
XV. évfolyam 9. szám Ára 0,40 EUR 150,- Ft2017. szeptemberKözélet i   havi lap

KÜRTÖSss QQ t rr W kk

Tanévnyitók margójára

„Ti megbecsültök minden rendet, / Melyen a béke alapul. / De ne halljátok soha többé / Isten
igéjét magyarul?! / S gyermeketek az iskolában / Ne hallja szülője szavát?! / Ne hagyjátok a
templomot, / A templomot s az iskolát!"

Reményik Sándor

A szeptemberi hónap nemcsak egy új évszak beköszöntét jelenti, de
egyben változásokat is hoz magával pl. az iskoláskorú gyermekek és azok
családjainak életében. A hóeleji tanévnyitót sokan sokféle érzéssel várják,
vagy éppen nem várják: a kisdiákok szorongva, a nagyobbak jó esetben
érdeklõdéssel, a szülõknek egyrészt könnyebbség, hisz újra tíz hónapon át
el lesz foglalva a gyerek, másrészt aggódás, hogyan fogja bírni, hogy fog
teljesíteni gyermeke. A pedagógus pedig kapkodja a fejét. Ismét, mint annyi
eddigi tanévkezdés esetében. Lesz-e miniszter az oktatásügy élén, ha igen,
vajon most honnan érkezik, mi köze lesz a realitásokhoz, a gyakorlathoz,
tudja-e majd felügyelni az EU-s alapokat. A kormányválság miatt - amirõl
utólag kiderül, hogy nem is volt igazi válság - veszélybe került béremelés
sorsa, az aktuális évfolyamokra kidolgozandó új iskolaprogramok, az
orvosi kamara által kiadott körlevél a szülõi és orvosi igazolásokról mind
megbolygatják a tantestületek nyugalmát, az amúgy is elég rázós és sûrû
tanévkezdeteket. A tanévnyitókon elhangzó ünnepi beszédek, szavak és
üzenetek ugyan meghallgattatnak, de nincs idõ velük sokáig foglalkozni.
Hisz még jóformán el sem felejtettük a szlovákiai magyar iskolák és a kár-
pátaljai magyar iskolák közös Országos Tanévnyitó Ünnepségét, amelyre
jelképesen a keleti végeken, a kettéosztott faluban, Nagyszelmecen került
sor, és már kaptuk is a hírt az ukrán állam, ill. kormány arrogáns megnyil-
vánulásáról a kisebbségekkel szemben, azaz, hogy az új oktatási törvény
csupán az óvodákban és az elemi osztályokban engedélyezi az anyanyelvi
oktatást. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola rektora így nyilatkozott az
elfogadott törvényrõl: „Az ukrán politikai elit a kisebbségeken akarja le-
vezetni az ország ellen az oroszok által elkövetett sérelmeket. Az az
érzésünk, hogy a legkeményebb sztálinizmus korszaka tért vissza egy
magát demokratikusnak tituláló országba.“ Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott szavai szerint a 13 kisebbséget és mintegy 100 intézményt érin-
tõ intézkedéssel Ukrajna megsérti saját alkotmányát és az Európai Unióval
kötött társulási megállapodást is, illetve azt az üzenetet közvetíti, hogy az
állam ezzel lemond kisebbségeirõl. Mi több, ha az anyanyelv használatát
nem biztosítják egy közösség számára, azzal halálra ítélik azt. 

A kisebbségi helyzetben élõ magyarok egyre csökkenõ lélekszámát a
népszámlálási adatok is bizonyítják. Fogyásunkat - amely gyakran az
egyéni érdek elõtérbe helyezése, a kényelmesebb lehetõség választásának
következménye - meggyorsítják az ilyen és ehhez hasonló törvények, ren-
deletek. Sok fog múlni azon, a szülõk, az iskolafenntartó települések
lakossága, elöljárói, az iskolaigazgatók mennyire lesznek erõsek, határo-
zottak, mennyire tudnak majd ellenállni, hogy érvényt szerezzenek jogaik-
nak. Hisz saját szülõföldjükön akarnak megmaradni annak, amik mindig is
voltak: magyarnak. Ilyen és ehhez hasonló támadások bizonyos idõközön-
ként rendszeresen érik iskoláinkat, nyelvünket, nemzetünket. Viszont a
többség eddig sem engedett, nem hagyta megszerzett és õt megilletõ jogait
elveszni. Eszerint kell cselekedni és tenni a dolgunkat. 

Szerk.

A CSEMADOK
Országos Tanácsa megbízásából 

a  Csemadok Nagykürtösi  Területi
Választmánya 

tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

XVIII. ŐSZIRÓZSA
magyarnóta-éénekesek  országos

versenyére,   amely

október 7-8-án kerül megrendezésre.
Szombaton Ipolynagyfalun a próbák, az

elődöntő és a nótaest, 
vasárnap pedig Ipolynyéken a verseny 

döntője várja a nótakedvelő közönséget. 

Mindkét nap a dunamocsi Mezei  Zsolt és
zenekara kíséri az énekeseket.

A rendezvény a  Szlovák Köztársaság
Kormányhivatalának 

támogatásával valósul meg.
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Amikor ezek a sorok napvilágot látnak, bõ másfél
hónap múlva, egészen pontosan 2017. november 4-én
kerül sor a megyei önkormányzati választásokra.
Ismertek a megyeelnökjelöltek, szintúgy a megyei
képviselõjelöltek. A politikai pártok már kampány-
üzemmódra kapcsoltak, hamarosan a képviselõjelöltek
is bemutatják, eljuttatják választási programjukat a
választópolgároknak.

Talán kevesen tudják, hogy a 13 járásból, 24 város-
ból és 516 községbõl álló Besztercebánya megye
területileg Szlovákia legnagyobb régiója. Lakossága:
651 509 /2016. december 31-hez/. A megyei önkor-
mányzatban ennek a több mint félmillió embernek az
érdekeit 49 képviselõ igyekszik érvényre juttatni több-
kevesebb sikerrel. Szûkebb pátriánk, a Nagykürtösi
járás 2 városában és 69 községében élõ 44 212 lakos
elvárásait hárman képviselhetik majd a megyei önkor-
mányzatban.

Egyetlenegy politiai párt, egyetlenegy képviselõ-
jelölt sem rendelkezik olyan univezális választási
programmal, amely maradéktalanul megfelelne a
választópolgárok szerteágazó elvárásainak. Viszont
mind a pártoknak, mind a képviselõjelõlteknek meg-
vannak a maga prioritásai, amelyeket érvényre
szeretnének juttatni a megyei önkormányzatban.
Ehhez azonban két dologra van szükség, egyrészt arra,
hogy  a pártnak erõs képviselete legyen a megyei par-
lamentben, másrészt arra, hogy a választópolgárok
minél nagyobb számban vegyenek részt a megyei vok-
soláson. Ne feledjük, ránk, magyar ajkú választópol-
gárokra ez hatványozottan érvényes! 

A Magyar Közösség Pártja megyei képviselõjelölt-
jei a reális és teljesíthetõ programjukat a választási
kampány során lakosssági fórumokon, mûsoros ren-
dezvényeken kívánják tételesen ismertetni, illetve
eljuttatni a választópolgárok címére. Tökéletesen
tisztában vannak vele, hogy bár nem esélytelenek, de
sok múlik a magyar emberek választási kedvén is.
Továbbá tudják, hogy a legjobb választási program is
a választók hozzáállásán áll vagy bukik. Éppen azért
errõl a helyrõl is arra kérem az MKP szimpatizánsait,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
megyei választásokon, és támogassák jelöltjeinket.
Döntésüknél vegyék figyelembe, hogy a Magyar
Közösség Pártja a régiók pártja. Mi több, a régiók
bizonyítottan erõs és sikeres pártja.

Balík László,az MKP járási elnöke

SOK MÚLIK A
VÁLASZTÓPOLGÁROKON IS!

A Magyar Közösség Pártja megyei képviselõ-
jelöltjei a Nagykürtösi járásban

1. Balík László, 61 éves, 
nõgyógyász, Nagykürtös

2. Jámbor László, 65 éves, 
vállalkozó, Apátújfalu

3. Korcsok Anikó, 43 éves, 
logisztikai asszisztens, Ipolykeszi

A Petõfi Program célja a Kárpát-medencei magyarság
megerõsítése, közösségi háló kiépítése, értékeinek felkutatása és
közzététele. Mint ösztöndíjasoknak, feladatunk az anyaországban
és a szórványban élõk kapcsolatának megerõsítése, a kinti magyar
kulturális életbe való bekapcsolódás és annak segítése.

A 2015-ben induló programban idén szeptembertõl 12 ösz-
töndíjas kezdi meg szolgálatát Felvidéken (Galánta, Pozsony,
Zoboralja, Fülek, Kassa, Szeszta, Kaposkelecsény, Léva, Szenc,
Rimaszombat, Tornalja és Nagykürtösi járás) . Minden ösztöndíjas
munkáját a fogadószervezeteken keresztül mentor és mentorhe-
lyettes segíti, õk támogatják, igazítják el a helyi viszonyok között.
Az elmúlt években igen sikeresnek mondható a program, útjára
indult a Perspektíva Program, a Civitas Fortissima vetélkedõ is. 

Simoncsics Sára vagyok, a
2017/2018. évi Petõfi Sándor
Program ösztöndíjasa.

Szegedrõl érkeztem, hogy a
CSEMADOK Nagykürtösi Vá-
lasztmányának keretei között dol-
gozzak azon, hogy a járásban élõ
magyarok számára minél változa-
tosabb programmal árnyaljam az
amúgy is színes kulturális életet.

Tavaly Erdélyben teljesítet-
tem szolgálatot a Petõfi Program
keretei között, Válaszúton, a

Kallós Zoltán Alapítvány szórványkollégiumában dolgoztam,
programot szerveztem, délutáni tanulást koordináltam, tánc szak-
kört vezettem. Kivettem részemet a nemzeti megemlékezések
szervezésébõl is, jeles ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokból. 

