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Házigazdánk, Deáky András -
aki magyar-német szakos tanár, a
rendszerváltás után vonult nyug-
díjba iskolaigazgatóként, és õ
indította újra a 35 évig szünetelõ
magyar nyelvû oktatást a község-
ben - fõ ismerõje és mozgatója a
gyimesbükki eseményeknek, õt
kértem fel a beszélgetésre és a
történelmi ismeretek vázolására,
hogy olvasóink jobban megismer-
jék a vidék és az itt élõ emberek
sorsát. 

- Gyimesbükkön vagyunk,
a történelmi Magyarország egyik legkeletibb pontján, azon a
Gyimesbükkön, amelyet 1950-ben Bákó megyéhez csatoltak.
Ugyanis ez a község is valamikor az egykori Csík vármegyéhez,
a jelenlegi Hargita megyéhez tartozott. A Gyimes völgyében
három nagyközség van: Gyimesfelsõlok, Gyimesközéplok és
Gyimesbükk, ahol az ún. gyimesi csángó magyarok élnek,
mintegy 15 ezer lélek él ebben a völgyben, akik gyakorlatilag
nem mások, mint a csíkországiaknak a leszármazottai, akik a
csíki székelyeknek a leszármazottai, akik vagy valamilyen rossz
fát tettek ott a tûzre, s a törvény szigorú keze elõl menekültek
ide, a hegyekbe, vagy a katonakötelezettség elõl húzták meg itt
magukat. Ebben a völgyben, ebben a három községben mintegy
15 ezer csángó magyar lélek élt. A Gyimeseket a patakok orszá-
gaként is nyilvántartjuk, mert a Tatrosba, amely a völgynek a fõ
folyója, több mint 60 patak ömlik be a hegyekbõl, s azt kell tud-
nunk, hogy ebben a „Patakországban“ a patakok mentén is
mind-mind emberi települések vannak. Hosszú kilométerekre
nyúlnak fel ezek a patakok a hegyekbe, s az itt élõ csángó ma-
gyarok egy kicsit el vannak zárva a világtól, 700 és 1700 m
tengerszint feletti magasságban, s pontosan ennek az elzártság-

nak köszönhetõen megõrizték
népi kultúrájuknak a régies,
archaikus jellegét, csodálatos a ze-
nekultúrájuk, a táncmûvészetük,
az énekkultúrájuk, gyönyörû szép
a népviseletük. Tudni kell, hogy
hosszú évtizedeken át, több mint
35 évig, Gyimesbükkön szünetelt
a magyar nyelvû oktatás, és nem-
zedékek nõttek fel anélkül, hogy
megtanulhatták volna a történel-
müket, hogy tudhattak volna
õseikrõl bõvebben, mert mindezt
tiltotta a hatalom, a hatóságok. Én

voltam az, aki a rendszerváltás után újraindítottam a község
három iskolájában a magyar nyelvû oktatást, és most már két
nyolcosztályos iskolában is tanulhatnának magyarul a gyer-
mekek, de tudjuk, hogy mint mindenhol a leszakított nemzet-
testeken, itt is az a helyzet állt elõ, hogy már nem minden ma-
gyar szülõ adja magyar iskolába a gyerekét. Mert azt hiszik -
nagyon tévesen - a szülõk, hogy a gyermekeik jobban fognak
érvényesülni, ha annak az országnak a nyelvén tanulnak, amely-
ben kénytelenek élni. Holott ez nem pont így igaz. Meg kell
tanulni annak az országnak a nyelvét, amelyben élünk, de leg-
drágább kincsünkrõl, az anyanyelvünkrõl semmilyen körül-
mények között sem szabad lemondanunk. Erre játszik rá a hata-
lom, szabdalják-vagdalják a gyökereinket, nálunk itt, nálatok
ott, hogy minél hamarabb beolvasszanak a nagy szlovák, ill. a
nagy román tengerbe. Ez a céljuk, és tudnunk kell, hogy mit
sem változott a hatalomnak a mentalitása ilyen szempontból,
továbbra is vagy el akarnak ûzni bennünket a szülõföldünkrõl,
vagy be akarnak olvasztani az õ világukba. Ennek próbálunk
természetesen jó néhányan ellenállni, gyakorlatilag az én életem
is errõl szól. 

Az ezAz ez eréves  ha tár  ö l e l ésében  -  Üzeréves  ha tár  ö l e l ésében  -  Üz ene t  hazene t  haz aa

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a
mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az
embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az
egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló
megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play“, a nemes küzdelem szabályaira."

Szent−Györgyi Albert

Folytatás a 2. oldalon

Ez a Wass Albert ízû cím arra utal, hogy másutt is, így pl. Erdélyben hasonló gondokkal küzd a magyar ember, mint nálunk.
Július 10-étõl a Gyimesekben tartózkodom, és amikor az újság megjelenik, még mindig itt vagyok. Ezért az üzenet. A Szent
György Lovagrend tagjaként van szerencsém részt venni az általunk szervezett nyári egyetem elõadásain, amely ezúttal a
Gyimesek vidékén történik, Gyimesbükkön. Lovagrendünk fontos feladatai közé tartozik a nemzeti összetartozás és a magyar
identitás erõsítése. Az elõadássorozat résztvevõi négy országból tevõdnek össze, tehát van mód a véleménycserére. Sokat olvas-
tunk és hallottunk már a csángókról, de más megtapasztalni mindennapjaikat, szokásaikat, hagyományaikat, érzelmi világukat,
hogy mit gondolnak õk a világról, mit szeretnének. Odahaza hajlamosak vagyunk panaszkodni, fõleg az anyagiak hiányára, de
a szegénység fokozatai különbözõek. A Gyimesek vidéke a történelmi Magyarország keleti határán fekszik, az Erdélyt keletrõl
lezáró Keleti-Kárpátok vadregényes hegyvidékén. A Gyimesi-szoros hosszan elnyúló völgyét foglalja magában, összekötve
Székelyföld történelmi régióját Moldvával. Az itteni magyarság sajátos nyelvjárással, népviselettel, hagyományokkal ren-
delkezik, melyek mindig meghatározzák életmódjukat, mindennapjaikat, öntudatos életüket.
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A gyimesi csángók több-
nyire önellátóak voltak. Ilyen
éghajlati viszonyok között
mindent elõ kellett teremtse-
nek, amire szükségük volt.
Két dolog biztosította szá-
mukra a megélhetést: egy-
részt a fenyves erdõknek a
fája, másrészt az állattartás.

Szinte minden családnál tartanak
egy-két tehénkét, egy lovacskát, öt-hat juhot, szárnyasállatokat,
sertésfélét, így a tej, a tejtermékek és a húsfélék kikerülnek
a saját gazdaságukból. Ami pedig nem terem meg ilyen tenger-
szint feletti magasságon: a kukorica, a búza, a paradicsom, a
paprika, a szõlõ és még sorolhatnék sok mindent, azt csere-
kereskedelemmel szerzik be, többnyire a fának köszönhetõen.
Vagy a deszkát, vagy a faanyagot felpakolják a szekérre, be-
viszik a Moldvába, a Román Királyságba, és ott elcserélik
zöldségfélére, gabonára, amit hazahoznak, és itt maguk dolgoz-
zák fel a továbbiakban. 

Gyimesbükkrõl a nagyvilágban úgy beszélnek most már
néhány év óta, hogy zarándokhely lett ebbõl a községbõl, ami
annak köszönhetõ, hogy megtörtént itt is egy csoda, ami zarán-
dokhellyé tette Gyimesbükköt. Vagyunk néhányan, akik
keményen kiálltunk az itt élõ magyarság érdekei, ügye mellett,
és arra biztattuk az itt élõ - amúgy gyenge magyarságtudattal
rendelkezõ - csángó magyarokat, hogy ne adják fel önmagukat,
hogy vállalják büszkén magyarságukat. Én abban hiszek, hogy
nem szégyen magyarnak lenni, de mindig arra tanítottam õket,
hogy viselkedjenek úgy, hogy ne kelljen szégyenkezzenek
azért, hogy magyarok. Ezek az emberek egyszerû emberek, akik
a két kezük munkájával keresik meg a betevõ falatot, itt nincs
munkalehetõség, nincsenek mezõgazdasági megmûvelésre
alkalmas területek, nadrágszíjnyi földecskéiket a hegyoldalak-
ban mûvelik meg, itt termelik meg a pityókát, a burgonyát, mert
a kukorica, a búza az nem terem meg ilyen éghajlati viszonyok
között. Két dolog van hát, ami biztosítja számunkra a meg-
élhetést: a fenyves erdõk fája és az állattartás. De nem állat-
tenyésztéssel foglalkoznak, hanem csak a saját szükségletükre
tartják ezeket az állatokat, és a munkavégzést, a mindennapi
munkájukat könnyítik meg az igavonó állatok. Ahhoz, hogy egy
község, egy helység zarándokhellyé váljon, ahhoz ott vala-
milyen csodának kell történnie, általában a nagyvilágban min-
denhol ezeken a zarándokhelyeken vallásos csodák történtek
meg. Gyimesbükkön egy kicsit másképp esett meg a dolog,
mert a gyimesbükki csoda 2008. május 11-én esett meg: amikor
avattuk a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb, 30-as sz.
õrházát, azt a kicsi bakterházat, ami ott áll a Rákóczi-lépcsõk
tövében - most már mint egy ékszer, de nem így nézett az ám ki,
az ajtók, ablakok ki voltak tépve belõle, WC-nek használták.
Szégyelltem, valahányszor arra mentem, és elkezdtem gyûjtö-
getni a pénzt, hogy mentsük meg ezt a bakterházat a pusztu-
lástól, mert ez az õrház az elmúlt évtizedekben a világ ma-
gyarsága számára jelképpé, szimbólummá vált. Mondjuk ki
nyíltan, megmaradásunknak a jelképévé. Szépen gyûltek a
forint ezrek, s miközben én gyûjtöttem a pénzt, a Román Álla-
mi Vasutak eladta ezt a bakterházat egy román vasutasnak
építkezési anyagként. Meg volt pecsételve a sorsa, lebontásra
került volna, mi a csodát tehettem, kétségbe esve rohantam
hozzá, felajánlottam az õrház értékének a többszörösét, és meg-
vásároltam tõle ezt a bakterházat. Nem magamnak vettem meg,
hanem azért, hogy bárki jön ide, Gyimesre a nagyvilág magyar-
jai közül, érezzék azt, hogy egy kicsit az övéké is ez az õrház,
mint ahogy meg sem tartottam magamnak, miután sikerült
felújítani, hanem a gyimesbükki önkormányzatnak adomá-

nyoztam, hogy egy közösség tulajdonába kerüljön egy ilyen
szakrális hely. Gyûltek a pénzecskék, gyûltek, miközben én
gyûjtöttem a pénzt, a Román Állami Vasutak eladta ezt a bak-
terházat ennek a román vasutasnak, és hát nem volt mit tennem,
valamit ki kellett találni, hogy mentsük meg és újítsuk fel ezt a
bakterházat, mert izgult a világ magyarsága, hogy megvan még,
nincs meg, lebontották, nem bontották? Szerencsém is volt
közben, mert egy alkalommal Budakeszirõl voltak vendégeim,
akik itt laktak nálam egy hétig, bejárták ezeket a gyönyörû
hegyeket, és egy este, vacsora után borozgattak az asztalnál,
odahívtak, igyak meg velük egy pohár bort. Szó szót hozott, sok
mindenrõl beszélgettünk, többek között meséltem nekik az õr-
házzal kapcsolatos terveimrõl is, és a beszélgetés végén szólalt
meg az egyikük, mondván: fiúk, tegyetek le ide, az asztalra min-
degyik százezer forintot. Ezzel kezdõdött. Volt már ötszázezer
forintunk és még az a jó néhány ezer, amit én gyûjtöttem össze,
de tudtuk, hogy ez sem elég. Viszont õk, hazatérve, meggyõzték
a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjait, hogy álljanak az ügy-
nek a háta mögé, bankszámlát nyitottak Budakeszin az OTP
Bankban, én Csíkszeredában nyitottam bankszámlát, többször
beszéltem a Duna TV-ben, a Lánchíd Rádióban, a Kossuth
Rádióban elmondva, hogy mit szeretnék, s nagyon, de nagyon
rövid idõ alatt gyûlt össze az a több mint ötmillió forint, amibe
került az õrháznak és a környezetnek a felújítása. Fantasztikus
élmény volt az õrház avatása, néhány szót errõl is szólnom kell,
hiszen itt történt meg a gyimesbükki csoda, mert ugyan én
számítottam két-háromezer ember jelenlétére, amikor kértem a
hatóságoktól az engedélyt az ünnepség megtartására, de
Gyimesbükkön 40 ezer ember jelent meg. Leállt a forgalom
Csíkszereda és Gyimesbükk között, bedugult a Gyimes völgye,
órák hosszig meg sem lehetett moccanni, fantasztikus dolog
volt látni azt a hatalmas embertömeget, azt az emberáradatot,

azt a zászlórengeteget, azt az üdvrivalgást, ami kitört akkor,
amikor 65 év után elõször futott be a magyar koronás, címeres
MÁV-mozdony az ezeréves határhoz, és megállt ott, a kis õrház
mellett. Higgyétek el, hogy ott szem szárazon nem maradt. De
azt is tudom, hogy nemcsak azok érzékenyültek el, akik akkor
itt voltak, mert a világ magyarsága - a Duna TV jóvoltából -
egyenes adásban látta mindazt, aznap õk is kitörültek egy
könnycseppet a szemük sarkából, mert büszkék voltak arra,
hogy magyarok. Azóta lett Gyimesbükkbõl zarándokhely, mert
folytattuk tovább a munkát, szinte minden évben megleptük az
idelátogatókat valami újdonsággal. A következõ évben felújí-
tottuk a kis kontumáci kápolnát, szépen rendbe van szedve,
újrafödtük, újravakoltuk, villanyt vezettünk ki. A következõ
évben pedig egy nagy-nagy adósságunkat róttuk le azokkal
szemben, akik az életüket adták a magyar hazáért, akik itt estek
el fegyverrel a kezükben, védve a Gyimesi-szorost, az ezeréves
határt. 

