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A koronavírus-járvány alaposan felforgatta mindennapjainkat. Egy éve élünk korlátozások között a pandémia miatt.
A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk. A COVID-19 koronavírus világjárvány
elleni védekezés meghatározó része, hazánk lakosságának a koronavírus elleni védőoltással történő minél nagyobb
arányú beoltottsága, amely elősegíti a koronavírus terjedésének megfékezését, és a veszélyhelyzet miatt
korlátozások idővel történő mérséklését, feloldását. Településünkön (tudomásom szerint), 17 fő 65 év feletti lakos
már be lett oltva. Továbbra is lehet az oltásra regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, akinek a
regisztrációhoz szüksége van segítségre, kérem, jelezze a Hivatalban, és segítünk neki.

Védőoltásra várva az érsekvadkerti rendelőben. (2021.02.25.)

Az elmúlt egy évben a településünkön is többen kerültek járványügyi megfigyelés alá, illetve házi karanténba.
Ezekről a személyekről az egészségügyi hatóságok folyamatosan, elektronikus úton igyekeztek tájékoztatni az
önkormányzatot. Sajnos, ennek ellenére többször előfordult, hogy nem minden fertőzöttről illetve
kontaktszemélyről kaptuk meg a határozatot, információk szerint a hatóságok túlterheltsége miatt. Az elmúlt egy év
alatt 4 fő esetében kaptunk járványügyi megfigyelés alá helyezésről, és 1 fő esetében hatósági házi karantén alá
helyezésről szóló határozatot. A járványügyi megfigyelés és a házi karantén alá vont embereket a rendőrség
munkatársai folyamatosan ellenőrizték.
A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Kormány rendeletében
a tavaszihoz hasonlóan ismét veszélyhelyzetet
hirdetett, mely alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pusztaberki
Község Képviselő-testületének tagjaival történt
előzetes egyeztetés alapján az alábbi Polgármesteri
határozatokat hoztam. A döntések lényegi tartalmát
foglalom össze ezzel az írással, a határozatok teljes
szövege a honlapunkon megtalálhatók.
- Elfogadásra került a 2021. évi belső ellenőrzési terv,
mely alapján két célterület kerül ellenőrzésre. A belső
ellenőrzés vizsgálni fogja a (1) a dolgozók munkaköri
leírásait és azok összhangját jogszabályokkal és helyi
szabályzatokkal (2) a beszerzéseket.
- Módosításra került a szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2016. (IX.22.) önkormányzati
rendelet. A rendelet kiegészült a következő
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bekezdéssel. 7. § (6) Amennyiben az önkormányzat
költségvetésének szociális kerete lehetővé teszi, a
karácsonyi ünnepek előtt egyszeri rendkívüli
támogatásban részesíthető az a Pusztaberkiben állandó
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is
Pusztaberki községben lakó személy, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 120.000 Ft-ot, egyedülálló személy esetében a
150.000 Ft-ot.
- A 41/2018. (12.04.) képviselő-testületi határozattal
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot
változatlan formában helyben hagytam.
- Pusztaberki Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott
be
a
TOP-2.1.3-16
„Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című
konstrukcióhoz. A pályázattal a külterületi vizek
biztonságos elvezetését oldjuk meg az előző években
többször gondot okozó Vörösharaszti út végéről.
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2.
megkezdett építkezéssel, félig kész alappal és a Petőfi
A pályázat megvalósításához, a pályázati feltételek
út, 56/1 hrsz., (építési telek 1451 m2).
szerint előírt kötelező Projekt előkészítő tanulmány,
valamint az engedélyezési és kiviteli tervek
- Elfogadásra került a Nagyoroszi Közös
elkészítésére három gazdasági szereplőtől kértem
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése.
ajánlatot. A támogatási kérelmünk benyújtására
- Határozat született a helyi építési szabályzatának
Konzorciumi
együttműködési
megállapodást
(továbbiakban:
HÉSZ)
mellékletét
képező
kötöttünk a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit
szabályozási terv (SZT) módosításáról. A Testület
Kft-vel.
támogatja a belterület 135, 136, 137 hrsz-ú falusias
lakóterületen az építési vonal megszüntetését a
- A 176/9 hrsz-ú (Kossuth út 92.) ingatlan tulajdonosa
kialakult állapot megtartása érdekében a SZT-en.
nem tett eleget a beépítési kötelezettségének, így az
Ennek közzététele a partnerségi szabályzatról szóló
Önkormányzat eláll a 2008 októberében kötött
7/2017.(VII.17) önkormányzati rendelet alapján
adásvételi szerződéstől. A korábban kötött szerződés
honlapunkon megtörtént. A közzététel napjától
értelmében a telek vételára visszajár és az értéknövelő
számított 15 napig várjuk a tisztelt lakosság és civil
beruházást, jelen esetben a rajta lévő alapot az
szervezetek véleményét. Véleményt nyilvánítani a
önkormányzat 1.400.000 Ft értékben megvásárolja.
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet miatt
- A Balassagyarmati Tankerületi Központ által
levélben vagy e-mailen lehet.
2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai
felvételi
körzethatárok
elfogadásra
kerültek.
Elfogadásra
került
Pusztaberki
Község
Településünk valamint Nagyoroszi, Borsosberény,
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.4.)
Horpács a Börzsöny Általános Iskolához (2654
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi
Nagyoroszi, Szentháromság tér 13.) került kijelölésre.
költségvetéséről. A költségvetési mérleg szerint a
település ez évi kiadásainak és bevételeinek
- Korábban, itt a Pusztaberki Naplóban az
főösszege: 73.357.429 Ft. A 2021. év szigorú
apróhirdetéseknél szereplő önkormányzati telkek
odafigyelést,
gazdálkodást
igényel.
Az
értékesítésre
kerültek.
Mindegyik
adás-vételi
önkormányzatok
központi
finanszírozása
2021.
évben
szerződésben kikötés a 4 éven belüli beépítési
is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó,
kötelezettség, és az önkormányzat javára bejegyzett
feladatalapú támogatási rendszerben történik.
beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési és
Gazdálkodásunkat
jövő
évben
is
a
terhelési tilalom, valamint az eredeti vételáron történő
településüzemeltetés
és
„intézményeink”
visszavásárlási
jog.
Értékesítésre
került
a
működőképességének megtartása a 2020. évről
Vörösharaszti út, 174/4 hrsz. 995 m2, kivett
áthúzódó Orvosi rendelő felújításának megkezdése és
beépítetlen terület. (Építési telek), a Kossuth út,
befejezése, a település fejlődését szolgáló fejlesztések
176/25 hrsz. 1368 m2, kivett beépítetlen terület,
előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza
meg.

***
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00009” kódszámú „Orvosi
rendelő felújítása Pusztaberki községben” c. pályázatunk kivitelezési munkálatai 2021.03.29.- én
elkezdődnek!
A munkálatok ideje alatt az orvosi rendelés a megszokott időben a Művelődési házban kerül
megtartásra!
***
Tájékoztatás avar és kerti hulladékégetéssel kapcsolatban!
A veszélyhelyzet ideje alatt még Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VI.11)
rendelete értelmében avar és kerti hulladék égetésére minden kedden 9:00 és 16:00 óra, szombaton 9:00
és 12:00 óra közötti időszakban engedélyezett.
***

Önkormányzatunk ágdarálást biztosít a pusztaberki ingatlan-tulajdonosoknak az alábbiak szerint:
- az Ady E. utcai vagy a Szent István utcai szelektív
- amennyiben az ingatlantulajdonos - pl. nagyobb
szigetekre kell az aprítandó gallyakat szállítani.
mennyiség esetén - nem szeretné a gyűjtőpontra
szállítani a gallyakat, előzetes egyeztetés után
- a maximum 12 cm átmérőjű, szennyeződésektől
lehetőség van helyszínen történő darálásra is,
mentes gallyak aprítékolhatók, amelyeket nem kell
melynek díja: 5.000 Ft/üzemóra.
összekötni, sem feldarabolni, csupán a vastagabb
végükkel egy irányba rendezni.
További információ a Polgármesteri Hivatalban
- a fenti gyűjtő pontokon történik a darálás, mely
ingyenes. A keletkezett aprítékot, mulcsot el lehet
vinni.
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Előző lapszámunkban Máthé György plébános urat – Gyuri Atyát ismerhettük meg. Most pedig fogadják szeretettel
Kovács József Atya bemutatkozását és kedves sorait.

Kedves pusztaberki újságolvasók!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy rövid írásomat
közzétehetem az Önök Kiadványában! Önmagamról
nagyon keveset szeretek beszélni, inkább megélt
élményeimről,
mindennapi
tapasztalataimról,
emberekkel való találkozásaimról, nem utolsó sorban
megélt keresztény hitemről és olvasmányaim lelkiszellemi
gyümölcseiről
igyekszek
másokat
gazdagítani.
Nagy élmény volt számomra Végh József Pusztaberki
című könyvének végigolvasása. Most, Nagyböjt 3.
vasárnapján, a szentmise előtt sétáltam egyet a
településen, megcsodáltam a szép, festői környezetet.
Meglátogattam a bárányokat, az egyik kicsi éppen
anyja tejével táplálkozott. Megsimogattam a szelíd,
fiatal üsző tehenet utam során. Valóban számomra is
van értéke a csendnek, amely itt az embert körülveszi.
Kell ez a nyugalom a mi zaklatott életünkben. Jól
érzem itt magam, amikor vasárnaponként szentmisét
mutatok be kedves templomunkban. Jó beszélgetni az
itteni és az ide vágyakozó emberekkel. Ellátogattam
rövid utam során a temetőkertbe is, ahol
Tersztyánszky Zsigmond helybeli földbirtokos és az
1848-1849-es
magyar
szabadságharc
honvéd
őrnagyának sírja található. Megcsodáltam az új épült
és épülő szép házakat. Valóban, Pusztaberkinek
gazdag történelmi öröksége van, amelyet nekünk,
MEG KELL
ŐRIZNÜNK,
ÉS AMELY
ÉRTÉK ÉS SZELLEMI/LELKI KINCSÜNK MA
IS MEGTART BENNÜNKET!
Ugyanakkor Pusztaberkinek valóban van jövője,
mert a szép környezet, amelyet óvunk, védünk, a mai
túlpörgetett világunkban a természetközelség által,
Isten
teremtett
világával
való
harmonikus,
kiegyensúlyozott életet, mindennapokat, lelki békét,
nyugalmat, elcsendesedést és ugyanakkor erőt ad
nekünk!
Magamról ennyit:
Kovács József vagyok, a Nógrád megyei Pásztón
születtem 1964. június 1-én.
Egy kis dél-nógrádi 1200 fős faluban nevelkedtem fel
- Héhalomban. (12 papot adott ezen település a múlt
században.) A gyöngyösi ferences barátok missziója
révén is benne élt az emberekben a ferencesek és az
Egyház szeretete. Buzgó, vallásos falu még most is.
Sok ferences és világi "papi hivatás” indult innen: Dr
Füzér Julián, Dr. Várnai Béla, Szita Teofil, Pataki
Alfonz kapucinus, Egyházmegyések: Dr. Kovács
Gábor spirituális, turai plébános, nagybátyám, Dr.
Szücs Ferenc, aki Lourdesban van eltemetve, Kovács
Imre esperes, nagybátyám, Szücs János, piarista,
tartományfőnök, - néhányat említve.
Sokat ministráltam gyermek és ifjúkoromban. Sok
munka volt a földeken, bátyámmal, aki orosz-német
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szakos gimn. tanár, nyaranta szőlőt kapáltunk, szénát
gyűjtöttünk. Szüleink egyszerű földművesek voltak,
sokat dolgoztak, a családban igaz becsületes
keresztény életre-nevelést kaptuk. A kommunizmus
sok kárt tett nekünk, elvette földjeinket, édesapám,
nagyapám életét sok szenvedés kísérte. Édesapám
megjárta a Don-kanyart, mint kassai huszár, 1943
januárjától átélte a borzalmas visszavonulást. Erről
sokat beszélt nekünk. Jelenleg van egy nővérem is,
Turán lakik családjával. Egy bátyám már meghalt,
kőműves volt, nagy családja van.