Felvidéken részt veszek a CSEMADOK Nagykürtösi Választ-
mánya által szervezett programok szervezésében, folytatni
szeretném a Felvidéki Magyar Értéktár gyûjteményének bõvítését
és a magyar iskolák közötti kapcsolattartást. Szívesen vezetek
táncházat és tánc szakkört, népszokásokhoz, jeles napokhoz kap-
csolódó kézmûves-foglalkozásokat. Segítségre leszek az újság
szerkesztésében is. 

Remélem, hogy minél több részvevõvel találkozhatok ezeken a
programjainkon, köszönöm, hogy itt is otthon érezhetem magam. 

Simoncsics Sára

Bemutatkozik a 
Petõfi Sándor Program

ösztöndíjasa
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A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2017-ben
huszadik alkalommal írták ki és valósították meg. A Magyar
Termék Nagydíj minõség tanúsító védjegyek odaítélésével
évrõl évre elismerik azokat a hazai vállalkozásokat, ame-
lyek munkájuk során nem csak jóra, hanem a kiválóra
törekedve alkotásaikkal, eredményeikkel bizonyítják a ma-
gyar elme és kreativitás nagyszerûségét. A MTND köre
2016-ban bõvült a külhoni magyar termékek díjazásával. Az
idén a Magyar Gazdaság Ünnepét szeptember 5-én ren-
dezték meg Budapesten az Országházban, ahol negyvenhat
termékcsoportban ötvennégy cég hatvannégy terméke, szol-
gáltatása kapta meg az idén a MTND pályázat elismeréseit,
köztük nívódíjjal jutalmazták a Csemadokot. A díjat
Bárdos Gyula, a Szövetség elnöke vette át a Parlament
Felsõházában Potápi Árpád Jánostól, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikáért felelõs államtitkárától, aki beszédé-
ben elmondta:

„Vannak olyan teljesítmények is, amelyek nem mér-
hetõek gazdasági mutatókkal, nélkülük azonban elképzel-
hetetlen a Kárpát-medencei magyarság életerejének a
fenntartása. A magyar kormány folyamatosan támogatja
mindazokat a külhoni magyar szervezeteket, amelyek
közösséget teremtenek az egyénekbõl, teret adnak a közös
jövõ teremtéshez és az együttes cselekvéshez. Mindazokat,
akik katalizátorai tudnak lenni a magyar-magyar együtt-
mûködésnek, akik a Kárpát-medencében fellelhetõ szellemi
értékeink védelmében járulnak hozzá egy hagyományaihoz
ragaszkodó, múltjából építkezõ magyarság létrejöttéhez. Ma
elõttük tisztelgünk a Kárpát-medencei nívódíjjal és életmû-
díjjal.“

Balogh Gábor

Újabb elismerése a Csemadok
tevékenységének

Áder János, Magyarország államfõje több felvidéki
magyar személyiségnek adományozott kitüntetést az
augusztus 20-i államünnep alkalmából. A kitüntetéseket
Pozsonyban Petõ Tibor, Magyarország új pozsonyi nagy-
követe adta át Bárdos Gyulának, Jarábik Gabriellának,
Zsilka Tibornak és Jókai Máriának, Kassán, Magyarország
Kassai Fõkonzulátusán pedig Haraszti Attila, Magyar-
ország kassai fõkonzulja adta át Zvolenszký Gabriellának
és Gál Sándornak.

Bárdos Gyula, a Csemadok - Szlovákiai Magyar Társadal-
mi és Közmûvelõdési Szövetség országos elnökeként a felvidé-
ki magyarság megmaradását, identitásának megõrzését szolgáló
önzetlen közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
igazgatója a felvidéki magyarság identitásának megõrzését
szolgáló kultúraszervezõ tevékenysége, valamint a „Felcserélt
otthonok“ címû kiállítás megszervezése során végzett munkája
elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült. 

Zsilka Tibor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara Közép-európai Nyelvek és
Kultúrák Intézetének igazgatója, egyetemi tanár a rendkívül
gazdag irodalomtudományi életmûve, valamint a szlovákiai
magyar felsõoktatás színvonalának emelése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovag-
keresztje kitüntetésben részesült.

Jókai Mária nyugalmazott pedagógus a több évtizedes
pedagógusi pályája, valamint a szlovákiai magyarság népi
kultúrájának és hagyományainak megõrzését szolgáló munkája
elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült. 

Zvolenský Gabriella, a királyhelmeci Bodrogközi és Ung-
vidéki Közmûvelõdési Intézet igazgatója a felvidéki magyarság
kultúrájának megõrzése iránti elkötelezettsége, valamint a
sokoldalú szervezõ és közösségépítõ tevékenysége elismeré-
seként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Gál Sándor József Attila-díjas író, költõ, a Magyar
Mûvészeti Akadémia rendes tagja, sokoldalú írói pályafutása,
valamint a határokon átívelõ magyar kulturális kapcsolatok
elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar
Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta.

A kitüntetetteknek gratulál a Kürtös szerkesztõsége.

Balogh Gábor

Magyar állami kitüntetések
átadása felvidéki magyar 

személyiségeknek
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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka
örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,
amit szeretni fog.“ 

Szeptember van. Elõkerült az iskolatáska, mely ebben az
évben is a könyvek lakása lesz. A játékok, a nyaralás helyett vár
a munka, a szorgalmas tanulás. A kisdiákok tanítóikkal együtt
naponta, kézen fogva, egymást biztatva közös felfedezõ útra
indulnak. 

Az ipolynyéki Balassi Bá-
lint Alapiskola udvara szep-
tember 4-én ismét a gyerekzsi-
vajtól volt hangos. A gyerekek
izgatottan vették birtokukba
újra a jól ismert tantermeket,
padokat, szívélyesen üdvözöl-
ték egymást a tanárok, diákok
egyaránt. A viszontlátás öröme
után az iskola udvarára vonul-
va rövid kultúrmûsort mutat-
tak be az iskola legügyesebb
szavalói és zenészei, majd
Gyurász Szilvia igazgatónõ
ünnepi köszöntõjét hallgattuk meg, aki külön szeretettel
köszöntötte iskolánk 11 elsõs tanulóját. Az ünnepélyes tanév-
nyitót, amely reggel 8 órakor kezdõdött, megtisztelte jelenlété-
vel a falu polgármestere, Hrubík Béla is, aki szintén elmondta

buzdító szavait, eredményes munkát kívánt a pedagógusoknak,
sikeres tanévet, sok jó jegyet a diákoknak. Ezt követõen
tanévnyitó szentmisén vett részt az iskola minden diákja és
pedagógusa. A 2017/2018-es tanévben 101 tanuló kezdte meg
szorgalmas munkáját az épület falai között.

Kívánunk minden tanulónak sok-sok energiát, kitartást,
szorgalmat, hogy a tudásuk legjavát tudják adni!

Cs.B.

Szeptember 4-én, hasonlóan az ország többi alap- és
középiskolájához, az Ipolyi Arnold Alapiskolában is meg-
kezdõdött a 2017/2018-as tanév. Az iskolai évet már hagyo-
mányosan szentmisével kezdték a diákok és a pedagógusok,
amelyen részt vettek a gyermekeiket, unokáikat elkísérõ szülõk,
nagyszülõk is. György Ferenc lelkiatya diákokhoz intézett
szavai mintegy buzdításként s egyben útmutatóként szolgálhat-

nak a következõ tanévre. Az évnyitó hivatalos részére az iskola
falai között került sor, ahol a Fricz Flóra, másodikos kis-
diák által elõadott prózát az iskola igazgatójának, Molnár
Barnabásnak az üdvözlõ szavai követték. Az igazgató úr külön

köszöntötte a most iskolában lépõ kis elsõsöket, szám szerint
tízet, akik nagy része megilletõdve figyelte nagyobb diáktársait
és jövendõ tanítóit, valamint szemlélte az iskolát, a különbözõ
helyiségeket, melyek ezentúl második otthonukként lesznek

jelen életükben. Ezt követõen Hrenák Aranka igazgatóhelyettes
ismertette a tanév szervezésével kapcsolatos tudnivalókat, majd
az osztályok - immár osztályfõnökeikkel - elfoglalták új osz-
tálytermeiket, ahol az elkövetkezõ tíz hónapban sok munka,
tanulás, de egyben élmény, szórakozás is várja majd õket.

-ná-

T a n é v n y i t ó
I p o l y b a l o g o n

Tanévkezdés a Balassi Bálint
MTNY Alapiskolában
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Idén augusztus 12-én rendezték meg Szlovákgyarmaton a
gyermeknappal egybekötött falunapi ünnepséget. A rendez-
vényen megnyitójában Árvay Denisza, a község polgármester
asszonya õszinte örömét fejezte ki, hogy az Európa a polgárokért
elnevezésû pályázaton ismét sikeresen szerepeltek, és ennek
köszönhetõen újra színvonalas és tartalmas programot készíthet-
tek a község szórakozni, kikapcsolódni vágyó polgárainak.
Ezután köszöntötte a testvértelepülések - Balassagyarmat, Iliny,
Érsekvadkert, Nógrádmarcal, Golianovo - megjelent képviselõit.
Külön üdvözölte legújabb testvértelepülésük, az albániai Klos
város küldöttségét.

A testvértelepülések képviselõinek  köszöntõ beszédei után a
szórakozató mûsor szereplõi vették birtokukba a szabadtéri  szín-
padot. A Senzi Senzus, Ihos József, azaz Kató néni, a Desperado
zenei együttes, majd a Felvidéki Mulatós Sanci, Rigó Mónika és
Robo Kazík énekesek következtek a sorban. A mindvégig jó
hangulatú mûsort a martini Team Revival együttes fellépése
zárta. A tûzijátékkal kezdõdõ utcabálon a dacsókeszi AXIS
együttes szolgáltatta a zenét.