Az ezeréves határ ölelésében - Üzenet haza

Folytatás az elsõ oldalról



Kürtös 32016. július K ö z é l e t

Több mint ötszáz katonának a nevét gyûjtöttük
össze, fekete gránittáblákra írattuk fel, és konzerváltuk
ott, a templomocska melletti egykori karantén vagy
vesztegzár épületének a romjait, s ezekre a romos
falakra helyeztük el a gránittáblákat az illetõ katonák
nevével, egy szakrális háborús emlékhelyet hozva
ezáltal létre. Aztán a következõ évben szép magyar
zöldre festettük le a Tatros folyón átívelõ vashidat,
amin sétálnak át az emberek az õrház felé. Aztán a
késõbbi idõkben, nem is olyan régen, felállítottuk a
templom melletti hegyormon az Élet, hit és nemzet
kapuját egy kopjafa sorral, és ezekre a kopjafákra
olyan kulcsszavakat kerestünk, mint pl. Isten, család,
nemzet, haza, szülõföld, anyanyelv, hitvallás, jog,
jövõ, szabadság és még sorolhatnám. 

Ezek azok a kulcsszavak, amelyek olyan emberi
értékeket jelölnek, melyek nem képezhetik politikai
vita tárgyát, melyeket mindnyájunknak tiszteletben
kell tartani, mert addig, amíg mi, magyarok különbözõ
politikai pártok színeiben gyûlöljük, utáljuk egymást,
addig nincs magyar jövõ, addig nem számíthatunk
semmi jóra, annál is inkább, mert sem Európa, sem a
világ nem halad jó irányba. Amint tudjuk vala-
mennyien, a cél a nemzetállamoknak a felszámolása,
a magyarság eltüntetése a Kárpát-medencébõl. Éppen
ezért kell már egyszer megértenünk nekünk, ma-
gyaroknak, hogy a nemzet életében vannak szent dol-
gok, amelyek nem képezhetik politikai vita tárgyát,
melyet mindnyájunknak tiszteletben kell tartanunk, és
akkor talán elindulunk azon az ösvényen, amely
hosszú távon eredményeket is hozhat a számunkra.

Én azt tudom csak mondani befejezésképpen, hogy
a munkát nem adtuk fel. Mindnyájan tudjuk, hogy
eddigi munkánk megkoronázása volna, hogyha sike-
rülne a világon a Rákóczi váraként ismert õrtornyot
újjáépíteni. Hat éve küszködök azért, hogy megkapjuk
az építkezési engedélyt. Az évek során beszereztünk
minden szakhatósági engedélyt, elvégeztettük a
régészeti feltárásokat is, vártuk, hogy beadván a dosz-
sziét a Bákó megyei tanácshoz, adják ki az építkezési
engedélyt, amit csak nem akartak adogatni ki, állan-
dóan halasztották, mindig belekötöttek valamibe.
Végülis, amikor már hat év után belefáradtam a sok
hercehurcába, és lemondtam arról, hogy valaha is si-
kerül ezt az álmot megvalósítani, pünkösd elõtt egy
héttel megkaptuk az építkezési engedélyt, úgyhogy egy
éven belül szeretnénk a világon a Rákóczi váraként
ismert õrtornyot is újjáépíteni, bizonyítva egyrészt a
világ magyarsága, másrészt a román hatóságok felé,
hogy meg akarunk maradni szülõföldünkön azoknak,
amik az õseink voltak, az õ hitükben, az õ nyelvükben,
az õ kultúrájukban, és nem adjuk fel, mentsük az utol-
só percben, ami menthetõ, nem hagyjuk pusztulni még
a romjainkat sem.

- Köszönöm szépen. Ezt felfoghatnánk úgy is, mint
egy üzenetet haza, a mi tájainkon élõ magyarság felé.

- Igen, azt hiszem, hogy itt leginkább a leszakadt
nemzettesteken élõ magyarok érezték át mindannak a
jelentõségét, amit én itt elmondottam. Csak arra tudok
biztatni mindenkit, hogy ne adják fel, se ott, se itt,
sehol ne adjuk fel, az utolsó csepp vérünkig tegyünk
meg mindent képességeink, tudásunk szerint azért,
hogy megmaradhassunk õseinknek a hitében.

- Nagyon szépen köszönöm még egyszer. 

Balogh Gábor

1946 - EGY ÉVVEL A VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A Csemadok Pozsonyligetfalui Alapszervezete, a Pozsonyi Balassi
Intézet és az OZ Petržalka-Engerau-Ligetfalu Polgári Társulás,
valamint a Kárpát-medencei Értékmentõ Alap és a BS-6 Fûz Polgári
Társulás konferenciát rendezett azon áldozatok kapcsán, hogy a
második világháború hivatalos befejezése után az akkori reguláris
csehszlovák hadsereg katonái tömegmészárlásokat hajtottak végre
Pozsony-Ligetfaluban.

Szlovákia 20. századi történel-
mének, s benne a felvidéki ma-
gyarság múltjának van egy sötét folt-
ja, egy tabunak számító idõszak,
amelyet a szlovák történészek úgy
kerülnek, mint macska a forró kását.
Ez az idõszak 1944. október 6-ával
kezdõdött, amikor a Vörös Hadsereg
a Duklai-hágónál átlépte a mai
Szlovákia határvonalát, és még 1948.
február 25-ét követõen is folyt, ami-
kor Klement Gottwald vezetésével a
CSKP Prágában átvette a hatalmat.
Valójában 1949. december 5-éig tartott, mert az utolsó pozsonyi
németeket ekkor telepítették ki másodszor, csak most a pozsonyliget-
falui gyûjtõtábor maradványából az Érsekújvár melletti Kamocsára.

A háború utáni kegyetlenkedésekrõl lehetett hallani ezt-azt, de
arról, hogy az új hatalom milyen embertelen módon vett elégtételt az
elsõ Csehszlovák Köztársaság feldarabolásáért az országban élõ
német és magyar közösségen, nem szólnak a történelemkönyvek. Az
emberek nem sok mindent tudnak arról, hogy a Beneš-dekrétumok
alapján meghirdetett kollektív bûnösség mit is takar a gyakorlatban.
Mert ez a kitelepítések, kényszermunka és a lakosságcsere mellett
kivégzéseket és tömeggyilkosságokat is jelentett. A rendelkezésre álló
információk alapján német és magyar hadifoglyokat és a nemzeti
kisebbségek tagjait gyilkolták le csupán azért, mert nem beszéltek
elég jól szlovákul vagy csehül, de nem kímélték a gyermekeket,
aggastyánokat sem. Ezeket az emberiség ellen elkövetett bûnöket
súlyosbítja az a tény, hogy elõre megfontolt szándékkal, nyereség-
vágyból követték el a tettesek. Áldozataikat elõbb kirabolták, majd
ennek eltussolása érdekében fasisztának bélyegezve legyilkolták õket.

A magyarságot érintõ legnagyobb tömegsírra 1947 áprilisában
véletlenül bukkantak a szlovák hatóságok, ahol a Pozsonyligetfaluhoz
tartozó Pöcsni erdõben megásott volt szovjet légvédelmi árokban holt-
testeket, köztük 90 magyar levente földi maradványait találták meg.
Ezeket a 14-17 éves fiúkat Hitler kérésére Szálasi 1945 januárjában
vezényelte a Drezda melletti Taubenheimbe kisegítõ munkára. Onnan
tértek haza Pozsonyon keresztül 1945 júliusának közepén. A feltartóz-
tatásuk után kihallgatásra a ligetfalui magyar gyûjtõtáborba vitték õket.
A vizsgálótisztek és a táborparancsnok elõbb elszedték az értékeiket,
majd kisebb csoportokra osztva elrendelték a kivégzésüket. Vannak arra
utaló információk, melyek szerint ezek a leventék székelyek voltak.

A Pravda jegyzetírójának, Vladimír Jancurának 2010. május 16-án
megjelent, A szlovákiai Katynok máig õrzik a titkukat címû össze-
foglaló cikkében a szerzõ a tárgyalt idõszak 211 tömegsírjáról beszél,
amelyben 5304 ártatlan ember teteme nyugszik. Tudjuk azonban,
hogy sok még a fel nem fedezett tömegsír.

Dunajszky Géza közíró, helytörténész leszögezte, hogy nem a
bosszú vagy az elégtétel kicsikarása ösztönzi, amikor e szomorú
eseményekkel foglalkozik. Inkább a téma emberi és erkölcsi vonzata,
a mai kor számára leszûrendõ üzenete izgatja. Itt is érvényes a közis-
mert mondás: Gyilkosok közt cinkos, aki néma! Valamennyi európai
ember érdeke, hogy ez a téma megszûnjön érinthetetlen tabuként a
német, magyar és szlovák, illetve a cseh nép együttélését terhelni.
Tudnunk kell róla indulatok nélkül beszélni, és az áldozatok emléke
érdekében közösen cselekedni.

Balogh Gábor, 
a konferencián elhangzott és közreadott anyagok alapján
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Ismét igényes élõzenével „csábították“ a
látogatókat Csábra, ahol második alkalommal
rendezték meg a szederFESZT zenei-kulturális
fesztivált. A régióban egyedi rendezvényen a
pop, rock, jazz rock, népzene, világzene jeles
képviselõit vonultatták fel a szervezõk.
Figyelemre méltó, hogy fontosnak tartják a ha-

zaiak, felvidékiek bemutatását is, ami nem volt másképp idén sem.
Szombat kora délután gyermekprogramokkal indult a fesztivál,

melynek végén a Kereplõ Színház Lúdas Matyi történetét mutatta be
egy kreatív, szórakoztató elõadás keretein belül. Ezután a színpadot
hazai zenekarok foglalták el. Elsõkét az Unlimited Soulstól hallhattunk
klasszikus rockda-
lokat és újdonságok
rockfeldolgozásait.
Õket követte a 10 év
után újra színpadra
álló SUGÁR, akik a
régió egyik legismer-
tebb zenekara, amely
valódi retro han-
gulatot teremtett,
és visszaidézték a
70-es, 80-as, 90-es éveket. Este az Edda-rajongóknak szóltak a zenekar
legismertebb slágerei az EDDA Majdnem kitûnõ tolmácsolásában. A
koncertek után táncházra került sor a somorjai Duna Folk Band
zenészeivel és az Ifjú Szivek Táncszínház táncosaival, majd hajnalig
Retro Video Disco-ra táncoltak a legkitartóbbak.

Vasárnap délelõtt Szeder Fábián íróra,
szerzetesre, a palócok elsõ kutatójára emlé-
keztek, délután pedig folytatódtak a programok.
A helyiek és az ITEFESZT gyõztesének bemu-
tatkozása után a színpad ismét az együtteseké
volt. Elsõként Korpás Éva és zenekarának
igényes gyermekmûsorát élvezhettük. Õket
követte az Emmer Péter, Vermes Gábor és
Zombori Attila alkotta A.V.E., akik jazz rock-,
rock-, funkfeldolgozásokkal és saját dalokkal mutatkoztak be a fesz-
tiválon. Kora este hallhattuk, láthattuk az ELÁN Forevert, a legkere-

settebb Elán
emlékzenekart
Szlovákiában,
melynek tag-
jaként Zatyko
Péter, a falu
szü lö t t je  i s
színpadra állt.

Zárásként
jöttek a fesztivál húzónevei, Tóth Vera és Mujahid Zoltán, akik a
szederFESZT-re egy különleges összeállításban érkeztek. Tóth Vera
zenekara mellett közremûködött a Color Quartet vonósnégyes és a
Group'n'Swing zenekar fúvós szekciója is. A magyar zenei élet két
ikonikus alakjára, Cserháti Zsuzsára és Máté Péterre emlékeztek közös
koncertjükkel. Igazán különleges hangszerelésben hallhattunk olyan
slágereket mint a Hazám, Kisfiam, Kicsi, gyere velem rózsát szedni
vagy a Zene nélkül mit érek én. A hálás közönség vastapssal jutalmaz-
ta az élményt.

