
Úgy néz ki, hagyománnyá
nemesült, hogy a Barsi Refor-
mátus  Keresztyén Egyház-
megye Zalabán, Csontos Vil-
mos falujában tartja az egyház-
megyei vers- és prózamondó
versenyt. Az idén – immár má-
sodszor – a missziói bizottság
vezetője, Ambrus Erika kisöl-
vedi lelkipásztor, espereshelyet-
tes szervezte e nemes vetélke-
dést, melyre 2004. december 4-
én került sor.

A szervező lelkész asszony
a helyi gyülekezet templomában
köszöntötte a gyermekeket, kí-
sérőiket – szülőket, pedagógu-
sokat és lelkészeket –, valamint
a zsűri tagjait. Antala Éva lel-
kipásztor áhítatában méltatta az
ilyen rendezvények hitépítő sze-
repét és jelentőségét.

Az áhítat után kezdődött a
községi kultúrházban a verseny.
A lelkészekből és pedagógu-
sokból álló zsűri elnöke, Újvá-
ry László 26 versenyzőt szólít-
hatott az ízlésesen díszített pó-

A Lilium Aurum könyvkia-
dónál megjelent Szülőföldem
szép határa című, dokumentu-
mokkal gazdagon illusztrált em-
lékező könyv szerzője Tipary
László, szülőföldjének, szülő-
falujának és Ipolyság környéké-
nek szerelmese, lelkes lokálpat-
rióta, az itteni magyarság múlt-
beli és jelenlegi sérelmeinek és
gondjainak szenvedélyes meg-
szólaltatója, tárgyi emlékeinek
fáradhatatlan gyűjtője az Ipoly-
ság melletti Tompán lakik. A
kötet tartalmát, melyet – Tipary
László vallomása szerint – fe-
leségével Tipary Lászlóné Nagy
Margittal együtt írt, a követke-
ző alcím konkretizálja: Magya-
rok deportálása és kitelepítése
szülőföldjükről Csehszlovákiá-
ban az 1946–1948-as években.
Sokat elárul a szerző szándéká-
ról ajánló és köszönő szövege
is: „Drága feleségem emléké-
nek, aki tizennégy éves korában
elszenvedője volt a deportálás-
nak. És szülei emlékének, akiket
vele együtt szintén elhurcoltak.
Drága emléküket áldja meg az
Isten! És mindazok emlékének,
akik szenvedő alanyai  voltak
egy barbár szülőföldrablásnak
a XX. század derekán. Akkor,
amikor a II. világháború után
az emberiségre »ráköszönt a
béke«. ”

Előszavában a szerző meg-
jegyzi, hogy visszaemlékezései-
ben csak részben érinti az orszá-
gos eseményeket. Részleteseb-

ben csupán az Ipolysági járás-
ban s a város közelében fekvő
Gyerk községben lezajlottakat
írja le, kitérve a szomszédos köz-
ségek jellegzetes történéseire is.
Mindezekből – a szerző szerint
is – megtudhatjuk, milyen nem-
zetiségű lakosok lakták e falva-
kat az elmúlt századokban.

És még két mondat ízelítő-
nek az Egy kis történelmi átte-
kintés című fejezet mottónak is
minősíthető elejéről: „A törté-
nelem folyamán, beleértve a »fej-
lett« és »gyilkos« XX. századot
is, végtelenül sok ártatlan em-
bert kínoztak meg, gyilkoltak és
gyilkoltattak le. Ez a szégyen-
folt örökké lemoshatatlan ma-
rad a történelem vérző vászná-
ról.” A továbbiakban a szerző
megállapítja, hogy a felvidéki
magyarság kálváriája Trianon-
ban kezdődött.