Papi hivatásom formálódásában Szita Teofil ferences
nagyban segített, példája vonzó volt számunkra ahogy
nyaranta itthon misézett, dolgozott. Úgy volt, hogy a
ferencesekhez kerülök Esztergomba, de a családom a
piaristák felé irányított. Így hát a Kecskeméti Piarista
Gimnázimba kerültem. Ez szép 4 év volt, sokat kellett
tanulni, főleg a természettudományokat. 1982-ben
érettségi után jelentkeztem vácott kispapnak Bánk
érsek-püspöknél. Felvettek, és Egerbe irányítottak. Itt
egy év után Lenti-i katonai következett, 1983-85
között. Szép és kemény, emberformáló tapasztalat volt
a Hadsereg a kommunizmus utolsó éveiben. 85
februártól fél évet órákat és előadásokat hallgattunk
Egerben, kiegészítőleg, és szeptemberen elkezdtük a
2. évet. 1987-ig voltam Egerben, ekkor már a
negyedév következett volna, de én eljöttem onnan
hivatásom tisztázására. Marosi Izidor püspök úr
Kecskeméti Főplébániáján fogadott be, itt voltam sok
kiváló káplán (Stella Leontin, Tóth András ,Dr.
Kocsis Imre, Keserű István, Nagy Károly ) mellett
hitoktató, harangozó, sekrestyés és mindenes. Sokat
tanultam tőlük!
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A szegedi szemináriumban folytattam tanulmányaimat
1990-92 között, Dr. Turai Alfréd volt a Rektorom,
jelenleg itt, Vácott él. 1992. június 21-én szentelt
pappá Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök úr. Első
állomáshelyem újra a kecskeméti főplébánia volt,
majd 1994-99 között Kerekegyháza, plébánosi
beosztással. Itt nyugdíjasként tevékeny lelkipásztori
kisegítésben Tátrai Gábor ferences atya nekem is
sokat segített lelki tanácsaival, aki hosszú éveket
esperesként a Szeged-Csanádi egyházmegyében
Békéssámsonban volt.
Aztán szép ötévi kerekegyházi szolgálat után
Mátranovákra kerültem, Salgótarján és Eger közelébe
a Mátra hegység északi részére, gyönyörű vidékre
ahol 4 plébániát kaptam a hozzá tartozó filiákkal. Itt öt
évig szolgáltam Kerületi Esperesként is 2000-2005
között. Majd Tápiószecső következett, alföldi rész,
ahol nagyon buzgó hitéletet, mély lelki életet
tapasztaltam a gyónások kapcsán. Innen szűk egy év
múlva Vácrátótra kerültem, amely szintén gazdag
élményt, tapasztalatot adott nekem, itt újabb öt évig
voltam, 2010-ig. Innen kerültem be Központi
Szolgálatra,
Vácra a Püspöki
Levéltárba
és
Könyvtárba munkatársként, közben elvégeztem a 2
éves képzést (4 szemeszter Dr. Dóka Klára professzor
asszony vezetésével az Országos Levéltár, Budapest)
és levéltárosi végzettséget nyertem. A Kánonjogi
Posztgraduális
képzést
is
elkezdtem
még
Mátranovákról, egy évet (2 szemeszter vizsgái)
sikerült végeznem, de a sok munkám miatt már
tovább nem tudtam bejárni Budapestre. Kiadványt
szerkesztettem Mátranovák Krónikája címmel ez
időben.
2011-13 között a Párizsi Magyar Katolikus Misszió
lelkészeként voltam külföldön. Igyekeztem jó
lelkipásztora lenni magyar testvéreimnek. A francia
nyelvvel volt nehézségem. Mindennapi miséző
helyem a l’Eglise saint Elisabeth de Hongroise, a
párizsi Máltaiak főtemploma. Vasárnap természetesen
a Magyar Missziónkban miséztem magyarul, utána ott
ebéd, és kulturális-lelki programok is voltak.
Hétköznap családokat látogattam, főleg Erdélyieket,
és fogadtam a Misszióban a vendégeket. A Magyar
Intézetben tanultam franciát, a College de Bernardinban exegézist, egyházjogot, liturgikát hallgattam. Az
Institute Catholoque de Paris Intézményben tovább
folytattam nyelvi képzésemet. A párizsi Notre Dame
székesegyházban
sokszor
koncelebráltam
a
világegyházból ide látogató számos pappal, élükön
Vingt-Trois Bíborossal.
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2013-ban
visszakerültem,
augusztustól
Karancslapujtőn szolgáltam. Itt a Karancskeszi
plébánossal Szász Gyula atyával láttunk el 8 plébániát
főleg hétvégén. Újabb Központi Szolgálatban 201415., az Egyházmegyei Könyvtár munkatársakért. A
régi
Periodikákat
kellett
regisztrálnom,
katalogizálnom (évkönyvek, váci egyházmegyei és a
Nagymagyarország összes Schematizmusai). Jelenleg
Turai professzor filozófia tárgyú, vegyes nyelvű
könyvállományát katalogizálom. 2015-17 között
Ecsegen és Csécsén voltam plébános (Nógrád megye
szintén).
Innen
kerültem
Vác-Hétkápolna
kegyhelyre 3 éve.
A zsolozsma olvasmányos imaórája Szent Ágoston
püspök gondolatait hozta az ő megtérésével
kapcsolatban. "Nem keresnél, ha már meg nem
találtál volna. (...) Nyugtalan a mi szivünk, amíg meg
nem nyugszik benned Istenünk."
Keresem én is Isten akaratát ebben a missziómban, itt
Érsekvadkerten.
Köszönöm mindazt a szeretetet, amivel a kedves
érsekvadkerti hívek körül vesznek. Isten áldja meg
őket bőséges áldásával!
Az idei nagyböjti idő evangéliumai, olvasmányai
nekem egyet mélyítenek el: kérni alázattal Jézustól a
Szentlelket. Ahogyan a szamariai asszonytól Jézus
vizet kér, és Ő Jézus
élő vizet, vagyis a hit
adományát és ajándékát adja neki cserébe. Jézus
szomjazza a mi szeretetünket, Ő kér minket is: "Adj
innom". Nekem pedig Jézust kell látnom és
szolgálnom a testvérben, ahogy az életige is megélni
bátorít engem: "Mindazt, amit akartok, hogy nektek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez a
törvény és a próféták tanítása."
SZERETNÉM HA A MI KEDVES FALUNKBAN,
PUSZTABERKIN
JÉZUS
SZAVA
VASÁRNAPRÓL VASÁRNAPRA ERŐT ADNA
MINDEN,
SZÉP
TEMPLOMUNKBA
ELLÁTOGATÓ KEDVES TESTVÉRÜNKNEK.
ÍGY KÍVÁNOK ÁLDOTT, GYÜMÖLCSÖZŐ,
LELKI
ÉLMÉNYEKBEN
GAZDAG
FELKÉSZÜLÉST AZ ÁLDOTT
HÚSVÉTI
ÜNNEPEKRE.
ADJON AZ ÚRISTEN NEKÜNK
LELKI
MEGÚJULÁST ÉS JÓ EGÉSZSÉGET, HOGY
MINÉL ELŐBB TÚLÉLJÜK EZT A NEHÉZ
IDŐSZAKOT, MEGPRÓBÁLTATÁST.
Szeretettel:

Kovács József atya
rk. áldozópap
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A farsang története és hagyományai.
A februári időszakot a tél záró hónapot már megtölti a vígasság és jókedv. A farsangi időszak lényege a nevetés és
a színek. Jelentése, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni.

De vajon honnan is ered a farsang története, és milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá?
A farsangi időszak
A farsangi időszak meghatározása úgy hangzik, hogy
a vízkereszttől hamvazószerdáig. A vízkereszt napja
január 6-a, de a hamvazószerda minden évben más
dátumra esik, húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40.
hétköznap. Hamvazó szerda után indul a vallásos
életben a nagyböjt időszaka, amikor is böjtölés és
Jézus halálára való emlékezés miatt nem szerveznek
mulatságokat. Így mindenképpen a farsangi
időszakban éljük ki a hosszú tél fáradalmait.
A farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál,
amit magyarul a farsang farkának nevezünk. Ez a
farsang vasárnaptól húshagyó keddig terjedő 3 nap,
ami nagy mulatságok közepette megrendezett
tulajdonképpeni télbúcsúztató. Számos városban
ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Riói
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a
farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi
busójárást.
A farsang eredete
A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet
ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori
hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a
nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap

elgyengül, és a gonosz szellemek ez által életre
kelnek.
Ezért
vigadalommal,
felvonulással
beöltözéssel, és boszorkánybábú égetéssel akarták
ezeket a gonosz szellemeket elűzni. Ezért a régi
jelmezek mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a halált
és a hideget. Az első jelmezesek pedig halottas
menetet imitálva masíroztak, ebből alakult ki a mai
modern karnevál.
Asszonyfarsang
Általában farsang utolsó vasárnapján tartották. Az
asszonyfarsang a szabályok felrúgásának és a nemi
szerepek összeolvadásának kitűnő példája volt. Az
asszonyfarsangon csakis asszonyok vehettek részt,
akik az év egyetlen napján korlátlanul ihattak és
nótázhattak, férfi módra mulattak.
Farsangi ételek
Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből
mértéktelenül ettek a mulatozás közepette, hiszen ezt
követően már a böjti időszak következett, amikor le
kell mondani a húsról és a sok ételről. Jellegzetes
farsangi ételek még a kocsonya, káposzta és
természetesen a farsangi fánk.