A látogatók száma is mutatja, hogy van közönsége az igényes
zenének. Az egyre bõvülõ program, a kísérõrendezvények, a helyszín
és a szervezõk munkája is azt vetíti elõre, hogy a szederFESZT-rõl még
sok éven át fogunk hallani.

aTEMPO.sk. Fotó: Göbölös Lajos

Kis feszt ivál  nagy
reményekkel  -

szederFESZT 

Lesz? ... Nem lesz? Napjaink kiszámíthatatlan
idõjárási viszontagságai az utolsó pillanatig kétsé-
gessé teszik a szorgos elõkészületi munkák ellenére
az Õrhalom és Ipolyvarbó határában 2008-ban állított
trianoni emlékkeresztnél zajló, szabadtérre tervezett
program kivitelezését. A múlt évben elmaradt
megemlékezés az idén is csak második nekifutásra,
egy hónapos késéssel  valósulhatott  meg július 3-án
a Tormay Cécile Irodalmi és Történelmi Társaság
vezetõjének, László Péternek újrafogalmazott ter-
vezésében, mely szerint „mindenképpen“ meg kell
tartani, és a költõ, Juhász Gyula szavaival élve: „Mert
nem lehet feledni, nem, soha, / Amíg magyar lesz és
emlékezet“ - ezzel a lelkülettel vetette bele magát az
„újraszervezésbe“, felkeresve a legérintettebb közsé-
gi elöljárókat és szervezeteket a két határ menti
községben, hogy elképzelése teljes támogatást nyer-
jen.   Félõ volt, hogy az „égiek“ megint csak beleszól-
nak az emberi tervezésbe, de végül is gyönyörû nap-
sütésben, szellõfuvallat közepette gyülekezhetett a
meghívást elfogadó közönség, és hangozhattak el a
megemlékezés beszédei Ipolyvarbó polgármestere,
Faggyas Marcel és Kanyó János, Õrhalom alpol-
gármestere által, majd a két község lelkipásztora:
Horváth Bertalan és Zolcer György is megosztotta
velünk gondolatait. A megemlékezés koszorúinak
elhelyezését követõen a trianoni gyásznapról tartott
mûsoros rendezvény további szereplõi voltak:
szavalatokkal az Ipolyvarbói Hagyományõrzõ Kör
tagjai, egyházi énekekkel az Õrhalmi Nyugdíjasklub
énekkara, majd elmerenghettünk a tizenéves Brunder
Zita fuvolajátékán és Nagy Luca szépen csengõ
énekhangján. A Tormay Társaság tartalommal és
mondanivalóval teli verses-zenés összeállítása megint
csak megerõsítette öntudatában a határ mindkét
oldaláról szép számmal megjelent közönséget, és biz-
tatott magyarságunk félelmek nélküli vállalására,
elõdeink múltjának és hagyományainak méltó
tiszteletére.

K Sz /Fotó: Ilona Lovas/

Trianoni megemlékezés

az Ipoly-parti 

füzesek tövében
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Ismét  s ikeres  és
programokban gazdag,
színes falunapot köny-
velhetnek el az ipoly-
hídvégiek, amelynek
megrendezésére 2016.

július másodikán került sor a
helyi sportpályán és a megújult
szabadtéri színpadon.

A rendezvény ünnepélyes
szentmisével vette kezdetét,
amelyre a nyári meleg ellenére
is igen sokan eljöttek. Gyönyör

László lelki-
atya prédi-
kációjában
m i n d e n k i t
megerõsített
abban, hogy mennyire fontos egy falu életében az
összetartás, különösen az ilyen napokon. De valójában
a legnagyobb értéke egy-egy ilyen rendezvénynek az,
hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, és ez a
mai rohanó világban nagyon fontos.

Lestyánszky Viktor polgármester szívélyesen
üdvözölt minden vendéget és idelátogatót, majd nagyon
jó szórakozást kívánt mindenkinek a programokhoz.

A szentmisét követõen a környékbeli falvak népi
együttesei, ének- és tánccsoportjai szórakoztatták a
közönséget. Felléptek: a Haraszti ikrek - a Fölszállott a
páva nyertesei, az ipolyhídvégi Szivárvány ének-
c s o p o r t ,
az ipoly-
nagyfalui
é n e k k ó -
rus, a bá-

tonyterenyei énekkórus, az óvá-
ri énekcsoport, a borsosberényi
táncosok, zumbás csajok. A nap

sztárvendégei: a Hídvégi Band - mulatós, Szabó Ádám
- harmonikás és Kocsis Tibor - énekes. A vidám
mûsorok közben barátságos labdarúgó-mérkõzés ját-
szódott a hídvégi öregfiúk és fiatalok közt. 

A falunapra látogatók többféle gulyásból, pacalból,
káposztalevesbõl és sok más finomságból kóstolhattak.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hoz-
zájárult a falunap sikeréhez. 

Z.ZSu.

Nagy buzgalommal és örömmel került megrendezésre idén a
gyermeknap az ipolyhídvégi sportpályán. A szervezõk minden tagja
nagy odaadással támogatta az aznapi vidám hangulatot, kézügyessé-
gi és kulturális fejlõdést, valamint a felhõtlen sportolás lehetõségét.

A délelõtt versenyjátékokkal indult, ahol a helyi óvodások és
szüleik versenyezhettek egymással, majd következtek az általános
iskola tanulói. A falu apraja-nagyja szurkolt kis csapataiknak, és legü-
gyesebb résztvevõik nemcsak feledhetetlen élményekkel, de
jutalommal is gazdagodtak. A gyermekek ebéddel is meg voltak

vendégelve, és jóllakottan indulhattunk a kultúrházba a Gyûjtõk kiál-
lítását megtekinteni. Nagy érdeklõdéssel figyelték szüleik és
nagyszüleik értékes kincseit, játékait és fényképeit. 

A nap fénypontja a kicsiknek az elhe-
lyezett felfújható légvár volt, ahol kitom-
bolhatták megmaradt energiájukat. A na-
gyobbaknak a mászófal is nagy élményt és
újdonságot jelentett, amin élvezettel
próbálták ki a mászófal legfelsõ fokára való feljutást.

A harmadik különlegesség,
amely kicsiknek és nagyoknak
egyaránt intenzív mozgást és
szórakozást biztosított, az a
buborékfoci volt. Nem csak
gyerekek, de felnõttek is részt
vettek a mérkõzéseken, nagy
örömet szerezve ezzel maguknak
és a szurkoló közönségnek is.

Nagy élménnyel gazdagodhattak a jelenlévõ gyermekek és fel-
nõttek a kézmûvessátorban is, ahol fazekasmesterünk a korongos
fazékkészítést mutatta be, amit természetesen ki is lehetett próbálni.
A gyermekek nagy örömére
mézeskalács-díszítés is volt,
ahol nem csak esztétikai érzé-
keiket fejleszthették, de em-
léket is vihettek magukkal.
Gumiból készült karkötõ foná-
sában is ügyesen helytálltak
mind a felnõttek, mind a
gyerekek. Szebbnél szebb mun-
kák készültek a sátor alatt,
amely szintén értékes része volt a napnak.

A gyermeknapunkat hagyományos focimeccs zárta, ahol fiúk,
lányok, kicsik és nagyok mind részt vehettek, és bizony szaporán
rúgták a gólokat is.

Nagy öröm, hogy ennyi gyermeknek és felnõttnek tudtunk
csodálatos napot szerezni. A mosolyuk és nevetésük felejthetetlen
marad a számunkra is.

Hárfai Zsanett

FALUNAP IPOLYHÍDVÉGEN GY E R M E K N A P



6 Kürtös 2016. júliusK u l t ú r a  -  K ö z é l e t

Az Európai Unió  EACEA „Közös európai építkezés - Európa jövõje“ címû pályázat  segítségével

Háromnapos  rendezvény
Inám település legnagyobb nyári rendezvénye a Mézfesztivál. Július 9-én XVII. alka-

lommal került megrendezésre, mára ez a nagyszabású nyári fesztivál nemzetközi ren-
dezvénnyé nõtte ki magát. Tizenhét évvel ezelõtt Bodzsár Gyula ötlete alapján és a falu
akkori vezetésének támogatásával indult a fesztivál, hogy így tisztelegjen a falu egykori
szülötte, Sõtér Kálmán emléke elõtt, aki annak idején hatalmas méhtelepet alapított
Inámban, és a maga korában híres méhész volt, több szakirodalom fûzõdik a nevéhez.

A fesztivál évrõl évre csiszo-
lódott, és megsokasodott az ide-
látogatók száma is. Idén Inám
község sikeresen pályázott az
Európai Unió által finanszírozott
EACEA „Testvértelepülések talál-
kozója“ elnevezésû programban.
A találkozón részt vettek az aláb-
bi testvértelepülések: Vlachova
Lhota, Gyöngyössolymos, Cser-
háthaláp, Patak, Bácskossuth-

falva, Érolaszi és a lengyelországi Spytkowice település nonprofit kulturális szervezete.
A rendezvény idén nemzetközi részvétellel három napon át zajlott.

Pénteken érkeztek a testvértele-
pülések küldöttei, melyek tiszteletére
a polgármester fogadást adott. Ezen a
napon a legkisebbek is megtalálták a
nekik kedves programot, több kéz-
mûves-foglalkozás folyt a volt iskola
teraszán. Kipróbálhatták pl.a fazekas-
mesterséget stb. Szombat délelõtt
méhészeti elõadások zajlottak, dél-
után került sor Sõtér Kálmán emlék-
táblájának megkoszorúzására, ezután következett a fergeteges kultúrmûsor. Több órán
keresztül váltották a színpadon egymást a néptáncegyüttesek, népdalénekesek, mazsoret-
tek, citerások, folklóregyüttesek  és sorolhatnám még tovább. Igazi tarka kavalkád volt ez
a mûsor. A mûsor keretén belül került sor a mézkirálynõ-választásra, idén 6 jelöltje volt a

versenynek. A mézkirálynõ koronáját idén Híves
Boglárka, csábi diáklány nyerte el.

A Mézfesztiválhoz tartozik a méz és mézter-
mékek versenye, ahol több kategóriában számos
versenyzõ indult a díjakért és helyezésért.
Eredményt hirdettek mézbor, méz, mézessütemény
kategóriában. A mézessütemény kategóriában
Lavrík Beáta, inámi lakos szerezte meg az elsõ
helyet, míg mézborával Skerlec Albin a második
helyezést érte el. Nem maradt el a tombola sem,
értékes díjak találtak gazdára a jelenlévõk között.

A szervezõk nem feledkeztek meg a legkisebbekrõl sem, számos helyen voltak
kézmûves-foglalkozások, arcfestés, táncház, lovaglás, hintókocsikázás, volt ugrálóvár és
sorolhatnám még tovább. Kora este Galambos Lajos és barátai szórakoztatták a közön-
séget, megalapozván a jó kedvet az esti Demjén Ferenc koncerthez, melynek a helyi fut-
ballpálya adott otthont. Nagy élmény volt számunkra a DEMJÉN 70 jubileumi élõ kon-
cert. A pálya színültig megtelt rajongókkal és zenére vágyókkal. Vasárnap ünnepi szent-
misével és ezután a testvértelepülések bemutatkozó mûsorával zárult a fesztivál.

Minden elismerést és köszönetet megérdemelnek a szervezõk, a helyi önkormányzat,
élén Régi Zsolt polgármesterrel, a helyi Csemadok-szervezet Nagy Amália vezetésével,
és nem utolsósorban a helyi önkormányzat mellett mûködõ kulturális bizottság, mely
Régi Anikó irányításával kidolgozta, irányította és megszervezte a programokat, összeál-
lította a mûsort, hogy minden zökkenõmentesen zajlódjon le. Külön kiemelném azt a pél-
daértékû összefogást, ami a falura volt jellemzõ a kultúrház és környéke, a szabadtéri
színpad felújítása, parkosítása terén. Köszönet és elismerés mindenkinek, aki bekapcso-
lódott a munkálatokba, hogy a rendezvény színvonala emelkedhessen. A falu hírnevét
öregbítették a gasztronómiai specialitások, a finom házi rétes, lángos, lepény stb.

Bízunk abban, hogy aki egyszer itt járt, élvezte a falu vendégszeretetét, a jó hangula-
tot, a békét, mely a falut körülöleli, visszavágyik ide, és rendszeres látogatója lesz fesz-
tiválunknak.

A rendezvényt támogatta Besztercebánya Megye Önkormányzata is.
N.M.

Idén, tizenegy év után a Gomba-
szögi Nyári Tábor visszaköltözött
eredeti helyszínére, a Rozsnyói já-
rás területén található Szalóc köz-
ségbe, a Gombaszögi-barlang köze-
lébe. Ugyanez a helyszín ad otthont
a Gombaszögi Országos Kulturális
Ünnepélynek is, amelynek szerve-
zõi idén megkezdték az együtt-
mûködést a GNYT csapatával.

Az idei Gombaszögi Nyári
Tábor kezdete elõtt két nappal,
július 10-én jött létre a Csemadok
által szervezett 58. Gombaszögi Or-
szágos Kulturális Ünnepély, amely
népmûvészeti gálamûsorral, illetve
a Rozsnyói járás öt községe ének-
karának fellépésével kezdõdött,
majd este tombolahúzással, illetve a
Szõttes Kamara Néptáncegyüttes
fellépésével és vendégeinek közös
mûsorával folytatódott.

Mivel a két rendezvénynek az
idei évtõl kezdõdõen ugyanazon
helyszín ad otthont, a tábor szer-
vezõi, illetve a helyi Csemadok
ismét megkezdték együttmûködésü-
ket a felvidéki magyar fiatalság kul-
turális életének felpezsdítésére,
illetve, hogy a jövõben civil szerve-
zetekkel karöltve tudjanak progra-
mokat szervezni Gombaszögön.

A fõszervezõ már régóta szerette
volna, hogy a Gombaszögi Nyári
Tábor ismét régi helyén mûködjön,
és örömét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy „a terület végre azoké,
akik megérdemlik, és akiké volt“.

A június 29-ei sajtótájékoztatón
szóba került a régió elmaradottsága
és „kihasználatlansága“, amelyre a
GNYT fõszervezõje, Orosz Örs is
felhívta a figyelmet. Úgy vélte, hogy
a tábor hazatérésével talán végre
lehetõség nyílik, hogy új fejezet kez-
dõdjön Gombaszög történelmében.

58. Gombaszögi Országos
Kulturális Ünnepély

Gombaszögi Nyári Tábor 

TVRTKO 
túlmegy 
minden 
határon

Vujity Tvrtko 
elõadói estje Inámban, 

a helyi MKP szervezésében.
IINNÁM, 2016. 07. 30, 20.00

Belépõ: 3 euró
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umok Éjszakája elnevezésû kulturális
programot az 1999-ben indult francia
példa nyomán 2003 óta rendezik meg
évenként, az év legrövidebb éjszakájá-
hoz, a Szent Iván-éjhez legközelebbi
szombaton, amikor tíz-
ezrek látogatják ország-
szerte a nyitva tartó
múzeumokat amolyan
könnyed, nyáresti ki-
rándulásként.