Ezúttal is Èižmárik Anita /szlovák nyelven/ és Bodzsár Gyula
/magyar nyelven/ vezette a rendezvény mûsorát.

/Br/

A szeptember 9-én tartott batyubál második alkalommal
került megrendezésre a helyi kultúrházban. Az Ipolyszé-
csénykei Önkormányzat azzal a céllal rendezte meg az idei
bált, hogy további felújításokat vihessen végbe a Lipthay-
kastély mellett található angolparkban. A talpalávalót a
Kanta fivérek biztosították, akik remekül fokozták a társaság
hangulatát. A hajnalig tartó bál során nemcsak táncolni volt
lehetõség, hanem játszani is (amire a cím is utalt). A
szervezõk nemcsak a játékosok ügyességét, de „tudásukat“
is felmérték. Így a merészebbek nemcsak Fortunára bízták
magukat, hanem megküzdhettek a különbözõ díjakért. A
község a tombolajegyekbõl befolyt összeget állandó tábor-
tûzhely kialakítására szánja, amivel kihasználhatóbbá is
válik a kis tó melletti parkrész. Ezúton is nagyon szépen
köszönjük minden kedves felajánlónak a díjakat, a jelenlévõ
vendégek részvételét, továbbá mindazoknak, akik más for-
mában segítették a rendezvény sikerét.

DJ 
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A világ egyik leggazdagabb embere, a
Microsoft vezéreként ismert milliárdos
egy középiskolásoknak tartott elõadása
során 11 olyan dologról beszélt, amit a
mai gyerekek nem tanulnak az iskolában,
pedig szinte elengedhetetlenül szüksége-
sek a mai világban. Ha valaki, õ már csak
tudja. Tõle érdemes tanulni:

1. szabály: 
Az élet sosem igazságos - szokj

hozzá!
2. szabály:
A világot nem érdekli az önérzeted.

A világ azt várja el tõled, hogy érj el
valamit AZELÕTT, hogy önérzeteskedsz.

3. szabály:
NEM lesz havi nettó 5 milliós fize-

tésed közvetlenül a középiskola után.
Nem lesz belõled rögtön vezérigazgató-
helyettes és nem kapsz céges autót.
Azokért keményen meg kell dolgozni.

4. szabály:
Azt hiszed, hogy kemény veled a ta-

nár? Várj csak, míg találkozol a fõnököd-
del!

5. szabály:
A hamburgersütés nem alja munka, és

nem ássa alá a méltóságodat. A nagy-
szüleid idejében ezzel a kifejezéssel illet-
ték ezt a munkát: lehetõség.

6. szabály:
Ha elcseszed, az NEM a szüleid hibá-

ja, szóval ne nyávogj, hanem tanulj a
hibáidból!

7. szabály:
A születésed elõtt a szüleid nem voltak

'uncsik'. Azért váltak ilyenné, mert akörül
forog az életük, hogy megkeressék a
csekkekre, és úgy általában az életedre
valót. Kimossák a ruhádat, és hallgassák
az öndicsérõ áradozásodat, hogy meny-
nyire jófej srác vagy. Szóval mielõtt neki-
ugrasz az esõerdõket megmenteni a
szüleid generációja okozta káros hatá-
soktól, elõtte megpróbálhatnád kiganézni
a disznóólat a saját szobádban.

8. szabály:
Az iskolában lehet, hogy elfogadták a

gyõzteseket és a veszteseket is. Az élet
azonban NEM ilyen. Az iskolában ki-
javíthatod a rossz jegyeket, és annyi idõt
kapsz a helyes válasz megtalálására,
amennyit csak akarsz. Ennek azonban
SEMMI KÖZE NINCS a valós élethez.

9. szabály:
Az életet nem iskolai félévekben

mérik. Nincs nyári szünet. És nagyon
kevés munkáltatót érdekel, hogy te meg
akarod találni önmagadat, arra ugyanis
ott van a szabadidõd.

10. szabály:
A tévé NEM a valós életet mutatja be.

A valóságban az embereknek muszáj dol-
gozni menni, és nem üldögélnek nap-
hosszat a kávézóban.

11. szabály:
Légy kedves az uncsi, eminens stré-

berekhez. Könnyen lehet, hogy az egyikük
egyszer a fõnököd lesz.

Bill Gates 11 aranyszabálya a mai gyerekeknek - 
ezeket bezzeg nem tanítják az iskolában…
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Ipolykeszin két hét leforgása alatt két-
szer is benépesült a szabadtéri színpad
nézõtere. Elõbb az augusztus 26-án tar-
tott falunapon, melynek megnyitóján
Kosík Szilvia polgármester asszony
egyebek mellett hangsúlyozta, hogy
ennek az évrõl évre ismétlõdõ rendez-
vénynek minden esetben a gondtalan
szórakozáson és kellemes kikapcsolódá-
son túl közösségerõsítõ szerepe is van.

A falunap délutáni programja a helyi
óvodások zenés, táncos összeállításával
indult, majd az Ipolybalogi Mûvészeti
Alapiskola zenei tagozata Kiss Zenészek
együttesének színvonalas produkciójával
folytatódott. A mûsor további részében a
Csemadok Ipolyhídvégi Alapszervezete
hagyományõrzõ csoportja népdalokkal

szórakoztatta a közönséget, hasonlókép-
pen a 2016-os Röpülj páva tehetségkutató
verseny ének kategóriájának gyõztesei, a
kisterenyei Haraszti ikrek is. Nóták,
dalok csendültek fel a nagycsalomjai
Rimóci Gábor-Murányi Árpád citerás
duett repertoárjában. Mintegy mûfajt
váltva, a balassagyarmati zenekar ismert
slágereket adott elõ. Nagy érdeklõdés
kísérte az est záróprogramját, a népszerû
magyarországi énekes, Homonyik Sán-
dor élõ koncertjét.

A csábi OKÉ zenekar húzta a talpalá-
valót az utcabálban.

Szeptember 9-én, szombat kora dél-
utánján ismét sürgés-forgás volt tapasz-
talható a kultúrház udvarán és a közeli
parkban. Elsõ alkalommal került ugyanis
sor az Ipoly Menti Lecsófõzõ Vigasságok
címet viselõ gasztronómiai rendezvényre,
amely a Magyar Közösség Pártja Ipoly-
keszi Helyi Szervezete ötletébõl született,
és tevékeny tagjainak segítségével való-
sult meg.

Tegyünk most a Wikipédia segítsé-
gével egy kis „ismeretterjesztõ“ kitérõt
a  lecsóval kapcsolatban. A lecsó a ha-
gyományos, híres magyar ételklassziku-
sok közé tartozik. Habár a lecsó balkáni
eredetû étel, ma már a magyar gasztro-
nómia egyik alappillérének számít. A
lecsó más szavainkhoz hasonlóan /csákó,
gulyás, huszár stb./ nemzetközi karriert
futott be, köszönhetõen a múlt század
hatvanas éveiben exportált magyar le-
csókonzerveknek.

Bár az ígértnél valamivel kevesebben
jelentkeztek a fõzõversenybe, ami azt
jelenti, hogy elsõ nekifutásra mindössze
nyolc csapat mutatta be a paradicsom-
paprika „pörköltnek“ is nevezett finom
ételek elkészítésében való jártasságát.
Ipolykeszirõl /a fiatalok, az MKP-sek
és a Villám család csapata/ három
csapat nevezett be, Nagycsalomjáról a
Csemadok-MKP két csapattal indult a
megmérettetésen, és rajtuk kívül még az
ipolykéri asszonykórus, az MKP ipoly-
nagyfalui és kõkeszi csapata is verseny-
ben volt.

Amíg a lecsókészítõk a kisebb-
nagyobb bográcsok körül foglalatoskod-
tak, addig a szabadtéri színpadon gyerek,
fiatalok és felnõttek szórakoztatták a
közönséget. A helyi óvodásokon kívül a
Kiss Zenészek, a Csemadok Ipolynyéki
Alapszervezetének hagyományõrzõ
csoportja, továbbá a szintén ipolynyéki
Karnevál tehetséges énekesei, valamint a
nagycsalomjai Rimóci Gábor.

Idõközben elkészült a Lavrík Judit,
Básti József és az MKP megyei kép-
viselõjelöltjei: Balík László, Jámbor
László, Korcsok Anikó összetételû zsûri
értékelése. Nagy Zsófia, a bírálóbizottság
elnöke elmondta, nem volt könnyû dol-
guk az ízletesebbnél ízletesebb lecsók,
lecsókülönlegességek értékelésénél. A
képzeletbeli dobogó elsõ fokára a nagy-
csalomjai Csemadok-csapat állhatott, az
ipolykeszi fiatalok csapata a második, az
ipolykéri asszonykórus csapata pedig a
harmadik helyen végzett.

A díjak és az oklevelek átadása után
a budapesti Madách Színház kitûnõ és
temperamentumos mûvésznõje, Ress
Hajnalka közismert slágerek és dalok
egyvelegével szórakoztatta a nézõket,
akik vastapssal jutalmazták elõadását.

A Lecsófeszt krónikájához tartozik,
hogy a rendezvény  ideje alatt a kultúrház
konyhájában szorgoskodó asszonyok alig
gyõzték készíteni, sütni a lángost és a
pampuskát, ami iránt nagy érdeklõdést
mutattak a rendezvény résztvevõi. 

Köszönet jár az Ipolykeszi Községi
Hivatalnak az Ipoly Menti Lecsófõzõ
Vigasságok támogatásáért, a szervezõk-
nek, és nem utolsó sorban a fõzõcsapa-
toknak, valamint mindenkinek, aki ilyen-
olyan formában hozzájárult a hagyo-
mányteremtés céljával útjára indított ren-
dezvény sikeréhez. 

B.Gy.