A palóc vidék új évi és farsangi népszokása
Újév után jött Vízkereszt ünnepe, amely meghozta a
farsangi vigasságok kezdetét. A téli időben a
parasztoknál több volt a szabadidő a közösségi

vigasságokra, mert télen nem volt mezei munka. Az
asszonyok, lányok elővették a kenderkócot és a
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megszokott fonóházaknál fontak. Ahol sok volt a
lány,
oda a legények is összegyűltek. Mindenféle
huncutságok, szórakozások voltak ilyenkor. A
legények közül az egyik papnak öltözött és két
ministránsával betoppant a fonóba, hogy a kiszemelt
lányokat sorban meggyóntassák. A többi legény
ördögnek öltözve kint a pitvarban várta az
áldozatokat. A pap és a „minisztrók” gyorsan
körbefogták a kiszemelt lányt, hogy az menekülni már
nem tudott.
„Bűnöd van lányom, gyónod meg! Kivel csókókoztá a
múltkori fonóház után?”- mondta a pap a lánynak. Az
gyorsan sorolni kezdte a bűneit: „Fehér selyem cérna,
piros selyem cérna”… és így tovább. „Feloldozlak
lányom, de a büntetés nem maradhat el!”- mondta a
papnak öltözött legény. A „minisztrók” gyorsan két
oldalról megkapták a leányt és kiszaladtak vele a
pitvarba, ahol az ördögnek öltözött legények jól
összekormozták, megcsipkedték.
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A fonó befejeztével vacsorára, az asztalra mákos
kukorica, csörögefánk, palócoknál herőke és farsangi
fánk, ami palóc vidéken pampuska, mellé boros tea
került. Ezek a közös szórakozások hozták össze a
fiatalokat, hogy aztán a szerelmes párok egy év
elmúltával összeházasodjanak. Ilyenkor farsang idején
minden héten lakodalom volt, ahová táncolni még a
hívatlanok is elmentek, legények, leányok, ifjú
házasok, menyecskék, házasemberek.
Ahogy egyre jobban haladt az idő a farsang farka felé
már
komoly
táncmulatságot
is
rendeztek.
Ipolyfödémesen az volt a szokás, hogy a legények
elmentek a lányos házakhoz, meghívni a lányokat a
farsangi mulatságra. A lányok a hívogató legényeket
pampuskával és borral, pálinkával várták. A legények
leültek, ettek, ittak, beszélgettek, daloltak és így
dalolva mentek végig a falun. Ez a közösségi
szórakozás összekovácsolta a fiatalokat, barátságok,
szerelmek szövődtek. Az öregek újra élték fiatalságuk
vidám, szerelmes pillanatait, amelyre jóleső érzéssel
gondoltak. A falu egy közösség volt, és tudták, hogy
minden bajban, szerencsétlenségben számíthatnak
egymásra.
Farsangi hiedelmek szokások is bőven voltak annak
idején, a palóc vidéken. Farsang három napjában tilos
volt a kútból vizet meríteni, mert azt tartották, hogy
akkor a kút kiszárad. Ezen a három napon tilos volt
fonni, mert akkor a disznóhús megnyüvesedett. Tilos
volt a varrás, mert bevarrták a tyúkok fenekét és nem
tojtak. Húshagyó kedden tilos volt kenyeret sütni,
mert betegséget kap, aki kenyeret süt. A három
dologtiltó nap nagyon jól jött az asszonyoknak,
lányoknak, mert akkor táncolhattak, vigadozhattak és
az egész évi sok munka után erre rá is szolgáltak.
A háziasszonyok a farsang utolsó napján kisúrolták a
húsos fazekakat, mert a nagyböjti idő idején húst nem
főztek és disznózsírt sem használtak a főzéshez. A
tökmagból még a farsang idején olajat sajtoltak és ez
volt a böjti ételek zsírja.
Farsang farkában, a nagy mulatság előtt tartották a
legények avatását. A fiatal suhanc legénykéket
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legénnyé avatták a legénybíró irányításával. Addig,
amíg fel nem voltak avatva, addig tilos volt este a
faluban kószálniuk, mert az idősebb legények bizony
felpofozták őket, mondván „semmi keresnivalójuk
nincs este a faluban, a kocsma környékén”! A
legénykék keresztapát választottak maguknak,
felálltak a kocsma asztalára és a keresztapák
meglocsolták őket egy kis sörrel, borral. A keresztelés
után már este kószálhattak a faluban és a nagyobb
lányokat is felkérhették táncolni a mulatságok
alkalmával.
Farsang farkán a három utolsó napon Ipolybalogon, de
a környék minden palóc falujában vigadott a fiatalság.
Vasárnap már délután a litánia után elkezdődött a
tánc. A lányok és a fiatal menyecskék, akiknek a
farsangban volt a lakodalmuk körbeálltak és elkezdték
a karikázót, vidáman dalolva. Először a lassú csárdást,
majd egyre vidámabban, gyorsabban forogtak,
dobogtak a lábak, csak úgy repültek a szoknyák és a
lányok hajában a szalagok. Ilyenkor a cigányprímás
már stímölte a hegedűjét, a legények meg egyre csak a
lányokat figyelték, kit fognak elsőnek táncra kérni a
körből. Éjfélkor véget ért a mulatozás, vígasság, tánc,
a legények hazakísérték a lányokat, akikkel egész este
táncoltak. Másnap farsang hétfőjén, megint
cigányzenészek húzták a talpalávalót a kocsma
melletti nagy táncteremben. Ekkor már hajnalig
táncolt a falu fiatalsága. Ám a falu plébánosának joga
volt ellenőrizni, hogy csak a tizennyolc évet betöltött
fiatalok maradjanak a táncon éjfél után. Aki
megkockáztatta, hogy mégis marad, azt bizony a
plébános úr felpofozta és hazazavarta. Ez pedig nagy
szégyen volt. Így vigyáztak a jó erkölcsökre annak
idején. Az utolsó napon húshagyó kedden megint
tovább folytatták a mulatságot, de már csak citera
muzsikára, vagy harmonika szóra vigadtak. Húshagyó
kedd éjfélén aztán elhallgatott a citera, a
harmonikaszó, a nóta, mert éjféltől már
hamvazószerda számított. Minden jótét lélek készült a
nagyböjti idő bűnbánatára. Hamvazkodni ment a falu
apraja és nagyja a templomba, így emlékezve arra,
hogy: „Porból vagy és porrá leszel, ezért tarts
bűnbánatot!”
Podlovics Zsolt

HERŐKE, CSÖRÖGEFÁNK
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 1,5 dl zsíros
tejföl, 2 dkg porcukor, 5 dkg
vaj, 3 db tojássárgája, 0,5
tasak sütőpor, 1 késhegynyi
szódabikarbóna, 1 csipet só,
olaj a sütéshez, a tálaláshoz:
porcukor, baracklekvár
Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a
vajjal, majd az összes többi
hozzávalóval együtt szép simára gyúrjuk.
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Ezután enyhén lisztezett deszkán 2-3 mm vékonyra
nyújtjuk a tésztát, és derelyevágóval
egyforma méretű rombuszokat vágunk,
amiknek a közepébe kb. 3 cm hosszú
vágást ejtünk. A vágáson keresztül
átfordítjuk a csöröge egyik sarkát. Ha
már elég forró az olaj, akkor a
csörögéket szép világos barnára sütjük.
Konyhai papírtörlőn hagyjuk a
felesleges
olajat
lecsöpögni.
Porcukorral meghintve és lekvárral
kínáljuk. (forrás: internet)
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KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY TÁJÉKOZTATÓ
Mészárosné Nemes Melinda bemutatkozás
Mint ahogyan már olvashatták újságunk 2020.
decemberi számában, a Nemzeti Művelődési Intézet
és az Önkormányzat együttműködési megállapodása
alapján, a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési
Program keretében, engem választott a Képviselőtestület közművelődési asszisztensnek.

Mészárosné Nemes Melinda vagyok. 1980. november
5-én születtem Debrecenben. Egy egyszerű családból
származom.
Anyukám
könyvelőnő,
apukám
esztergályos és gitáros-énekes volt. Van egy öcsém,
aki jelenleg Budapesten dolgozik. Mindig szerettem
tanulni, így az érettségi megszerzése után a Debreceni
Egyetemre jártam, matematikus szakra. Ennek az
elvégzéséhez már csak az államvizsga hiányzik.
Matematikával szeretek foglalkozni, és másokat is
tanítani általános és felsőfokon is egyaránt. Szeretem
a természetet, a kultúrát és ezekre a területekre mindig
nyitott vagyok. Négy gyermekem van, akikkel, amíg
fejlődésük kívánta, otthon tartózkodtam. Mielőtt
idekerültem Pusztaberkibe kb. 3 évig a Magyar
Telekomnál értékesítő voltam, ahol nagy hasznát
vettem a jó kommunikácós készségemnek, így sok
szerződést tudtam írni a Telekom számára.

Nem volt nehéz a feladat, mert mindig is szerettem
emberekkel beszélgetni, és segíteni nekik a számukra
legjobb döntésekben.
2017 júliusa óta élek Pusztaberkiben. Sokan kérdezik,
hogy miért jöttem éppen ide Pusztaberkibe? Sosem
éreztem jól magam a nagyvárosi életben,
nagyszüleimmel
már
8
éves
korom
óta
mezőgazdaságban dolgoztam, hétvégente kijártam
velük a közös kertünkbe, és ott éltem én igazi életet.
Egy szép és nyugodt helyre szerettem volna költözni,
és a legszebb helyen, Pusztaberkiben sikerült ezt
megtalálnom. Jószágokat is tartok és a kert szépítésén
fáradozok a gyermekeimmel, amennyire az időm
engedi.
A mai életünkben az emberek nagyon elszigetelődtek
egymástól. A mi kis településünkön szeretnék olyan
programokat szervezni, amikkel színesebbé tehetném
a hétköznapjainkat. A falu lakóival sokat beszélgetek,
illetve sokaktól megkérdeztem már, hogy mi az,
aminek szükségét érzik, mi az, amire szükségük van.
Lehet ez egy foglalkozás, egy szakkör, valamilyen
képzés, de lehet egyszerűen egy kis ház körüli
segítség és tanácsadás is. A gyerekeknek meg
szeretném mutatni a népművelés régi, illetve a ma
használt
kézműves
tevékenységeit,
melyben
szükségem van az idősebb lakók segítségére, hiszen
ők ezekben a tevékenységekben sokan részt vettek. Az
idősek számára pedig egy kis közös éneklést, főzést,
sütést, vagy időnként egy jóízű beszélgetést terveznék.
Fontosnak tartom a település múltját, jelenét és
jövőjét. Tanulmányoztam már a múlt és jelen
eseményeit itt a faluban, és jelenleg is nyomozok a
településünk értékei után, illetve értékeket mentek
meg, hogy az itt élt emberek múltja ne vesszen
feledésbe. Nem szeretném felborítani az eddig
megszokott nyugalmat és csöndet, csak örömet
szeretnék szerezni az itt lakóknak azzal, hogy akár jó
programokat szervezzek nekik, ahol jól érezhetik
magukat.
Remélem, minél több embernek felkeltettem az
érdeklődését. És találkozásaink alkalmával nagyon
örülnék, ha ötletekkel látnának el, hogy minél jobb
szórakozási lehetőségeket tudjak biztosítani a falu
közössége számára.
Mészárosné Nemes Melinda

Támogasd adód 1% - ával a településünkön működő civil szervezetek valamelyikét!
Pusztaberki Polgárőr Egyesület – adószám: 18215649-1-12
Pusztaberki Fejlesztéséért Közalapítvány – adószám: 18637441-1-12
II. Évfolyam V. Szám
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A közeledő húsvéti ünnep alkalmából TOJÁSFÁT tervezünk díszíteni a Kossuth út és a Petőfi út
kereszteződésénél lévő parkban. Talán ez mindenki számára a legnagyobb kedvenc a hagyományos húsvéti
dekorációk között.
A díszítést illetően rengeteg technika áll rendelkezésünkre:

1. Jó ötlet, ha a kifújt tojáson tű segítségével
átengedünk egy olyan fonalat, amin előzőleg
felfűztünk egy kb. egy centi átmérőjű színes,
kör alakú filcdarabot. Persze filcdarab
helyett gyöngyöket vagy flittereket is
használhatunk!
2. A festett tojásra tűvel karcolhatunk mintát,
a tiszta alapra pedig akár viasszal vihetjük fel
a megálmodott motívumokat.
3. Akár ragasztóval is rajzolhatunk mintát a
tojásra, majd megforgatva csillámporban,
különlegesebb látványban lesz részünk.
4. Gyors, egyszerű, mégis dekoratív
megoldás,
ha
a
színes
tojásokat
selyemszalagból kötött masnival díszítjük. Sajnos a járványhelyzet miatt nem tudunk közösen kézműveskedni, de
önállóan elkezdheti bárki szalagos, hímes tojásokkal díszíteni a fát.
Pusztaberki TOJÁSFÁJA szép éke lesz az ünnepek alatt a településünknek.

Köszönünk minden segítséget!

Idén március 15-én a járványügyi korlátozásoknak
megfelelően a közös megemlékezés elmaradt.

A hagyományos ünnepi megemlékezés
helyszínein csendes koszorúzást tartottunk.
Helyi gyerekek előadásában, egy kis videós
megemlékezés készült, ami a Pusztaberki facebook
oldalán megtekinthető.

