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2016. február XXVI. évfolyam 1. szám
NAPTÁR 2016-ra
január:

Ne aggódjál raktárra!

február:

Laza légy, mint a Rigalánc!

március:

Higgyél Istenben, és bízzál önmagadban!

április:

Mindenki másképp hülye!

május:

A mártírokat csak az oroszlánok szeretik!

június:

Akár úgy gondolod sikerül, akár úgy hogy nem: igazad lesz!

július:
júliu

Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak akik mertek!

augusztus:

Boldogasszony lánya legyél, áldást hozzál, áldást vigyél!

szeptember:

A gyermek nem ismeretekre vágyik az életről: élni szeretne!

október:

Mi történhet velem, legfeljebb meghalok!

november:

Ne őseidet kövesd, hanem amit ők követtek!

december:

Jól csak a szívével lát az ember!

A közelgő Nemzetközi Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntjük lányainkat és
asszonyainkat
Néhány idézet férfiaktól a nőkről, ők csak tudják!
Egy okos nőnek milliónyi ellensége van: az összes buta férfi.
Marie von Ebner-Eschenbach
Két módja van annak, hogyan bánjunk a nőkkel, de egyiket sem ismeri senki.
Frank McKinney Hubbard
A jó lányok a mennybe mennek, a rosszak külföldi luxusútra.
Moldova György
Egy nő mindenben kételkedik, amit mondasz, kivéve, ha őt dicséred. Elbert Hubbard

„Cementgyári Emlékek”
Ha össze jön néhány nyugdíjas, régi
munkatárs, pillanatok alatt, az elmúlt időkről, a
valamikori
munkahelyről,
munkatársakról
beszélnek. Hihetetlen sok emlék, érdekes
sztori hangzik el ilyenkor, érezni, hogy jó
szívvel, szép emlékekkel gondolnak vissza a
gyárban eltelt esztendőkre.
Részben ebből adódott,- valamint a
Cementgyár termelésének végleges leállítása,
majd a lebontás kapcsán, 2013 év tavaszán,az az ötlet, hogy érdemes lenne egy
emléksort összegyűjteni a valamikori aktív,
ma már nyugdíjas munkatársaktól.
A Lábatlani Cementipari Nyugdíjasokért
Alapítvány Kuratóriuma Horváth Sándor urat,
a gyár nyugalmazott műszaki igazgatóját,
kérte meg erre a feladatra. Megbíztuk
beszélgessen el azokkal az emberekkel, akik
hosszú éveket dolgoztak a gyárban és
szívesen mesélnek az akkori időkről,
emlékeikről.
Horváth úr a felkérést szívesen vállalta. Több
mint fél évig szorgalmasan gyűjtötte az
anyagot, nem csak a helyben lakó, hanem
Lábatlan környékén élő nyugdíjasoktól is.
Riport
alanyok
kiválasztásánál
gondot
fordítottunk arra, hogy a mesélők különböző
munkahelyekről tevődjenek össze, képviselve
a bányától a csomagolásig, karbantartóktól a
különböző állománycsoportig minden réteget.
A megkeresettek örömmel fogadták az Őket
felkereső régi ismerőst, egyetértettek az
ötlettel, szívesen mondták el történetüket.
A nyugdíjasok felkeresése, a riportok
begyűjtése,
megírása,
könyv
alakba
rendezése kemény feladatot, sok munkát és
rengeteg időt igényelt. A befektetett energia
nem volt hiába való egy értékes anyagot
sikerült összegyűjteni, rögzíteni, annak a
munkahelynek emlékét ezzel is megőrizni,
mely több mint 135 éven át biztosított
megélhetést
a
környék
sok-sok
családjának.
Az elkészült könyv közel 100 oldalon
örökítette meg 52 volt dolgozó emlékeit,
gondolatait.
A
visszaemlékezések
létrehozójának,
Horváth Sándor nyugdíjas társunknak
ezzel
kapcsolatos
tevékenységéért,
áldozatos munkájáért a Cementipari
Nyugdíjasokért Alapítvány Kuratóriuma és
nyugdíjas társai hálás köszönetüket
fejezik!
Utóirat:

A Lábatlani Cementipari Nyugdíjasokért
Alapítvány Kuratóriuma lehetőséget biztosít
arra, hogy aki szeretné a könyvet
megvásárolni, az hozzájuthasson.
Könyv önköltségi ára: 2,000,-Ft/db
Hozzájutáshoz keressék: Pajor Istvánné
kuratórium titkárát
2541 Lábatlan Dózsa György út 67.
Tel: 06 30 361 2841
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FELHÍVÁS
BORVERSENYRE

Bajót község Önkormányzata és az
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület
március 12-én (szombaton) tartja 2016- ik évi
borversenyét. A borversenyen bárki részt vehet
saját, ill. bárhol termelt, vásárolt szőlőből,
saját készítésű borával.
Meghívott vendégként vesznek részt a
borversenyen, a Szlovákiai Karva község
borbarátai, saját készítésű boraikkal.
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet
nevezni:
- fajtiszta fehér
- vegyes fehér
- rosé
- schiller
- fajtiszta vörös
- vegyes vörös
- couvé
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban,
mintánként 2 üveggel kell leadni. Az üvegeken
lévő jelölő címkének tartalmaznia kell: - bor
fajtáját,- évjáratát,- szőlő terület helyét,- és a
tulajdonos nevét. A versenyre leadott
bormintánként, egyesületi tagnak 500 Ft-ot,
nem tagnak 700 Ft-ot kell a minta leadásakor
befizetni.
A borminták leadási időpontja: 2016 március
11-e (péntek) 17 órától 19.30. óráig.
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth L. utca 84.
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A verseny eredményhirdetésére 2016. március
12-én 18 órakor kerül sor a Kultúrotthonban.
Az eredményhirdetést követően vacsorával
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák a
benevezett boraikból.
A vacsora díja személyenként 1400 Ft/fő,
melyet a borminták leadásakor kell befizetni.
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós
vacsorára szívesen látunk mindenkit aki a
vacsora díját befizeti.
Minden borkészítőnek eredményes szereplést
kíván Bajót község Önkormányzata és
Öregkőaljai Pincebarátok Köre egyesület
tagsága.
NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Összefoglaló a Bajóti Nyugdíjas Klub 2015 évi
tevékenységéről
Egy éve alakult újjá nyugdíjas Klubunk.
Tavalyi évben a taglétszám 44 fő volt,
melyből a klubnapokon, rendezvényeken
aktívan részt vett, 35-36 fő. Az eltelt egy év
alatt történt tevékenységekről szeretnék
beszámolni, illetve összefoglalni, hogyan
zajlott az élet klubunkban az elmúlt
időszakban.
Megvalósult programjaink:
Február 15. klubnapot tartottunk, melynek
témája az újjászerveződésről, a tagság
igényeinek felméréséről szólt. Vezetőséget
választottunk.
Február 19. első közös program,” torkos
csütörtök” volt a Táti Öreghalász étteremben,
ahol 24 taggal vettünk részt.
Március 3. klubnap, témája az éves terv
megbeszélése, annak rögzítése, minden tag
igényének véleményének figyelembevételével
Március 6. nőnapi ünnepség, amely
Tatabányán lett megrendezve, ahová a
vezetőket és a jelentkező női tagokat hívták.
Az eseményen 6 fő vett részt.
Március 9. nőnappal egybekötött közgyűlés
az ENÉKE, Esztergom És Környéke Nyugdíjasok
Érdekképviseleti Egyesülete szervezésében. A
programon élőzenés műsorral köszöntötték a
megjelent hölgyeket.
Bajótról 20 fővel
vettünk részt, ahonnan igazán jó hangulatban
tértünk haza.