Falunap után
Lecsófeszt
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Pincefesztivál Ipolynyéken

Zeneszótól, jókedvtõl, koccintásoktól volt hangos augusztus
utolsó hétvégéjén az ipolynyéki Zsobrák hegyoldal. Immáron 3.
alkalommal került megrendezésre az ipolynyéki Pincefesztivál
több helyi bortermelõ részvételével. A rendezvényt a szabadtéri
szentmise nyitotta meg a Zsobrák lábánál lévõ Szent Orbán-
szobornál. A kellemesen meleg nyárvégi délutánon falunk és a
környezõ falvak borbarátai adtak találkozót egymásnak a nyéki
pincéknél, ahol a szõlõvel, borral kapcsolatos témák is szóba
kerültek. A régi fürdõ parkolója - ez szolgált a rendezvény
helyszínéül - messzirõl vonzotta az ide látogatókat, hiszen
távolra lehetett érezni a vadgulyás fönséges illatát, a pacal, a
káposztaleves, a halászlé ínycsiklandó ízét, amit a helyi
szervezetek legügyesebb szakácsai nagy odaadással és szak-
értelemmel készítettek. A finom ételek mellé finom borok

illenek. Ezekrõl Ipolynyék kiváló borászai gondoskodtak,
kínálták a legjobb, legfinomabb boraikat. A színpad is megtelt,
s a Palócföld kulturális életébõl bõven kapott ízelítõt, aki finom
étel s ital mellé ilyen élményben is részesülni kívánt.
Tapsolhattak az ovisoknak, testvértelepüléseink: Magyarnándor
és Zsombó énekeseinek, fellépett a zselízi Kincsõ és a szé-

csényi Palóc Néptáncegyüttes, de az ipolynyéki Csemadok-
alapszervezet énekesei, táncosai és mesemondója is nagy sikert
aratott. Ezen kívül volt még íjászbemutató, gitárvirtuóz, és az
ipolynyéki Kelemen Dávid is bemutatkozott zenekarával. A

nosztalgiára vágyókat este a Miskolci Illés EmlékZenekar régi
slágerei igazi retróhangulattal varázsolták el. S ha még valaki ez
után is bírt és akart szórakozni, retróbulival zárhatta a kellemes

napot. Programokban, borokban, ételkülönleges-ségekben
bõvelkedõ volt ez a fesztivál, családias hangulatban, jól
szórakozott, aki eljött.  

- nt -
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Nagycsalomján augusztus 19-én a
Béke park szabadtéri színpadán kistérsé-
gi Szent István-napi ünnepséget tartot-
tak. A Magyar Közösség Pártja inámi,
ipolybalogi, ipolykeszi, ipolynyéki és
nagycsalomjai helyi szervezete ezen
települések önkormányzatai, valamint a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya támogatásával szervezte a rendez-

vényt, amely tulajdonképpen Ipolybalo-
gon, az Árpád-kori katolikus templom-
ban ünnepi szentmisével vette kezdetét. 

A szabadtéri színpadon Hutár Márk
helybeli plébános szentelte meg a
Magyarok Kenyerét, majd ezt követõen
államalapító szent királyunk életmûvére
emlékezve Kun Ferenc, a Rákóczi Szö-
vetség alapító tagja mondott ünnepi

beszédet, amit inkább nevezhetnénk
rendhagyó történelemórának, sok új
ismerettel gazdagítva a hallgatóságot. A
program további részében a komáromi
Teátrum Színházi Polgári Társulás mû-

vészei - Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas

érdemes mûvész, Illés Gabriella, Ponty
Tamás, Farkas Petra - léptek színpadra
színvonalas, lélekemelõ zenés, verses
összeállítással. Érdemes idézni és meg-
szívlelni néhány sort a Farkas Petra
tolmácsolásában elhangzott egyik ének
szövegébõl: „Magyar testvér, bárhol élsz
a nagyvilágban,/ Hozzánk tartozol,
várunk haza a Kárpát-hazában! / Míg
összetartunk, addig az Isten itt lesz
velünk, / Hisz egy a múltunk, egy a
vérünk, egy a nemzetünk!“  Nagy sikert
aratott a 100 tagú cigányzenekar tagjaiból
álló balassagyarmati zenészek fellépése
Bódi Lajos prímás vezetésével. Az ün-

nepi mûsor végén Balík László, Jámbor
László és Korcsok Anikó, az MKP
megyei képviselõjelöltjei szegték meg és
osztották szét a nézõk között a Magyarok
Kenyerét. A tûzijáték kezdetéig a Vácról
érkezett Panoráma retrózenekar szóra-
koztatta a közönséget.

Bodzsár Gyula

Szent István-napi ünnepség Bátorfaluban

Elsõ alkalommal tartottak Szent
István-napi ünnepséget Bátorfaluban.

A Kukucska család hangulatos tájházá-
nak udvarán az alkalmi szabadtéri szín-
padon augusztus 20-án, vasárnap délután

a magyarok kenyerének megszentelésé-
vel vette kezdetét az ünnepség. Dobos
Péter lukanényei esperesplébános végez-
te a szentelési szertartást, ezt követõen
pedig Balík László, az MKP járási el-
nöke, megyei képviselõjelölt emlékezett
államalapító szent királyunkra. Mézes
Csaba szavalata nyitotta meg a kultúrmû-

sort, amelyben fellépett a csábi Szeder
Fábián Énekkar, a dacsókeszi és az
apátújfalui asszonykórus, valamint a
nagycsalomjai citeraegyüttes. 

Megtisztelte jelenlétével a rendez-
vényt az MKP további két megyei kép-

viselõjelöltje, Jámbor László és Korcsok
Anikó is. 

Köszönet  mindenkinek, aki kivette
részét a szabadtéri filmvetítéssel /Mese-
autó/ záruló rendezvény elõkészítésébõl,
szervezésébõl.

„HISZ EGY A MÚLTUNK, EGY A VÉRÜNK, 
EGY A NEMZETÜNK"
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Az utóbbi tíz évben az itt élõ magyar
közösség az egyre szaporodó szerveze-
tein keresztül és a falunapok segítségével
is nagyban megnövelte azon kulturális
ünnepségek számát, amelyek segítenek a
magyar közösség öntudatának erõsítésé-
ben, az összefogás jelentõségében és nem
utolsó sorban kultúránk, hagyományaink,
örökségünk megismerésében és meg-
tartásában. Ebben is élen jár szerveze-
tünk, a Csemadok. Országos szervezett-
ségének köszönhetõen és közel hetven
éves tapasztalattal a háta mögött úgy
ítélte meg helyzetünket, hogy szükség
van olyan rendszeres, országos rendez-
vényekre is, amelyek egy kicsit túllépnek
az eddigi megszokott kereteken, és min-
denki számára elfogadhatóvá teszi a

maradéktalan összetartozás, összefogás
és a magyar öntudat növelését célzó ren-
dezvények megszervezését, az ebben
való részvételt, bekapcsolódást.

Az elsõ ilyen célzattal és az idén, har-
madik alkalommal Éberhardon meg-

szervezett és megtartott rendezvény,
emléknap a Trianon emlékére, illetve a
trianoni békediktátum aláírásának napja
lett a nemzeti összetartozás napja (lásd
Magyar Országgyûlés-2010. július 4.).
Emlékeztetve minket arra, hogy külsõ
hatalmak ugyan elválaszthattak bennün-
ket, de mi azért összetartozunk. 

A második, hasonló célzattal, az idén
elsõ alkalommal megrendezett ünnep-

ség a kétnapos, Országos Szent István
Ünnepség Deákiban. Bárdos Gyula, a
Csemadok elnöke és a többi méltató is
beszédeikben kiemelték a rendezvény
fontosságát, Szent István szerepét a
magyar állam alapításában, a nemzet
tagjainak otthonteremtésében. A kétnapos
ünnepség alatt volt konferencia, megte-
kinthettük a Szent László-ábrázolások a
középkori felvidéki templomokban címû
kiállítást Görföl Jenõ képeibõl, Kovács
László történész bemutatásával. Dr. Font
Márta egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem munkatársa elõadása a tizen-
egyedik századi magyar királykoronázá-
sok közép-európai összefüggéseirõl szólt.
Az elsõ napi ünnepséget szentmise és az

utána tartott kamarazenekari hangverseny
zárta. Másnap is ünnepi szentmise volt a
római katolikus templomban, amelyen
szentmisét mondott és prédikált Tóth
László kanonok, püspöki helynök, igét
hirdetett és áldást mondott Édes Ákos

református lelkipásztor. Koncertet adtak
a Kodály Zoltán Daloskör és a fiatal zo-
borvidéki népdalénekesek, majd Farkas
Iván, Nyitra megye képviselõje tartott
ünnepi beszédet. Szent István szobránál
való koszorúzással és nemzeti imánk
eléneklésével ért véget az ünnepség.

Reméljük, hogy jövõre nem csak a
helyi hasonló ünnepségeknek, de az
országos rendezvénynek is kiemelt fi-
gyelmet szentelünk az ország távolabbi
helyeirõl is.

Balogh Gábor

Szent István Ünnepség Deákiban

Életének 87. évében elhunyt Mács József Madách
Imre-díjas író, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes
tagja. A szlovákiai magyar irodalom alapozó nemze-
dékének tagjaként az egyik legolvasottabb felvidéki
író volt. Termékeny pályája során 20 regényt és novel-
láskötetet írt, több regényt fordított szlovák nyelvbõl.

Mács József mindig közösségben, a magyar
közösség jövõjében gondolkodott, soha nem volt
megalkuvó az igazság keresésében. Korábban vehe-
mensebben, késõbb csendes mosollyal és nyugalom-
mal szemlélte és segítette a formálódó szlovákiai

magyar politikumot. Egyik utolsó interjújában azt mondta, vezetõinknek nagyobb
figyelmet kellene szentelniük a közösség vészes fogyásának. Mács József kedves,
szerethetõ ember volt, akivel jó volt beszélgetni, mert következetesen figyelte a tár-
sadalmi változásokat, látta az összefüggéseket. Amíg ereje engedte, rendszeresen
látogatta a pozsonyi magyar rendezvényeket.

