ki hazánk környezetében, és ismét
aktualitása lett a régi nagy igazságnak, miszerint a
nehéz idők erős embereket szülnek.
A magyar nemzetnek most erős embere és erős emberei vannak, akik nem hagyják, hogy ebben a borzasztó vérzivatarban
tajtékként porladjunk szét a sziklán rossz döntéseket követően,
de sajnos van ellenpont is. Hiszen ugyan a veszély itt kopogtat
az ajtónkon, félnünk azonban nem csupán a külső fenyegetéstől kell, a Gyurcsány vezette ellenzék hazánkban is elképesztő
ámokfutásba kezdett. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy nem ők
vannak hatalmon.
Most, nem sokkal az országgyűlési választások előtt első kézből tapasztalhatjuk, hogy az erősek mellett a gyenge emberek is
itt vannak köztünk, akik gőgjükben, tudatlanságukban és ros�szindulattal telve, saját nemzetüket löknék a gödör mélyére. A
Gyurcsányok, Cseh Katalinok, Szél Bernadettek és Márki-Zay
Péterek klánja most mutatja meg igazán, hogy a baloldal hogyan
mar bele saját nemzetének testébe csak azért, hogy jó pontot
szerezzen külföldi tartótisztjeinél. Most látszik igazán a lelketlenség, a szép szavak mögötti üresség és a morális csőd.
A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter ma már
gyáván és teljesen fölöslegesen tagadja, hogy fegyvert, sőt katonát akart küldeni Ukrajnába, a tények azonban rögvest megcáfolják minden hazug szavát. Hihetetlen, de a televízió és az
internet korában Márki-Zay képes arra, hogy simán hazudjon
egyértelmű tényekről, és semmissé próbálja tenni a nagy nyilvánosság előtt elhangzott és rögzített mondatait, melyben gon-

dolkodás nélkül ígért meg mindent, amit csak kérnének tőle lelketlen megbízói. A saját választóit nézi teljesen hülyének az, aki
ilyen értelmetlenül hazudik, ahelyett, hogy beismerné hibáját és
elnézést kérne.
A baloldal váteszének ez azonban eszébe sem jut, hiszen
Márki-Zay eljutott odáig, hogy két óránként kiírja a közösségi oldalára, hogy Orbán Viktor akar katonákat küldeni Ukrajnába, nem ő. Az óvodában magasabb a színvonal, a gyermekek
ártatlanságát azonban méltatlan a vásárhelyi guru keserű csapkodásához és cséphadarásához hasonlítani. Micsoda államférfi,
micsoda gerinces gondolkodó, nem igaz? Tökéletesen illik a baloldal szemétdombjának tetejére, ahol az ostobaságot magabiztossággal igyekeznek palástolni, a saját maguk által terjesztett
hazugságot pedig kommunista szokás szerint az ellenfél szájába
igyekeznek adni magasba tartott kézzel, ártatlanságot mímelve,
másokra mutogatva.
Az utóbbi hetek azonban nem csak Márki-Zay Pétert leplezték le végleg, hanem a teljes baloldali ellenzéket, akik ismét nem
a saját nemzetük érdekeit nézték, hanem kicsinyes és kisstílű
módon csupán személyes előmenetelüket, ahol nem a biztonság
és a béke lebegett a szemük előtt, hanem egyszerűen a megfelelés vágya. Mégis, időnként – még ha véletlenül is – kibukik az
igazság a baloldalból, hiszen Kunhalmi Ágnes is elismerte, hogy
Orbán Viktor helyesen cselekedett, ők sem tettek volna másként a miniszterelnök helyében.
Akkor miért van szükség a megosztásra, a gyűlöletre ebben a
helyzetben, miért ragaszkodnak a hergeléseikhez? Hiszen itt a
háború a szomszédunkban, a kárpátaljai magyarok biztonsága
és élete a mi kezünkben is van. Hol van a nemzeti minimum,
hol van a felelős magyar ellenzék, aki a végveszélyben félre
tudja tenni kicsinyes rosszakaratát? Láthatóan sehol, hiszen a
megosztás, hergelés és a hazugság ideje sajnos a Gyurcsányok és
Márki-Zay Péterek életében ilyenkor teljesedik ki, még akkor is,
ha minden gondolkodó magyar embert hányinger kerülget az
önsorsrontó baloldal szánalmas praktikáinak láttán. Pedig még
nincs késő, ezt mindenkinek éreznie és látnia kell április 3-án,
hiszen csak rajtunk múlik országunk és nemzetünk biztonsága,
jövője. Legyen helyén az eszünk és a szívünk, soha többé baloldalt!
Szabó Gergő, a PestiSrácok munkatársa