Április 25. szalonnasütés volt a pincesoron. A
helyet Urbán Sanyi biztosította, amit
köszönünk neki, nagyon jól éreztük magunkat.
22 fő sütögette saját szalonnáját jó nótás
hangulatban, melyhez a zenei kíséretet
szintén a házigazda szolgáltatta.
Május.1 majális Nyergesújfalun. A tó büfé
szervezésében zenés majálison 18 fő vett
részt, bár az idő nem kedvezett a programnak,
a zene és a sült hal mindenkinek nagyon ízlett.
Május 4. klubnapot tartottunk
Május
13.
kirándulást
szerveztünk
Esztergomba.
A program:
Finom ebéd után a bazilika megtekintése,
séta a városban. Úgy gondoltuk ne csak
rohanjunk mindig ebben a közeli városban,
hanem időzzünk is el egy kicsit a látnivalóknál.
15 fővel kirándultunk és járatos busszal
mentünk.
Május 25. buszos egész napos kirándulást
szerveztünk a Szentendrei Skanzenbe, ahol a
pünkösdi sokadalom megtekintése volt a cél.
Sajnos az időjárás itt sem kedvezett
számunkra,
délig
megtekintettük
a
tájegységeket, utána színvonalas folklór
műsort nézhettünk a szabadtéri színpadon. A
nap folyamán kellemes volt a vonatozás retró
vonattal a múzeum területén. A kiránduláson
33 fő vett részt.
Június 2. klubnap
Július
18.
kirándulás
Siófokra
a
Csárdáskirálynő
című
nagyoperett
bemutatójának megtekintése a Kálmán Imre
Szabadtéri Színpadon. Napközben sétáltunk
Siófok főterén, meglátogattuk a Kálmán Imre
Emlékházat, A víztoronyból gyönyörködtünk a
Balaton és a város panorámájában, majd
fürödtünk a Balatonban és egy közös vacsora
után következett a színház.
Ez a nap
erőpróbáló volt mindannyiunk számára, hisz
éjszaka 2 órakor értünk haza és kánikulai
meleg volt melyet enyhített a légkondícionált
busszal való kellemes utazás. A programon 17
fő vett részt
Július 25. hajókiránduláson vettünk részt egy
Esztergomból induló hajóval majd közös
vacsorát fogyasztottunk a Szalma Csárdában.
25 fő, 2 unoka vett részt.
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Augusztus
A szomszédos Malomvölgybe megrendezett
völgyválasz rendezvényre 12 fővel
kirándultunk szervezetten gyalog, vagy
kerékpárral, hogy közösen szórakozzunk a
változatos programokon.
Szeptember 1. számunkra nem az iskola
kezdést, hanem a nyaralás kezdetét hozta,
mivel 25 fővel Hajdúszoboszlón töltöttünk el 5
felejthetetlen napot. Budapestig különjárattal
onnan
vonattal
utaztunk
ami
még
izgalmasabbá tette a nyaralást. Ez egy nagyon
jó hangulatú kikapcsolódás volt, sok fürdéssel
vidám
mulatós
estékkel,
színvonalas
szállodában, finom ételekkel. A résztvevők
kérésére ilyen vagy hasonló programokat
minden évben fogunk szervezni.
Október 6. klubnap.
Október 10. én tisztújító Közgyűlés volt
Tatabányán. Életet az Éveknek Országos
Szövetség K-E Megyei Szervezetének újra
indítása, vezetőségének megválasztása volt a
napirend. Ezen a fórumon 3 fő vezetőségi
taggal voltunk jelen. Bízunk benne, hogy az
újonnan megválasztott vezetőség tartalmas
munkavégzéssel, segíti, szervezi a környékbeli,
köztük a mi régiónk klubjainak életét,
képviseli érdekeit különböző fórumokon..
Okt. 15. én az idősek világnapja alkalmából
szervezett ünnepségen Esztergomban 13 fő
volt jelen. A hangulatról egy nagyon jó szlovák
zenekar gondoskodott, mindenkinek nagyon
tetszett.
Okt.18. kolbászfesztivál. Az egyik legjobban
várt kirándulásunk, melyet már nyár óta
terveztünk. Reggel indultunk külön busszal
Budapestre
a
vasúttörténeti
Parkban
megrendezésre kerülő fesztiválra, ahol
tényleg kolbászból volt még a kerítés is.
Megnéztük a hagyományos disznóvágást,
perzselést kolbászgyúrást. Az egész napi
kóstolgatás után jólesett az erdélyi áfonyás
forralt bor. Mindenki megtalálta a számára
megfelelő szórakozási lehetőséget
a 3
színpadon, különféle Népzenei, könnyűzenei,
műsorokból, melyek a nap folyamán egymást
érték, ismert együttesektől, előadóktól.
Vetélkedni
lehetett
régi
disznótoros
történetek elmesélésével, ajándékpólóért.