A Hét munkatársaként bejárta az egész magyarlakta vidéket, hírt adott a jóról, a
megszívlelendõrõl, a Csemadok-szervezetek munkájáról. Tagja volt a Csemadok
Központi Bizottságának és Elnökségének. Temetése szeptember 15-én lesz szülõ-
falujában, Bátkán. 

Emlékét megõrizzük.
Balogh Gábor

Meghalt  Mács József
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Immáron második éve kerül meg-
rendezésre Inámban kegyeleti megem-
lékezés a felvidéki meghurcolt papok,
hívek és Mons. Lénár Károly /Inám
szülötte/ pápai káplán emlékének tisz-
teletére Inám település önkormányzata
és egyházközössége szervezésében. A
2017. augusztus 27-én rendezett megem-
lékezés fényét emelte, hogy ennek
keretén belül került sor a felújított, új
köntösbe öltözött Szent György római
katolikus templom megáldására. A ren-
dezvény szentmisével kezdõdött nagy-

számú egyházi méltóság, vendég, hely-
béli és vidéki hívõ jelenlétében. Az
ünnepi szentmise celebránsa dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök volt. A püs-
pök atya beszédében hangsúlyozta, min-
dannyiunk feladata, hogy hûek marad-
junk az örökséghez, melyet elõdeinktõl
kaptunk, akiknek volt bátorságuk szem-
beszállni a letûnt rendszerrel, hogy küzd-
jenek érte, mert csak így leszünk képesek
megváltoztatni a világot, ha szembeszál-
lunk az önkénnyel, a sötétség erõivel.
Személyes életünkkel vigyük tovább azt
a lángot, melyet Mons. Lénár Károly pá-
pai káplán és számos meghurcolt felvidé-
ki pap, hívõ ránk hagyott.

A szentmisén közremûködött az Erkel
Ferenc Vegyeskar Szécsénybõl, Bódi
Lajos hegedûmûvész, a 100 tagú cigány-
zenekar prímása Balassagyarmatról,
Száraz Márk és Dajcsán Krisztina (ének
és klarinét), valamint Balázs Ottó kántor
Ipolynyékrõl. Ezt követõen dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök megáldotta a
felújított inámi templomot. A fõpásztor
áldásában rámutatott arra, fontos, hogy a
jövõben is élõ kövek tartsák a templom
falait szilárdan. E kis település templom-
szépítõ példája azt bizonyítja, hogy
Istennel a szívünkben, hitünkben meg-
erõsödve képesek vagyunk felülkereked-
ni gyengeségünkön, és a szorongató gaz-
dasági nehézségek közepette is képesek
vagyunk áldozatvállalásra.

Idén tavasszal kezdõdtek el a mun-
kálatok: a templom külsõ falainak vako-
lása és festése, valamint a templomtorony
szerkezetének megerõsítése. A felújítás
keretén belül új keresztet kapott a temp-
lomtorony. A munkálatokat a magyar
állam és a váci püspökség hozzájárulásá-
ból, valamint adományokból fedezte az
inámi önkormányzat.

Ezután került sor a kegyeleti megem-
lékezésre a templomkertben. A megem-
lékezést Régi Zsolt, Inám polgármestere
nyitotta meg, köszönetet mondott min-
denkinek, aki valamilyen formában hoz-
zájárult ahhoz, hogy templomunk új kön-
tösben pompázzon. Külön kiemelte Parák
József püspökhelyettes, a község plébá-
nosa és Buday Károly esperesplébános
példaértékû hozzáállását és támogatását a
munkálatok folyamán. Külön köszönetet
mondott a magyar kormányhivatalnak, a
Váci Püspökségnek és mindazoknak,
akik adományaikkal, munkájukkal hoz-
zájárultak a felújítás költségének fede-
zéséhez és a munkálatokhoz.

Ez a nap egyúttal az emlékezés, a
tiszteletadás napja, amikor megemléke-
zünk azokról a felvidéki lelkiatyákról és
hívekrõl, akiket nemzetükhöz, hitükhöz
és elveikhez való kitartásuk miatt meg-
hurcoltak, bebörtönöztek.

A kegyeleti megemlékezés további
szónoka Soltész Miklós, az emberi erõ-
források minisztériumának államtitkára
volt, aki kifejezte örömét, hogy részint a
magyar kormány adományának köszön-
hetõen megvalósult a település álma,

hogy temploma teljes díszében, megújul-
va legyen az a hely, ahol mindannyian
otthonra lelhetünk, megpihenhetünk,
Isten gyönyörû hajléka.

Az esemény szónoka Csáky Pál EP-
képviselõ volt. Emlékbeszédében felvá-
zolta Mons. Lénár Károly pápai káplán
életútját, beszélt szenvedéseirõl, szám-
kivetettségérõl és az elnyert dicsõségérõl.
Megemlékezett a sorsüldözöttekrõl, aki-
ket a kitelepítés folyamán megfosztottak
hazájuktól, vagyonuktól, hontalanokká
váltak saját hazájukban.

Lénár atya egyike volt Isten azon
szolgáinak, aki hosszú éveken keresztül
az elhurcolt és bebörtönzött papok sorsá-

ban osztozott. A felvidéki magyar kato-
likus közösség egyik vezéregyénisége
volt, aki 2005. augusztus 20-án hunyt el.

Az Istent, egyházát és a magyarságot
hûséggel és áldozatos lélekkel szolgáló
lelkipásztor kiérdemelte a Pro probitate -
Helytállásért díjat, a Kisebbségekért ki-
tüntetést és az Esterházy János-emlék-
érmet is.

A kegyeleti megemlékezésen egy-egy
verssel járult hozzá a rendezvény szín-
vonalának emeléséhez Buday Károly
nyugalmazott esperesplábános Inámból

és Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas érde-
mes mûvész Komáromból. A zenei kísé-
retet Száraz Márk és Dojcsán Krisztina
szolgáltatta klarinéton. 

A templomkerti megemlékezés végén
Mons. Lénár Károly pápai kanonok sír-
jánál elhelyezte a kegyelet koszorúit
Soltész Miklós államtitkár, az inámi önkor-
mányzat és mindazon falvak és városok
önkormányzatai, ahol falunk szülötte
papi hivatását gyakorolta. Elhozták ko-
szorúikat, társul hívták a csöndet, megáll-
tak, és néma fejhajtással emlékeztek.

13.00 órától az inámi templomban
Oltáriszentség-imádás volt, melyet Mgr.
Zolczer György plébános vezetett. Köz-
remûködött a varbói templomi vegyeskar.

A kegyeleti megemlékezés záróakko-
rdjaként Molnár Imre történész és PhDr.
Farkas Zsolt plébános elõadására került
sor a templomban Üldözött sorsok cím-
mel. Ezt követte a miskolci ANIMA
vonósnégyes templomi koncertje, majd a
megemlékezés résztvevõi imádkoztak a
letûnt korszak minden áldozatáért, hogy
Isten, aki látta küzdelmüket, hõsiességü-
ket, jutalmazza meg õket el nem múló
országában az igazak gyõzelmével.
Adjon megnyugvást nekik az örök
békesség honában.

NM

Kegyeleti megemlékezés
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Sajnálatos módon régiónk-
ban is kezd meghonosodni a
„bódító divat“, mely arra
ösztönzi a szülõt és a gyer-
meket egyaránt, hogy az ok-
tatásban nincs helye a hit-
tan(oktatás)nak. Mily téves
vélekedés! Az elmúlt években
az anyaországban felmenõ
rendszerben vezették be az
erkölcstant és az alternatíva-
ként választható hittant. A tár-

sadalom megosztottan fogadta az oktatásügy ezen
újítását. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy „a
vallás az magánügy, mindenki legbelsõbb ügye -
legalábbis annak kellene lennie - intézményesen
bevezetni az iskolába bûn - pláne a kicsiknél, akiket
bármivel meg lehet téveszteni“. A másik fél azonban
azzal érvelt, hogy „ez a törvény tökéletes válasz a val-
lás szélsõséges (liberális) ellenszenvére, az eltünte-
tésére szánt próbálkozásokra“. Melyik véleménynek
kell tehát igazat adnunk?

Mivel európaiak vagyunk, a civilizációnkban,
történelmünkben a zsidó-keresztény értékek a meg-
határozóak. Azt kell mondanunk, hogy a hittani
ismeretek igenis hozzátartoznak az alapmûveltséghez.
Irodalmunkban, képzõmûvészetünkben, színházi elõ-
adásainkban sorra bibliai történetekkel, valóságos bib-
liai hõsökkel, királyokkal (Dávid, Salamon vagy akár
Nabukodonozor) találkozunk. A világképhez ez is
hozzátartozik. 

Azt is tisztán kell látnunk, hogy a hit kérdése túl
fontos ahhoz, hogy az ember ne ismerje ki magát ala-
posan. Így könnyebb kiszûrni a porhintést a kör-
nyezetben. Arról már nem is beszélve, hogy segít
megérteni a család és baráti kör azon részének a gon-
dolkodását, akik nagyon komolyan felvállalják vallás-
beli hovatartozásukat.

Ideális esetben az oktatás olyanná kellene hogy
nevelje a gyermeket, aki bár sok „ismeretet“ elsajátít,
de tanulja meg azokat kritikusan is szemlélni. A reál-
tárgyak ismereteiben nem annyira fontos a kritikus
szemléletmód, ugyanis a 2x2 mindig 4, de pl. a történel-
mi események nagy része egyszerû vélekedés, fel-
tételezések sorozata, és egyáltalán nem bizonyítható.
Ettõl még lehet hinni benne vagy sem, de legalábbis
úgy lehet tekinteni rá, mint egy „kérdéses“ informá-
cióra. Valami hasonló forgatókönyv alapján kell a hit-
tanóra keretében eljuttatni a diákot is a hit alapvetõ
ismereteire, melyek termékeny táptalajt biztosítanak a
hit kibontakozásához.