Arany Agancs Polgári Havilap
Felelős kiadó: Aranyagancs Alapítvány
2040 Budaörs, Víg köz 4/D
ISSN 2786-250X
A kuratórium elnöke: Szilágyi András
Főszerkesztő: Fejes Lajos
fejes.lajos@aranyagancs.hu
aranyagancs.hu
Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén

A R A N Y AG A N C S

GENIUS LOCI

2022. MÁRCIUS
#03 6 OLDAL

KELETEN A HELYZET – UKRAJNAI
MENEKÜLTEK BUDAÖRSÖN IS
Az ukrajnai háború kitörése óta
eltelt mintegy egy hónap alatt,
több mint félmillió ember érkezett a háború sújtotta Ukrajnából
Magyarországra. A budapesti
kabinet többször is hangsúlyozta, minden hazánkba menekülőn
igyekeznek segíteni, legyen az
kárpátaljai magyar, vagy ukrán
nemzetiségű. Most Magyarország az első biztonságos országa a menekülők útvonalán, ez
azonban nem így volt 2015-ben
a migrációs válság idején, amikor a hatodik-hetedik országon is
átkelve érkeztek az Európai Unió
területére a gazdasági menedéket kérők. Most ebben is példát
mutatunk Európának, és látszik,
hogy rendkívüli összefogás van
a háború elől menekülők megsegítésében. Túlzás nélkül mondhatjuk, egy ország mozdult meg,
hogy segítsen, és ebből részt vállalnak budaörsiek is.
Budaörs, Olympos panzió, 2022. március utolsó hetei. A Szidiropulosz család
barátságos birodalma szinte a háború kitörésének kezdete óta igyekszik segíteni
az Ukrajnából érkezett menekülteket.
– Először a Budaörsön dolgozó, általunk ismert kárpátaljai férfiak családjai
érkeztek hozzánk – meséli Szidiropulosz
Edit. – Aztán ezek a családok adták tovább a hírt, hogy nálunk el lehet tölteni
egy-két éjszakát, így a későbbiekben már
nemcsak kárpátaljai magyarok jöttek,
hanem az Ukrajna nyugati részéből, már
konkrétan a háború elől menekülő ukrán
nemzetiségűek is. A számuk folyamatosan változott, volt olyan, amikor csak ket-
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úgy, hogy korábban szinte egyikőjük sem
vezetett. Négy napon keresztül utaztak
kocsival Moldován, majd Románián át.
Rendkívül eltökéltek voltak, azt mondták,
nem érdeklik őket a nehézségek, az úton
esetleg rájuk váró veszélyek, ők bizony
Ausztria felé tartanak.
Edit és Natasa beszámolója alapján
ugyanakkor az utóbbi napokban mintha kevesebben érkeztek volna hozzájuk.
Szerintük ennek az lehet az oka, hogy a
háború okozta pánik, zűrzavaros helyzet
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kicsit csitulni látszik. Először senki sem
tudta, mi lesz, mivel senki sem élt még át
ilyen háborús helyzetet, éppen ezért rengetegen indultak útnak. Most azonban az
úgymond hátországban, tehát ahol nincs
háború, rendezni kezdték a viszonyokat a
hatóságok. Így sokan már nem is indulnak
útnak, vagy az országon belül maradnak,
a háború sújtotta területekről az országon
nyugati felébe, például Kárpátaljára menekülnek. Ungváron például most már rengeteg a menekült – emlékeztet Natasa.