Bajóti Kisbíró

Mondanom sem kell hogy olyan sok régi
hagyományt
meséltünk
el
a
bajóti
disznóvágásokról a műsorvezető Gajdos
Tamásnak, hogy majdnem mindenki pólóval
jött haza.
November 10. klubnap. Megemlékeztünk a
Márton Napi hagyományokról, Zsíros kenyeret
ettünk, és forralt bort ittunk az új bor
tiszteletére.
Nov.19. Közös zenés Vacsora az ÁSZOK
vendéglőben. 14 en voltunk, finomat ettünk,
jót táncoltunk.
Jan.15. Évzáró, melynek célja egész éves
tevékenységünk áttekintése egy szolid kis
közös vacsora elfogyasztása melyet az éves
tagdíjak
fennmaradt
összegéből
finanszíroztunk. Ez a január elején lett volna
esedékes, de átcsúsztattuk a farsangba, hogy
egy kis zenés esttel a farsangot is
megünnepeltük. Ezen az estén a zenét Nagy
Zsolti és Nagy Dávid szolgáltatta, mindenki jól
érezte magát.
Ezúton is köszönöm a tagok aktivitását,
lelkesedését hogy mindnyájan jól érezhettük
magunkat, aktívan, tartalmasan tudtuk
eltölteni szabadidőnket. Most úgy gondolom,
hogy jól döntöttünk, nem lett volna szabad
abbahagyni a klubot, mert ezekkel az
élményekkel biztos, hogy szegényebbek
lettünk volna. 2016. évprogramját is
összeállítottuk, figyelembe véve a tagság
ötleteit, mi volt jó, mit ismételjünk milyen új
dolgokat szervezzünk meg.

Torkos csütörtök Táton 2016
Végül, de nem utolsósorban köszönöm a
helységet
polgármester
Úrnak,
és
Malagurszkiné Évának. Köszönjük, hogy helyet
adtak számunkra a Művelődési Házban, Így
mindig barátságos környezetben tarthattuk
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meg és a továbbiakban is tarthatjuk majd havi
összejöveteleinket.

Szeretettel várjuk továbbra is az
érdeklődő
nyugdíjasokat.
A
legközelebbi találkozásra március 7 én,
17 órakor kerül sor, amikor zenés
nőnapi mulatságra várunk minden
lányt
és
asszonyt
életkortól
függetlenül.
Páldi Imréné
PRAKTIKÁK HÁZIASSZONYOKNAK

Nagytakarítás … a tisztítószeres
szekrényben is
A reklámok által sugallt makulátlan
puccparádéval ellentétben a nagytakarításhoz
nincs szükség több tucat színes flakonra. Nézz
körül a lakásban, és idén takaríts Te is
környezettudatosan!
A gyártók folyamatosan ontják a takarítást újra
és újra forradalmasítani hivatott termékeket,
így az utóbbi években a tisztaságra vágyó
fogyasztó eszköztára többek között előre
nedvesített felmosórongyokkal, eldobható WC
tisztító rendszerrel, és persze évről évre a
tavalyinál is sokkal gyorsabban, erősebben,
jobban tisztító szerekkel bővült.
Amiről a reklámok - érthető módon - nem
tesznek
említést,
az
a
háztartási
tisztítószerekben
lévő
vegyi
anyagok
egészségünkre és környezetünkre gyakorolt
valódi hatása.
A konyhaszekrényben lapul 5 csodaszer,
amivel a nagytakarítás szelíden, és nem utolsó
sorban olcsón megúszható. Megjegyzendő, a
takarítást sem az agresszív vegyi anyagok, sem
a hagyományos otthoni tisztítószerek nem
végzik el helyettünk. Talán ebben meg is
találtuk
egyetlen
közös
negatív
tulajdonságukat.
Nem trendi, de hatásos: az alapanyagok
Nézzük a bevásárlólistát:
1. ecet
2. szódabikarbóna

3.
4.
5.
6.

