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Égerszögi Ifjúsági Nap 

 
A Vitézi Rend 2013. augusztus 24-én lovag vitéz Dánfalvi Géza ötlete alapján, 
lovag vitéz Nádler Miklós főszervező közreműködésével Ifjúsági Napot tartott 
a Borsod megyei Égerszögön. Helyszíne az Égervölgy Ifjúsági Tábor.  
A középkorban – feltehetően a 12. században – a mai Égerszög területén 
alakulhatott ki Kovácsi falu, a tornai királyi erdőuradalom vasműves 
szolgálónépének települése. Az itt lakók valószínűleg vaskohászattal 
foglalkoztak. A település határában meg is találták az erre utaló 
salaknyomokat. A környéken sok fa nőtt, ezekből égették a kohók 
működtetéséhez szükséges faszenet. Az erdőirtással felszabadított területeket 
mezőgazdasági művelésbe vonták. 1270-ben a királyi erdőuradalom halászó 
vizeit a felügyelő vízóvók kapták meg, akik vezetője Böjte (Buhte) volt. A 
vízóvók birtokát a 13. század végén többször is igyekeztek megszerezni 
befolyásos főurak, végül Porcs fia Domokos nádor foglalta el, és Kovácsi 
települését Égerszöggé nevezte át. A 18. századból már dokumentálható, 
hogy az itt élő emberek földműveléssel, szőlőtermeléssel, szén- és 
mészégetéssel foglalkoztak.  
A csodálatos környezetben tartott rendezvényre meghívást kapott a Vitézi 
Rend Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Törzskapitánysága, melyet vitéz Tajthy 
Árpád törzskapitány, vitéz Csantavéri Tivadar Károly székkapitány és vitéz 
Csorba János széktartó képviselt.  
Az Ifjúsági Napra a környező településekről (Bódvaszilas, Martonyi, Meszes, 
Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szin, Szinpetri) mintegy 220 fő érkezett. 
Többségükben a kisiskolás korosztályhoz (16 éves korig) tartoztak, de 
kisebbek is jelen voltak. További résztvevők: segítők a perkupai 
önkormányzattól, polgárőrök, vendégek, a Vitézi Rend képviselői, orvos, 
főszakács. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pozsgai István, Égerszög 
polgármestere.  
A rendkívül jó hangulatú Ifjúsági Nap ismeretterjesztő előadással kezdődött, 
melynek keretében vitéz Tajthy Árpád törzskapitány rövid tájékoztatót tartott 
nagybányai vitéz Horthy Miklós életéről, munkásságáról, a Vitézi Rend 
megalapításának körülményeiről, szerepéről.  A hallgatóság élénk 
érdeklődéssel figyelte az elhangzottakat. Ezt kővetően főszervező ismertette 
az Ifjúsági Nap programját, majd ezt követően megkezdődött a verseny, a 
felhőtlen szórakozás.  A gyermekek a következő versenyszámokban mérték 
össze tudásukat: szellemi vetélkedő (témája az elhangzott előadás anyagából 
lett összeállítva), íjászat, kispályás foci, asztalitenisz. A versenyszámok első 
három helyezettje megérdemelt jutalmat kapott.  
A rendezvénynek karitatív jellege is volt. Ezt példázza, hogy a nap folyamán 
kiosztásra kerültek üdítők, kenyér, csokoládé, játékok, 3 bála ruhanemű, 170 
kg görögdinnye, könyvek, tájékoztató anyagok, CD-k, különféle 
ajándékcsomagok. Ebédre 160 liter étel lett elkészítve, melyből 75 adag a 
perkupai elesett embereknek lett kihordva. 
A résztvevők nevében utólag is meg kell köszönnöm lovag vitéz Nádler Miklós 
példaértékű, fáradtságot nem ismerő, áldozatos munkáját és a támogatók 
önzetlenségét. Nélküle és a támogatók önzetlensége nélkül e mindenképpen 
követendő rendezvény megtartására nem kerülhetett volna sor.   

http://hu.wikipedia.org/wiki/12._sz%C3%A1zad
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasz%C3%A9n&action=edit&redlink=1
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9sz%C3%A9get%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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A rendezvény támogatói:  
 
1. Vitézi Rend 
2. Önkormányzatok 
3. Vállalkozók 
4. Ifjúsági Tábor 
5. lovag. vitéz Nádler Miklós 
6. lovag, vitéz Dánfalvi Géza 
7. lovag, vitéz Tócser Lajos 
8. Dr. Duzsej Miklós avatandó vitéz 
9. Sztollár Gusztáv avatandó vitéz 
10. Kássa László avatandó vitéz 

 

Kelt: Miskolc, 2013. új kenyér havának 26. napján 
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