A budapesti BOK csarnokban alakított ki központi tranzitszállást az Ukrajnából érkező menekültek számára a
magyar kormány. Közleményük szerint felkészültek a jelenleginél is nagyobb menekülthullám kezelésére, ezért a
Keleti pályaudvar szomszédságában újabb nagy méretű
tranzitváró megnyitásáról döntöttek, amelyben többek
között olyan térítésmentes szolgáltatásokat biztosítanak, mint a meleg váróhelyiség, tolmácsszolgáltatás, baba-mama és gyereksarok, illemhelyek, orvosi ellátás, telefontöltési lehetőség, internetelérés. Az elhelyezést igénylő
személyek részére a szállás szervezésében is segítséget
nyújtanak, valamint menedékes státussal, tartózkodási
engedéllyel kapcsolatos idegenrendészeti ügyintézésre is
lesz lehetőség. A csarnokban helyet kapnak a segélyszervezetek munkatársai is, akik az étel-italból, tisztálkodó
szerekből, pelenkából álló adományokat adják át a rászorulók részére.

ten-hárman voltak, de akadt néhány nap,
amikor tízen laktak itt nálunk.
A beszélgetésünkbe bekapcsolódik Edit
asszony Ungváron élő, ukrán nemzetiségű barátnője is. Natasa remekül beszél
magyarul, így az utóbbi napokban tolmácsként nagy segítséget nyújtott az ide
érkező menekülteknek. – Három nappal
a háború kitörése után érkeztem a gyerekeimmel együtt, ők azonban tovább
utaztak Belgiumba, ahol az unokám él.
Én úgy döntöttem, egyelőre itt maradok,
próbálok segíteni, amiben tudok Editéknek, illetve az ide érkezőknek.
Beszélgetőpartnereim elmondása szerint
elsősorban nők és gyermekek jöttek hoz-

zájuk, miután a katonaköteles korú férfiakat, mint ismert, kevésbé engedik ki az
országból az ukrán hatóságok. A panzióba
főként olyanok érkeznek, akik célirányosan Nyugat-Európa valamelyik országába
tartanak. Nekik kifejezetten hasznos egy
ilyen hely itt Budapest nyugati kapujában,
ahol egy-két éjszakát el tudnak tölteni,
mielőtt tovább indulnak.
– Az érkezők között vannak tehetősebbek, de vannak nagyon szegények is. Az
utóbbi napokban rengeteg nehéz sorsú
embert ismertünk meg, egy nap legalább
egyszer mindig sírtunk – teszi hozzá Edit.
Példaként két hölgyet említ, akik Kijevből
érkeztek két gyerekkel, mégpedig kocsival

Szidiropulosz Edit szerint ugyanakkor
rengeteg segítséget kaptak a budaörsi cégektől, magánemberektől. Sokan ajánlottak fel élelmiszert, ruhát, sőt pénzt is. Volt
olyan is, hogy egy budaörsi család főzött
a náluk lakó ukrajnai családoknak. Sokan
pedig a Facebookon működő budaörsi csoportban ajánlják fel segítségüket. Az, hogy
szinte az egész ország megmozdult, hogy
segítsen, arra mi itt Budaörsön ékes bizonyítékot kaptunk – zárja szavait Edit.
- fela -

A felajánlásokat a 1357-es nemzeti adományvonalra és
annak számlaszámára (11711711-22222222) lehet elküldeni.
Az adományvonal hívásával, 500 forinttal lehet támogatni a rászorulókat

Mintegy két kisbusznyi adományt gyűjtött össze a Fidesz-KDNP budaörsi szervezete az ukrajnai menekültek számára.
A ruházati cikkekből, használati tárgyakból és tartós élelmiszerből álló szállítmány a Budapesti úton lévő úgynevezett
Faházból kelt útra, a cél pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai ellátó központja volt. A szervezet innen
nemcsak a Magyarországra érkezett menekülteket igyekszik segíteni, hanem a Hungary Helps program támogatásával a
Kárpátalján maradt rászoruló emberek részére is támogatást nyújt.
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Siklós Endre, a Művészet
a Nemzetért Alapítvány
elnökének az Ukrajnában zajló
eseményekkel kapcsolatos
gondolatai:
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ÖKUMENIKUS AJÁNDÉK A SZŐLŐSGAZDA HÁZÁNAK

Aki eldobja fegyverét…
2022. február 24-én Oroszország
megtámadta Ukrajnát
Aki eldobja fegyverét
mert megbánta
gondolatban elkövetett tettét
a földön s az égben
feloldozást nyer vétkéért!