citromlé
mosószóda
szappan
dörzsiszivacs

Évtizedekkel ezelőtt ezek az anyagok voltak a
tavaszi nagytakarítás slágertermékei, mára
azonban a vegyipar és a gyártók sikeres
marketingjének köszönhetően méltatlanul
feledésbe merültek. Felváltották őket a trendi
és
színes,
szimpatikus
emberi
tulajdonságokkal felruházott, jól csengő,
barátságos
márkanevekkel
ellátott
tisztítószerek. Ne dőlj be a marketingnek, a
tisztítószerek és vegyi anyagok nem a
barátaid!
A fenti anyagok mellett az erős vegyszereknek
legtöbb esetben megfelelő alternatívája az erős
dörzsiszivacs és a kézi erő. Gondold meg,
hogy érdemes-e magadat és családodat a vegyi
anyagok veszélyeinek kitenned, vagy inkább
beleadsz apait-anyait, és elbánsz a kosszal
kétkezileg
és
valamelyik
természetes
tisztítószerrel.
A vegyi anyagok erejének másik alternatívája
az idő. Áztasd be ecetes, citromos vízbe,
hagyd rajta a szódabikarbónát fél órára, és így
tovább: az idő neked dolgozik. Lehet, hogy
három perc helyett fél óra múlva lesz csak
tiszta a kád, de cserébe tisztább lesz a levegő a
lakásodban, nem kezdik ki durva anyagok a
bőrödet és a légutadat, és kevesebb vegyszert
engedsz le a lefolyón
Mit, mivel, hogyan?
Fürdőszoba
A fürdőszobai munkák során az ecet és a
szódabikarbóna viszi el a pálmát.
Az ecet természetes vízkőoldó, forró vízzel
kombinálva még hatásosabb. A citromlé
gyengébben, de szintén oldja a vízkövet.
A szódabikarbóna önmagában, vagy vízzel,
ecettel keverve súroló-, és általános
tisztítószer.
A
WC-t
szintén
szódabikarbónával vagy ecetes vízzel súrold
ki.
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Eldugult
a
lefolyó?
Tegyél
bele
szódabikarbónát, majd önts rá ecetet, végül a
habzás után öntsd le forró vízzel.
Konyha
A konyhában súrolószerként alkalmazható a
fürdőben már bevált ecet és szódabikarbóna.
Tűzhelytisztításra
szódabikarbóna
vagy
mosószóda és víz keverékéből készített pasztát
használhatsz. Kifizetődő a megelőzés: ne
hagyd ráégni a kifröccsent ételmaradékot,
minden sütés-főzés után töröld át, illetve
béleld ki a sütő alját alufóliával!
A hűtőt szappanos vízzel töröld ki. A
mikrohullámú sütőbe tegyél egy tál citromos
vizet, ezt párologtasd el. A citromos gőz
feloldja a rászáradt szennyeződést és így
könnyebben kitörölheted nedves ruhával.
Szagtalanítás, illatosítás
A szódabikarbóna kiváló szagtalanító: a
hűtőszekrényben
tarts
egy
nyitott
szódabikarbónás zacskót. A hálószobában a
matrac
felfrissítéséhez
szórj
rá
szódabikarbónát, hagyd állni rajta, majd
porszívózd le.
A bolti légfrissítők és szagtalanítók allergiát,
légúti panaszokat, sőt súlyosabb egészségügyi
problémákat is okozhatnak, szintetikus
illatanyagaikkal tulajdonképpen a beltéri
légszennyezést növelik. Fordulj inkább a
természetes
módszerekhez
a
levegő
felfrissítésére: szellőztess gyakran, helyezz el
növényeket
minden
szobában,
használj természetes pot-pourrit (nem a
mesterségesen illatosított verzióra gondolunk,
hanem a szárított virágokat, gyümölcsöket,
illóolajokat tartalmazóra!).
Ablakpucolás
Ecetes víz, újságpapír: régen is bevált, és még
ma is működik. Kezd a folyamatot szappanos
vizes lemosással, utána töröld át ecetes vízzel,
végül újságpapírral szárítsd meg
Vígh Békés Terézia