Tavaly - kísérlet-
képpen - itt, Nagycsa-
lomján is úgymond
„fõpróbát“ tartottunk, milyen is lenne az érdeklõdés ilyen
kezdeményezés iránt. Kellemes meglepetés volt, milyen sok
embernek keltette fel a figyelmét ez az esemény, és nézték meg
a kivilágított romtemplomot és múzeumot. Így az idén szinte
természetes volt, hogy újra nekivágunk, és egy nagyobb
szabású programot szervezünk erre az éjszakára.

Aki járt már a tatárjárás elõtt meg-
épült szakrális emlékhelyünknél, a
Pusztatemplomnál, az tapasztalhatta,
hogy ennek a helynek megvan a maga
varázsa, hangulata és ideális helyszín
komolyzenei koncertek, zenei elõadá-
sok megrendezésére. Hisz itt az ének

és a hang-
szerek-
bõl kiáradó zene szabadon szár-
nyalhat az ég felé, és eljuthat az
emberi szívekhez. Ezért 2016.
jún. 25-én este 9-kor benépesült a
gyönyörûen kivilágított Puszta-
templom, és az égõ fáklyákkal

szegélyezett úton egészen kicsik, fiatalok és felnõttek igye-
keztek, hogy részesei lehessenek egy különleges eseménynek.

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklõk másokét is. Nem
sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalol-
nak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy
Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk
majd csak igazán: Örvendjen az egész világ.“ 

Kodály Zoltánnak e gondolatával nyitotta meg az éjszakai
programot Hrenák Aranka, és mutatta be az elõadókat. Elsõként
a Musica Aurea Vegyeskar bûvölte el a közönséget Ipolyságról,
õket követte a pozsonyi Tubarose Kamaraegyüttes, akik
örökzöld slágereket adtak elõ. Bemutatkoztak helyi mûked-
velõink is, mégpedig: Villant Dávid (gitár), Nagy Anna (fuvola,

zongo-
rán kí-
s é r t e
Petrik Mária), Takács Tímea (zongora),
Bolerac Poljak Ljubka (ének, gitáron
kísérte fia, Adrián, zongorán Takács
Tímea), Rimóci Gábor és Murányi
Árpád (citera). Sikerük volt az Ipolyba-
logi Mûvészeti Alapiskola tanárainak is a

következõ felállásban: Zolcer
György (cselló), Baráz Ádám
(zongora), Híves Boglárka (ének,
furulya), Híves István (furulya).
Celleng József Csábról a tároga-
tót szólaltatta meg, a magya-
roknak õsi hangszerét. Csodásan
hangzottak kinn, a szabadban az

általa elõadott népdalok és egyházi énekek. A mûsor végeztév-
el a szereplõk a szintén hangulatosan kivilágított Falu-
múzeumhoz kaptak meghívást, ahol a múzeumkertben friss,
kemencében sült lepénnyel vendégelték meg õket.

A majdnem 3-ig tartó Múzeumok Éjszakájának mintegy
folytatása és befejezése volt a másnapi,
déli 1 órakor bemutatott szabadtéri
szentmise, szintén a Pusztatemplom-
nál. A csalomjai és környékbeli hívek
immár harmadik alkalommal gyûltek
össze, hogy hálát adjanak az iskolaév
befejezéséért, és kérjék az aratás Urát
alkalmas idõért és bõ termésért. 

A Sarlós Boldog-
asszony tiszteletére
bemutatott hálaadó
s z e n t m i s é t  U r u s
Attila, testvérközsé-
günk, Nagylóc plé-
bánosa celebrál ta
G y ö n y ö r  L á s z l ó
ipolyhídvégi, Mgr.
Zolcer György ipolyvarbói és Hutár Márk nagycsalomjai
paptestvéreivel együtt. Sõt jelen volt egy itt vendégeskedõ idõs,
nyugdíjas holland lelkiatya is. A szentmisét a balassagyarmati
kórus tette még ünnepélyesebbé és emlékezetessé.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a legkisebb
mértékben is hozzájárultak és segítettek, hogy létrejöhessen ez
a rendezvény, hálát adunk az égieknek a kedvezõ idõért, hogy
élményekkel gazdagodva és lelkiekben felfrissülve foly-
tathatjuk mindennapjainkat.

V.Zs.

Varázslatos Múzeumok Éjszakája
Nagycsalomján

A NEMZETI EGYSÉG JEGYÉBEN
A Csemadok Komáromi Területi Vá-

lasztmánya és a Fórum Kisebbségkutató
Intézet az Egyesült Magyar Párt
(Egyesült Országos Keresztényszocialis-
ta és Magyar Nemzeti Párt) 1936-os
megalakulásának 80. évfordulója alkal-
mából konferenciát szervezett június 17-
én A NEMZETI EGYSÉG JEGYÉBEN
címmel Komáromban, a Vár Lõporos el-
nevezésû termében.

A konferenciát Stubendek László,
Komárom polgármestere, Petheõ Attila, a
Csemadok Komáromi TV elnöke és Molnár

Imre, Magyarország Pozsonyi Kulturális
Intézetének igazgatója nyitották meg. A
konferencia témája a két világháború
közti felvidéki magyar politizálás.

A konferencia elsõ részében az
Egyesült Magyar Párt (EMP) mega-
lakulása és annak elõzményei volt a téma.
A konferencia második részében az EMP
megítélésének szempontjait fejtegették.
Az elõadásokból kiderült, hogy az emlí-
tett idõszakban és a mai politizálásban is
rengeteg a hasonló vonás, ami nem
csoda, hiszen a népesség összetétele és a
nemzeti- politikai célok is hasonlóak.

Abban az idõben is igény volt az egy-
séges magyar politizálásra, akár csak ma,
de még az egységes magyar politizálás
sem tudta megteremteni azt a magyar
egységet, közösséget, ami egy hathatós
magyar képviseletet, érdekképviseletet
biztosított volna. A megosztottság akkor
is, most is a politikusok lételeme saját
karrierjük biztosításához. Addig, amíg a
nép fel nem ébred, és eljut oda, hogy
majd csak azt a politikai csoportosulást
fogja támogatni, amelyik felvállalja az õ
érdekei képviseletét.  

Balogh Gábor
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Emberi mivoltunkból fakadóan tele vagyunk olyan
sztereotípiákkal, melyek úgy befészkelik magukat egy
közösség tudatába, hogy annak tagjai hajlamosak azt felté-
tel nélkül elfogadni. Egy ilyen hamis sztereotípia aztán
szájhagyomány útján bejárja az egész közösséget, és belát-
hatatlan károkat okoz. Ugyanakkor egy ilyen „ártatlan le-
egyszerûsítés“ komoly fegyvertényezõ is lehet, és egy jól
irányzott elejtéssel akár tömeghatást is kifejthet - így a
manipulátorok egyik kedvenc eszközéül is szolgál. Az alapja
ennek, hogy az információ tartalmazzon némi igazságot, ám
az úgy legyen kifordítva, hogy egyértelmûen negatívumként
hasson.

Sajnos a Felvidék sincs híján ilyeneknek, melyek komoly
néplélekromboló hatást kifejtve feszítik szét belülrõl a
közösségünket. Így arra vállalkoztunk, hogy összegyûjtjük
azokat az „álérveket“, melyekkel évtizedek óta próbálnak min-
ket bomlasztani és (de)formálni.

1. „Csak szlovák iskolával lehet érvényesülni.“ - Az egyik
legbosszantóbb lózung, amit csak ismerünk, és amivel a leg-
erõteljesebben nyomják az asszimilációt. Ha ez így lenne, akkor
5 millió szupersikeres ember lakná a mai értelemben vett
Szlovákiát, és arányaiban különbözne a szlovákok és a ma-
gyarok körében a munkanélküliség. Ellenben, ha jól belegondo-
lunk, kapásból több kimagaslóan sikeres magyar tudóst,
mûvészt, hírességet lehet említeni, mint szlovákot, akik közül
nem csekély számban vannak olyanok, akik a mai Szlovákia
területén születtek, éltek.

2. „Magyarország gazdaságilag elmaradottabb, mint
Szlovákia.“- Ha egy szlovák-magyar vitára vagy akár csak
eszmecserére kerül sor, legyen szó bármilyen témáról, min-
denkori aduászként húzzák sokan elõ, hogy Magyarország gaz-
daságilag mennyire bajban van, szemben Szlovákiával. Viszont,
ha átruccanunk Budapestre vagy bárhova az országba, akkor azt
tapasztaljuk, hogy ennek pont ellenkezõje az igaz. A sok
hiányosság ellenére sokkal rendezettebbek a települések, látható
a folyamatos fejlõdés, és felfelé ívelnek a számadatok - arról
nem is beszélve, hogy ott a települések szerkezetében nem oko-
zott akkora károkat a szocializmus, mint Szlovákiában, ahol az
átkosban pusztítottak mindent, ami burzsoá és magyar eredetû
volt. De azt is hallani, hogy Szlovákiában bezzeg euró a
fizetõeszköz, ezzel kapcsolatban viszont elgondolkodtató, hogy
Magyarország mellett például Csehország és Lengyelország
sem siet, hogy bevezesse… tán nem véletlenül?

3. Ebbõl fakad egy következõ sztereotípia: „A magyarok
mindig elégedetlenkednek.“ - A magyarok temperamentumuk-

ból fakadóan sokkal forradalmibbak a szlovákoknál, és szinte
természetesnek vehetõ, hogy ha valami nem tetszik a népnek, az
ellen az utcára vonul tüntetni. Az öntudatos ember ugyanis
tisztában van azzal, hogy mi a jó neki, s ezért hajlandó is tenni,
és szavát felemelni. Aki ezt furcsállja, az vagy nem elég
öntudatos, vagy már sikeresen bedarálta a rendszer.

4. „Mi sem magyarok, sem szlovákok nem vagyunk, és nem
tartozunk sehova.“ - Gyakran helyezzük magunkat inkubátorba
azzal, hogy sehonnaiként tekintünk magunkra. A jelenség, hogy
sok felvidékit (erdélyit, kárpátaljait, délvidékit stb.) Magyar-
országon leszlovákoznak (románoznak, ukránoznak, szer-
beznek stb.), sajnos létezik. De tisztában kell lenni ennek a hát-
terével is. Az anyaországban ugyanis a szocialista interna-
cionalizmus jegyében (hogy a szovjet szövetségesek közt ne
legyen intrika) közel fél évszázadon keresztül titkolták annak
tényét is, hogy 1920 elõtt létezett a történelmi Magyarország,
melynek határai finoman szólva sem estek egybe a mostani-
akkal, továbbá, hogy mi volt Trianon, és jelenleg is élnek ma-
gyarok azokon a bizonyos határokon túl. A szemlélet azóta
merõben megváltozott, viszont el kell telnie jó pár esztendõnek,
hogy ez általánosan is beivódjon a társadalom minden rétegébe.
Alapvetõen látni kell, hogy kinek az érdeke az, hogy magyar és
(felvidéki) magyar közé éket verjenek.

5. „Mi máshogyan beszélünk, mint az affektáló magyarok.“ -
Ezt úgy hívják, hogy nyelvjárás (leszámítva persze a szlovák
nyelvbõl átvett szlovakizmusokat). Való igaz, hogy a Felvidék
különbözõ pontjain erõs tájszólással beszélnek a magyarok. A
legerõteljesebben a dunántúli - Csallóköz, Mátyusföld; a palóc
- a Vágtól a Hernádig; és az északkeleti van jelen - a Hernádtól
Kárpátalján keresztül egészen a Partiumig. Viszont, ha elme-
gyünk a Dél-Alföldre, a Hajdúságba vagy éppen Zalába, akkor
ugyanúgy nyelvjárásbeli különbözõséget tapasztalhatunk,
hiszen ott sem azt az irodalmi köznyelvet beszélik, amit jobbára
a városokban, Pesten pedig annak igencsak eltorzított változa-
tát. Ám, mivel a kirándulások során leginkább a pestiekkel érint-
keznek a felvidékiek, ezért hat számunkra a beszédük annyira
idegenül. A magyar nyelv ugyanis hihetetlenül gazdag, nyolc
nagy és megannyi kisebb nyelvjárás alkotja. Ettõl függetlenül
ezek között nincsenek különösebben nagyobb eltérések, mint
például Szlovákiában a keleti vagy a hegyentúli, esetleg egy
bajor és egy sváb nyelvjárás között.

Ezek mellett még megannyi más tévhittel mérgezik az
egészséges magyar öntudatot. Nem árt az ilyen dolgok mögé
nézni, és lerántani annak megtévesztõ leplét. Ha ilyennel
találkozunk, ne restelljük tisztába tenni a dolgokat.

Csonka Ákos: 

Öt tévhit, amivel félrevezetik a felvidéki magyarokat

Újabb 5+2 tévhit, 
mely károsan hat a felvidéki magyar közhangulatra

„...a történelem sokkal árnyaltabb, mint ahogy azt sok eset-
ben egyik vagy másik oldalról elhitetni igyekeznek...“

Megannyi elferdített igazságot próbálnak történelmi ténye-
zõkkel alátámasztani, ám Sztálin elmondása óta mindenki
számára világos lehet, hogy a történelmet a gyõztesek írják,
mégpedig úgy, ahogy nekik az megfelel. A laikus ember pedig
ezeket hajlamos feltétel nélkül elfogadni, pedig a történelem
sokkal árnyaltabb, mint ahogy sok esetben egyik vagy másik
oldalról elhitetni igyekeznek, így nem meglepõ módon a mani-
puláció egyik legalkalmasabb eszközeként használják fel.