AKIRŐL, AKIÉRT
SZÓLNOM KELL!
(1. rész)

Gábor Emese szobrász, költő, meseíró,
könyv illusztrátor, valamint a Táltos
Könyvkiadó megálmodója és létrehozója.
Sokan mondják, könnyű az írás, csak papír és toll kell hozzá, s ha megfelelő időt
biztosítunk rá, kész is a mű! Aki ír verseket, az tudja, hogy ez az állítás nem igaz. A
Jóisten nem mindenki kezébe adott írótollat. S ha valaki ehhez megkapta támogató
Kegyelmét, komoly terhet, felelősséget,
keresztet adott hozzá, ugyanakkor a gondolat, szív, lélek szólásjogát, a tiszta hang,
s a szó erejének adományát.
„Gyorsuló idő” verses kötetének címlapjáról a költőnő fényképe tekint az olvasóra:
evangéliumi tisztaságú arc - üzenete van!
Ahogy kinyitom a könyvet, fény zuhog
rám, gyöngéd lélek-fuvallat érint meg …
szavainak harmatában fürösztöm magam
… érzem, már más vagyok!
Idő és tér: behatárolt életterünk. A művészek, írók, költők nap mint nap feszegetik életük, életünk égi tájait, keresik az
égre nyíló ablakot. A költőnő e behatároltságunkról némi megközelítéssel Most
című versében ezt írja:

Múlt és jövő most kezet fog.
Most óvnak, most intenek
(…)
mostban élsz és mostban halsz.
(…)
A múlt emel fel az égig,
int a jövő. S pillanat:
Most a két idő kezet fog:
a pillanat néked marad. /részletek/
Isten és ember, ember és ember között
tisztelet és szeretet kapocs van.
A szerelem józansága és „őrülete” őt sem
kerüli el.
S ha tárt karomba egyszer hazaszállnál,
csak Néked mondanék mesét …
S ha csillagokhoz mégis visszavágynál,
siratnálak,
mint hű madár
az eltűnt kedvesét. /Hű madarak – részlet/
A természetről bájjal, bensőséges viszonyt
érzékeltető rímes szavakkal dalol:
(…)
Ha hűs szélben sóhajt a fa,
s könnyet sír az ég harmata,
a kismadár lelkének is
szomorú-szépen száll dala.
/A fa és a kismadár - részlet/
(folytatjuk)


Kiálts ember, kiálts!
de úgy, hogy a gonosz
ha végig megy
a maga választotta úton
zsigereiben érezze
a poklot nem kerülheti el!
Kiálts, ember, kiálts
de úgy, hogy hangod
milliónyi „szentferenci”
testvérhanggal egyesülve
a józan értelmet erősítse!
Kiálts, ember, kiálts
Jézus apostolaként
adj tiszta fényt magadból
erős lélek-várat építs
szavaid igazából
az arra rászorulóknak
a hatalomért élőknek
a hatalomért mindent elkövetőknek
Tarts ki, ember
a végsőkig tarts ki
s ha bírod még erővel
mondd, mondd a Miatyánkot
„szabadíts meg a gonosztól…”
izzítsd, lobbantsd fel magadban
és mások védelmében
az Igei Lángot!
Siklós Endre

Siklós Endre

Összesen tíz szőlőtőkét ajándékozott az ökumenikus összefogás jegyében a budaörsi református közösségnek F. Medgyesi Péter és Luntz
Péter, az ünnepélyes ültetésre pedig 2022. március 20-án vasárnap,
a délelőtti istentiszteletet követően került sor a református templom
kertjében.
Két évvel ezelőtt, az egyik ökumenikus imaheti alkalom után, a római katolikus templom előtt került szóba, hogy a budaörsi
református gyülekezet központi vezérigéje János evangéliumának 15. fejezetének
vonatkozó passzusai köré fonódik, amely
közül az alábbi az új református templom
központi falán is helyet kapott: „Én vagyok
az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda… Ti a szőlővesszők”, ezért kapta az épület a „Szőlősgazda Háza” elnevezést. Ekkor
hangzott el egy felajánlás F. Medgyesi Péter
részéről szőlőtövek ajándékozásáról, amit
időközben Luntz Péter személyében egy
újabb követett, így 2022. március 20-án vasárnap, a délelőtti istentiszteletet követően
sor került összesen tíz szőlőtő elültetésére a
református templom kertjében.
Petőné Püski Ilona lelkész asszony az igehirdetésben Jézusról, mint örökké termő
tőről, valamint az Örök Élet forrásáról beszélt, valamint hozzátette, hogy ez a szőlőtő
azért ültettetett, hogy minket befogadjon,