KÖNYV!!!!
Vigyázat! Az olvasás súlyosan megnövelheti a
fantázia fejlődésének kockázatát. Kialakult
gondolkodó személyiséget okozhat mely
nagymértékben zavarhatja a Földet irányítani
kívánó kisebbség érdekeit.
(Barabás Zoltán)
A könyvnek az összes elektromos kütyüvel
szemben az a legnagyobb előnye, hogy eszköz és
hálózat független. A belőle szerzett tudást nem
tudják hálózat függővé és elérhetetlenné tenni.
Néhány ismert író véleménye a reklámról
A reklám keverőpálca a moslékos vödörben
( Mark Twain )
A reklám annak a művészete, hogy a fejet célozzuk
meg és a pénztárcát találjuk el.
(Karinthy Frigyes)
Szabó László: Moneypuláció könyve kapcsán
Ne azt kívánd, hogy a feladat legyen könnyebb,
hanem azt, hogy te legyél jobb
(Jim Rohn)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
.
Ruediger Dahlke
A betegség, mint szimbólum
A legjobb orvosság az ember
számára az ember maga. A legnagyszerűbb gyógymód
a szeretet." (PARACELSUS) Ősrégi a gondolat, amely
arra buzdít, hogy az ember a betegségeket saját lelki
fejlődésének eszközeként használja fel. Minden
tünetnek lelki háttere van, és ezek feltárásával,
megértésével lehetőséget kapunk arra, hogy a
gyógyulás útjára léphessünk. Fontos megértenie, hogy a
test képes a szimbólumok, tünetek nyelvén szólni
hozzánk. Mondhatjuk azt is, a betegség a sértődött lélek
felkiáltása. A test mint forma mindig a tartalom fizikai
megjelenítője, nem lehet becsapni. Ha megvizsgáljuk a
test jeleit, megtudhatjuk, mi okozta a sérülést lelkünk
számára. Ruediger Dahlke neve fogalom, nem szorul
bemutatásra, a fenti Paracelsus-idézet pedig egész
munkásságának mottója. Célja, hogy az ember
megértse betegsége kialakulásának mélyebb
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összefüggéseit, ezáltal önnön orvosává váljék. Mély
meg-győződéssel, gyakorlati tanácsokon keresztül
vezeti olvasóját e szemlélet megértéséhez, melyet
egyszerű és könnyen érthető magyarázatokkal támaszt
alá egyik legfőbb könyvében. A mű felépítése páratlan:
lexikonszerű szerkesztése lehetővé teszi, hogy az
általunk kiválasztott helyen (pl. egy adott betegség vagy
egy testtáj szimbolikus jelentésénél) felüssük a könyvet
anélkül, hogy végig kellene olvasnunk a többi oldalt.
Dahlke majd harminc év állandó megfigyelői gyakorlata
és tapasztalata által a teljesség igényével vesz sorra
mintegy négyszáz betegséget, és annak
tünetegyütteseit. Eddig megjelent írásainál sokkal
komplexebb, több oldalról megközelíthető módszere a
függőleges világkép alapján működik: a filozófia és az
alapelvek ismertetése után a testtájakat és a
problémazónákat vázolja. Ezután a betegségek és a
tünetek, valamint az ezekhez rendelt szimbolikus
jelentések következnek. Végül a lelki okok
feldolgozására és feloldására ad gyakorlati tanácsokat.
A gyógyuláshoz erő kell, az önmagunkba vetett hit pedig
nélkülözhetetlen. De a gyógyulást elindító, legfontosabb
kezdő lépésre csak ritkán kínálkozik alkalom. Itt a
lehetőség!
Cey-Bert Róbert Gyula
A pozsonyi csata
Hadiparancs: 'Irtsátok ki a
magyarokat
Vásárolja meg közvetlenül a kiadótól a legnagyobb
kedvezménnyel. 3800Ft bolti ár helyett 3040Ft
internetes ár 20% kedvezménnyel! Ha lenne a magyar
irodalomban egy Shakespeare-méretű drámaírónk,
akkor bizony bőven találna témát a rejtélyes
királydrámáihoz a mi történelmünk bonyolult, gyakran
homályos eseményeiben is. Azokat ugyanis vagy
rosszul, esetleg hiányosan, vagy félreértve ismerjük, s
így van ez már a legendás honfoglalónk, Árpád
személyével is. Ő ugyan nem volt királyunk, de azért
vezető fejedelemként is kimagasló alakja volt nemzetünk
korai időszakának, és az ő nevéhez is történelmi
rejtélyek sora kapcsolódik. Személyéhez ugyanis nem
csupán a honfoglalásnak korfordulót jelentő hatalmas
tette, hanem ezt követően a győztes csatáknak egész
sorozata is fűződik. A honszerzés nem egyszerűen egy
egyedi-egyszeri bevonulást jelentett mai hazánk
területére, hanem még hosszadalmas harcok után került
csak birtokunkba a teljes Kárpát-medence. A harcok
alatt uigyanakkor nem szabad nagyléptékű
hadműveleteket értenünk, hiszen éppen az itt
megtelepedett, jószerivel rokonnépeknek minősíthető
ittlakók általában mindenféle nagyobb fegyveres
ellenállás nélkül, a közös ősnek tartott Atilla hun