A diáknak nem kell magát mindenáron elzárnia a
szülei vagy nagyszülei által gyakorolt vallástól. Ismerje
csak meg, aztán majd õ eldönti, mit tart jónak. Lesz
alap, amelyre majd építeni tud, amelyrõl majd lesz
véleménye.

A tények igazából magáért beszélnek: míg Magyar-
országon a vallásgyakorlók aránya 15-20 százalékra
tehetõ, addig a szülõk 50 százaléka hittanra íratta gyer-
mekét. Úgy tûnik, hogy a szülõk számára fontossá vált
gyermekeik vallási nevelésének biztosítása. Legyen ez
így az Ipoly mentén is!

Balga Zoltán

Esterházy-Malfatti Alice, az Esterházy János Szülõföldjéért
Egyesület és a Pázmaneum Polgári Társulás az Esterházy-emlékév
jegyében tisztelettel meghívja Önt 2017. szeptember 16-án 15.00
órára Alsóbodokra, a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna fel-
szentelését és Esterházy János végakarata teljesítését magában
foglaló kegyeleti megemlékezésre. A rendezvény Kövér László, a
Magyar Országgyûlés elnöke, valamint Ïurèo Zoltán, a Nyitrai
Egyházmegye püspöki helynöke védnöksége alatt valósul meg
Alsóbodokon, a Kálvária tér, Akác utca helyszínen (951 02 Dolné
Obdokovce).

Tekintettel a várható nagy létszámú részvételre a javasolt
érkezési idõpont: 13.30 óra

Program:
13.30 Részletek Esterházy János keresztútjából és gondolataiból

14.00 Az Esterházy Jánosért felajánlott országos maratoni futás
résztvevõinek fogadása, az általuk hozott zarándokkereszt
és föld-ajándék elhelyezése, a legfontosabb üzenetek 
felolvasása
- Ünnepi lobogók bevonulása
- A meghívott személyek és küldöttségek fogadása 

és üdvözlése
15.00 Szabadtéri ünnepi fõpapi szentmise

(Kérjük, hogy a szentmisére érkezõk 14.30-ig foglalják el 
helyüket a kijelölt szektorokban. Mivel nem tudunk 
mindenkinek széket biztosítani, ezért saját ülõ-
alkalmatosság, búcsújáró kisszék hozatala ajánlott.)

16.30  A Szent Kereszt felmagasztalása kápolna felszentelése, 
majd Esterházy János végakaratának teljesítése, 
az urna elhelyezése

17.00  A kegyelet virágainak és koszorúinak elhelyezése
- Egyéni tiszteletadás Esterházy János urnája elõtt 

a sziklabarlangban
A kegyeleti megemlékezés során közremûködik a Szombathelyi
Erkel Kórus.

Választható programok a helyszínen az egész nap folyamán:
-  Esterházy János életét bemutató kiállítás megtekintése,
-  Esterházy János keresztútjának végigjárása,
- Bekapcsolódás a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában a

hazáért és Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott imádság
és elmélkedési folyamatba

További információk: www.pazmaneum.com, www.felvidek.ma
Szeretettel  vár mindenkit  a  Szervezõbizottság!

H i t t a n o k t a t á sMeghívó az Esterházy János
kegyeleti megemlékezésre
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Szeptember 2-án egy nagyon jelentõs
eseményen vehettünk részt Budapesten,
ahol a mátyásföldi, elsõ közforgalmi
repülõtér megnyitásának 100 éves évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepségen
emléktáblát lepleztek le a Repülõ emlék-
mûvön Zsélyi Aladárnak. Az emléktábla
felirata: Zsélyi Aladár 1883 - 1914, piló-
ta, repülõgép-tervezõ, a magyar repülés
kiemelkedõ személyisége. A koszorúzási
ünnepségen jelen volt és koszorúztak
Bussa küldöttsége: Bombor Ivett és
Bombor Péter, a Csemadok NTV nevé-
ben jelen volt és koszorút helyezett el
Balogh Gábor. A Magyar Közlekedési és
Közmûvelõdési Alapítvány elnöke,
Gáspár János méltató beszédében kitért
a repülõtér 100 éves évfordulójára is.
Kiemelte, hogy ez a száz éves évforduló
nagyon jelentõs, fontos, hogy egy kicsit
hátranézzünk. A magyar repülésre büsz-
kék lehetünk. Itt 1916-ban egy repülõ-
gépgyár épült, ahol 1918-ig több mint
150 repülõgépet gyártottak a hazának.
Büszkék lehetünk a múltunkra. A ma-
gyarság egyik legfontosabb ereje a
múltjában van. 1920-ban a trianoni
szerzõdés értelmében minden repülést
megtiltottak Magyarország számára.
Minden repüléssel kapcsolatos tárgyat
tönkretettek, a gyárainkat leszerelték és
elvitték. A románok 302 vagon repülõ-
anyagot vittek el az ország különbözõ
helyeirõl. A magyar repülõcsapatokat
majdnem 83 millió korona kár érte.
Mindent újból kellett kezdeni.

Zsélyi Aladárra visszatérve, a Mûsza-
ki Egyetemrõl járt ki rendszeresen
Rákosmezõre, itt volt a magyar repülés
bölcsõje. Ez a repülõtér a mátyásfölditõl
kb. 10 km-re van. Ott repültek az elsõ
magyar pilóták, Zsélyi Aladár volt a fõ-

szervezõ. 1910-ben készítette el repülõ-
gépét, a Zsélyi 1-et. Repülõnapokat
szervezett, õ volt a Magyar Közlekedési
Múzeum elsõ muzeológusa. 1912-ben
kiküldték Franciaországba, hogy tanulja
az ottani repülést. Amikor hazajött, to-
vább folytatta tevékenységét, könyveket
írt. Õ volt az elsõ, aki Magyarországon,
sõt Európában elsõként felvetette az
utasszállító repülõgépek gyártását. Egy
tervet is készített Aerobusz néven, amely-
ben 34 személy fért volna el. Ezenkívül
gázturbinával is foglalkozott, könyvet is
jelentetett meg róla. A külföld is felfi-
gyelt rá, könyvei Németországban is
megjelentek. A Zsélyi 3 repülõgép 1914
tavaszán készült el. Sajnos ezzel a repü-
lõgéppel szenvedett halálos kimenetelû
balesetet a kisrákosi repülõtéren. 1914.
július 1-én hunyt el. 

A száz éves évforduló kapcsán egész
napos programok voltak, többek közt két
könyv bemutatójára is sor került, ame-
lyeket a könyvajánló rovatban majd még
bemutatok. Az egyik könyv Farkas
Bertalanról, az ûrhajósról, Magyarország
hõsérõl szól. A vele való beszélgetés
kapcsán sok mindent megtudhattunk
repülõi, úrhajósi és családi életérõl, ame-
lyekre a könyvben részletesebben kitér.
Mindössze 30 éves volt, amikor 1980.
május 26-án a Szojuz-36 ûrhajón 240 km
magasan megérkezett a világûrbe az elsõ
szovjet-magyar ûrrepülés tagjaként.

A másik bemutatott könyv a 100 éves
a Mátyásföldi Repülõtér. A bemutató
során megtudhattuk, hogy ez a kor a
repülõtér életében rengeteg eseménnyel
járt. Maga a motoros repülés 1910 körül
indult el hazánkban, és pár évre rá
Mátyásföldön is meghonosodott (1917).
A 80 éves pezsgõ repülõélet után csak

repülõmodellek emelkedhetnek a leve-
gõbe. A forgalmi repülõk „átvették a
hatalmat“ a légtérben. A ferihegyi pálya
közelsége a balesetveszély miatt nem
teszi lehetõvé a repülést. Kovács Péter
polgármester köszöntõ beszédében úgy
fogalmazott, hogy a reptér a 100 évével
szinte az egész repülés történetében ott
van. A könyv célja az itteni repülés ered-
ményeinek, emlékeinek megõrzése. Ennyi
érték nem veszhet el az idõ homályában.

A nap folyamán beszélgetés volt még
dr. Szabó József nyugállományú vezér-
õrnaggyal, aki egyetemi tanár is volt,
ûrdinamikát (az ûrben való mozgások el-
mélete és gyakorlata) tanított 23 évig a
Mûszaki Egyetemen, de tanít jelenleg is,
89 évesen az Óbudai Egyetemen. Az
elmúlt 23 évben 5142 hallgatója volt.
1948-tól volt önálló vadászrepülõ, több
mint 2700 órát repült. Elmondta, hogy a
magyar repülõgépgyárban az elsõ világ-
háború alatt mintegy 1600 repülõgépet
gyártottak, ez 40 százalékát tette ki a Mo-
narchiában gyártott repülõgépeknek. A
hadviselõ felek összesen 192 ezer gépet
gyártottak, a 2. világháborúban gyártott
gépek száma azonban már 560 ezer volt.
Elsõként repült Magyarországon a MIG-
21 F-13 típusú szuperszonikus repülõgé-
pen. 1983-tól a katonai repülés vezetõ-
jeként tábornoki rendfokozatban szolgált
öt éven át, ezt követõen ment nyugdíjba.
Az ûrhajózás egy új fejezetet nyitott a
repülés történetében. Jurij Gagarin repülõ
fõhadnagy volt az elsõ ûrhajós, aki 1961.
április 12-én kijutott a világûrbe, és meg-
kerülte a Földet 105 perc alatt. Nagyon
sok érdekességet mesélt, de a cikk terje-
delme nem teszi lehetõvé ennek leírását.
Az alábbiakban szeretném nagyon rövi-
den bemutatni és ajánlani a két könyvet.

