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Az Ipolysági Városi Könyvtár különbö-
ző érdekességekkel gazdagítja, fűszerezi te-
vékenységét. 2004. febr. 12-én Pálinkás Ti-
bor régész, a Honti Múzeum és a Simonyi
Lajos Galéria vezetője Vallástörténet az ős-

kortól napjainkig Ipolyságon /és az Ipoly

mentén/ címen tartott előadást a könyvtári
olvasóteremben, melyen mintegy 30-an vet-
tek részt.

Az előadó mindjárt a bevezetőben leszö-
gezte, hogy az ősvallási formák kialakulá-
sát, azok jellegét döntően befolyásolták a
szüntelen etnikai változások és a természe-
ti, illetve gazdasági környezet. A mintegy

40 ezer évvel ezelőtti kultuszokat megjele-
nítő tárgyak arról tanúskodnak, hogy ez a
vidék a fehér ember szálláshelye volt. Tár-
gyi bizonyítékai vannak a totemizmusnak
is /medvekultusz stb./. A samanizmus is
nyomot hagyott ezen a vidéken. A túlvilág-
ról alkotott elképzelések hasonlítanak az
evilági valósághoz. A korabeli emberek úgy
gondolták, hogy a halottaknak szükségük
lesz azokra a tárgyakra, melyeket az élet-
ben használtak. A feltárt sírok is erről ta-
núskodnak.

Komoly változásokat hozott e vidék val-
lásos hiedelmeiben a földműves népesség
megjelenése. Ez háttérbe szorította a va-
dászkultuszokat. Ebben a korban épültek
az első szentélyek. Lényeges mozzanat a
Nap-kultusz elterjedése. A Kárpát-medence
és – természetesen – az Ipoly mente vallá-
sainak palettáját színezték-gazdagították a
kelták, avarok, hunok és az ősmagyarok is.

Az előadó megjegyezte, hogy vidékün-
kön sok, régészetileg eddig fel nem tárt tá-
bor található, melyek leletanyaga bizonyá-
ra gazdagítaná ismereteinket a különböző
korszakok vallásformáiról, hiedelemvilágá-
ról.

A kereszténységről majd az előadásso-
rozat következő részében esik szó.

Emlékeztünk:  2004.márc ius  15.

Március idusának kellemes, tavaszi me-
leget árasztó késő délutánján gyűlt össze szép
számban az ipolysági magyarság a helyi te-
metőben, hogy koszorúzási ünnepséggel
emlékezzen az 1848/49-es forradalomra
és szabadságharcra.

Az ünnepségen becses vendéget is kö-
szönthettünk Csáky Pál, a szlovák kormány
alelnökének személyében, aki hazajött, hisz
városunkban született, s itt érettségizett a
magyar gimnáziumban.

Az emlékezést Ipolyság Város Vegyes-
kara a Szózattal nyitotta meg, majd Bélik
György alpolgármester, az MKP Ipolysági
Alapszervezetének elnöke mondott ünnepi
beszédet. Ezután Matyó Anett, az állami
magyar gimnázium diákja szavalta el Vö-
rösmarty Előszó c. versét.

A vegyeskar Kossuth-dalai után került
sor a koszorúzásra. Elsőként Csáky Pál ko-
szorúzott, majd a társadalmi szervezetek,
az önkormányzat, az oktatási intézmények,
valamint a cserkészek képviselői helyezték
el az emlékezés koszorúit a Megbékélés ka-
pujánál, illetve a 48-as honvédtisztek /Jár-
may Ármin, Sárpy György/ sírjain.

A temetőbéli emlékezés nemzeti imánk
közös eléneklésével zárult.

Az emlékünnepség este 6-kor a város-

háza zsúfolásig megtelt színháztermében
folytatódott. A díszvendég és ünnepi szónok
Csáky Pál miniszterelnök-helyettes volt.