1. „Trianon végül is igazságos volt, hiszen a magyarok 1000
évig elnyomták a szlovákokat.“

Kezdjük ott, hogy alig 100 évet eleve nem lehet összemosni

1000 évvel, de ha ettõl még el is tekintenénk, s amennyiben
valóban így volna, akkor ezeréves erõteljes asszimiláció ered-
ményeképpen ma már csak az eltûnt népek atlaszában talál-
kozhatnánk a szlovák kifejezéssel. Tény, hogy a történelem
során voltak mindkét oldalról inkorrekt lépések, de az 1000 év
ilyen irányú hatásait össze sem lehet hasonlítani azzal a karcsú
100 évvel, amelynek során kockafordultával a felvidéki ma-
gyarokat érték igazságtalanságok. Felfoghatatlan a szlovák
nemzeti kánon azon eszmefuttatása, hogy amit sérelmez a múlt-
ban, azt mi sem természetesebb módon alkalmazza a jelenben.
Pedig azóta a felvilágosult liberális demokrácia korát éljük…
Tudjuk azonban, hogy a lelkiismeret, mely tart a számon-
kéréstõl, nagyon makacs dolog…
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Újabb 5+2 tévhit, mely károsan hat a felvidéki magyar közhangulatra

2. Ebbõl következik egy újabb félremagyarázás, aminek
témáját a magyaroknak még csak a szájukra sem szabad ven-
niük: „1938-ban Magyarország megszállta Szlovákiát.“

Kezdjük talán azzal, hogy Szlovákia ekkor még nem létezett
(1939. március 14-én kiáltották csak ki a Tiso-féle hitleri báb-
államot). A szlovák szakzsargon ezt megszállásnak (arbitráž),
míg a magyar visszacsatolásnak, felszabadításnak nevezi.
Tételezzük fel, hogy az elõzõ pontban foglalt állításnak van
alapja, és a szlovákoknak valóban joguk volt egy saját országra
(de akkor minek kellettek ehhez a csehek?), viszont az új állam
határai mégsem vették figyelembe az etnikai tér sajátosságait, s
a saját állításuk szerinti igazságtalanságra igazságtalansággal
válaszoltak. Ezen gondolatmenet szerint egy 90 %-ban ma-
gyarok lakta vidéknek ugyanolyan joga, hogy sajátjaihoz tar-
tozzon, így '38-ban csupán kiigazítás történt.

3. A fenti helyreigazítással nem tudván mit kezdeni, gyakran
érkezik egy újabb rendkívül gyér igazságtartamú állítás: "A
magyarok fasiszták voltak, míg a szlovákok demokraták és par-
tizánok, ezért került az egyik fél a vesztes, míg a másik a gyõztes
oldalra."

A legnagyobb hiba, ha történelemmel foglalkozunk, a
szelektív szemlélet. Amikor részrehajlóan a másik hibáját fel-
rójuk, de a magunkét észre sem vesszük. A Tiso-féle hitleri
bábállam a náci Németország elsõ számú csatlósa volt, ami
egyedüli szövetségesként támadta meg 1939. szeptember 1-jén
Lengyelországot, kirobbantva ezzel a világháborút. Persze,
ahogy az egész közép-kelet-európai térség, úgy Szlovákia és
Magyarország is kényszerpályán volt, ám míg az elõbbi önként
és dalolva hódolt be a 3. birodalomnak, addig Horthy a leg-
végsõkig próbált hátrálni és egyfajta hintapolitikát folytatni (a
kormányzónak talán az egyetlen bûne, hogy amikor már a
családjával zsarolták, nem volt elég ereje ezt bölcsebben kezel-
ni). Sok esetben viszont elment a maximumig, ennek köszön-
heti például a budapesti zsidóság a megmenekülését, míg
Szlovákia ebben az idõben 500 birodalmi márkáért „árulta“ a
zsidó lakosságot. A végsõ kimenetel gyakorlatilag azzal dõlt el,
hogy Benešék egy londoni asztaltársasággal kikiáltottak egy tel-
jesen formális, névleges ellenkormányt, míg Horthy ezt nem
tette meg félreállítása után.

4. Az eddig felsorolt fals dolgok olyan irányba tereltek min-
ket, hogy hajlamosak vagyunk Szlovákiát tekinteni a hazánk-
nak.

Mindig elcsodálkozom azon, hogy valaki úgy gondolja,
ámbátor magyarok vagyunk, nekünk Szlovákia a hazánk. Mind-
ezt úgy, hogy ez az ország nem tekint minket sajátjának, sõt
mindent megtesz annak érdekében, hogy megváltoztasson min-
ket, és eltüntesse érzéseinket. Megnyilvánul ez a déli régió gaz-
daságilag mostohán kezelésétõl kezdve a különféle erõteljes
asszimilációs nyomásokon át a bizalmatlan kezelésig, megtéve
mindent, hogy ne érezzük otthon magunkat, vagyis inkább,
hogy magyarként ne… Pedig egy-egy ilyen kényszerítéssel,
gazdasági hátrányba helyezéssel sokszor az itt élõ szlovákokat
is sújtják.

Ezért felettébb furcsa, hogy a magyarok közül ehhez valaki
képes ragaszkodni. Az igazat megvallva van erre diagnózis, úgy
nevezik, hogy Stockholm-szindróma (amikor a fogoly elkezd
ragaszkodni fogvatartójához). Úgy vélem, hogy ennek a tárgy-
körnek a magyarázatát ketté kell bontani. Létünkbõl fakadóan
ugyanis a hazánk csakis a mindenkori Magyarország lehet,
akkor is, ha az jelen állás szerint nem esik egybe szülõföldünk-
kel, míg a ragaszkodásunk ahhoz a szállásterülethez kötõdik,
melyet évszázadok óta felmenõink laktak be, így gyökereink
mélyen be vannak ide ágyazódva. Sajnos, aki immár képes
Szlovákiát a hazájának tekinteni, az megtette az elsõ lépést az

asszimiláció és az identitásváltás irányába. Persze, még nem
késõ visszafordulni…

5. A 4. ponthoz kötõdik szorosan, hogy 
aki ebben a témában más véleményen van, azt gyakran

melldöngetéssel bélyegzik meg, sõt, egyenesen magyarkodónak
titulálják, mintha magyarságunk megélése provokáció lenne.

Számtalanszor találkoztam azzal az állítással, hogy úgy is
lehet magyarnak lenni, ha nem verjük féltéglával a mellünket, s
provokálunk magyarkodással. Nem tudom, honnan ered ez az
aforizma, de jómagam is sokszor megkaptam… Pediglen nem
csináltam mást, mint a legtermészetesebb módon a sportban
vagy egyéb viszonylatban magyarként a magyar sikerért druk-
koltam, annak örültem. Valóban nem egy multikulti, kommersz-
trendihez idomuló hozzáállás, de más nemzeteknél is lehet
ilyennel találkozni (USA, Franciaország, Anglia stb.), ám ott azt
egészséges nemzeti öntudatnak hívják, míg esetünkben nacio-
nalizmusnak (ami eredeti jelentését tekintve egyáltalán nem
negatív jelzõ, ám mégis pejoratív töltetet hordoz). A magyar-
kodás kifejezést pedig, bármilyen gazdag és színes is a magyar
nyelv, nyelvtanilag nem ismeri. Ahogy nem lehet szlovákkodni,
angolkodni vagy románkodni, úgy magyarkodni sem…

+2 
„A magyarkodók mindig csak trianonoznak, pedig úgysem

lehet már visszacsinálni.“
Való igaz, egy határmódosítás nem egyszerû dolog. Nem

volt egyszerû 1920-ban sem, nagyhatalmi döntés és sokoldalú
érdek kell hozzá, sajnos az igazságosságnak ehhez semmi köze.
Viszont, ha belegondolunk, Trianon utódállamai közül egyedül
Románia van abban a formában, ahogy arról döntés született
(onnan is egyre több elégedetlenkedõ, változást igénylõ hangot
lehet hallani). A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, késõbb
Jugoszlávia is darabjaira bomlott fel, akárcsak Csehszlovákia,
Ukrajnát pedig késõbb kreálták, jelenlegi formája pedig éppen
széthullóban van. Persze nem azt állítjuk, hogy akkor induljunk
határokat húzogatni, de ne legyünk olyan biztosak a pillanatnyi
status quo-ban, hogy az örökös lesz.

A végére pedig ezek összefüggésében álljon egy mindennél
idegesítõbb téves állítás:

„Itt élünk, a szlovákok kenyerét esszük.“
A felvidéki magyar családok felmenõi több száz (sõt ezer)

éve élnek azon a jelenleg dél-szlovákiai területen, amit 86 éve
(Cseh)Szlovákiának neveznek. Ez az itt élõ szlovákságról nem,
vagy csak elenyészõ részben mondható el (akirõl igen, annak is
a felmenõi valószínûleg magyarok voltak…). Mindazonáltal
ugyanolyan adófizetõk vagyunk, így a demokrácia jegyében
ugyanazok a jogok illetnek meg minket, mint a szlovákokat.

Tudjuk, hogy összeállításunk szélmalomharc, de talán mégis
elgondolkodtat valakit, hogy a légbõl kapott állítások nem biz-
tos, hogy feltétlenül igazságot is tartalmaznak, így szeren-
csésebb tudásra alapozva utánajárni annak, amit magunkévá
teszünk.

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz
titeket“ (Jn 8,32).

Csonka Ákos 1987. december 26-án született Zselízen.
Iskoláit szülõvárosáan, illetve Párkányban végezte, majd a
komáromi Selye János Egyetemen szerzett magyar nyelv és
irodalom - történelem szakpárosításon diplomát 2012-ben. A
közéletben a Magyar Közösség Pártjában, a Csemadokban
és a Via Nova ICS-ben fejt ki tevékenységet, utóbbi szervezet
Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetõi tisztségét is ellátja. 

Felvidek.ma
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A nándorfehérvári diadal

560 évvel ezelõtt, 1456. július 22-én Hunyadi János és hõs
társai világraszóló gyõzelmet arattak II. Mehmed török szultán
serege felett. A nándorfehérvári csata közvetlen elõzménye
Konstantinápoly 1453-ban történt, törökök általi elfoglalása
volt. Ezt követõen - pápai kezdeményezésre - keresztes sereget
szerveztek a török ellen, melynek magyarországi nép-
szerûsítését Kapisztrán János, itáliai ferences szerzetes végezte.  

A szultán készülõdésérõl folyamatosan érkeztek a
hírek, ennek ellenére az országos hadak gyülekezését
az aratás utánra halasztották. Nándorfehérvár (ma
Belgrád) kapitánya Szilágyi Mihály (Hunyadi János
sógora) volt, aki mintegy hétezer katonával védte a
várat. A 60-70 ezer fõs török sereg július elején ért a
vár alá, és 4-én megkezdték a vár ostromát. Folyama-
tosan ágyúzták a várat, és teljes ostromzárral meg-
próbálták a védõket kiéheztetni. Július 14-én érkezett
meg saját maga által toborzott hadseregével Hunyadi
János, akinek hajói áttörték a  folyami zárat, és az
ostromlott vár számára élelmet és utánpótlást biztosí-
tottak. Az ágyúzás következtében szinte romhalmazzá változott
vár ellen a szultán július 21-én általános rohamot indított, azon-
ban nem tudta bevenni azt. Ehhez az ostromhoz kapcsolódik
Dugovics Titusz hõstette, aki a várra török zászlót kitûzõ
törökkel együtt a mélybe vetette magát, mellyel az önfeláldozó
magyar katona jelképévé vált. Történelmileg vélhetõen több
katona alakja testesül meg a fiktív Dugovics alakjában. A
következõ napon a törökök pihenõt rendeltek el, Hunyadi pedig
- cselre gyanakodva - megtiltotta katonáinak az ellentámadást.
A kereszteseket azonban nem tudták visszatartani, néhány
katona magánakcióját követõen Kapisztrán, majd hozzá csat-
lakozva kb. kétezer katona a török ellen indult, Hunyadi pedig
elfoglalta a védelem nélkül hagyott oszmán ágyúkat, és a
törökök ellen fordította azokat. A véres öldöklésben a török
sereg olyan súlyos veszteségeket szenvedett, hogy az éjszaka
folyamán, felszerelésüket hátrahagyva, menekülésszerûen visz-
szavonult. A magyar gyõzelmet követõen az oszmánok
elmenekültek a Duna-parti vár alól, ezáltal néhány évtizedre
elhárult a török terjeszkedés veszélye Magyarország és Európa
irányába. A török és magyar táborban egyaránt pusztító
pestisjárvány áldozata lett maga Hunyadi is, aki augusztus 11-
én halt meg. Ugyanígy a járvány áldozatává vált Kapisztrán is,
akinek sírja - október 23-i halálát követõen - csodákról híres
zarándokhellyé vált. A nándorfehérvári gyõzelem minden

elõzetes várakozást felülmúló haditettnek, a
feudális Magyarország egyik legnagyobb katonai
sikerének bizonyult, amely során a Magyar
Királyság hadserege szultáni sereget gyõzött le.