nagykirály örököseinek tartották a Kárpát-medencébe
hazát kereső, s a régi/új hazát megtaláló magyarságot.
Ezekről a korszakos jelentőségű eseményekről sajnos,
korabeli, teljeskörű írott forrással nem rendelkezünk,
jószerivel Anonymusnak a megközelítően háromszáz
évvel későbbi Gesta Hungarorum-a tekinthető az
egyetlennek a máshol fennmaradt töredékek mellett. A
Névtelen Krónikás hitelességének a megítélése sokat
vitatott kérdés, de most nem is ez Cey-Bert Róbert
Gyula legújabb történelmi regényének az alaptémája. A
szerző elsősorban a korai lovasnomád népeknek, s azok
prototípusának, a hunoknak köztudottan kiváló ismerője,
de most nem velük, hanem utódaikkal foglalkozik.
Ezúttal a magyar történelemnek egyik meglehetősen
homályos eseményével, a honfoglalás korának egyik
legnagyobb fegyveres összecsapásával, a 907-es évi
pozsonyi csatával néz szembe, s ugyanebbe avatja be
most az olvasóit is. Mai szemmel nézve is meglepő, sőt
felemelő, hogy elődeink a többszörös túlerővel sikerrel
szálltak szembe. A nagy nemzetközi összefogás
ellenére is győzelmet hozott számukra a még mindig
birtokolt nomád harcmodor és a nyugaton ismeretlen
taktika. Nem számolgatni kell tehát az ellenséget, mert a
harcok végső kimenetele soha nem a számtan, hanem a
hazaszeretettől fűtött lelkesedés eredménye, ahogyan itt
is történt.. Valójában e nagyívű történelmi regényben a
nemzetközi háttér, a kor nagyhatalmainak, – s ide
érthetjük az egyházat is, – egymásközti villongásai,
intrikái jelentik a túlsúlyt, s maga a győztes csata szinte
epizóddá egyszerűsödik. Ebben a beállításban sokkal
jobban megértjük a kor lényegét, nyugat és kelet
mindmáig tartó feszültségét, a világi birodalmak és a
korabeli egyház egymásközti hatalmi viaskodásait,
egyben az összekapaszkodásukat a keletről jött,
feltörekvő, fenyegető új erő, a magyarság ellen. Mi
magyarok, – közhelyszerűen emlegetett, de igaz állítás,
– a vereségeinket jobban számon tartjuk, mint a
győzelmeinket. Így söpörtük ki emlékezetünkből a
pozsonyi csatát is, pedig joggal lehetnénk erre az
egyedülállóan nagy győzelemre büszkék. Ennek
eseményeit is annakidején elsősorban a nyugati
krónikák őrizték meg, így az úgynevezett harmadik Bajor
Évkönyv (a salzburgi Annales Iuvavenses Maximi ), s az
ezzel lényegében egykorú – a csata évében, 907-ben
keletkezett – Sváb Évkönyv, kisebb részletekben a
merseburgi és a weisenburgi évkönyvek, illetve a
résztvevők személyére utaló korabeli német egyházi
halottaskönyvek és királyi oklevelek. A hézagos korabeli
feljegyzések azonban nem jelentenek, mert
egyáltalában nem is jelenthetnek akadályt egy olyan,
kivételesen kreatív szellemű írónak, egykorvolt napjaink
jelenkori nagyszerű krónikásának, mint Cey-Bert Róbert
Gyula keletkutatónknak. A tervezett nagyívű történelmi
korkép – s most áruljuk a kitűnő szerző távolabbi terveit
is, – a magyarság korai korszakának kiemelkedő
személyei köré csoportosítja mindazokat az ismereteket,
amiket minden magyar iskolásnak kötelező
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olvasmányként kellene tudnia. A történelmi regényciklus,
e szinte példátlan nemzeti trilógia Atilla korával indul, a
honfoglaló Árpád legendás győzelmével folytatódik, s
talán nem minősül hétköznapi babonának, ha most előre
bejelentjük, hogy az államalapító Szent István nagy
ellenfelével, egyben rokonával, Koppánnyal ér majd
véget. A történelmi gyökereket jelentő hun korszak után,
– s a hun elődökhöz a legtöbb közvetlen köze
feltehetően a székelységnek van, – a honszerzés, majd
a keresztény államalapítás jelenti azt a három nagy
állomást, sorsfordító eseményt, ami napjainkig
meghatározza a magyarság létét. A regénytrilógia
ugyanakkor mindmáig őriz és üzen számunkra egy
csaknem örökérvényű tanulságot. Napkeletről érkezett
népünket, – s ebbe most beleértjük lehetséges, de
joggal annak feltételezhető – eleinket is, mindig egyfajta
gyanakvással fogadták Nyugaton. A kezdet kezdetétől
idegenkedve nézte a a hunokat, aztán az avarokat, meg
a sokféle ótürk-őstörök népet, végezetül a mi őseinket is
a magát kulturáltnak, sőt önmagát a többi népnél mindig
kulturáltabbnak tartó, másokat finnyásan lekezelő
Nyugat, Ugyanez a felemás alapállás meglepően túlélte
a viharos évszázadokat, sőt évezredeket, s napjaink –
egységesülésre törekvő, a nemzetállamok feletti, azt
meghaladó egységet hirdető – Európai Uniójában is
sajnos fellelhető. Keletről jöttünk, a korabeli antik nomád
népek közül egyedül maradtunk meg, s ez már
önmagában is okot adhat a bizalmatlanságra. Nem
vagyunk rokonai semmiféle európai nációnak, eredetünk
messze távolra mutat, s ez a messzeség nem csupán a
tudományban, hanem az európai átlagemberek fejében
is megmaradt, egyben bizonytalanságot, tartós
bizalmatlanságot sugall. A politika és a tudomány
azonban két eltérő műfaj, még akkor is, ha a
történettudomány néha nem szakítható el a mulandó
érdekeket hajszoló aktuálpolitikától. (Csak zárójelben:
még napjaink hazai nemzeti politikusai is időnként
beleesnek ebbe a nem mindig bocsánatos bűnbe.
Bizakodjunk, hogy idővel majd kigyógyulnak ebből!)
Cey-Bert Róbert Gyula, az istenáldotta tehetségű,
gördülékeny tollú író korábban, ahogyan már említettem,
elsősorban keletkutatóként, a hun történelem kiváló
ismerőjeként volt ismert. Most új oldaláról mutatkozott
be: bizonyította, hogy a korai magyar történelem
korának, s elsősorban annak külhoni forrásainak is
avatott kutatója. Korábban valamennyi olvasója úgy
tudta, hogy valósággal benne élt az ázsiai, majd az
európai hunok életében, s még az esetenként hiányos
forrásokat is olyan kiváló beleérző készséggel tudta
pótolni, hogy történelmi regényeinek olvasásakor
valamennyien éreztük: ha nem így történt, akkor is így
és csakis így történhetett. Most ugyanez a
benyomásunk erősödött meg és egészült ki azzal, hogy
ez most érvényes nem csupán a hunok világára, hanem
a honfoglalás utáni magyar korszakra is. Biztos vagyok
benne, hogy a trilógia zárókötetének majdani
megjelenése után ugyanezt állapíthatjuk meg róla.