S mi minden van még a könyv-
ben? A beneši dekrétumok kö-
vetkeztében sok magyar nem-
zetiségű embernek tragédiába
torkolló sorsa, tanulságos hát-
borzongató események, törté-
netek, hivatalnoki és rendőri
szívtelenségek – kegyetlenke-
dések – a keresztény szellemi-
ség szinte teljes megcsúfolása
stb. És még valami: az akkor ka-
maszkorú Tipary László mind-
ezt megörökítő versei is. Az em-
berséget és lelkiismeretet ébresz-
tő kötet mindnyájunk könyves-
polcára kívánkozik.
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diumra. A kiírás értelmében a
versenyzőknek istenes verset
vagy prózai szöveget kellett vá-
lasztaniuk. Az egyes kategóriák
első helyezettjei – óvodások:
Zubnár Kitti, elsős alapisko-
lások: Zsiga Tibor, alsó tago-
zatos alapi skolások: Kovács
Ádám, felső tagozatosok: Vin-
cze István, középsikolások:
Nagy Tímea. A prózamondás
győztese a felső tagozatosok ka-
tegóriájában Kassai Renáta.

Az emléklapok és a díjak át-
adása után a zsűrielnök – a szer-
vezők szándékát is tolmácsolva
– bejelentette, hogy a követke-
ző évben is lesz ilyen verseny.

A verseny végén Kuczy La-
jos esperes és Ambrus Erika
lelkipásztor megköszönte a za-
labai gyülekezet vendéglátását,
Michlian Etelka polgármester
és a versenyt szponzorálók tá-
mogatását, valamint a felkészí-
tők és a zsűri áldozatos munká-
ját.
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Egyházmegyei vers- és
prózamondó verseny

A Hírességeink vándorkiállítás
Ipolyságra ért

„Ez a szép kiállítás nagyon tanulságos és folytatást érdemel.”
„Hinni kell, hogy van /lesz/ folytatása az örökségnek.”
„Nagyon sok hasonló kiállításra lenne szükség.”

Ilyen és ezekhez hasonló be-
írásokat-véleményeket olvasha-
tunk annak a Hírességeink ván-
dorkiállításnak a Vándorlevelé-
ben, melyet – összefogással – ma-
gyarországi és szlovákiai könyv-
tárosok hoztak tető alá, s tavasz-
szal indítottak hosszabb vándor-
útra Komáromban. A kiállítás
anyaga 2004. dec. 8-án érkezett
Ipolyságra, és 2005. jan. 10-ig
tekinthető meg reggel 8-tól dél-
után 16 óráig a városháza eme-
leti előcsarnokában. A kiállítás
előkészítésében közreműköd-
tek Sopron, Győr, Tatabánya,
Vác, Szentendre, Dunaszerda-
hely, Szenc, Zselíz, Párkány, I-
polyság, Érsekújvár és Komá-
rom városokban működő me-
gyei, regionális és városi könyv-

tárak.
Ipolyság e kiállításon szerep-

lő hírességei: Pongrácz Lajos
/1815–1899/ krónikás, közíró,
közéleti ember; Kovács Sebes-
tyén Endre /1861–1915/ sebész-
orvos, kórházalapító; Simonyi
Lajos /1904–1998/ festőmű-
vész, pedagógus. Kiknek a tár-
saságában találjuk őket e kiállí-
táson? Csak az ismertebbeket
sorolom fel: Hamvas Béla író, fi-
lozófus; Barcsay Jenő festő, gra-
fikus; Liszt Ferenc, Széchenyi
István, Szenczi Molnár Albert,
Kassák Lajos, Jókai Mór stb. Kell
ennél tökéletesebb ajánlás?

Használják ki az utolsó na-
pokat, órákat, és tekintsék meg
a kiállítást!
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Az Ipolysági Városi Könyvtár
meghívja az érdeklődőket új évi első rendezvényére,

Tipary László: Szülőföldem szép határa
című új művének könyvkeresztelőjére.

Közreműködnek: Bodonyi András, Vas O ttó,
Danis Ferenc mérnök.

Időpont: január 13. /csütörtök/, 16.00 óra
Helyszín: az új városi könyvtár /J. Kráľ u. 52./

Szeretettel várjuk!

Könyvkeresztelő

HONTI  LAPOK          2005. január        5
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