Január első napjaiban a Ravatalozó tető
megerősítésének munkái zajlottak. A munka
Simonits Lajos szervezésében, hozzájárulásával és
Beluczki Károly, Brindza Sándor, Mészáros Zsolt
társadalmi munkájával valósult meg.
Köszönjük a munkájukat!

Egy Kedves új lakó bemutatkozását közöljük az alábbiakban, és sok szeretettel köszöntjük Őt településünkön.
„Tisztelt Pusztaberki Lakosok!
Szeretnék röviden bemutatkozni, mint Pusztaberki 165. lakója.
Budapestről érkeztem és itt szeretném leélni a további (remélhetőleg hosszan tartó) életemet. Kertes ház
tulajdonosaként egy 20 éves álmom valósult meg.
A táj szépsége a település adottságai mind-mind elősegítette döntésemet, hogy ebbe a közösségbe tartozhassak.
Üdvözlettel Klementné Magyar Ildikó”
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Új rovatot indítottunk – Jelen vagyunk Pusztaberkiben címmel, ahol a településünkön jelenlévő és
működő vállalkozások, gazdasági szereplők, egyéni vállalkozók mutatkoznak be olvasóinknak.

A Pharmatéka Preventive Kft.
Rövid, kanyargós út köti össze Pusztaberkit
a 22-es főúttal. Fák ágai alatt, egyik oldalon nádas,
a másikon meredeken felfelé kúszó erdő mellett
vezet az út. A falu szélét egy patak felett átvezető
híd jelenti. A párszáz lelkes falu házai nagy tarkabarkaságot mutatnak. Tornácos, hosszúkás falusi
házait főképpen vályogból építették, de egyre több
az újonnan épült családi ház és a szép környezet
miatt a kisebb-nagyobb nyaraló. A falu közepét
még el sem érve, a felületes szemlélő észre sem
veszi a völgybe simuló üzemet. Léckerítés és
fenyőfák takarják a szem elől. A helybelieknek már
természetes a létezése, hiszen 2002-től már
folyamatos a munka benne. Ennek ellenére lehet,
hogy sokan nem tudják pontosan, mit állít elő ez a
kicsiny családi vállalkozás.

Az utcáról betekintve.

állatok
számára
állatfajtól,
életkortól
és
hasznosítástól függő összetételben. Nyomelem
készítményei (Autoplex termékcsalád) az egyedi
receptúrának
megfelelő
előállításuknak
köszönhetően
könnyebben
felszívódnak
a
bélcsatornából és a szervezet jobban is tudja
felhasználni azokat. By pass termékei a kérődző
állatok
számára
jelentenek
segítséget
a
takarmányozásuknál. Ezeknek a termékeknek a
hatóanyagai a gyártás során olyan védőburkot
kapnak, ami megvédi őket a bendőben élő
mikroorganizmusok lebontó tevékenységétől, így a
bélbe jutva változatlan formában értékesülhetnek az
állat számára. A speciális adalékanyag keverékei
meghatározott céllal készülnek. Ilyen célok a
gyógyszermentes megelőzése a nagyüzemi állatok
hasmenéses megbetegedéseinek, amit főleg az
intenzív takarmányozás és az abban rejlő hibák
váltanak ki, vagy a fokozott termelés miatt
szükségessé váló májvédelem.
A
Pharmatéka
a
fejlesztéseit
a
gyógyszermentes betegségmegelőzés irányában
végzi. Új fejlesztésű készítményeiben a növényi
illóolajok és a vitaminok legfrissebb kutatási
eredményeinek a felhasználása kapja a legnagyobb
szerepet. A termékfejlesztő munka elismeréséül
2010-ben Agrár Innovációs és Környezetvédelmi
Innovációs díjban is részesült a Pharmatéka. 2012ben pedig a hódmezővásárhelyi mezőgazdasági
kiállításon elnyerte a Termékdíj a magyar
állattenyésztésért kitüntetést.

Az üzem létrehozása Dr. Hutás István
gyógyszerész nevéhez kapcsolódik. Hutás Dr.-nak
volt egy nyaralója a faluban, ismerte a helyet,
munkaerőre is lehetett számítani, így esett a
választás a pusztaberki építkezésre.
Sokat találgatták az emberek, mi épül a faluban, mit
fognak ott csinálni.
Azóta már sok minden tisztázódott.
Korábban nagyüzemi állatok gyógykezelésére
alkalmas gyógypremixek bérgyártása is folyt az
üzemben, de ma már legfőképpen takarmány- és
élelmiszer adalékanyagok és azok keverékeinek az
előállítása történik. Hogy mik azok az
adalékanyagok? Az adalékanyagok legismertebbjei
a vitaminok, nyomelemek. Az adalékanyagoknak
azonban ennél jóval népesebb a családja.
Tankönyvi ismertetésük helyett inkább térjünk
vissza
az
üzem
munkájára.
Speciális
vitaminkeverékek készülnek itt élelmiszertermelő
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Középen Dr. Hutás István úr az átvett elismeréssel.
(forrás: internet)

A termékei nem tartalmaznak különleges, alig
ismert összetevőket, hatékonyságuk mégis elismert
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A
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Jelen vagyunk Pusztaberkiben

titok Hutás Dr. fejlesztő szakértelmében rejlik, aki
megtalálja a legmegfelelőbb összetételt és az
összetevők hatékony mennyiségeit. Innen már csak
apró lépés és szorgalmas munka az üzem
konyakospohár alakú keverőin, a fejlesztés
felhasználásával, a Pharmatéka termékeinek az
előállítása.

10.

érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet az
üzem. Korábban a svájci FAMI-QS, jelenleg a
holland GMP+ minőségbiztosítási rendszer szerint
dolgozik.

Raktár.
Keverőgépek.

A minőség biztosítása mindig szempont volt a
gyártások során. A megbízható gyártások elérése

Az üzem dolgozói zömében helybeliek, még
egy utcányit sem kell gyalogolniuk a
munkahelyükre. Összetartó csapat végzi itt a
munkáját, jó hangulatban, nagy szorgalommal,
híven a családi vállalkozás fogalomköréhez.

Az üzem dolgozói: (balról-jobbra) Mészáros Zsolt, Brindza Tamás, Sörös János, Dr. Treuer Ákos, Medvegy Irén,
Magyar Tibor, Vargáné Sulyon Éva, Kemény Józsefné.

Dr. Treuer Ákos,
üzemvezető állatorvos

II. Évfolyam V. Szám

2021. Március

Pusztaberki Napló

Ünnepeljünk

11.

Pokoli kanyar
EMLÉKEZZÜNK A HŐSÖKRE!
78 éve volt a doni katasztrófa!
„A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott...
A felelősséget nemcsak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar
népnek is.”
Sztálin (1943. június 7.)
Magyarország 1941 júniusában lépett be a második
világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. Ebben az
évben azonban még csak a teljes magyar haderő egy
kis része, a Kárpát-csoport vonult ki a frontra, mivel a
németek ekkor még javában aratták sikereiket a
szovjetek ellen.

páncéltörő, tankelhárító fegyverei. A 2. magyar
hadsereget vitéz Jány Gusztáv vezérezredes
parancsnoksága alatt április 17. és június 27. közt
szállították ki a keleti frontra. Sajnálatos módon már a
kezdeti időszakban jelentkeztek a felszereltségben
meglévő hiányosságok.

A MAGYAR CSAPATOK EKKOR MÉG
ELSŐSORBAN
ELLENŐRZŐ-MEGSZÁLLÓ
FELADATOKAT LÁTTAK EL, VISZONYLAG
RITKÁN FOLYTATTAK HARCOT A SZOVJET
CSAPATOKKAL.

BÁR A MAGYAROK A HARCOKBAN TÖBB
ALKALOMMAL
IS
SIKERES
HADMŰVELETEKET HAJTOTTAK VÉGRE, A
LEGTÖBB
SIKERT A
GYALOGSÁGUK
ÁLLHATATOSSÁGÁNAK KÖSZÖNHETTÉK,
UGYANIS SEM A TÜZÉRSÉG, SEM A
HARCKOCSIZÓK NEM TUDTÁK FELVENNI A
VERSENYT
A
SZOVJETEKNÉL
LÉVŐ
TECHNOLÓGIAI FÖLÉNNYEL.

A világháborúk áldozatainak emlékműve – Vácrátót

A tél beálltával azonban a német előrenyomulás
megakadt, a Vörös Hadsereg stabilizálni tudta
frontvonalát. 1942-ben így a német dominancia
helyett keleten igyekeztek elérni azt,
hogy
Magyarország is nagyobb erőket küldjön a
Szovjetunió ellen.
EBBEN SIKERREL IS JÁRTAK, UGYANIS
1942-BEN FELÁLLÍTOTTÁK ÉS AZ OROSZ
FRONTRA
KÜLDTÉK A
2.
MAGYAR
HADSEREGET.
Az alakulatba az ország minden területéről,
egyenletesen soroztak be katonákat. A hadsereg a
honvédség felszerelései közül a legjobbakat kapta
ugyan, de technológiai szempontból még így is
messze elmaradt az orosz, illetve a német haderő
fejlettségétől. A legnagyobb problémát az jelentette,
hogy a magyar hadseregnek nem voltak kellő erejű
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1942 nyarán a németek és szövetségeseik a Don folyó
mentén – ahol a magyar csapatok többségét bevetették
– majdnem mindenhol a folyó túlsó partjára
szorították vissza a szovjeteket, de a Vörös Hadsereg
néhány hídfőállást meg tudott tartani a folyó nyugati
partján. Ezeket a német és magyar csapatok több
alkalommal is megpróbálták közös támadással
felszámolni, de kudarcot vallottak. A magyar
csapatoknak itt egy hosszú, közel 200 km-es szakaszt
kellett megvédeniük. Ezen a szakaszon volt a szovjet
hídfők közül kettő is. Ekkor azonban már javában dúlt
a sztálingrádi csata, és a tengelyhatalmak arra
számítottak, hogy az oroszok minden erejüket ott
fogják bevetni. Emiatt a magyar csapatokat váratlanul
érte az, hogy a szovjetek 1943. január 12-én az Uriv
közelében található hídfőállásból kiindulva támadást
indítottak. A támadást a honvédek nem tudták
visszaverni, a front összeomlott. A magyarok
segítséget kértek ugyan a németektől, de ők csupán
kisebb erőket küldtek segítségül, mivel nem érezték át
a helyzet komolyságát, valamint azért, mert a front
más szakaszain is támadásokat indítottak a szovjetek.
A
HARCÁSZATBAN
A
LEGNAGYOBB
PROBLÉMÁT AZ JELENTETTE, HOGY A
MAGYAROKNAK
NEM
VOLT
OLYAN
FEGYVERÜK, AMELYEKKEL KI TUDTÁK
VOLNA LŐNI A SZOVJETEK T–34-ES
TANKJAIT.
Nem voltak alkalmasak erre a hivatalosan tankelhárító
célokat is ellátó Nimród harckocsik sem, mert a 40
mm-es Bofors gépágyújuk egész egyszerűen nem
tudta
átütni
a
szovjet
tankok
vastag
páncélzatát. Január 12-én és az azt követő napokban a
magyar arcvonal több részre szakadt, azonban Jány
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Gusztáv, a 2. hadsereg parancsnoka ennek ellenére
ellenállásra szólította fel a magyar csapatokat, és nem
rendelt el visszavonulást. A magyar alakulatok – a
német elvárásokhoz igazodva – ugyan igyekeztek
megtartani állásaikat, azonban a harcokban egyre
inkább felmorzsolódtak.
A TARTHATATLAN HELYZET MIATT JÁNY
PARANCSA ELLENÉRE IS MEGINDULT
VÉGÜL A MAGYAR CSAPATOK
VISSZAVONULÁSA.
Jány emiatt adta ki január 24-én elhíresült, „A 2.
magyar hadsereg elvesztette becsületét…” kezdetű
hadparancsát, amelyben a katonákat gyávasággal
vádolta, és a legszigorúbb szankciók bevezetését
helyezte ellenük kilátásba. A parancsot sok helyütt
már figyelembe se vették, valamint az utóbb vissza is
vonatták a parancsnokkal. A magyar sereg megmaradt
alakulatait január végétől kezdve a Dontól 100 km-re
nyugatra próbálták meg összpontosítani, a teljes
haderőből azonban csupán nagyon kevesen érkeztek
meg az összpontosítási területre, ráadásul közülük is
sokan sebesüléseket, fagysérüléseket szenvedtek el.