Az ünnepséget Ipolyság Város Vegyes-
kara nyitotta meg a Himnusszal, majd
előadásukban még két Kodály-dal csendült
fel. Ezután Balázs Martina, az egyházi
gimnázium diákjának tolmácsolásában egy
Petőfi-verset hallgathattunk meg.

Csáky Pál ünnepi beszédében felidéz-
vén 1848/49 dicső eseményeit utalást tett a
jelenben, ill. jövőben ránk váró feladatok-
ra. Hangsúlyozta: 1848-ban Európa forron-
gott, s ehhez a mozgáshoz csatlakozott a
magyarság is. A lelkes magyar fiatalok né-
hány nap alatt történelmet csináltak. Meg-
említette a 12 pontot, amely a magyarság
egyesítését is szorgalmazta, Remélhető, hogy
az EU-tagság révén ezt meg tudjuk valósí-
tani. A császár övön aluli ütésekkel válaszolt
a magyar követelésekre, majd szövetkezett
a orosz cárral, s így sikerült letiporni a
szabadságharcot. A császári győzelem
ellenére a Habsburgok megtanulták félni a
magyarokat. 1848 ma is az emberséget és
az önbecsülést növeli bennünk.

A kormányalelnök beszéde után az ün-
nepség Varga Tamás, Moys Erich és
Belányi Gyula zenés összeállításával foly-

tatódott, majd Csicsó Göngyi, a me-
zőgazdasági szaktanintézet diákja Re-
ményik Sándor versét adta elő. Az egy-
házi alapiskola és gimnázium Búzavi-
rág népdalkörének domaházi leánytán-
cai után magyarországi vendégeink, a
Szentendrei Ferences Gimnázium ün-
nepi műsora következett, melynek kere-
tén belül egy Reményik-vers hangzott
el Jávor Gergely diák előadásában, majd
az iskola diákjai palotással zárták műso-
rukat.

Városi emlékünnepségünk Vas Ottó
nyugalmazott tanár szavalatával végző-
dött. A tőle megszokott átéléssel tolmá-
csolta Juhász Gyula és Jékely Zoltán
verseit. Emlékestünk a Szózat közös
eléneklésével zárult.

Tóth Tibor

KULTÚRA

Gyürki Antal
emléktáblájának
megkoszorúzása 

Vallástörténeti előadás a könyvtárban

A Honti Múzeum és Galéria Baráti
Köre szervezésében március 17-én a Cse-
madok-székházban bensőséges emlék-
ünnepségre került sor, amelyen a mező-
gazdasági szaktanintézetek diákjai, né-
hány tanára, múzeumbarátok, valamint
Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Vá-
rosi Könyvtár igazgatója és Herczeg Er-
zsébet igh. vettek részt.

Danis Ferenc mérnök tartalmas elő-
adásában ismertette az 1817. március 12-
én Felsőszelényben született Gyürky An-
tal vármegyei tisztségviselő, a szabad-
ságharc őrnagya, szőlészeti és borászati
szakíró küzdelmes életpályáját és áldásos
tevékenységét. Az emléktábla előtt Csi-
csó Gyöngyi, a mezőgazdasági iskola di-
ákja elszavalta Sajó Sándor Magyarnak
születtem c. versét.

A következő szervezetek nevében ko-
szorúztak: városi önkormányzat, baráti
kör, Csemadok-alapszervezet, Pongrácz
Lajos Társaság, az MKP Ipolysági
Alapszervezete és az Ipoly menti mező-
gazdasági szövetkezetek.

/korpás/

A városi könyvtár
ünnepi

nyitvatartási ideje 
Ápr. 8. /csütörtök/:     8.30 – 11.30

13.00 – 17.00

Ápr. 9. /péntek/:           zárva

Ápr. 10. /szombat/:       zárva

Ápr. 13. /kedd/:               13.00 – 17.00

Minden kedves olvasónknak és

könyvtárlátogatónak boldog húsvéti

ünnepeket kívánunk.

/korpás/