A nándorfehérvári diadallal kapcsolatban gyakran emlegetik
a déli harangszót mint a  gyõzelem emlékére hozott pápai
intézkedést. Az ún. „Imabullát“ azonban már a csata elõtt, 1456.
június 29-én kihirdette III. Calixtus pápa, hogy a hívek imád-
kozzanak a kereszténység megmeneküléséért, és kondítsák meg
a harangokat. A bulla, amelyet Gutenberg nyomtatott ki
Mainzban, többek közt az alábbiakat tartalmazza: „…meg-
parancsoljuk és elrendeljük, hogy az összes városok, területek
és helyek minden egyes templomában a háromórai és az esti
ima között, tudniillik az esti imára való harangozás elõtt, de
legalább olyan tájban, egy vagy több zengõ haranggal, hogy jól
hallhatók legyenek, félórás idõközönként háromszor harangoz-
zanak minden egyes nap…“ (A rendeleten VI. Sándor pápa vál-
toztatott, aki 1501-ben elrendelte, hogy a harangszó délben
szólaljon meg.) A hírközlés akkori gyakorlatának megfelelõen a
nándorfehérvári diadal híre csak bizonyos idõ elteltével jutott el
Budára, ahová szinte ugyanakkor jutott el a pápai bulla üzenete,
amely naponta háromszori, egymást követõ harangszót rendelt
el mindenütt, hogy a keresztény híveket a török veszély elleni
fohászra, imádságra emlékeztesse. Ez az idõbeli egybeesés
hozhatta magával, hogy az akkor elrendelt harangszót a késõb-
bi köztudat a diadal feletti öröm és hálaadás híradásának fogta
fel.

-ná-

A bussai hitközösség hívei június
második vasárnapján ünnepi szentmisé-
vel emlékeztek meg a középsõ harang-
jukról, amely pont kétszáz évvel ezelõtt
lett felszentelve és felszerelve a bussai
templom tornyába. A szentmisét Hrablay
János, a helybeli plébános celebrálta.

A harang felszerelésének történetét
Sipos István, akkori kántortanító feljegy-
zéseibõl ismerhetjük meg:

Anno 1814 Die 20 Junii: Bussa
Helység tûz gyulladásának nagy pusz-
títása Csalár felül való végén Kovács
József házátúl kezdvén ugyanazon
Sorban egy ház sem maradt el egész
Benedek István Zsellér házán végzõdve.
Ebben foglaltatik 17. Jobbágy és 7. Zsellér
házhelyek és még ezen kívül Tobány
utcában az Templom Toronnyal és az

abban lévõ 4. Harangok egészben elol-
vadtak. A Harangozó Varga Imre és
Demus Pál Házaik is egyetemben le
égtek. Ezen szerencsétlen Esztendõben
bíró volt Kiss Mátyás és törvénybíró
Dobra György. Mély fájdalmunkban a
Fölséges Úr Isten minden idõkben oltal-
mazzon bennünket.

Stefanus Sipos, kántortanító - jegyzõ

1816 júniusában a tûz után a haran-
gokat megjavították, és újból régi
helyükre helyezték. Száz évvel késõbb,
1916-ban az elsõ világháború alatt a
harangokat katonai célokra rekvirálták.

Csak egy harang maradt, amelyet még
a Kvacsányi János nagyzöllõi plébános
(1712-1729) ideje alatt öntöttek.

Bussa abban az idõben a nagyzöllõi

plébániához tartozott. Ez a harang a tûz-
eset után meg lett javítva, és máig szol-
gálja a hívõket. A két harangot, ame-
lyeket 1916-ban, tehát 100 évvel ezelõtt
rekviráltak, Karkecz Lajos plébános
ténykedése alatt, 1925-ben pótolták, önt-
ve a csehországi Chomutovban voltak.

A tûzeset emlékére a bussai hívõk
Szent Iván ünnepét azzal ünnepelték,
hogy nem végeztek semmilyen nehéz
fizikai munkát, és késõbb a szövetkezet-
ben sem dolgoztak a földeken sem. 

Farkas Sándor

K é t s z á z  é v e s  a  b u s s a i  h a r a n g
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Boldog II. János Pál
pápa Szent Cirill és Metód
evangelizációs munkájának
1100. évfordulója alkal-
mából kiadott Slavorum
Apostolici kezdetû encikli-
kájának bevezetõ soraiban
így méltatja a két hithirde-
tõt: „A szlávok két nagy
apostola, Szent Cirill és
Metód emléke - együtt vég-
zett hithirdetésük hatalmas

mûvével - mindmáig él az Egyházban. Emlékezetük
napjainkban különösen eleven és nagyon idõszerû.
Évszázadok óta tisztelet és hála övezi a Szaloniki-
ben, a régi Tesszalonikában (Görögország) született
szent testvéreket, fõként a szláv népek körében.
Felbecsülhetetlen munkát végeztek a szláv népek
között a hithirdetéssel s azzal, hogy felhívták a fi-
gyelmet a kiengesztelõdésre, a testvéri együttélésre.“ 

A szentatya méltató szavai napjaink társadalmi
helyzetében ismét mély hangsúlyt kapnak, hiszen
Szent Cirill és Metód - Európa társ-védõszentjeinek
- munkásságában meg kell hogy lássuk Krisztus
missziós parancsának - az adott körülményekhez
alkalmazkodva - megvalósítását. Krisztus iránti
szeretetük sürgetésébõl fakadóan engedelmeskedni
akartak az Õ kérésének: „Hirdessétek az evangéliu-
mot minden teremtménynek“ (Mk 16,15).

Meg kell értenünk - amit a szláv hithirdetõk ko-
ruk gondolkodását felülmúlva megértettek -, hogy az
evangélium igazsága nincs kultúrához, társadalmi és
politikai berendezkedéshez kapcsolva. Fontos meg-
találni azokat a közös pontokat az evangélium és az
azt befogadó személy értékrendjében, amelyek men-
tén el lehet indulni a közös gondolkodásban. Csak az
az evangelizációs tevékenység lesz eredményes,
mely a párbeszédre törekszik, mely képes megtalálni
a „közös nyelvet“, ugyanis korunk embere (is)
elhatárolja magát az olyan tanítástól, amely csupán
hirdeti, elmondja a maga igazát.  

Talán mindnyájan egyetértünk azzal, hogy ko-
runk Egyházának is szüksége van olyan hithirdetõkre
(édesapákra, édesanyákra, pedagógusokra, papokra),
akik készek teljesen feláldozni magukat az evange-
lizálás magasztos ügyéért. Erdõ Péter bíboros egy, a
60. születésnapja alkalmából készített interjúban a
család evangelizációs szerepérõl így vallott: „min-
denkinek kötelessége, hogy tanítsa, elbeszélje hitét a
gyerekeinek, sõt, kérje is számon rajtuk. (…) A hit
továbbadásában a családnak alapvetõ feladata van.“ 

Ezért imádkozzunk erre a szándékra, mert a
krisztushívõ ember számára lehetetlen, hogy ne
beszéljen arról, amit látott és hallott (vö. ApCsel
4,20). Legyen a hithirdetés szívügyünk minden
élethelyzetben és életállapotban, ismerjük fel annak
fontosságát! Ugyanis már itt az idõ, „amikor az
egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem
saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat,
hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot
nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim
4,3-4).

Balga Zoltán

A pappá szentelés
hatvanadik évforduló-
ját jelzõ gyémántmisét
tartottak 2016. június
25-én Inámban. A szá-
mos katolikus papot
„kinevelõ“ települé-
sen, Inámban született
Buday-Bugyi Károly
nyugalmazott esperes-
plébános 1927. szep-

tember 11-én. Több egyházmegyében teljesített szolgálatot, majd nyug-
díjba vonulása után visszatért szülõfalujába, Inámba. 

E jeles évforduló alkalmából Inám lakosai szívük teljes melegével
köszöntik a falu neves szülöttét, aki egész életét Istennek és az egyház-
nak szentelte.

Isten tartsa meg erõben, egészségben, hogy hivatását még soká
gyakorolhassa, hogy hitet, reménységet tápláljon az egyházközség
híveiben. Köszönjük odaadó munkáját, mindazt a sok-sok jót, amit falu-
jáért tett és tesz. Egy régi magyar áldás soraival köszöntjük e jeles
évforduló alkalmával: Áldott legyen a szív, mely hordozott, / és áldott
legyen a kéz, mely felnevelt. / Legyen áldott eddigi utad, / és áldott
legyen egész életed. / Legyen áldott benned a Fény, / hogy másoknak is
fénye lehess, / legyen áldott a Nap sugara, / és melegítse fel szívedet.

Isten eszközeként szeretetet vitt oda, ahol gyûlölték egymást az
emberek, megbocsájtást oda, ahol egymást bántalmazták, reménységet
ébresztett azokban, kiket kétségek gyötörtek, arra törekedett, hogy vilá-
gosságot gyújtson ott, ahol sötétség uralkodott. Szeretetet adott és
kapott híveitõl, bármerre sodorta az élet.

Egyike volt azon Isten szolgáinak, aki feladta a kereszténységet
mindazoknak, akik az elmúlt kor törvényei miatt nem részesülhettek
volna a kereszténység szentségében. Nevével összefonódott több temp-
lom megépítése, jósága, emberi méltósága naggyá tette õt szemünkben.
Ahol megfordult, Isten szolgája volt, az emberek elfelejtettek sírni,
mindenütt támasza volt híveinek. Mindig ott volt, ahol fázott a szeretet,
az volt, akire nem hatott a hatalom.

Büszkék vagyunk falunk szülöttére, a jó Isten áldja mindennapjait és
óvja lépteit, hálával és tisztelettel az inámi lakosok nevében:

NM

Á l d o t t  l e g y e n  é l e t e

Az elmúlt hónap második felében tartotta évzáró taggyûlését a
Szlovákiai Rokkantnyugdíjasok Szövetségének lukanényei alapszerve-
zete. A 151 tagot tömörítõ szervezet elnöknõje, Božena Ferenèíková
beszámolójában elismeréssel szólt a községi hivatallal való nagyon jó
együttmûködésükrõl, melynek köszönhetõen gazdag tevékenységrõl
adhatnak számot. Tavaly két alkalommal szerveztek kirándulást a pod-
hájskai termálfürdõbe, két alkalommal jártak búcsújáró helyen, hatna-
pos erõnlétjavítón Gyûgyfürdõn, de ellátogattak az alsósztregovai
Madách-kastélyba, megnézték Balassagyarmaton a Palóc Múzeumot. A
szervezet tagjai kultúrmûsort készítettek a falunapi ünnepségre, finom
süteményeket sütöttek, és tomboladíjakat is felajánlottak a rendez-
vényre. Eredményesen szerepeltek a Szklabonyán megrendezett idei
járási sportnapon, amelyen tizenegy elismerõ oklevelet szereztek, és
ezzel elsõ helyen végeztek a járásban. A szervezet legfiatalabb tagja,
Molnár Viktória három elismerõ oklevéllel is dicsekedhet. A szervezet
tagjai bekapcsolódnak a község társadalmi rendezvényeibe is.

A tevékenységi beszámoló után következett a jubilánsok - 50, 60,
70, 75, 80, 85 évesek - köszöntése. Kis ajándékban részesültek azok a
tagok is, akik 10-15 éve hûséges tagjai a szervezetnek. 

Meleg szavakkal köszöntötte a rokkantnyugdíjasokat Kuzma Zoltán
polgármester és Milan Lavrík, a szervezet járási elnöke is.

Az évzáró taggyûlés hivatalos programja után frissítõ mellett
szórakoztak, beszélgettek a tagok.

A rokkantnyugdíjasok lukanényei szervezetének vezetõsége

Te v é k e n y  r o k k a n t n y u g d í j a s o k
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Huszár Elemér Ipolyba-
logon született 1883. július 25-én.
A Magyar családtörténeti adattár
alapján szülei: Huszár Béla Berta-
lan Károly József (*1857. aug. 30.,
Tápiószentmárton - †1904. aug.
25., Keszeg) és  Blaskovich Jolán
Emilia Amália (*1861. okt. 13.,
Csanádpalota - †1933. márc. 2.,
Budapest). Bátyja, Huszár Tibor
(késõbb a vámosmikolai hitbizo-

mány ura, a fõrendi ház tagja) 1882-ben született Királyhegye-
sen, Csanád vármegyében. Elemér és két öccse már Ipolybalo-
gon született: Huszár Aladár (1910-tõl Nógrád vármegye aljegy-
zõje) 1885. május 10-én, Huszár Miklós 1888. február 29-én.

Huszár Elemér elemi iskoláit Ipolybalogon, a gimnázium
négy alsó osztályát Vácon a piaristáknál, a felsõbb osztályokat
a budapesti Ferenc József-intézetben végezte, majd jogot hall-
gatott a budapesti tudományegyetemen, ahol államtudományi
államvizsgát tett. Jogi tanulmányai befejeztével nyugat-európai
tanulmányútra ment - járt Német-, Lengyel-, Francia- és Olasz-
országban - ahol mezõgazdasági tanulmányokat folytatott. Ha-
zatérve átvette keszegi birtokának vezetését. A források szerint
Keszegen Huszár Elemérnek 1906-ban gõzmalma is volt.
Könyvtára, a maga ezernél több kötetével, a megye legjelen-
tõsebb könyvgyûjteményei közé tartozott. 1920-ban Keszegnek
harangot készíttetett, és renováltatta a templomot. Tagja volt
Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának. A politikai
életben kezdetben nem sokat szerepelt, a Magyarországi
Tanácsköztársaság elõtt a Nemzeti Munkapárt kültagja volt,
amelybõl kilépve az Országos Alkotmánypárthoz csatlakozott.
A kommün alatt megszerezte a vörösök tiszai felvonulásának
terveit és csatarendjét, amit Lévára, az ott állomásozó cseh
antantparancsnokhoz sikerült eljuttatnia. A forradalom után
részt vett az Országos Földmíves Párt szervezésében, ami egy
sikertelen kísérletet követõen végül összeolvadt az Országos
Kisgazdapárttal. Ennek színeiben az 1920-as választásokon or-
szággyûlési mandátumot nyert. Mikor pártja és a KNEP össze-
olvadt, õ is belépett az abból született Egységes Pártba. Az
1922-es választásokon ifj. Mikszáth Kálmánnal (az író
Mikszáth Kálmán egyik fiával) szemben nyert országgyûlési
mandátumot Rétság választókerület képviseletében. A Parla-
menti Almanach 1922-1927 alapján vidéki lakása ekkor Kesze-
gen, budapesti pedig a Kossuth Lajos u. 3-ban volt. Választmá-
nyi tagja volt az OMGE-nek és a Gazdaszövetségnek. A szövet-
kezeti mozgalomban élénken részt vett. A kérvényi össze-
férhetetlenségi, állandó számvizsgáló és vízügyi bizottság tagja
is volt. Felesége: Pittel Livia Florentina Lujza Krisztina 1878.
július 3-án született Bécsben, 1973. szeptember 7-én halt meg
Budapesten. Nagykálnán házasodtak össze 1905. november 14-
én. Fia, Huszár István 1906-ban született Keszegen. 

