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Híd a múlt és a jövı között
Hagyományőrzők régiós találkozója
Első alkalommal találkoztak a BEOSZ kelet-magyarországi régiónak és Rétságon,
Nagyorosziban szolgált hivatásos katonák, honvédségi közalkalmazottak Nagyorosziban, a
művelődési házban a hét végén. A találkozót a katonai és a néphagyományok őrzése, ápolása
jegyében szervezte a salgótarjáni székhelyű Magyar Honvédség Kelet-magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság 8. Toborzó és Érdekvédelmi Irodája, valamint a nagyoroszi
Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete.
Daróczi Ferenc, a BEOSZ közép-magyarországi régiójának vezetője köszöntötte a 11
tagegyesület képviselőit és a színháztermet megtöltő nagyszámú érdeklődőt. Beszédében két
jelentős évfordulóra emlékezett: 70 éve alakult meg a magyar légierő és 160 éve annak, hogy
megemlékezünk a magyar honvédelem napjáról. Az összejövetel tisztelgés volt azok előtt,
akik az elmúlt években, évtizedekben védték a hazát és azok előtt is, akiknek ma ez a
felelősségük. A tisztelet, a megbecsülés jegyében okleveleket, ajándékot adományoztak a
különböző fegyvernemek szervezeteit képviselő, többnyire nyugállományba lévő katonáknak.
így Varga László mérnök-dandártábornoknak, aki a honvéd vezérkar nevében üdvözölte a
találkozót. Megköszönték Hornyák Endre, Nagyoroszi polgármesterének is a civil szervezetek
- köztük a nyugdíjas légvédelmi tüzérek szövetsége - támogatását. A polgármester többek
között elmondta: a légvédelem bölcsője Nagyorosziban volt és ma kopjafa őrzi emlékét
jelenlétüknek, s a településen élő emberek köszönete a munkahelyekért, a művelődési házért,
amelyek a segítségükkel jöttek létre. A megnyitó ünnepélyességét emelte a balassagyarmati
Rózsavölgyi Márk zeneiskola kamarakórusának gondosan válogatott és mívesen előadott
reneszánsz muzsikája.
Ezt követően a találkozón résztvevő tagszervezetek képviselői megkoszorúzták a
korábban élt és ma élő légvédelmi tüzérek márvány emléktábláját a művelődési ház aulájában.
Majd Dobai János történetíró megnyitotta Mátyás királyt, a Hunyadi családot bemutató
kiállítását. Magángyűjteményét egy esztendős munkával gyűjtötte, készítette elő bemutatásra.
A reneszánsz kort bemutató, gazdag kiállított anyag két részből áll. Az első rész - 22 tabló - a
kort mutatja be és azokat az embereket, akik tetteikkel befolyásolták azt, így a Hunyadiakat,
Mátyást, a reneszánsz királyt A másik rész - 20 tabló - a korra jellemző alkotásokat mutatja
be, épületeket, szobrokat, festményeket. Fotók mutatják Mátyás corvináit, amelyekből
mindössze ötvenhármat őriz az Országos Széchényi Könyvtár, jóllehet annak idején 2 és fél 3 ezer volt a király könyvtárában. Dobai János felhívta a figyelmet a diáklátogatók „hívására",
hiszen végignézve a tablókat „elvonul" előttük egy egész korszak.
Délután a hagyományőrző együttesek – hagyományőrzők népdalkörök - léptek
színpadra Szandáról, Karancslapujtőről, Borsosberényből, a szlovákiai Vámosladányból, hogy
nép- és katonadalokkal szórakoztassák a közönséget. A műsor meglepetésvendége Erdei
Zsolt, a WBO félnehézsúlyú világbajnoka volt.
A rendezvény kísérő programja volt a betegségdiagnosztika, amelyet sokan
megkerestek, tanácsot kérve a megelőzésre, az egészséges életmódra. A művelődési ház előtti
parkban pedig szólt a katonazene, az Obsitosok fáradhatatlannak bizonyultak. Sokan
megnézték a rétsági Árpád Egylet íjászainak bemutatóját, a sétálóutcában pedig népi
mesterségek művelői, mézeskalácsosok, kürtőskalácssütők, bőrdíszműves és más mesterek
húztak fel sátrat.

Csallóközi József, a nagyoroszi Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi
Egyesületének elnöke, a találkozó szervezője és „szóvivője" többek között elmondotta: az
emberek többsége igényli a közösségi programokat. Ez adta az ötletet a régiós találkozó
megrendezésére, amelyet a nagyoroszi egyesület felvállalt. A múlt év decemberében kezdték
el az előkészületeket, arra törekedtek, hogy sokszínű program várja a társszervezeteket, a civil
közösségeket, ismerősök, barátok találkozzanak.

Sokan nézték a rétsági Árpád Egylet íjászainak bemutatóját

Először „együtt" a Hunyadi család. Dobai János történetíró kiállításának megnyitóját tartja