nekünk életet adjon. „Jézusban maradni
jelenti a gyümölcstermés valóságát is. Következményeket, látható jeleket. Fontos
leszögezni, hogy a gyümölcstermés: nem
elvárt teljesítmény, hanem az élet jele! A
gyümölcs nem mások véleménye rólunk!
Nem teljesítmény, amit reklámozok, hanem egyszerűen történik, ha Jézusban vagy!
Fogalmad sincs gyakran, hogyan, csak lesz.
Amit nem is látunk sokszor. Ez nem jelenti az ember cselekvésének, tervezésének, a
szolgálatnak relativizálását, sokkal inkább
azt, hogy ez történik, ha Jézusban maradsz!
Azt, hogy Benne vagyok-e igazán, csak Ő
tudja! De a gyümölcsök megjelennek és ez
nyilvános!” – hangzott el az istentisztelet
során.
Luntz Péter fideszes képviselő-jelölt
édesapja, a neves szőlőnemesítő Dr. Luntz
Ottokár szellemi hagyatékát felidézve négy
tőkét ajándékozott a gyülekezetnek, amelyek a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetből származnak, és amelyeket édesapja

nemesített. A kékoportó és kékfrankos
egyaránt megfelel a modern kor követelményeinek, tehát rezisztensek, ami annyit jelent, hogy nem szükséges permetezni őket,
bírják a mostani klímát, tehát „idevalóak”
– ahogy fogalmazott. „Az alapkőletételnél
én is részt vettem képviselő-jelöltként és
láttam az épület terveit, úgyhogy mint szőlész-borász családból származó embernek,
eszembe jutott, hogy az édesapám, tehát
egy budaörsi polgár által nemesített szőlő
kerüljön ide” – nyilatkozta Luntz Péter.
F. Medgyesi Péter, a budaörsi MDF egykori alapítója összesen hat tőkét ajándékozott az egybegyűlteknek, amelyek közül
kettő csiri-csuri szőlő, egy ősi budaörsi fajta, a gyülekezet hölgy tagjainak kedvezve
pedig augusztusi muskotályokat ültetett.
„Ebben a széttagolt világban élünk, ahol nagyon fontos az összetartozás, és a szőlőtőke
összeköt bennünket, hiszen általa a közösség teremtő erejét a magunk képére tudjuk
formálni. Az igazi írástudó az, aki a jelekből
tud olvasni, és ezeket a szőlőcsemetéket mi
jelnek tekintjük, hiszen a szőlőtő és szőlővessző kapcsolata elválaszthatatlan, és ez a
közösségek között is egy összetartó kapocs
lehet” – hangsúlyozta F. Medgyesi Péter.
A szőlőtőkék ültetését nagy örömmel fogadták a református gyülekezet tagjai, majd
az ünnepi eseményt követően egy kötetlen,
kellemes hangulatú fogadásra invitálták a
jelenlévőket.
– boro –
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LELKI EGÉSZSÉGÜNK
MEGŐRZÉSE NEHÉZ IDŐKBEN

 Két év után ismét „Görög-német ritmusok és ízek” – Tizedik alkalommal rendezték meg a budaörsi német és görög
kisebbségi szervezetek közös tavaszköszöntő zenés találkozóját. A helyszín ezúttal
nem a megszokott Templom tér volt, hanem a Heimatmuseum udvara. A rendezvényen fellépett a Palio Buzuki és a Szomori
fiúk zenekar, a Beloiannisz táncegyüttes,
valamint a Wunderkäfer – Csodabogarak
tánccsoport. A zenés találkozót a házigazdákat képviselő Boros György német,
Agárdi Bendegúz Szpírosz, görög önkormányzati elnök és Ötvös Csaba József, a
Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának lelkésze mellett
Menczer Tamás államtitkár, a helyi választókörzet Fidesz-KDNP-s országgyűlési
képviselő-jelöltje nyitotta meg.