Huszár Elemér 1953. január 20-án halt meg Budapesten.

É v f o r d u l ó n a p t á r  -  A j á n l ó

A könyv olyan témával fog-
lalkozik, amely ma, hetven évvel a
Beneš-dekrétumok kiadása után is
rendkívül idõszerû. Következményei - ha számos esetben már
nem közvetlenül - a mai nemzedék tudatában rejtõznek, és a
társadalmat megosztják egyrészt azokra, akik a Beneš-dekré-
tumok jogosultságát elismerik, mint a háború által szétdarabolt
Csehszlovákia helyreállításának elengedhetetlen eszközét, és az
államiság egyik pillérének tartják, másrészt azokra, akik az
emberi jogokkal és alapvetõ szabadságokkal ellentétben lévõ
megtorlás eszközének tekintik, amelyek következményei mind-
máig tartanak.

A Beneš-dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács rende-
leteinek létjogosultságát kizárólag politikai eszközökkel szok-
ták indokolni. Az állami ideológia képviselõi - legyen az elmúlt
rendszer marxista ideológiája vagy akár a mostani liberális
demokrácia eszméje - felettébb tudatában vannak annak, hogy
a Beneš-dekrétumokat a jogtudomány eszközeivel kockázatos
megpróbálni alátámasztani, ha ez egyáltalán lehetséges. Ezért
különbözõ más területekre kénytelenek elkalandozni, hogy
némileg elfogadható indokokat találjanak ki a dekrétumok elfo-
gadása, elfogadtatása érdekében.

A könyv kilenc fejezetbõl áll. A nyolcadik fejezetben
néhány olyan konkrét példa olvasható, amely cáfolni hivatott
azt a hivatalos álláspontot, amely szerint a Beneš-dekrétumok
ugyan érvényesek, de már nem hatályosak, ezért Szlovákiában
már nem kerülnek alkalmazásra.

A kötet célja, hogy rávilágítson a Beneš-dekrétumok és
egyéb hasonló csehszlovákiai, ill. szlovákiai jogfosztó jog-
szabályok érvénytelenségére Európa és fõleg az Európai Unió
jelenlegi jogrendjének tükrében.

Jelen könyv elsõsorban azok számára nyújt segítséget, akik
szakmájuk vagy hivatásuk gyakorlásában mélyebben szeret-
nének megismerkedni, esetleg foglalkozni a Beneš-dekrétu-
mokkal és más hasonló rendeletekkel. Hasznos útmutatót képez
továbbá a Beneš-dekrétumok még élõ közvetlen kárvallottainak
és leszármazottainak, akik az azóta elmúlt hosszú idõ ellenére
elégtételt szeretnének szerezni elszenvedett sérelmeikért.
Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a mai fiatal nemzedéknek,
hogy tanuljanak, okuljanak a történtekbõl.

Balogh Gábor

JUDr. Ing. Práznovszky
Miklós, CSc.: 

BENEŠ-DEKRÉTUMOK
és más rendeletek 

az európai jogrendszerben

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó

Alsósztregovai és kiskelecsényi Madách Aladár
(Csesztve, 1848. jan. 1. - Alsósztregova, 1908. júl. 6.)
magyar költõ, író, mûkritikus, spiritiszta, megyei
törvényhatósági bizottsági tag, Madách Imre költõ és
Fráter Erzsébet fia.

16 éves koráig atyja házában, 1853-ig Csesztvén,
azután pedig Alsósztregován nevelkedett. Szüleinek
elválása után ötéves korától neveltetésére nagyanyja,
özv. id. Madách Imréné (Majthényi Anna) gyakorolt
befolyást. Apja halála után, 1864-ben a piaristák pesti
gimnáziumába ment, ahol leérettségizett. A jogot a
pozsonyi akadémián, majd az egri líceumban hallgatta, és 1869-
ben bírói vizsgát tett. 1870-71-ben beutazta Olaszországot,
Franciaországot és Angliát. Azután visszavonult apjának
alsósztregovai birtokára, ahol gazdálkodott. A London
Spiritualist Alliance tagja volt. 1881-ben összeházasodott

Fekete Máriával Gyõrben. Gyermekeik: Madách
Flóra (1893-1980), Madách Jolán (1851-?),
Madách Ilona (1875-1916). Verskötetei és spiri-
tiszta jellegû munkái jelentek meg. Költeményeit
leginkább a következõ újságok közölték: Új
Nemzedék, Ország-Világ, A Hét, Magyar Alföld,
Jelenkor. Mûvei: A szerelem könyve, Hangok a
pusztán, A gyakorlati spiritizmus védelme, Romlott
Magyarország, A szellembúvárlat irányeszméi. 

Madách Aladár 1908-ban halt meg, az alsó-
sztregovai családi sírboltban temették el. Végsõ

nyughelye a Rigele Alajos szobrász által a Madách-kastély
parkjában 1936-ban elkészített új síremlék talapzata lett, amely
egyúttal a kripta is, ahol az exhumált költõ és édesanyja,
valamint fia és annak felesége nyugszanak. 

Internetes források alapján: szerk.
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G o n d o l a t é b r e s z t ő
2014-ben indítottuk el azt a

sorozatot, 
melyben egy-egy 

„gondolatébresztõ“ 
témával 

foglalkozunk. 
Mostani témakörünk:

Az élet  értékérõl  
és

A kísértésrõl  és  a
tapasztalásról

Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan
hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet minden követ-
kezménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten,
mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép
virágokat. Ember vagy, tehát ember módra és az emberek
között kell élned.

Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden csele-
kedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az
embereknek. Ha megkísérled - feltûnés és hiú szerep nélkül -
segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod
el az egyszerû igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod
tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem
mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen, igen!“ Egy életen
át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek
hazugsága, nagyobb hõsiesség, mint alkalmilag hangosan és
mellveregetve tiltakozni ellene.

A kérdésre, vajon vérteznek-e a tapasztalatok az élet olcsó
vagy veszélyes, nagy erõvel megszólaló kísértései ellen,
tagadással kell felelni. Ilyen kísértések a hamis becsvágy, az
indulati lehetõségek, mint a szerelem, szereplés, világi siker, az
érzékek csábításai, az egészségünkre káros étkezésbeli túlzá-
sok, az ital és a bódítószerek, a testi szenvedélyek s azoknál is
károsabb és veszélyesebb szellemi és jellembeli eltévelyedések,
mint a bosszúvágy, a hazugság, a kapzsiság. Mindezek a veszé-
lyek és csábítások minden életkorban konok ismétlõdéssel
kísértik meg az embert. A tapasztalás, mely arra tanít, hogy
minden túlzás, hazugság és tisztátalan szándék csalódáshoz,
csömörhöz, megaláztatáshoz és betegséghez vezet, nem óv meg
attól, hogy e kísértések áldozatai legyünk. Csak a jellemünkhöz
való hûség óvhat meg a bukástól, nem pedig tapasztalataink. A
természetben nincsen feltétlen jó és rossz; de föltétlenül rossz
az ember számára, amit nem tudunk büntetlenül egyeztetni
jellemünkkel. Tehát itt is, mint mindig, mikor döntenünk kell,
ne azt kutassuk, vajon a kínálkozó csábítás önmagában jó-e
vagy rossz, hanem csak azt kérdezzük: megfér-e jellemünkkel
az, amit elkövetni szándékozunk? A világi tapasztalás nem
olyan fontos, mint jellemünk alapos és föltétlen ismerete.
Vannak tapasztalatlan emberek, akik hûségesek jellemükhöz, és
ezért nem buknak el a világi vizsgán, s vannak öreg, agyafúrt
rókák, akik nem tudják vágyaikat jellemükhöz igazítani, s ezért
mindegyre elbuknak, és szégyenletesen orra esnek.

(Márai Sándor: Füves könyv)

Járásunkban az idén 17. alkalommal
fogjuk megrendezni a magyarnóta-énekesek országos
versenyét Õszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerûsítését havilapunkban is vállaljuk azzal, hogy
minden számunkban leközlünk majd egy-két nótát, melyek
közt lesznek örökzöldek, népszerûek, de kevésbé ismertek vagy
ismeretlenek is. Akik ismerik majd a közreadott nótákat, azok
énekeljék vagy dalolják, akik nem, azok igyekezzenek ezt
másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, híres nóta

Piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem,
Szeret-e még az a kislány, vagy csak játszik vélem,
Súgjátok meg, hogy a szívem titkon miért vérzik,
A sok álmatlan bús éjszakát miért zokogom végig.

Nem vágyom a csókod után, adhatod már másnak,
Nem is hiszek soha többé hazug mosolygásnak,
Bár soha sem hittem volna, nem fájna most semmi,
Nem kacagna, nem mutatna ujjal énrám senki.

Az egész falu rajtam kacag, ujjal mutat énrám,
Mert akit én úgy szerettem, elrabolták, csalfán,
A hegedût, muzsikaszót rabolták el tõlem, 
Azt hallottam más legénnyel mész az esküvõdre.

Elmegyek az esküvõdre koromfeketében,
Megállok én a templomnak egyik szögletében, 
Térdre hullva, leborulva, a jó Istent kérem,
Hogy akit én úgy szerettem, adja vissza nékem.

Emelem a poharamat, hadd igyak belõle,
Bánatomat beleöntöm a cigányzenébe,
Jó bor mellett, cigány mellett szeretnék meghalni,
Utánam a temetõbe ne járjon ki senki.

Te gyere ki a temetõbe, majd ha kikísérnek,
Ne félj ott a megszólástól, ott már nem beszélek,
Künn, a csendes temetõben nincs bosszú, nincs átok,
Simogasd meg a fejfámat, s mindent megbocsájtok.

Az utolsó kívánságot ne tagadd meg tõlem,
Hisz a nap is visszatekint este lemenõben,
Nem voltam én falu rossza, csak egy az én vétkem,
Szerettem egy barna kislányt, s õ csak játszott vélem.

Nyári csendben száll a nótaszó, nyári csendben andalogni jó.
A párom oldalán az élet oly mesés,
a bánat elkerül a messzeség merész

Járjunk mindig vígan dalolva,
boldog szívünk együtt dobogja.

Szép az élet sej, haj galambom,
így lesz éltünk boldog, ha mondom.

Nyári csendben száll a nótaszó, nyári csendben nótánk szárnyaló.
Szemednek villanása itt van oly közel, 
És az a boldog érzés már nem múlhat el.

Járjunk mindig vígan dalolva, ...

Száll az ének árnyas fák alatt, száll az élet, mint a gondolat.
A sok-sok ember együtt mind dalolva jár
A sok-sok ember egymást kézen fogva már.

/:Járjunk mindig vígan dalolva, ...:/
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Nyári növényvédelem 

A mulcsozás/talajtakarás jelentõsége a kertekben
Nyár van.  Éget, perzsel a nap, ilyenkor a növényeink is

több törõdést igényelnek, hiszen a tûzõ nap könnyen
kiszáríthatja a talajt, és egész eddigi munkánk kárba vész.
Természetes körülmények között a talajt mindig borítja
valami, az erdõben az avar és az aljnövényzet, a mezõn a fû
védi. Ezt a példát követjük mi is a mulcsozással. Gondoljuk
csak végig, hogy mi is ennek a haszna. A szél és a napsütés
nem szárítja ki annyira a földet, ezért kevesebbet kell
locsolni, a talaj hõmérséklete kiegyenlítettebb lesz.

A gyomok többsége nem tudja áttörni a mulcsot, ami
pedig mégis kinõ, azt könnyû kihúzni, ezért kevesebbet kell
kapálni.

A talajlakó élõlények csodásan érzik magukat, szapo-
rodnak és sokasodnak, egyre több és jobb termõföldet ké-
szítenek. Ezek az élõlények (mint pl. az algák, gombák,
baktériumok, fonálférgek, atkák, százlábúak, giliszták) bont-
ják le többek között a talajra hulló faleveleket, átalakítják a
szerves anyagot a növények számára felvehetõ tápanyaggá.

További elõnye a talajtakarásnak, hogy nem verõdik fel
a sár, a termés tisztább lesz, és mivel a gombaspórák a talaj-
ról kerülnek fel a növények leveleire, a mulcs megakadá-
lyozza, hogy a sárral együtt a spórák is felkerüljenek a
levelekre. 

Lassan bomlik le a leterített szerves anyag, így folya-
matosan szerves tápanyag kerül a földbe.

Mit használjunk talajtakarónak? Lehet faforgács, fenyõ-
kéreg, fenyõtû, szalma, aprított növényanyag, fûkaszálék,
fûrészpor, kavics stb., sõt a tengerparti területeken
kagylótörmeléket is alkalmaznak takaróanyagnak, fõleg a
szõlõsökben, ennek még olyan haszna is van, hogy a kagyló
visszaveri a napsugarakat, így hamarabb érik be a termés.