12.

Márciusig a 200 ezer fős hadseregből csak 61 000 fő
érkezett meg, s emiatt végül a teljes 2. magyar
hadsereg
hazaszállítása
mellett
döntött
a
hadvezetés. A doni katasztrófa eredményeképp tehát a
2. magyar hadsereg nagyrészt megsemmisült.
NÉHÁNY
NAP
ALATT
TÖBB
MINT
SZÁZEZER MAGYAR KATONA SEBESÜLT
MEG, HALT MEG, TŰNT EL, VAGY ESETT
HADIFOGSÁGBA.
Mindez pedig a társadalom kollektív emlékezetén is
komoly nyomokat hagyott. Ezért emlékezünk meg
a doni hősök helytállásáról és kitartásáról mind a mai
napig január 12-én.
Utóbb Jány Gusztáv is felülértékelte korábbi
kijelentéseit, és április 4-én már így összegezte a doni
eseményeket:
„Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb
adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg
a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette
el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a
harcot.”

Vitéz Bányai József géppuskás szakaszvezető Osztrogozsszkból való kitöréskor halt néhány nap múlva hősi halált.
A szakasza parancsnokaként maradt utolsóra, hogy a bajtársait fedezze, életüket mentse. Ezt a szívbemarkoló
levelet édesanyjának írta a halála előtt:
„Drága Anyukám!
Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne várjatok most már tőlem levelet és ti
se küldjetek...
Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg. Küldtem haza november 14én 105 pengőt, abból Ágikának vegyetek keszkenőt. Remélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a helyemet a
családban, neki a zsebórámat hagyom örökül. Neked Anyukám, csak az örökké élő szeretetemet és az utolsó
mosolyomat tudom adni. Nagyon szeretlek! Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám mellett és a kezem az üres
csajkához fagy. Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra én már nem fázom és elmúlik az éhségem is. Itt
halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám!
Kezedet csókolja: Hű fiad Jóska”
Vida István őrvezető harctéri naplójának lenti néhány
sora 1942 tavaszán íródott. Kurszk közelében. A
földművesből lett, akkor 22 éves katona a muravidéki
magyarajkú Petesházáról került a második
világháború keleti hadszínterére, a Don-kanyarhoz. A
visszavonuláskor, 1943 februárjában mindkét lábán
fagyási
sérüléseket
szenvedett.

Visszahozták, Kecskeméten ápolták, lábujjait
amputálták. Otthonát előbb vissza- majd újra
elcsatolták Magyarországtól, azután ismét besorozták
a jugoszláv hadseregbe, később családjával együtt
három évre kitelepítették, 1960-ban elvették a földjeit,
ipari vállalatnál talált munkát, 1983-ban nyugdíjazták,
2004-ben hunyt el.

„Aznap éjjel semmit sem aludtunk. Teljesen átázva, de még mindig kint az esőn ülve virrasztottunk, tűz nélkül,
majd megfagytunk. Ily szomorúan megértük június 8-át.”
Vida István sokadmagával került a XX. századi
európai történelem forgószelébe, de nem mindenki írt
közülük naplót. Aki viszont a repeszek és gránátok
süvítése mellett, a jéghideg orosz rónák súlyos
mínuszaiban is megtette, az sokszor jobban vigyázott
rá, mint a csekélyke meleg ruhára, vagy a
visszavonuláskor az orosz parasztoktól emberségből
kapott ételre. Így jó pár zubbonybelső hozott haza a
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háború kellős közeléből apró noteszokat, bennük
ceruzával írt apró betűket. Ennek köszönhetjük, hogy
a kisember szemszögéből, valódi tapasztalatokkal
szembesülhetünk. (Az írás sokszor lelki szükséglet,
életben tartó erő, a túlélés záloga volt a katonák
számára.)
Pócs Miklós
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„Értéktár”
Pusztaberki helytörténeti és néprajzi gyűjteménye
Napjainkban hihetetlen
gyors technikai fejlődés
zajlik le. A néprádiót
felváltotta a digitális
technika, televízió, mobil
stb. Ugyanez a változás
ment
végbe
az
építészetben, használati
tárgyainkban
előtérbe
került a „Fogyasztói
társadalom”
kifejezés,
illetve „Vedd és dobd”.
A lovaskocsit felváltották
a traktorok, mindennapos
használati tárgy lett a
személygépkocsi.

A lakosság jelentős része évszázadokig a
mezőgazdaságban dolgozott. Az 1960-as
évektől
sokan
az
iparban
találtak
megélhetést. A háztartásokból kezdtek
eltűnni a régi paraszti élet használati tárgyai,
eszközei. Felvetődött az emberekben, hogy
ezeket az eszközöket használati tárgyakat és
hagyományokat megőrizzék az utókornak.
Életem során mindig is érdekeltek a múlt
eszközei, hagyományai. Árpás Károly,
Brindza Sándor volt polgármesterek elvi
támogatásával megkezdhettem a gyűjtemény
anyagainak restaurálását. Látva, hogy
mennyi tárgy lesz az enyészeté, kerül
vastelepre, szemétre.

Örömömre, ebben a munkámban, sokat
segítettek a falu lakói, az önkormányzat
dolgozói. A hivatal végül helyet biztosított a
gyűjtemény elhelyezésére.
Pusztaberki Nógrád megye egyik legkisebb
települése, a lakosság hasonlóan az ország
többi vidéki településéhez elöregedett.
Örömteli, hogy az utóbbi években jelentősen
fiatalodott a falu lakossága. Reméljük, hogy
idővel a fiatalok is jobban értékelik,
megőrzik értékeinket, hagyományainkat.
Horváth György
Látogatása a 06-35-592-022 telefonszámon,
előzetes egyeztetést követően lehetséges.
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14.

Holisztikus egészség
Holisztikus egészség: (1.) a teljességre, az egészre
törekvő; (2.) az a gyógyítási mód, melynél figyelembe
veszik a beteg értelmi, fizikai és szociális állapotát is.
(forrás: idegen szavak gyűjteménye).
Testi-lelki-szellemi jól léti egyensúlyra kell
törekednünk, egészségünk megőrzéséhez. Manapság
nehéz megtartani, hiszen nem helyezünk elég
hangsúlyt a mentális egészségünkre. Illetve, nagyban
hozzájárul az életmódunk, szemléletünk. Befolyásoló
tényező még: mások véleménye.
Ha fizikai fájdalmat érzünk, elmegyünk az orvoshoz
vagy hamarabb nyúlunk egy fájdalomcsillapítóhoz.
Mely egy tüneti kezelést eredményez, ergo elmúlik a
fájdalmunk, de annak az okát nem tártuk fel, pl. egy
fájdalomcsillapító hatása: megszünteti a kapcsolatot a
fájdalomérző receptorral. Lelki problémák esetén,
hamarabb beveszünk egy nyugtatót, mellyel ugyan
alszunk, de ezzel egy kémia "mérget" viszünk a
szervezetünkbe.

szükségük. A napi mozgás lehet egy rendszeresen
beiktatott séta, vagy hétvégi kirándulás (pl.: különleges
és rejtélyes hely Magyarországon)
A böjt legfontosabb része a lelki és szellemi
megtisztulás. Ki vagyok én? Ez az első lépés az
önmegismeréshez és a lélek megismeréséhez vezető
úton. Ehhez elengedhetetlenül fontos visszavonulva,
önmagunkra, befelé figyelve odaadással, teljes
átéléssel megélni a jelen pillanatot. Ezen érzések,
energiák megismerése és beépítése a mindennapokba
hozzásegít a lelki egészség megőrzéséhez.

Itt a lehetőség elkezdeni:
Ez év február 17. - április 3. közötti időszak, a nagyböjt.
Nagyböjt : a keresztény közösségekben a húsvét előtti
negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak.
Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos
gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a
bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a
könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét.
A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények
megsegítése is. (forrás: wikipédia)

Mégis mit tehetünk az egyensúly eléréséhez?
A húsvéti ünnepeket megelőző 40 nap, teljesen
megfelel egy holisztikus szemléletű tisztítással.
Komfortunk eléréséhez először a tisztítás kapcsolódik.
Hisz a környezetünket is tisztán tartjuk. A ház körül, a
házban és önmagunk is. Takarítás történhet kívül és
belül.
Fizikai testünk tehermentesítésére mellőzni
szükséges a szilárd ételeket, ajánlatos egy 3-4 napos
léböjt kúra. Kizárólag gyógyteákat, friss zöldség-,
gyümölcsleveket és szűrt zöldségleveseket, Pi-vizet
fogyasztunk. Így a felgyülemlett salakanyagokat,
méreganyagokat eltávolítjuk.
Az ülőmunkát végzőknek, nagyobb mozgásra lehet
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Mire kell ügyelnünk tudati, szellemi-lelki síkon:
A szellemi mező és a fizikai test szinkronicitásban
működik. A kimondott szónak nagy hatása van az
értelmi fejlődésre. A gondolkodás nem más, mint
mágia. Gondolatainknak van teremtő, gyógyító vagy
roncsoló ereje. A betegségek valahol a gondolatokban
kezdődnek. "Ne fesd az ördögöt a falra, mert
megjelenik" tartja a mondás. Semmi sem történik úgy,
hogy előtte ne gondoltunk volna rá. Tehát nagyon
fontos szűrni a gondolatok minőségét. A kimondott szó
erejét, magunk előtt tartva. Figyelmen kívül kell hagyni
mások bántó magatartását. Amikor ilyet tesz valaki,
egyértelmű hogy saját magát is bántja ezzel. Hisz
mérgező, gondolatokat teremt s valószínű, hogy ezért
nem boldogul az életben. Miért ajánlatos figyelmen
kívül hagyni? Saját életünket nem rendelhetjük alá az
ilyen magatartásnak. Nem válhatunk olyanná, mint ők,
maguk. S ez igen nagy önkontrollt kíván. Hisz miért
bántanánk magunkat.
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Egészségünk

Különleges és rejtélyes hely Magyarországon
Feltöltődésre ad lehetőséget, már maga a friss levegő.
Ha ezt megspékeljük egy gyönyörű látvánnyal csak
tovább fokozzuk. Magyarországon sok olyan
különleges és rejtélyes hely található azok számára,
akik nyitottak az energiagyógyászat, illetve a
holisztikus szemlélet rejtelmeire.