Az elmúlt 2 év megviselte az embereket. A világjárvány alapjaiban rengette meg biztonságérzetünket, átírta megszokott életvitelünket, globálisan
rontott az emberiség mentális egészségén. Új szokások kialakítására, megszokására kényszerítette a társadalmat, miközben a napi rutin teljesen
felborult, társadalmi-családi-baráti elszigeteltséget szenvedtünk el. Az elmúlt napokban az ukrán-orosz háborús helyzet eseményei rázzák meg
a médiát fogyasztókat, nagyon hasonló reakciókat kiváltva, mint amit a koronavírus járvány hírei
okoztak.
Mit tehetünk, ha szeretnénk lelkileg jól lenni? Néhány gondolat,
tanács univerzális és korszaktól független, míg vannak olyanok
is, melyek kimondottan az elmúlt pár hét, év fényében lesznek
fontosak számunkra. Vegyük sorra ezeket!
Lelki egészségünket általánosan meghatározza gondolataink,
érzéseink, viselkedésünk kölcsönhatása. Érzelemszabályozás, tudatosság szempontjából nem állunk túl jól, ezen a területen bőven
van még mit fejlődnünk. Érdemes megfigyelnünk, mely gondolataink hatására lesznek pozitív vagy negatív érzéseink, illetve,
hogy ezek a gondolatok és érzések milyen viselkedésekhez vezetnek: segítenek megélni, feldolgozni, csillapítani az adott érzelmet,
vagy rontanak a helyzeten, egészségünkön. A negatív érzéseket
(düh, szorongás, félelem, ijedtség stb.) nem szabad pánikszerűen kerülni, érdemes tenni azért, hogy az egyén számára előnyös
megoldások szülessenek ezen érzések megélésére, csökkentésére
vagy másokkal való megosztására. Így például nem mindegy, hogy
stressz, szorongás, feszültség hatására káros szokásokhoz fordulunk (pl. fokozott dohányzás, megnövekedett alkoholfogyasztás),
vagy testünk-lelkünk számára építőbb módon például mozgással,
sportolással vezetjük le rossz érzéseinket, és fokozzuk szubjektív
jóllétünket.
Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány egyénre szabható, a
jelenlegi helyzetben hasznosítható, praktikus tanácsot, amelyek
segítenek átgondolni, mit tehetünk lelki stabilitásunkért:
• fontos tudatosítanunk, hogy teljesen természetes félni, szorongani, mert sok faktor, részlet nincs a kontrollunk alatt
• a hozzánk közel álló barátokkal, családtagokkal beszélgessünk félelmeinkről, gondolatainkról (társas támasz)
• próbáljuk meg a hírek fogyasztását maximum napi 30 percre
korlátozni, ami segít a szorongás idejét is limitálni, ezáltal
tudatosan akkor foglalkozunk vele, amikor szeretnénk, és
nem állandóan
• ha lehet, kisgyerekek előtt ne nézzünk híradót, ne az ő jelenlétükben beszéljék meg a felnőtt családtagok az ezzel kapcsolatos félelmeiket

• kamasz gyerekekkel beszélgessünk az őket foglalkoztató kérdésekről, ügyelve arra, hogy ne árasszuk el túl sok részlet ismertetésével
• a hétvégékbe csempésszünk töltődést jelentő pillanatokat,
programokat (pl.: kirándulás, a természeti környezet nagyon
jó hatással van a hangulatra, csökkenti a szorongást)
• napi fél óra séta segíthet átszellőztetni a fejünket, oxigénnel,
energiával tölti fel testünket, ne fetrengjünk egész nap otthon, a mozgáshiány fokozza a negatív érzelmeket, a félelmeken való rágódást
• tudatosan irányítva figyelmünket, vegyük észre az apróságokat, az élet szépségeit, szerencsére jön a tavasz, ami sok lehetőséget kínál erre
Ne féljünk pszichológusi segítséget kérni, jelen helyzetben egy
pár alkalmas tanácsadási folyamat jelentősen segíthet stabilizálni a lelkiállapotunkat, és konkrét személyre szabott tanácsokkal,
technikákkal felvértezve térhetünk vissza mindennapjaink kihívásaihoz.
Kiss-Nemes Veronika,
sport szakpszichológus, család- és párterapeuta
www.pszichologus.me
Facebook: Pszichosarok
Instagram @sport_pszichosarok