A magyar repülés ,  ûrrepülés  története

Czigler Klára: 100 éves a Mátyásföldi Repülõtér

Czigler Klára mér-
nökember, tulajdonkép-
pen a könyv szerkesztõje.
A könyv egy nagyon ér-
tékes, átfogó tanulmány,
amelyben a repülõtér tör-
ténete olyan fejezetek-
be van szedve, amelyek
tényleg meghatározóak,
jól elválaszthatóak egy-
mástól. Néhány tanul-
mánycím a tartalomból:
Repülõtér születik kato-

nai célokra; Polgári repülés 1917-2017; Katonai repülés
1920-1938; Fejezetek a Magyar Királyi Honvéd
Légierõk II. világháború alatti történetébõl; Élet a
II. világháború után; A szovjet légierõ és Mátyásföld
1945-1947, stb. 

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó Simon V. László: Farkas Bertalan - Az ûrhajós

A könyv egy igazi mesébe illõ
történet. Egy kis faluból indult szabolcsi
legényrõl szól, aki nekiugrott a lehetet-
lennek. Elindult, és a világon elsõ ma-
gyarként - és ma is egyetlenként - fel-
jutott a csillagos égbe! Mi a recept?
Kemény munka! Elszántság! Lehetetlent
nem ismerõ küzdeni akarás! 

A könyv ajánlása Böjte Csabától van,
aki szerint a könyvet érdemes hosszan
olvasni, mert Farkas Bertalan dandártá-
bornoknak ûrhajós utazása nem csak
érdekfeszítõ, hanem az egész élete egy
nagy kaland, gyermekeink, fiataljaink

számára kihívás, példakép lehet. A könyvet olvasva megfogal-
mazódik bennünk, hogy nekünk is kell mernünk élõ célokat állítani
magunk elé, olyan terveket kidolgozni, melyért érdemes reggel fel-
kelni, verejtékes munkában elfáradni, ezerszer újrakezdeni, küzdel-
mes munkában az életünket érette odaadni! Ha nem adod fel, akkor
eléred álmodat! Balogh Gábor
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Immár többéves hagyománya van, hogy a Magyar Állami
Operaház a Határtalan Opera elnevezésû rendezvény
keretein belül vendégül látja a Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetségében közösségi tevékenységet vállaló
magyar családokat, szervezeteket. Az idei évben - az
Operaház felújítása miatt - erre az eseményre az Erkel
Színházban került sor. Mint minden évben, az idén is
meghívást kapott a Szlovákiai Magyar Társadalmi és
Közmûvelõdési Szövetség, azaz a Csemadok is.

Simoncsics Sára, a Petõfi Sándor Program ösztöndíjasá-
nak beszámolója:

2017. szeptember 10-én vasárnap az Erkel Színházban
tekinthettük meg a Bánk bán címû operát Vidnyánszky Attila
rendezésében. A szinte telt ház nézõseregét a felvidéki
résztvevõn kívül a Kárpát-medence minden országából
érkezett látogatók alkották. Bánk bán híres Hazám, hazám…
áriája percekig tartó vastapsot kapott.

A Nagykürtösi járásból 45 fõ vehetett részt a budapesti
kiránduláson, ahol az operaprogramon kívül a Vajdahunyad-
várba látogattunk el, valamint leróttuk kegyeletünket
Mikszáth Kálmán sírjánál a Fiumei úti temetõben. 

A délelõtti toronylátogatások (Kaputorony és az
Apostolok tornya) lépcsõi mindenkit próbára tettek, de
cserébe pazar kilátásban volt részünk. A Nemzeti Sírkertben
pedig Felvidék szülöttjén kívül számos, a magyar irodalom
kiemelkedõ egyéniségének sírja elõtt hajtottunk fejet.

Köszönet a tartalmas és élvezetes kirándulásért. Remé-
lem, még sok hasonló élményben lesz részünk.

„ A z  e s t e  m i n d e n
k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a z

O p e r á b a n  v o l t u n k ! “

A SZLOVÁK NEMZETI MÚZEUM 
A SZLOVÁKIAI MAGYAR  KULTÚRA MÚZEUMA

Csesztve Község Önkormányzata és a 
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt a

Madách Imre Irodalmi Napokra

2017. október 6-án 10.30 órára
az alsósztregovai Madách-kastélyba

és 2017. október 7-én 13.00 órára
a csesztvei Mûvelõdési Házba 

Program - Alsósztregova:

10.00 órától a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum 
Arany-busz kiállításának megtekintése  

10.30 A vendégeket köszönti: Jarábik Gabriella, 
a SZNM-SZMKM igazgatója Dušan Mališ, 
Alsósztregova polgármestere  

11.00 Praznovszky Mihály: „Madách arany napjai - 
Madách és Arany irodalmi barátsága“ címû könyvé-
nek bemutatója. A könyvet bemutatja, és az írójával 
beszélget: E. Csorba Csilla, mûvészettörténész.  

12.00 Kávészünet  
12.30 Arany János: A nagyidai cigányok - részlet 

Elõadja: Gál Tamás, színmûvész  
13.20 Faültetés a kastély elõtti parkban Arany János 

születésének 200. évfordulója tiszteletére  
14.00 Koszorúzás Madách Imre s íremlékénél

Emlékbeszédet mond: 
dr. Fûzfa Balázs, irodalomtörténész  
Közremûködnek az Ipolysági Magyar Tanítási 
Nyelvû Gimnázium diákja

Program - Csesztve:

13.00 órától a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum 
Arany-busz kiállításának megtekintése 
a Csesztvei Mûvelõdési Ház elõtt  

13.30 Praznovszky Mihály: „Madách arany napjai - 
Madách és Arany irodalmi barátsága“ címû könyvé-
nek bemutatója. A könyvet bemutatja a szerzõ.  

14.15 Az Arany-kultusz jelenségei 
Elõadó: dr. Fûzfa Balázs, irodalomtörténész   

15.00 Arany János: A fülemile - a dunaszerdahelyi Fókusz 
Gyermekszínpad elõadása 

16.00 Koszorúzás a Madách Imre  Emlékháznál  
Emlékbeszédet mond: 
Liptay Katalin, irodalmi szerkesztõ  
Közremûködik a Somoskõi Harsona Trió
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A depresszió, szorongás és a stressz mind civilizációs
ártalom. A jó iskolai eredmények, a karrier és a családon belüli
helytállás miatti túlzott vállalások, feszített munkatempó, a
folyton megfelelni akarás sokak elvárásának, mind komoly
stresszforrást jelentenek. A stressz pedig alattomos egészség-
romboló. Egyeseknél nyugtalan alvást vagy éppen álmatlansá-
got okoz, másoknál gyakori fejfájást, magas vérnyomást,
szívritmuszavart. Hosszú távon komoly egészségi problémák
léphetnek fel a stressz és a gyakori szorongás miatt.

Szerencsére a természet bõven nyújt gyógynövényt ezekre a
bajokra. Érdemes a természet patikájából választani orvosságot,
és nem szintetikus gyógyszereket szedni idegesség vagy álmat-
lanság ellen. A nyugtató gyógynövények azért is elõnyösebbek,
mert nem lehet hozzászoktatni a szervezetet, sem pedig
túladagolni õket. A gyógyszergyárakban készített nyugtatók
adagját ezzel szemben rendszeresen emelni kell, mert a
szervezet könnyen hozzászokik, és egy idõ után hatástalanná
válnak, az egyéb mellékhatásokról nem is beszélve.

Orbáncfû
Az orbáncfû az idegrendszerre ható gyógynövények közül a

leghatékonyabb. Az idegállomány sérülés okozta zavarainál,
szellemi kimerültség és depresszió ellen legrégebben alkalma-
zott gyógynövény. Az idegrendszerre gyakorolt jótékony hatása
mellett vértisztító, vesemûködést támogató, gyomorégést eny-
hítõ és gyulladáscsökkentõ hatással is bír. Meglepõ, hogy sárga
virágja ellenére piros levet ereszt, ezért az orbáncfûkivonatok
mindig piros színûek.

Gyógyászati célokra levelét és virágját is felhasználják.
Belsõleg fõzete vagy alkoholos kivonata fogyasztható napi
rendszerességgel. Érdemes lefekvés elõtt elkortyolgatni az or-
báncfûteát, mert az idegnyugtató gyógynövényekre jellemzõen,
ez is kissé álmosít. Komoly depresszió esetén, vagy nagyon
stresszes idõszakban napi egy csészével fogyasztható kúrasze-
rûen maximum 6 héten át. Ezután hetente egy-két alkalommal
szabad csak inni. Ha fokozni szeretnénk nyugtató hatását, akkor
mézzel kell ízesíteni.

Macskagyökér
A macskagyökér az álmatlanság nagyra becsült, értékes

gyógyszere. Különösen, ha az álmatlan éjszakákat ideges
kimerültség és szellemi túlterheltség okozza. E növényt hajdan
annyira tisztelték gyógyító erejéért, hogy „áldott fûnek“
nevezték és Szûz Máriának szentelték. A növénygyógyászat úgy
tartja számon a macskagyökeret, mint idegerõsítõ, görcsoldó,
idegcsillapító, nyugtató- és szélhajtó szert.

Csökkenti az ingerelhetõséget, és ezzel együtt visszafogja a
fokozott idegi tevékenységet. Ezért az idegi problémából
fakadó szívritmuszavarokat pozitívan befolyásolni, esetleg
szüntetni képes. Az érzõ- és mozgatóidegek sérülésénél,
bénulásánál, szélütés kezelésénél javallt fõzetének rendszeres
fogyasztása, de használata a rehabilitáció idõszakában is szinte
elengedhetetlen.

Alkalmazási területe kiterjed még a gyomor- és béltraktus
idegi eredetû bántalmaira is. A természetgyógyászok szerint jó
hatással van szervezetre ideges eredetû szív- és érrendszeri
zavarok esetén is.

Golgotavirág
A golgotavirág teája mindenekelõtt gyermekek számára

elismert gyógy- és enyhítõszer, amely ideggyengeség, alvás-
zavar, szorongásos állapot és nyugtalanság esetén ajánlott. Más
nyugtató hatású gyógynövényekkel keverve (citromfû, macska-
gyökér, komló, orbáncfû) a golgotavirág hatásos összetevõje

altató és nyugtató teakeveréknek. A házi patikában a golgota-
virágot természetes eredetû kivonata formájában altatószerként
használják. Az orvostudomány a golgotavirág kivonatát tartal-
mazó készítményeket nyugtalanság, enyhe alvászavar, ideges
eredetû gyomor- és bélbántalmak esetén javasolja. Mellékhatá-
sok mindeddig a golgotavirág-készítmények hosszabb ideig
történõ fogyasztása esetén sem ismertek.