15.

ismeretes, hogy mikortól terjedt el a nézet, miszerint
gyógyító hatással rendelkeznek, de volt idő, amikor
sorok kígyóztak előttük, és most is mécsesek, virágok
díszítik őket. Sőt valaki még a kúra pontosan, szigorúan
betartandó szabályait is megalkotta.(forrás: internet)

Nincs tudományosan alátámasztva, csak hisznek benne
és működik. Ősidők óta létező energiavonalak
találkozási pontjai rejtélyes gyógyulásokat idéztek elő.
Néhány
tipp
kiránduláshoz,
legközelebbiket emeltem ki.

lakóhelyünkhöz

1.Ferenczy-szikla, Pilis
Sokan úgy tartják, hogy a Föld szívcsakrája a Rámhegyen található, még pontosabban a Ferenczysziklánál, ezért gyógyulnak, erősödnek meg és
töltődnek meg energiával itt a látogatók (maga a dalai
láma nem osztja ezt a nézetet). Tény azonban, hogy
akik már jártak erre, szívdobogtató, bizsergető érzést
tapasztaltak, amit a szikla energiájának tulajdonítanak.
Úgy vélik, hogy itt van a bolygónkat behálózó
energiavonalak csomópontja, és a pozitív energia
jelenlétének egyik fontos bizonyítéka a környező élő
világ gazdagsága és vitalitása. (Forrás: internet)

2.Gyógyító kőfejek, Esztergom
A vízivárosi Erzsébet Parkban találhatjuk a három
hányattatott sorsú kőfejet, a város egyik
zarándokhelyét. Eredetileg az esztergomi bazilikát
díszítő, 9 hatalmas szoboralak (Szent István, Szent
László, négy evangélista és három angyal) része voltak,
de a 19. században készült műalkotás (Marco
Casagrande olasz szobrász műve) olyan rossz
minőségű kőanyagból készült, hogy az időjárás
viszontagságait egy idő után nem állta. Így az
omlásveszély miatt leemelték a főszékesegyház
épületéről, a kincstárba kerültek, kivéve a három fejet,
amit a Prímási Palota kerítésébe építettek be. Nem

II. Évfolyam V. Szám

3. Ördögszikla, Pilisszentiván
Pozitív kisugárzást kibocsátó, fájdalom - és
gyulladáscsillapító, harmonizáló és gyógyító helynek
tartják a Pilisben található Ördögsziklát is, ami az
elterjedt vélekedés szerint három méteres körzetben a
leghatásosabb. Erejét a mélyben húzódó Szent Györgyvonalak (más néven: sárkányvonalak, Ley-vonalak)
kereszteződésével magyarázzák. (forrás: internet)
Különlegesség: Attila-domb, Tápiószentmárton
A legenda szerint egykor itt állt Attila hun király fából
készült palotája, és tény, hogy a szkíta Aranyszarvast a
közelben találták meg. A dombon általános vélekedés
szerint elektromágneses és radioaktív erőterek
alakultak ki, melyek következményeként melegséget,
hidegséget érezhetünk vagy éppen testünk bármely
pontján bizsergést, és bizony szédülés is előfordulhat.
A betegség tünetei az itt tartózkodás alatt
felerősödhetnek, ezek azonban terápiás reakciót
jelenthetnek
és
rendszeres
látogatással
megszüntethetők. A gyógyító erőt egy beteg lónál
tapasztalták először: már lemondtak róla, és egy
elkerített részre vitték, ahonnan egészségesen,
felerősödve került elő. A világhírű Kincsem is itt
született, és itt volt a kifutója is. (Forrás: internet)
Tavasz közeledtével megkapjuk azt a segítő energiát,
amivel közelebb kerülhetünk a holisztikus jó létre.
Mint mindenért az életben, ezért is meg kell dolgozni!
„A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a
munkára és képesség a szeretetre.”
Sigmund
Freud
Nagy Mariann
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Kiss József emlékezete
(1843–1921)
Kiss József – Az én imádságom (részlet)
Mikor levetve papi biborát
S minden hivalgó földi éket,
A főpap öltött tiszta lenruhát,
S a legbensőbb szentélybe lépett,
Meghozni az urnak áldozatát,
S feloldani bűntől a népet:
Követve régi gyakorlatot,
Elsőbb magáért imádkozott.
S im én is, verve zönge kobozon
Az áhitat húrjait lágyan,
Először magamért imádkozom
Mélázó csöndes imádságban,
A költészet magasztos templomom,
Más templomot keveset jártam:
Az ihlet perce a szentélyem,
Hol bűnbocsánat nyilik nékem.
Nem zárt falak mögött kerestelek
Isten atyám! ki szerte lakol
A mindenségben, hol naprendszerek
Örök sürgése zúg-zakatol;
Ó, de ki mégis mindenekfelett
Művész lelkében nyilatkozol,
Erőd egy részét adván neki,
Versengve véled teremteni!
Megettem, uram, kenyerem javát,
S rögös pályán izzadtam, fáztam;
Izleltem az ifjuság mámorát
S mind ami szép e bohó lázban;
Lelkem nagy eszmék lángja járta át,
S Don-Quichoteként értük csatáztam:
Jó volt, szép volt: vele beérem,
S ifjuságom vissza nem kérem.
(…)

Te tudod, mikor adj esőt, harmatot
S mozdítsa szél a poshadt léget,
S a szív redői közt te olvasod
A vergődést és a kétséget,
Te adsz örömet, te adsz bánatot,
S eloszlatod a sötétséget:
Minek kérni, Uram! tetőled,
Hisz vágyaink is tőled jőnek?
Ó vágyat adj, hatalmas szenvedélyt!
Mely tespedés-haláltól óvjon,
Ki lángolt, tévedt, vivódott – az élt,
Bár álerény rá gáncsot szórjon.
Ne vesztegeljek lomha túzokként,
Ó de repüljek mint a sólyom!
S haragod hangját kölcsönözd nekem,
Hogy dalom, ha kell, menydörgés legyen.

1843. november 30-án született a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsáton, 8 kilométerre a Tiszától. Éles eszű,
izraelita vallású kisfiú, aki sokat olvas. 1854-ben szülei zsidó iskolába íratják, de őt a vallásos dolgok nem érdeklik,
ezért kimarad. Az országban vándorol, kéregetésből él, majd nyomora haza kényszeríti. 1858-ban a rimaszombati
protestáns gimnáziumba jár, majd 1861-ben a debreceni református kollégiumba. 1862-ben édesanyja meghal,
édesapja tönkre megy, emiatt kénytelen abbahagyni az iskolát, és magának megkeresni a kenyerét. Hátára kötött
batyuval 5 évig bolyong az Alföldön, és héber nyelvre tanítja a szegényebb sorsú izraelita családok gyermekeit.
1867-ben felgyalogol Pestre, hogy szerencsét próbáljon verseivel…
Biztosan nem gondolta volna az akkor 24 éves, zsidó vallású, magyar fiatalember, hogy harminc évvel később,
1897-re dicsősége csúcspontjára ér, mint az ország ünnepelt költője, akinek lába elé ötszáz fehér ruhás leány szórja
a rózsát, és akiről magasztaló szónoklatokban áradoznak?
Abban az évben jelenik meg költeményeinek országos feltűnést keltő díszkiadása: a kötetet a Révai Testvérek
olyan pompával adták ki, amilyenre kevés példa volt irodalmunkban. Műmellékleteit és szövegrajzait a nagybányai
művész-csoport készítette: Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Hollósy Simon, Réti István, Thorma János. A
könyv tábláját kézzel, selyemmel hímezték, magyaros motívumokkal díszített egészvászon kötésben, aranyozott
lapszélekkel.
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Beöthy Zsolt (irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) szerint: „A
költőre magára nemcsak az megtisztelő, hogy ily pazarul fényes köntösben léphet a közönség elé, hanem talán még
inkább az, hogy egy egész tehetséges művészgárda keresett benne inspirációt.” Lyka Károly (művészettörténész,
kritikus, festő, a Művészet című folyóirat szerkesztője) szerint: „Azt hiszem, hogy ez a kötet a legszebb magyar
illusztrált mű.”.
„Benne fejeződött ki s vetődött előre az a jelentős és jós, sorsszerű szerep, melyet a sors később ez elmaradt
országocskában a magyar zsidóságnak juttatott. Lapjával, a Héttel, fölnevelt bennünket új írókat és új olvasókat.
Büszke és még mindig forradalmi zászlót hajtunk meg előtte, atyamesterünk előtt.” – Ady Endre (1913)
Kiss József – Tüzek (részlet)
Ismeritek a vidám rőzselángot
S ropogását a vályog-tűzhelyen?
A nyílt arcokat, a nyájas világot,
Hol tréfa és dal önként megterem?
Recsegő gallytól, pattogó szilánktól
Lestem el egykor a dal ütemét.
Hol az a tűz? Mi lett a rőzselángból?
Nekem elhamvadt – talán másnak ég.

Szálló időnek suhogó fövénye –
Minek bolygatni, amit betemet?
A rőzselángra más tüzek jövének,
Emésztőbb láng ragadta lelkemet
Hírért lobogni – istenem, mi dőre!
Az igazságért – ó, mily elfogult!
S míg örök lázban törtettem előre,
Hajam megszürkült, lelkem elborult.

S hova lett, aki játszva élesztgette
Kis tarka köténnyel, a gyermekleány?
És hova tűnt a fiu méla kedve,
Ki ott lebzselt a leány oldalán?
Együtt dobáltuk a háncsot a tűzre,
A redveset úgy, mint a nyirkosat,
És találgattuk, boldog álmot fűzve,
Hogy a siró fa vajjon kit sirat?

Az én mezőmön nem értek kalászok,
Az én aratásom egy marék virág,
Az én gyönyöröm az álomlátások,
Az én világom egy álomvilág.
Kialvó lángok pernyéje szitálva,
Szürkén, szomorún csak esik, esik –
Félek, hogy álmaim összezilálja,
S elhagynak, mire beesteledik.

De ez a megdicsőülés még odébb van…
1875 – Toldy István Nemzeti Hírlapjának riportere, és panaszkodik, hogy Simon Juditról írt balladáját senki
nem akarja kiadni. Egyik este a szerkesztőségébe belép Toldy Ferenc (irodalomtörténész, egyetemi tanár, kritikus,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja), hogy meglátogassa István fiát, amikor találkozik Kiss Józseffel, és
felfedezi költői tehetségét. A balladát Toldy Ferenc közbenjárására Vadnai Károly olvassa fel a Kisfaludy
Társaság ülésén, majd megjelenik nyomtatásban is a „Magyarország és a Nagyvilág” nevű ismeretterjesztő és
szépirodalmi képes hetilap XII. évfolyam 14. számában, 1875 április 4-én.
„Ó ezek szokatlan napok voltak rám nézve! Kezdtem újra éledni. Olyan szokatlan volt a mások rokonszenve és
biztatása.” – Kiss József
Kiss József – Tiszaparton (részlet)
Nádasok zúgása, hajlongó jegenyék
Gyermekálmaim viruló tanyája!
Melynek fölötte mosolyog az ég,
És festi vizeit szürkére, barnára;
Olykor, úgy tetszik, csupa habarék
S uszó felhők az örökös nyája:
Sárga partok közt hol szilaj, hol lomha,
Vigyetek el engem gyermekotthonomba!

Hallottátok hirét hires Ároktőnek,
A csegei révet vaj’ ki ismeri?
Ott a Tiszán is délibábok nőnek
És egyik szin a másikat veri.
A telegráfot hitták hirverőnek,
Uj szó; szörnyen örültek neki.
Mind gyermekemlék, ámulat, csoda,
Ó mehetnék bár még egyszer oda.

Ültessetek az agyagpart tövébe,
Melyből gyurni lehet sok szép alakot
És álmodni hosszan – se hossza, se vége,
Akinek isten álmokat adott.
Nekem adott, dicsértessék érte!
Világlelkek hozsannát zúgjatok,
Nem minden sziv dobog olyan fennen,
Mint mellyel az égiek megáldtak engem.