 Április 3-án választás és népszavazás.
Április első vasárnapján, reggel 6 órától este 19 óráig adhatjuk le szavazatunkat az ország�gyűlési választásokon. Ezen a napon 106 választókörzetben dől el, ki lesz az adott térség
országgyűlési képviselője, illetve a választáson induló pártokra, vagy nemzetiségi listára is
szavazhatunk.. Ennek eredményeképp alakul ki az újonnan létrejövő parlament összetétele,
s derül ki, kormányfőként ki vezetheti Magyarországot az elkövetkezendő években. A Pest
megyei 2. számú választókörzet egyéni indulói:
•
Menczer Tamás - Fidesz-KDNP
•
Jakab Edina - MKKP
•
Kerekes Erzsébet - Normális Párt
•
Szél Bernadett - DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd
•
Bogó Dániel László - MEMO
•
György József - Mi Hazánk
A magyar parlamenti demokrácia történetében először ugyanakkor az országgyűlési választás napján egy népszavazásra sor kerül, az úgynevezett gyermekvédelmi referendumra,
amelyen a következő kérdésekben nyilváníthatjuk ki akaratunkat.
•
•
•
•

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?


Elfogadták Budaörs 2022-es költségvetését – A város költségvetése stabil, de a kormányzati elvonások miatt
a tartalékaink felélésére kényszerülünk
– jelentette ki Wittinghoff Tamás polgármester, a büdzséről döntő rendkívüli képviselő-testületi ülésen. A fő számok szerint
a mintegy 15 milliárdos bevétel mellett 21
milliárd forintos kiadással számol a költségvetés, amelyet a korábban fejlesztésekre félretett pénzből kíván finanszírozni
a város. A helyi ellenzék szerint a számok,
így például az iparűzési adóbevételek jelentős emelkedése azt mutatják, hogy az
országot jellemző gazdasági növekedés
itt is lecsapódik. Czuczor Gergely, a helyi
Fidesz elnöke ugyanakkor meglehetősen
pazarlónak nevezte, hogy az önkormányzat mintegy 5,7 milliárd forintot költ a saját
működésére.

 Tűzgyújtási tilalom Pest megyében is!
– Március 5-étől Budaörsön és környékén
is tilos szabadtéren tüzet gyújtani. A témában kiadott közlemény hangsúlyozza,
a szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen
a jó időben egyre többen választanak
szabadtéri programokat vagy kezdik meg
a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban
keletkezett tüzek 99 százalékát emberek
okozzák.
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DÉDSZÜLEINK EBBEN ÜNNEPELTEK –
BABAKIÁLLÍTÁS A BUDAÖRSI HEIMATMUSEUMBAN

Mária-lányok – valamikor egy-egy falu legnagyobb tiszteletnek örvendő tagjai voltak, hiszen
csak makulátlan hírű és erkölcsű, vallásos, imádságos lányok kerülhettek soraikba. Feladatuk volt,
hogy a körmeneten ők vigyék a vállukon a Hordozó Mária szobrát. A legények nagyra becsülték a
Mária-lányokat, és kitüntetésnek számított, ha udvarolhattak nekik. A Mária-lányok válogathattak a
legényekben. Mindez a külsőségekben is megmutatkozott, hiszen pompázatos, egy-egy tájegység
népviseletének jeleit magán hordó ruhákat viseltek. S hogy e csodás ruhaköltemények ne ves�szenek a feledés homályába, arra tesz kísérletet
Bese Gergő atya, aki több mint 20 éve gyűjti a
Mária-lányok ruháiba öltöztetett babákat.
A most már több mint száz babát felvonultató gyűjtemény jelenleg
Gödöllőn, a Királyi Kastélyban látható. Egy része azonban, mintegy húsz baba néhány hetes vendégség erejéig ide Budaörsre, a Heimatmuseum kiállítótermébe került. A tárlat hivatalos megnyitójára március 21-én este került sor.
Mielőtt bárki valamiféle „genderőrületettel” megvádolna, hogy
babákat gyűjtögetek, szeretném leszögezni, szó sincs erről – mondja nevetve Bese Gergő a babagyűjtés motivációit firtató kérdésre.
Mégis, akkor hogyan jött az ötlet?