Mulcsként kiválóak az erre a célra termesztett nö-
vények: spenót, zsázsa, fehér mustár, mézontófû, lóbab stb.
A speciális mulcskeverék növényvédelmi célokat is szolgál-
hat, például a földibolhák elriasztására a friss, aprított
csalánlevél, vagy a tetvek elriasztására a levendula, gilisz-
taûzõ varádics és zsálya keveréke.

Lehet mulcsozni a sziklakertet, évelõágyásokat,
sövények alját, dísznövényegyütteseket, gyümölcsöst és
természetesen a zöldségeskertet. Míg a többi kertrészletet
egész évben takarhatjuk, addig a zöldségest csak májustól
érdemes mulcsozni, a talaj ekkorra melegszik fel annyira,
hogy ne akadályozza a növények fejlõdését. Október végéig
folytatjuk a talaj takarását, majd beforgatjuk a földbe.  

Hogyan mulcsozzunk?
A mulcsozás elõtt mindenképpen öntözzük be alaposan,

és kapáljuk meg a területet, majd takarjuk le a választott
mulccsal. Felhasználhatjuk a kertbõl kikerülõ levágott
füvet, de nem szabad túl vastagon teríteni, mert könnyen
befülled. Egy-egy alkalommal csak 2-3 cm vastag terítést
alkalmazzunk. Ha gaz is kerül bele, arra vigyázzunk, hogy
érett magvak ne legyenek benne, mert ezzel könnyen sza-
poríthatjuk, ami nem cél a zöldségesben.

Lehet, hogy ez sok munkának tûnik, de legalább kapál-
ni nem kell, csak az erõszakosabb gyomokat kihúzni, és a
mulcs tetejére dobni. Igyekezzünk tehát minden lehetõséget
megragadni, hogy egészséges kertet hozzunk létre. 

-ber-

„Kell még egy szó, mielõtt mennél...“ hangzott fel az isko-
laév utolsó pénteki napján az ipolyvarbói Mikszáth Kálmán
Alapiskolában az ismert dallam, mellyel kezdetét vette a
kilencedikeseink ballagási ünnepsége. Ünneplõbe öltözött tan-
termek, virággal díszített folyosók és búcsúdalok zengték be az
iskolát. Kilencedikeseink tarisznyával a vállukon elindultak,
hogy még utoljára bejárják a jól ismert termeket, és elbúcsúz-
zanak szeretett iskolájuktól. Ezután ünnepi mûsor keretén belül
köszönetet mondtak tanáraiknak, szüleiknek, nagyszüleiknek
az elmúlt kilenc év minden segítségéért, és szívükben a sok
szép emlékkel elindultak, hogy részt vegyenek a tanévzáró
ünnepi szentmisén. Az ünnepi szentmisét követõen az iskola
éttermében ünnepi fogadás következett, majd szerencsehozó
lámpásaikat útnak indították mindannyiunk titkos kívánságával
együtt. 

Végezetül minden kedves búcsúzó diákunknak, akiket
nehéz szívvel engedtünk el, kívánjuk, hogy az elkövetkezendõ
évek sikerekben, élményekben gazdagok legyenek, és mindig
tartsák eszükbe Micimackó szavait:

„Hogy bátrabb vagy, mint hiszed, erõsebb vagy, mint sejted,
és okosabb, mint véled. De a legfontosabb az, hogy ha el kell
válnunk, én akkor is mindig veled leszek.“

Jó utat, gyerekek és szerencsés megérkezést!

Chudý Erzsébet
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Hagyományosan a tanév utolsó napján, június 30-án került sor
a kilencedikesek ballagására és a tanévzáróra az Ipolyi Arnold
Alapiskolában. Az ünnepi szentmise után az iskolában folytatódott
a program: sor került a bizonyítványosztással egybekötött utolsó
osztályfõnöki órára, a végzõs diákok búcsújára iskolájuktól és az
ünnepélyes tanévzáróra az iskola udvarán. Ezután a diákok búcsút
intettek az iskolának, és megkezdõdött számukra a jól megérde-
melt pihenés, a két hónapos nyári vakáció. A ballagó kilencedike-
sek még végigjárták a falut, rövid idõre megálltak a templomban,
hogy a lelkiatya tanácsait, útmutatását meghallgassák, amely segít-
séget nyújthat számukra az életben való eligazodásban. Majd
közös ebéd és estig tartó felhõtlen zenés szórakozás zárta szá-
mukra az intézmény falai között diákként eltöltött utolsó napjukat. 

-ná-



Kürtös 152016. július K ö z é l e t  -  P r o g r a m a j á m l ó

Sokk/oló/: Astaloš, Badaèonyi, Heveši, Kasáš, Meseš, Šereš, Záslóš stb...

A  Mézfesztivál  margójára 

XVII. alkalommal került megrendezésre a
ma már határainkon túl is jól ismert nagy-
szabású rendezvény, a Mézfesztivál Inámban.
Most pár sorban szeretném ecsetelni azt, ami a
rendezvény mögött megbújik, méltatni mind-
azoknak a munkáját, akik hosszú-hosszú he-
teken keresztül szabadidõt, fáradtságot nem
kímélve szépítették a községi hivatal, a kultúr-
ház, a szabadtéri színpad és a volt iskola kör-
nyékét. A polgármester tömegeket mozdított
meg, akik egy emberként, önként, jókedvvel
végezték a munkálatokat.

Új arculatot kapott a községi hivatal elõtti
zöld terület, rengeteg cserje és dísznövény lett
kiültetve. Terasz épült a volt iskola bejárata
elé, kovácsoltvas kerítés díszíti a bejáratot, és
sorolhatnám még tovább.

Ezek az emberek mindannyiunkért dolgoz-
tak, hogy szebbé tegyék falunk központját,
hogy méltón fogadhassa az idelátogató ven-
dégeket, hogy színfoltot csempésztek a szürke
hétköznapokba, hogy büszkék lehessünk
szülõfalunkra.

Nehéz lenne neveket felsorolni, volt, aki
kõmûvesmunkát végzett, mások korlátot fes-
tettek, virágokat ültettek, páratlan összefogás-
ról tettek tanulságot, egy emberként, jóked-
vûen tették a dolgukat. Egy olyan kapocs
alakult ki a polgármester, a képviselõ-testület
és a lakosok között, ami példaértékû, és meg-
érdemli mindannyiunk elismerését és háláját.
Az itt kialakított értéket nem lehet felbecsülni,
számokban felmérni, hiszem, hogy mind-
annyian értékelni fogjuk mindezt, hogy az
ilyen építõ jellegû falusi összefogás a jövõben
is motiválni fog bennünket, legyünk hálásak
mindannyiuknak, akik kivették részüket a
munkálatokból.

Köszönjük mindazt, amit értünk tettek.

NM

Olvasom a Szabad Újság idei, 24.
számában Csáky Pál Sokk címû írását.
Idézek a cikkbõl: „Ültünk a strasbourgi
parlament kényelmes székeiben a kisebb-
ségi intergroup ülésén, és a törékeny, idõs
asszony szavait hallgattuk, aki tolószék-
ben ült a pulpituson, és olyan hévvel
beszélt a kisebbségi nyelvhasználatról,
hogy a mikrofon szinte begerjedt tõle. A
finnországi svéd hölgy, Tove Skutnabb-
Kangas az egyik legismertebb kisebbségi
szakértõ, és szakmai tudása mellett arról
is ismert, hogy nagyon szókimondó.

Nemzetközi felmérésekkel igazolja,
hogy minden gyerekkel akkor teszik a
legjobbat a szülei, ha anyanyelvû iskolá-
ba adják. Az elsõ 8-9 évnyi tanulás során
elengedhetetlen, hogy a gyerek fõ tanu-
lási nyelve az anyanyelv legyen. Kanadai
tudósok felméréseit mutatja, melyek arról

tanúskodnak, hogy az idegen nyelvû
iskolába beíratott gyerekek 9 évnyi tanu-
lás után az ötödikesek szintjén teljesítet-
tek csupán.“ Azt már én teszem hozzá,
hogy ez alól bizonyára vannak kivételek,
de terjedelmi okok miatt most erre nem
térek ki. 

A cikk további részében a szerzõ
megjegyzi, az idõs hölgy beszélt arról is,
mennyire fontos, hogy a nevünket az ere-
deti, anyanyelvi formában használjuk.
„Aki ezt nem teszi meg, önmaga követ
el merényletet maga ellen, hiszen a név
az identitás alapja, amelyhez minden
körülmények között ragaszkodnunk
kell.“ /kiemelés tõlem/

Csáky Pál azzal fejezi be cikkét, hogy
„Nézem a megtört, idõs hölgyet, csodá-
lom a benne áramló energiákat, és haza-
gondolok. És szeretném, nagyon szeret-

ném õt bevinni minden meghasonlott
felvidéki magyar otthonába néhány
órára.“ Megint én fûzöm hozzá, hátha
egyben s másban megváltozna megcson-
tosodott szemléletük, vagy ráébrednének
arra, hogy a nevüket az eredeti, anya-
nyelvi formában használják. Legyen az
Astaloš Asztalos, Badaèonyi Bada-
csonyi, Heveši Hevesi, Kasáš Kaszás,
Meseš Meszes, Šereš Seres, Záslóš
Zászlós! Hogy csak néhány, tájainkon
nem használatos családnévvel érzékel-
tessem, mennyire közömbösek vagyunk a
nevünk írását illetõen.  Arról nem is szól-
va, hogy a szlovák helyesírás szerint
használt nevünkkel megtesszük/megtet-
tük az elsõ lépést az asszimiláció felé.

/bodzsár/
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KELENYE 
A hagyományos Szent Anna-

napi búcsút 2016. július 
23-án, szombaton tartják.

11.00  Szentmise Szent Anna 
tiszteletére, körmenet

14.30 - Kispályás futball-
mérkõzés

16.00 - Testvértelepülések 
hagyományõrzõ 
csoportjainak fellépé-
se, nótaénekesek, 
Garam Menti Nép-
táncegyüttes /Léva/, 

szórakoztató programok
20.00 - Geri Betli Duó
21.00 - Utcabál

SZLOVÁKGYARMAT
Augusztus 13-án, szombaton 
15 órakor kerül sor a falunapi

ünnepség megnyitására. 
Ajánló a rendezvény gazdag

programjából:
15.30 - Kliment Silvia és Peter
16.30 - Country duo Weteránok
17.30 - Milan Hrèka
18.30 - Michal David Revival
20.00 - Soltész Rezsõ
21.00 - Irigy Hónajmirigy
22.00 - Rózsás Viki
22.30 - ¼udovít Kašuba
24.00 - TÛZIJÁTÉK
00.15 - Utcabál

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Ipolybalog Önkormányzata és Ipolybalog R.K.
Plébániahivatala tisztelettel meghívják

2016. augusztus 7-én a
XII. Szent Korona Ünnepre

10.00  Az ünnepség megnyitója a község fõterén
*   Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola
*   Morvai Máté
*   Hlavács Réka
*   Lõrincz Aranka Sarolta
*   Szent Korona Kórus 

*   Körmenet a Szent Korona-másolattal a Kápolna-dombra
10.30 Ünnepi szentmise - Fõcelebráns: 

Snell György esztergom-budapesti segédpüspök
*   Ünnepi beszéd: Batta György, Magyar Örökség-díjas író
*   Szent Korona-emlékérem átadása
*   Közremûködik:

- Salgótarjáni Doráti Kamarazenekar
- Ipolybalogi Szent Korona Kórus
- szóló: Híves Mária
- orgona: Molnár Ottó
- vezényel: Ella István karmester

KÁPOLNA-DOMB

14.30 Ipoly-udvar
*   Ipolybalogi óvodások mûsora
*   Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport
*   Kisfaludi Búzavirág Dalkör
*   Bukréta hagyományõrzõ csoport: 

„Szalmaboci“- palóc mesejáték
*   Veresegyház Katonai Hagyományõrzõ Egyesület 

bemutatója
*   Száztagú Százszorszép Palóc Gyermekkórus
*   Pörköltfõzõ verseny kiértékelése 
*   Baranta bemutató
*   „Réparetekmogyoró“ duó Veresegyház

PÁRHUZAMOS PROGRAMOK:

*   Lovaglás, íjászat, katonai bemutató
*   Találkozó Mónus József íjásszal
*   Kézmûves-foglalkozás és vásár, arcfestés, fotókiállítás

ÁRPÁD-KORI TEMPLOM

14.30 Magyar szentek litániája
18.00 A muzsika szárnyain

*   Salgótarjáni Doráti Kamarazenekar
*   Ella István orgonamûvész
*   Híves Mária szoprán

SZABADTÉRI SZÍNPAD

21.00 FENYÕ MIKLÓS - KONCERT

22.30 Nosztalgia disco

A Csemadok Országos Tanácsa
megbízásából a Csemadok

Nagykürtösi Területi
Választmánya 

2016. október 8-9-én 
rendezi meg a 

XVII. ÕSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek országos versenyét. 

A nótaénekesek versenyébe 2016. szeptember 10-ig azok
jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, felsõ
korhatár nincs. A versenybe 2 magyar nótával – hallgató,
csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elérhetõség (pontos
lakcím, e-mail, telefonszám) valamint a nóták címének és
hangnemének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmány címén:

Oblastný výbor Csemadoku,
991 28 Vinica, Nekyjská 397/27

e-mail: csemadokntv@gmail.com,
A borítékra írják rá: „ÕSZIRÓZSA“

Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást kérhetnek a
Csemadok NTV telefonszámán:

0907 85 62 96 vagy 0907 84 22 67. 
A jeletkezõknek részletes információt küldünk.

A jelentkezési lapok letölthetõk a Csemadok honlapjáról
(www.intezet.sk; www.csemadok.sk; www. csemadok.hu).