Mohos fatörzsre telepedtünk ketten,
Az őszi napnak hüvös hajnalán
És vártunk, vártunk, mintha csak lesben,
Én és viruló arccal az édes anyám.
Kicsi testem keblén melengettem,
Oly édes volt pihennem oldalán,
Közben ezer csók hullt fejem bubjára,
Csókon növekedtem, sohse voltam árva.
(…)
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S Ároktő ott bujkált a szemünk előtt,
A vizimalmok vigan kerepeltek,
A távol hol enyészett, hol ujra nőtt,
S a vadludak a partokon legeltek.
Egyszer csak szemünk elérte a tetőt
És a szinek még folyvást át- meg átvedlettek
S im felbukkan egy csolnak és rajta egy alak,
Egy dzsin vagy annál is hatalmasabb.
(…)
S a csolnak visszazökken partot érve
S anyám odaront és sirva fakad,
Reáborul a dalia mellére, –
Egy lázas, izzó, hosszu pillanat.
Szinte fennhangon lüktet szivverése,
S az öreg kérdi: „Mirjám, a te fiad?”
S fejemre teszi két kezét megáldva,
Mint hajdan az ősöknél volt szokásba.

18.
S az áldás megfogant és hatott tovább,
Kegyetlen, szörnyü, bübájos erővel,
Hatott egy hosszu müvészéleten át,
Mely félig izgalmas volt és félig dőre.
Mely hiu lázban emészti önmagát,
S hosszu árnyakat vetit előre.
Örök kétségek, lelki hányatások,
Eltörülhetetlen beékelt rovások!
S érzem ez áldás keserü nyomát,
Még ma is életem alkonyatán.
S érezni fogom talán még odaát,
Tulnan is, ha már éj borult reám.
Ha parthoz ütődött a könnyü naszád
Fekete zászlóval fönn az árbocán,
Érezni fogom és tán meg is siratni,
Ha majd egyszer mindent itt kell hagyni.

1876-tól Temesváron lakik; 1877 – Megválasztják a Petőfi-Társaság tagjának; 1882 – visszaköltözik Budapestre;
1883 – megjelenik verseskötete: „Kiss József költeményei 1868-1882”; 1889 – állástalan magánhivatalnok és
költő, nem élhet meg a puszta dicsőségből. Barátai és tisztelői pénzt gyűjtenek neki, hogy szépirodalmi folyóiratot
indíthasson; 1890 – útjára indul hetilapja: „A Hét – társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny”.
„A Hét és Kiss József s
körülötte az ő köre
teremtette meg azt az
irodalmi levegőt, mely
Budapestről elhatott a
vidékre, a nyolcvan
magyar városba, melynek
Budapest volt a fővárosa.
A nagy forradalomnak,
melyet a Nyugat hozott,
Kiss József és a Hét,
Kiss József s az ő
kerekasztala voltak az
enciklopédistái.”
–
Ignotus Hugó (költő, író,
újságíró)
Kiss József – Honfoglalás (részlet)
I.
Divatba jöttek most az igricek,
Süldő költőknek rokonszenves téma.
Arról hazudik s tesz hamis hitet,
Akit birizgál a költői véna.
Idézek én is hát ily igricet,
Ha megsegít a mennyei Camoena:
De enyém élt s kilestem a titkát,
A nagyapám volt: Reb Mayer Litvák.

Csillag varázsa nem vonzotta őt,
De kergeté a cárok kancsukája.
Úgy járt, mint sok honfoglaló előd:
Foglalt, mert nagyon szorult a kapcája.
Vizet, fűt, földet nem kóstolt előbb,
Gondolta: jobb, ha vakon akceptálja:
Be így vonult zimankós éjszakán
A történetbe az én nagyapám.

Se don, se von, se pán, se sir – csak reb,
Művelt füleknek tiszta gaudium.
Lehetne hősnek tán érdekesebb,
De meghatóbb nem, bízvást mondhatom.
Pogrom elől oldott ő kereket
S bujdosva jött át vad országokon:
Aprópénzét is, futván, odahagyta,
Zsebében nem maradt egy árva batka.

Kaftános ősöm, nem röstellek én,
Ki a páncélt se mód fölött imádom.
A dalt tetőled örököltem én,
S az mégis legszebb ezen a világon.
Idővel nem dacol csak költemény,
Legalább én, a rongyos bárd úgy látom:
A rozsda dőzsöl a nagy lakomán –
Te élsz tovább kaftános nagyapám.
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A lelket nyügző, lelkeket feloldó
Melódiákban zengesz te tovább,
Templom-homályban, ahol nincs sorompó,
Ostromlod büszkén az egek honát.
Dalod a fáradt, kimarjult, bolyongó
Hazátlanoknak hont és hangot ád:
És öröklőd én – a kicsi a nagynak
Im folytatom, ahol te abbahagytad
Anyai nagyapjáról, Reb Mayer Litvákról szóló verses regény első részének megjelenésekor így írt Szabolcsi
Lajos, az Egyenlőség szerkesztője: „A magyar irodalom hőskölteményei közé idén egy új eposz vonult be és a
hősök közé egy új hérosz. Ezt az új hőst Reb Mayer Litváknak hívják s ugyanaz a költő indította őt útjára, ki már
egyszer a mi irodalmunk nőalakjai közt is zavart csinált, mikor a Rozgonyi Cicellék előkelő és exkluzív társaságába
bevezette Simon Juditot. Reb Mayer Litvák helyet foglalt Attila, Toldi Miklós, Árpád, Botond és más nagyurak közt,
akik bizonyára nem voltak elragadtatva a lengő tincsű, kaftános óriástól. Ezzel az orosz kántorral költészet jött az
bevezette Simon Juditot. Reb Mayer Litvák helyet foglalt Attila, Toldi Miklós, Árpád, Botond és más nagyurak közt,
akik bizonyára nem voltak elragadtatva a lengő tincsű, kaftános óriástól. Ezzel az orosz kántorral költészet jött az
országba: ő nem verekszik a vereckei szorosnál és nem karddal nyit magának utat, hanem énekelni kezd és akkor
átengedik a határon. Valósággal beénekli magát Magyarországba. És van-e ennél szebb honfoglalás?”.
Kiss József – Fohász
Nem maradt egyebe,
Csak a délibábja
S kietlen éjszakába’
Egy-két pásztortüze,
Egyéb semmise.
De megmaradt hite
Egy boldogabb jövőbe,
Lehet, ábrándból szőve,
És megmaradt az isten,
Magyarok istene!

Hozzád fohászkodunk
Kinos vaksötétben,
Amikor szenvedünk
Bünhődve, de vétlen,
Hamuba és porba
Összetiporva...
Ki ülsz felhőtrónod
Örök magasában,
Félelmes magányban,
Magyarok istene!

Ne segits bennünket,
Az ellent se pártold,
Mi sem vádaskodunk,
Ó de te se vádolj.
Csak régi erőnkből
Egy atómot kérünk,
Hogy hiába ne omlott
Légyen a mi vérünk,
Ki ülsz felhőtrónod
Örök magasában,
Magyarok istene!

„Egész és igazi költő volt, akit a magyar zsidóság adott a magyar nemzetnek. Fiatalkori műveiben még itt-ott
megszólalt a gettónak régi keserűsége és lelki különössége, de azóta ezeket költészetében teljes harmóniába tudta
olvasztani a magyar néplélekkel. Nyelvében, gondolkodásában, érzelmeiben mindenekfelett magyar volt.” – Dr.
Berzeviczy Albert (politikus, történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke (1905-1936), a Kisfaludy
Társaság elnöke (1923-1936), a Magyar Olimpiai Bizottság első elnöke (1895-1904), Magyarország vallás- és
közoktatásügyi minisztere (1903-1905)
Bródy Sándor, Erdős Renée, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Tömörkény István, Ady Endre,
Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Móra
Ferenc, Szép Ernő, Tóth Árpád, Török Sophie – a teljesség igénye nélkül, akik megjelentek a Kiss József
szerkesztette újság hasábjain.
Kiss József a magyar műveltséget össze akarja egyeztetni a zsidó szellemmel, a modern kor felvilágosodását
szembe akarja helyezni a megcsontosodott hagyományokkal: „Nekimegyünk minden konzervatív babonának,
legyen az előítélet vagy tisztesség formájába bujt önérdek vagy évszázadokon át hűségesen ápolt hiúság.”
Valószínűleg zsidó származása, és a királyságban elért sikerei – I. Ferenc József király 1914-ben a Ferenc Józsefrend középkeresztjével tüntette ki –, valamint természetesen a témaválasztás miatt történhetett meg az, hogy a
XX. században egyedül egy verse, az 1905-ös orosz forradalmat köszöntő „A Knyáz Potemkin” maradt meg a
magyar irodalom oktatásban, más műveiről szó sem esett.
(Pedig 1897-ben még soha el nem feledhető királynak érezhette magát költőtársai között…)
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Kiss József – A Knyáz Potemkin
Fekete vizeken – hali-hé-hali-hó!
Száll a Knyáz Potemkin, a fekete hajó.
Süvítő szélvésznek a szemébe néznek
Jó hatszáz legények –
– Hali-hé-hali-hó! –
A fekete hajó.
Visz csempész dugárút vörös zászló alatt,
Tiltott rakománya a szabad gondolat.
Nyílt lázadást ringat, mint bölcső, fedelén
Hatszáz hajós legény –
– Hali-hé-hali-hó! –
A lázadó hajó!
Batumnál megfúrták – hali-hé-hali-hó! –
Krim alatt fölrobbant s tovább ment a hajó.
A sárga vizeken vad örvény nyelte el –
Vaj’ most hol vesztegel
– Hali-hé-hali-hó! –
A babonás hajó?
Jár, jár szakadatlan, jár csendbe, csendetlen,
Tovaleng bordátlan, kering feneketlen,
És árbóca hegyén

Lobogója a lengő piros északi fény –
– Hali-hé-hali-hó! –
A hazátlan hajó! –
És ahol megjelen és ahol partot ér,
Erőre kap a kar, fölforr a tunya vér,
Gőg, gazság elsápad, szem nyílik, lánc szakad
És minden rab szabad –
– Hali-hé-hali-hó! –
A szabadság-hajó!
– Te ura viharnak, tengernek, hajónak!
Ha elhívni látod poétádat jónak,
Ha üt majd az órám – hali-hé-hali-hó! –
– Pihenni mire jó? –
Hadd jöjjön el értem
Az a hajó!
A hatszáz legénnyel üljek ott egy sorba,
Mint a rózsák ülnek együtt egy bokorba.
Sívó pusztaságra, amely tikkad, szárad,
Vigyük el tavaszát a szabadulásnak.
– Hali-hé-hali-hó! –
Te örök szent hajó!

Ám – mint sokan ő előtte, és utána is annyian… – kora előrehaladtával egyre jobban azzá vált, aki ellen ifjúként
lázad: vaskalapos, begyepesedett kövületté, aki immár gátja a haladásnak és a megújulásnak. Írói egy része kivált a
„Hétből” (megelégelve nagyképűségét és megfellebbezhetetlenségét), és 1908-ban megalapítják a „Nyugat”-ot.
A „Hét”-nek bealkonyul, Kiss József háttérbe szorul, megkeseredik.
„Időm lejárt, hanyatlik napom: Ifjú titánok, üssetek agyon!” – Kiss József
…és így jutottunk el a kétezres évekhez, 2021-be, amikor… talán már nem is tudunk róla, hogy ki volt a XX.
század hajnalán Magyarország költőfejedelme, kinek köpenyéből (újságából) olyan zseniális költőink és íróink
bújtak elő, akik a mai napig meghatározták-meghatározzák irodalmi életünket és kultúránkat.
Bízom benne, hogy most tettünk egy apró lépést azért, hogy ne merüljön Kiss József neve és munkássága a teljes
feledésbe.
(Idén lesz éppen 100 éve, hogy végső nyugalomra tért: 1921. december 31-én hunyt el Budapesten, a Népszínház
utcai lakásában, szerető családja körében.)
Kiss József – Jó éjszakát!
Sok apró-cseprő jelből megérzem,
Hogy nemsokára eljönnek értem
Ha sárgul a lomb, ha zörög a haraszt,
Mi vének értjük azt.