Az egész nagyjából 20-22 évvel ezelőtt kezdődött a szülőhelyemen,
Máriabesnyőn. Akkoriban egy nagyon agilis plébános, Nagy László

Tamás atya tevékenykedett ott, aki a népi vallásosság emlékeiből
egy nagyon szép Mária-múzeumot rendezett be. Fényképeket, kegytárgyakat gyűjtött a világ minden pontjáról, hogy bemutassa a
Máriabesnyőre elzarándokolóknak, milyen gyönyörű és színes a
mi vallásunk. E kiállítás része volt az is, hogy a környékről, azaz
a Galgamentéről érkezők hoztak magukkal egy-egy Máriás-babát,
bemutatva azt, hogy náluk hogyan néztek ki ezek a lányok, amikor
elindultak a körmenetre. Így a gyűjteménybe került körülbelül öt,
gyönyörű Máriás-lány ruhába öltöztetett baba.
Aztán 2000-ben, a jubileumi Szent Évben rengeteg zarándok érkezett Máriabesnyőre, és ekkor mondta nekem Tamás atya, hogy
milyen jó lenne, ha megkérném ezeket a zarándokokat, hogy ha
tudják, gyarapítsák tovább a múzeumunk gyűjteményét ilyen babákkal. Sőt, esetleg az se lenne rossz, ha még babákat is adnál hozzá
nekik – tette hozzá. Én pedig ezt meg is oldottam, egy közelünkben
működő babagyárban alaposan bevásároltam és szétosztottam az
érintettek között.
Röviddel később azonban Nagy László Tamás sajnos rendkívül
fiatalon, alig 45 évesen elhunyt és a helyére egy másik plébános
került, aki felszámolta a múzeumot. Igen ám, de jött a búcsú, és
érkeztek a felkért zarándokok a kezükben a Máriás-babát, mint
egy oltáriszentséget tartva. Az új plébános csak rájuk nézett és
azt mondta nekem, csinálj velük azt, amit akarsz! Én pedig úgy
döntöttem, hogy Nagy László Tamás atya tiszteletére megtartom
ezeket a babákat, sőt, amikor már egyre jobban foglalkoztatott a
néprajz, tudatosan kezdtem el gyűjtögetni ezeket, felkérve egy-egy
falu idősebb, hozzáértő asszonyát, hogy készítse el a településére
jellemző ruhába felöltöztetett babát. A gyűjtemény felbecsülhetetlen értékét is ez adja, hogy a babakészítők 90 százaléka már nem
él, helyettük pedig gyakorlatilag senki sincs, aki ezt hitelesen meg
tudná csinálni.
Pontosan hány darab babából áll a jelenlegi gyűjtemény?

Összesen 105 darab, túlnyomórészt különböző magyar népviseletbe
öltöztetett babából, de megtalálható közöttük tót, sőt sváb népviseletű Máriás-lány is. A gyűjtés egy ideig elég jó tempóban haladt,
de sajnos tulajdonképpen az összes babát gyártó cég megszűnt,
így egy idő után gyakorlatilag kénytelen voltam leállni. Amikor a
Götz-babagyár is bezárt, az utolsó Götz-babákat én vettem meg,
utána azonban már szinte lehetetlen volt beszerezni. Volt egy kiállításom 2003-ban Gödöllőn, majd 2013-ban Kiskunfélegyházán,
utána azonban a babák bezsákolva egy garázsban „pihentek” éveken
keresztül. Néhány éve azonban az agrártárca egyik hungarikum-pályázatán sikerült némi támogatást nyernem, így létre tudtam hozni a gödöllői kastélyban egy kiállítást, amelynek egy része látható
itt Budaörsön is. És örömmel jelenthetem be, hogy innen a babák
Hévízgyörkre költöznek, ahol a helyi polgármester jóvoltából egy
állandó tárlatot kap majd a gyűjtemény. Nem a garázsbeli zsákokba
kerülnek tehát szerencsére vissza, hanem az értéküknek megfelelően egy szép helyre.
(A kiállítás a tervek szerint április végéig látható a budaörsi Heimatmuseumban.)
-fela-