Bajóti Kisbíró
Fontos történelmi ismeretet kaptunk tőle eddig is,
hiányzó tudásunk kiegészült, de ami ezzel szinte
egyenértékű: nemzeti érzéseink is megerősödtek.
Kívánom, hogy az új történelmi regény minden olvasója
ugyanezt érezze, s legyen ismeretekben, emberségben,
hazafiasságban gazdagabb a könyv befejezése után.
Dr. Bárdi László egyetemi docens a Pécsi
Tudományegyetem Ázsia Központjának alapító
igazgatója
===========================================

VÉRADÁS BAJÓTON!
Helye: Kultúrotthon Bajót
Kossuth u.84.
Időpontja: 2016.március 17. csütörtök
14:30 - 17:00 óra
Kérjük, hogy véradásra személyi
okmányait
minden alkalommal hozza magával!
" Aki vért ad, életet ad!"
====================================

PILATES
Legalább 7-10 érdeklődő esetén
lehetőség lenne Pilates gerinctornára.
Bajóton a Művelődési Házban. Akit
érdekel jelentkezzen a Művelődési
Házban .
Mné

====================================

MÁRCIUS 15
Az 1848-49 forradalom és
szabadságharc megemlékezését
2016. március 11-én 10 órakor
tarjuk a Művelődési Házban.
====================================

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
Sziklai Károly festménykiállítása március 4-ig
megtekinthető a Művelődési Házban.
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó:
Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva Készült a
MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
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