A leghosszabb élet is csak arasznyi,
Még ráérsz vetni, de már nem aratni.
Fecséreltem, mig sütött a nap,
Most leshetem a halvány árnyakat.

Sok jóbarátom van már odaát,
Nem is tudom, mit késem még tovább.
S itt egyre fogynak - haj már alig látok
Egy-két jó barátot.

Jó éjszakát tinéktek, kikkel mentem,
Egy sejtés izgat, hogy már megérkeztem.
Ki birja, marja. Én nem birom tovább,
Ég veletek fiuk, jó éjszakát!
Szántó Tibor
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Pusztaberki – hírünk az újságokban
1888, 1910, 1914, 1920
1888. március 30. péntek – „Fővárosi Lapok”

„A néptanítók fizetése” – című cikkben
említést tesznek arról, hogy a váci
egyházmegye
jómódú
községeinél
egy
kántortanító 1200 forintot keres, addig a
pusztaberkin tanítónak 140 forint fizetéssel kell
beérnie.

Megjegyzés: a következő hírek mindegyike különböző években, de mind január 14-én jelentek meg
Pusztaberki kapcsán. Úgy látszik, ez valami misztikus nap számunkra. 
1910. január 14. péntek – „Pesti Hírlap”
(és rajta kívül több országos napilap is) hírt ad
egy Pusztaberkin történt gyilkossági kísérletről.
„Letartóztatott merénylő” címmel.

1914. január 14. szerda – „Budapesti Hírek”
Az „Apróhirdetések” rovatban jelent meg a 30
éves, földmíves iskolát végzett, kulcsárként
szolgáló Libárdi Ignác hirdetése, aki bérlet
lejárta
miatt
új
alkalmazást
keres
Pusztaberkiből.
Igazából ez a hír – mondhatni – valójában
jelentéktelen.
Ám ezt olvasva eszünkbe jutott, hogy a
decemberi
számban
felidézett
1934-es
újságcikk „A Pusztaberki Műkedvelők
előadták a „Piros Bugyellárist” ” szereplőinek
felsorolásában szintén akad két hasonló név:
Libárdi Gyula és Libárdi László. És ekkor
kissé megkésve, de villámcsapásszerűen
nyilallott belénk a felismerés, hogy ez a név, a
„Libárdi”, milyen híres Nógrád megye
történelme
szempontjából.
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1552. július 6 és 9 között zajlott Drégely ostroma,
amikor Szondi György és 146 hős katonája halálig
küzdött Ali basa 12.000 fős seregével. Július 9-én, a
végső roham előtt Ali basa az oroszi Márton papot
küldte be a várba, hogy a várkapitányt megadásra
szólítsa fel. Ám Szondi és emberei eldöntötték, hogy
halálig harcolnak. Szondi György két apródját Márton
pappal Ali basához küldte, hogy csak nekik adjon
kegyelmet.
A két apródot pedig a hagyomány szerint úgy hívták:
„Libárdi és Sebestyén”.
Libárdi apród – szintén a hagyomány szerint – a Hont

22.
vármegyei Bori-ból származott, ami 50 kilométerre
van Pusztaberkitől, a mai Szlovákia területén. Drégely
vára pedig a kettő között helyezkedik el…
Nem tudom, hogy az 1914-ben Pusztaberkiben élő
kulcsár Libárdi Ignác, és az 1934-ben a Pusztaberki
Műkedvelők soraiban szereplő Libárdi Gyula és
Libárdi László netalán leszármazottjaik-e Szondi
legendás apródjának… de érdekesnek és érdemesnek
találtuk a gondolatot.
A helyi temetőben nyugszik egy Libárdi Ignác,
fejfáján csak annyi írás található: „Élt 49 évet”

1920. január 14. szerda – „Budapesti Hírlap”
A „Napihírek” rovatban egy drámai erejű írás jelent meg „Anyám” címmel – ami hazánk trianoni megcsonkítására
íródott. Az aláírása annyi: „Pusztaberki”.

Nem tudjuk, ki lehet ez az ismeretlen honfi, aki községünkből ezt a lánglelkű szózatot megírta és az újságnak
beküldte, ám szavainak tüze, szívfájdalma minden sorából úgy süt, hogy száz év múltán is megilleti elismerő
főhajtásunk és minden tiszteletünk.
Szántó Tibor
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„Kell egy csapat…”
Kedves Olvasó!
Idén márciusban lesz egy éves az újságunk, amely negyedévente jelenik meg, Pusztaberki Napló néven.
Kigondolásában és létrejöttében Kurisné Nagy Bernadett polgármester asszonynak tartozunk köszönettel, hiszen
úgy pattant ki belőle a gondolat, mint a görög mitológiában Zeusz főisten agyából Pallasz Athéné, a bölcsesség
istennője, teljes fegyverzetben.
Az ő elképzelése alapján bukkant fel az újság születésének lehetősége, hiszen csupa olyan gondolat merült
fel megvalósításra várva, amelyek eddig nem léteztek vagy „hiányoztak” Pusztaberki mindennapjaiból, életéből.
Nagy szerepet játszottak a közös programokon, ünnepeken, kulturális eseményeken résztvevők agilisabb
kreatívabb személyiségei, akik kiötöltek-hatoltak „dolgokat” jobbnál-jobb ötletekkel álltak elő, amelyekkel
színesebbé, kellemesebbé varázsolhatnák közvetlen kis környezetünket és a Pusztaberkiben élő emberek életét.
Nem kellett kérdezni senkit, hogy van-e, lenne-e kedve részt vállalni az újság létrehozásában, cikkek
írásában, szerkesztésben. Sokan úgy gondolták, hogy az ötlet jó, legyen egy újság. Nagy lelkesedéssel vetettük bele
magunkat az újság készítésének fortélyaiba. Annak ellenére, hogy manapság egyre kevesebben olvasnak, még az
éltesebb korosztály is inkább az internetet bújja, az újságok, könyvek egyre jobban elveszítik eredeti funkciójukat,
fel- illetve kiváltja őket egy technokrata világ modernebb terméke, a Világháló.
Pedig mennyire más érzés egy kézzelfogható, tapintható, szagolható olvasnivaló, mint a virtuális térben lévő
információk. Nem kell feltétlenül réginek, maradinak, elavultnak gondolni azt, ami felett úgymond „eljárt az idő”.
Mindenki, aki olvas, ismeri és tiszteli az értékest, tudja, egy könyv, egy újság is ilyen minőség.
Úgy gondoltuk, biztosan lennének néhányan, akik szívesen olvasnának egy helyben készült, Pusztaberki
településről szóló irományt. Igyekszünk változatos és érdekes témákkal szolgálni a kedves falubélieknek, tudva és
ismerve azt, hogy mindenki érdeklődését egy ilyen kis lappal nem lehet kielégíteni, de törekszünk arra, hogy minél
több Pusztaberki lakos hozzájuthasson és olvashassa.
Igaz, kaptunk hideget is, meleget is a már megjelentetett számokkal kapcsolatban, de én úgy gondolom, ha,
és már idáig eljutottunk, egy év távlatából szemlélve minden kritikát megér, hogy úgy folytassuk, ahogy elkezdtük.
Jó kedvvel, szeretettel, és a különböző témákhoz kapcsolódó alázattal és tisztelettel.
Majoros Tibor

A Pusztaberki Napló készítésében a következő „kreatívak” vesznek részt: Kurisné Nagy Bernadett/Polgármester
Asszony, kiadó-főszerkesztő. Cikkek írói: Nagy Marianna/kézműves, Pusztaberki lakos, Mészárosné Nemes
Melinda/Közművelődési asszisztens, Hévei Mihály/Pusztaberki lakos, Szántó Tibor/író, fordító, "filmész",
Podlovics Zsolt/kézműves, üvegcserép mozaikkészítő, Pócs Miklós/Pusztaberki lakos, Majoros Tibor/Falugondnok
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Közérdekű információk
Pusztaberki Község Önkormányzata

2658 Pusztaberki, Kossuth út 19.
Tel: 06 (35) 592-022
info@pusztaberki.hu,
polgarmester@pusztaberki.hu
Polgármester: Kurisné Nagy Bernadett Erzsébet
Tel.: 06 (30) 860-5565
Hivatalsegéd: Seres Ildikó
Tel.: 06 (30) 469-4173
Falugondnok: Majoros Tibor
Tel.: 06 (30) 367-3313

Nagyoroszi
Közös
Önkormányzati
Hivatal 2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

Tel.: 06 (35) 574-009
Jegyző: Kapás Ildikó

Pusztaberki Polgárőr Egyesület
2658 Pusztaberki, Kossuth út 19
Elnök: Brindza Sándor
Tel.: 06 (30) 721-6887

Háziorvos

Dr. Kovács János
Orvosi Rendelő, Pusztaberki, Petőfi út 6/B
Rendel: Kedd és Csütörtök 12:30-13:30
Tel.: 06 (35) 340-121, 06 (30) 326-8521

Gyerekorvos

Dr. Kovács Katalin
Orvosi Rendelő, Pusztaberki, Petőfi út 6/B
Rendel: minden páros héten, szerdán 11:30-12:30
Tel.06 (35) 340-451, 06 (20) 381-0258

Védőnő

Bakosné Schnéman Edina
Tel.: 06 (30) 456 - 6498

Orvosi Ügyelet – Rétság Rendelő Int.

Tel.: 06 (35) 350 -561
Minden hétköznap 16.00-tól másnap 8.00-ig,
Hétvégén és ünnepnapokon 8.00-tól másnap
8.00-ig (szombaton reggel 8.00-tól hétfő reggel
8.00-ig)

Fogorvos

dr. El-Hage Ruchdi
Orvosi Rendelő, Nagyoroszi, Fő út 30.
Tel.: 06 (35) 374 -374

Fogorvosi ügyelet - Fogászati és
Szájsebészeti Oktató Intézeten
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Tel.: 06 (1) 317-6600, 06 (1) 317-0951
H-P: 20:00 – 07:00
Szo: 08:00 – 13:00; 14:00 – 19:00; 20:00 – 24:00
V: 24:00 – 07:00; 08:00 – 13:00
H: 24:00 – 07:00
Állatorvos:

Dr. Lukáts Tamás
06-30/499-18-20

Rétság Rendelő Intézet - Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő
Központ
Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Laktanya út 5.
Központi telefonszám: 35/550-570; 35/550-585
Előjegyzés a központi telefonszámokon 8.00-tól
15.00-ig.

Gyógyszertárak:

Szent Ignác Gyógyszertár
Érsekvadkert, Petőfi u. 36.
Tel.: 06 (35) 340-006
BENU Gyógyszertár Rétság Kőhárs
Rétság, József Attila utca 9.
Tel.: 06 (35) 550-046
Calendula Gyógyszertár
Nagyoroszi Szentháromság tér 11/A.
Tel.: (35) 574-024

Hiba bejelentők:
ÉMÁSZ: 06 (80) 42-43-44
Tigáz: 06 (80) 300-300
DMRV(víz, szennyvíz): 06 (80) 224-488
Gergi háló: 1260

Pusztaberki Napló - Kiadja: Pusztaberki Község Önkormányzata 2658 Pusztaberki, Kossut út 19.
Szerkesztők: Kurisné Nagy Bernadett Erzsébet, Nagy Mária Anna, Mészáros Nemes Melinda, Hévei Mihály,
Majoros Tibor, Podlovics Zsolt, Pócs Miklós, Szántó Tibor
Megjelenik: Negyedévente 100 példányban