Levendula
Különleges illóolaja az idegrendszerre nézve enyhe nyug-

tató, zsibbasztó, de fiatalító hatású is. Emiatt vizsgára készülés
idején a diákok fejüket gyakran bedörzsölték vele, vagy a
növénybõl koszorút készítettek, és a fejükre tették. Szünteti a
szédülést, szédelgést, ájulási hajlamot, ideggyengeséget. For-
rázata ideges szívdobogást, vérnyomást csökkent, ideg-
gyöngeséget  gyógyít. Szorongásos, pánikra hajlamos állapotok
kezelésére, stressz oldására alkalmas külsõleg olajos masszázs
vagy bedörzsölés formájában, belsõleg pedig teáját fogyasztva.

A migrén eredetû fejfájásra bedörzsölõ szerként alkalmas, a
homlok, halánték, illetve tarkótájon.

Illóolaját párologtatva békés hangulatot teremt az ottho-
nunkban, lefekvés elõtt a hálószobában alkalmazva pedig nyu-
godt álmot és mély alvást biztosít. A levendulás füstölõk
kiválóak jógához vagy meditáláshoz.

Citromfû
Az arab orvosok már a X. században felismerték, hogy a

citromfû a nyugtalanság és az idegesség kezelésében nélkülöz-
hetetlen. A kolostori gyógyászatban már szívpanaszra, heves
szívdobogásra is használták. Régen alkoholos párlatként
fogyasztották - ez volt a híres karmelitavíz, melyet a karmelita
nõvérek 1611-ben találtak fel. Napjainkban is a kolostori gyó-
gyászat közkedvelt szere.

Hatóanyagai - sok egyéb jó tulajdonságuk mellett - ideg- és
szívnyugtató, görcsoldó hatásúak. Gyakran alkalmazzák
fejfájásra bedörzsölõként, álmatlanság és alvászavarok esetén
teaként vagy illóolaját párologtatva. Enyhíti az idegességet, így
idegerõsítõként kiváló gyógynövény. Szerepe van a depresszió
és a szorongás oldásában is.

-ber-

A Kürtösi Magyar Társaskör és klubhelyisége alapkínálata
az egyesületi tagság, a további résztvevõk és érdeklõdõk

számára:
a társaskör színvonal(érték)igényû, a klubhelyiség kulturált
találkozóhely és kisközösségi tér társalgóval (benne teakonyhá-
val), olvasószobával (benne könyvtárral, laptárral), távházi
helyiséggel (benne alapszintû távházi /teleházi/ szolgáltatással), 
meglévõ és ébresztett egyesületi, résztvevõi és érdeklõdõi
igényt kielégítõ kötetlen és alkalmilag kötött programmal.

A klubhelyiség nyitvatartása: 
minden szerdán 17.00 és 21.00 óra között.
Belépés az általában kulcsra zárt épületkapun: egy telefoncsen-
getésre érkezik nyitni a klubvezetõ.
Klubvezetõ: 
Balga László, zsebtávbeszélõszám: 0918 028 981

villámpostacím: ruszkobalga@gmail.com
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Régi nóta, híres nóta

Hogyha fáj a szívünk, elmondjuk tenéked.
Tudjuk, hogy te minden bánatunk megérted.

Megvigasztalsz minket, mikor könnyet ejtünk,
Hegedûd szavától gyógyítod a lelkünk.

De a te nótádat, van-e, aki játssza,
Szomorú szíveknek muzsikus cigánya?

Hogyha majd egy napon elszólít az Isten
Oda, honnan többé visszatérés nincsen.

Hogyha letesszük majd bús keresztjeinket,
Halk muzsikaszóval te búcsúztass minket.

De a te nótádat, van-e, aki játssza,
Szomorú szíveknek muzsikus cigánya?

Szóljon most a nóta, hû cigányunk, néked,
Aki életünket mind végig kísérted.

És, ha szíved fáj is, keresed a kedvünk,
Amit megköszönni sokszor elfelejtünk.
De te mégis játszol, hálát nem is várva,
Szomorú szíveknek muzsikus cigánya.

1.) Bor, bor, bor, nincsen olyan bor, mint a fehérbor.
//: Ettõl az ifjú szerelmes, a kisasszony engedelmes.
Bor, bor, bor, nincsen olyan bor, mint a fehérbor.://

2.) Bor, bor, bor nincsen olyan bor, mint a vörösbor.
//: Erszényünket üresíti, jókedvünket tüzesíti.
Bor, bor, bor, nincsen olyan bor, mint a vörösbor.://

3.) Bor, bor, bor, nincsen olyan bor, mint a magyar bor.
//: Áldja Isten országunkat, tartsa Isten mindnyájunkat!
Bor, bor, bor,nincsen olyan bor, mint a magyar bor.://

G o n d o l a t é b r e s z tő
2014-ben indítottuk el azt a

sorozatot, 
melyben egy-egy 

„gondolatébresztõ“ 
témával 

foglalkozunk. 
Mostani témakörünk:

A jellem mûveltségérõl
Az okosságról és a

bölcsességrõl

Önelégülten és büszkén gondolsz arra, hogy elolvastál és meg-
értettél néhány könyvet, gyarapítottad ismereteid, megtudtál valamit
a természetrõl vagy az emberi szellem tûnõdéseirõl? Úgy érzed,
„mûvelt“ vagy, különb, mint a tudatlanok? Gondolj csak arra,
milyen végtelen tömegû ismeretet zár magába a könyvek
összessége, s egyetlen könyv teljes megértéséhez mit is kellene
ismerni és olvasni még? Gondolj a British Museum könyvtárának
körbefutó vasállványaira, milyen hosszan kellene élned, hogy
valamit is megismerj a gondolkozás anyagából, melyet az ott felhal-
mozott könyvek magukba zárnak! De maradj csak könyves szobád-
ban, s valld meg, mily sokféle könyvet nem olvastál azok közül,
melyek könyvespolcaidon sorakoznak, s még az olvasottak között is
hány akad olyan, melyet teljesen megértettél, s minden figyelemmel
követtél. Nem, a „mûveltség“, mikor farkasszemet néz az emberi
szellem világegyetemével, meddõ és hiú magatartás csak. Inkább
gondolj arra, hogy egyetlen ismeretet megérteni, felfogni, átérezni
már az élet erõfeszítéseinek teljességét követeli. És gondolj arra is,
mennyi mindent írtak, gondoltak elõtted, a gondolatoknak micsoda
óceánjai pihennek a múltban, s miféle zuhanással árad minden új
korban az emberi gondolatok bõsége a jelenségek és tünemények
összegébõl. Erre gondolj, s elszégyelled magad. Agyad mûveltsége
véges és gyermekes. De jellemed és szíved mûveltsége lehet teljes és
emberhez méltó, akkor is, ha szellemi ismereteid korlátozottak.

Az okos emberek mindig fárasztottak, kimerítettek. Társaságuk-
ban úgy éreztem magam, mint valamilyen rosszhiszemû vizsgán.
Örökké figyelnem kellett, mert õk is figyeltek engem, összehúzott
szempillák alól, mint a vadász a vadat, vajon helyesen felelek-e okos
megjegyzéseikre, elég okos vagyok-e ahhoz, hogy õk, az okosak,
szóba álljanak velem? Nem, az okosak mindig fárasztottak. S nem is
tudtam meg tõlük soha, semmi lényegeset. Többnyire csak azt ma-
gyarázták meg, miért nem jó valami: az élet, egy ember mûve, a
tavasz vagy az õsz? De azt, hogy az élet jó is, a halál természetes, az
ember nem egészen reménytelen, nem mondották soha; mert okosak
voltak.

Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszer-
beli és értelmi fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az
elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés. Az okos emberek soha
nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandóan megrészeged-
nek okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak is, s ugyanakkor
többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az okosak
társaságát kerüld, mert felizgatnak és végül megsértenek. A bölcsek
társaságát keresd. Az okosakkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet
hallgatni.

(Márai Sándor: Füves könyv)

Járásunkban az idén 18. alkalommal rendezzük meg a
magyarnóta-énekesek országos versenyét Õszirózsa címmel.
Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta népszerûsítését havila-
punkban is vállaljuk azzal, hogy minden számunkban lekö-
zlünk 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 megtanul-
ni és eldalolni. 

Eldugta a pincekulcsot az asszony,
Hogy az ember egy csepp bort se ihasson.

Ugy eldugta tila, tila, tilárom, 
Hogy az ura, meg a koma, meg a szomszéd, 

meg a sógor 
Éjjel rá ne találjon.

Szép nyugodtan elaludt a menyecske,
Hogy a dolgát ilyen bölcsen megtette.

Nem gondolt rá tila, tila, tilárom,
Hogy nem csak pince, de kocsma is, 

cigánybanda meg hitel is 
Akad még a világon.
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és  
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatta.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának Facebook-profilja: https://www.facebook.com/csemadokNTV/
A Csemadok honlapja: www.csemadok-hu.eu; A Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet honlapja: csemadok.sk/intezet

Közhírré tétetik, hogy IPOLYHÍDVÉGEN
ez év szeptember 30. napján 

IX. SZÜRETI FELVONULÁS 
ÉS MULATSÁG tartatik!

14:00 - ünnepélyes szentmise a helyi 
templomban, melynek keretén belül 
terményáldás

- a szentmise után indulás Alvégrõl a RIMÓCI
REZESBANDA zenei kíséretével végig a falu
utcáin. Az egyes megállóknál környékbeli
hagyományõrzõ csoportok szórakoztatják a
jónépet. A szabadtéri színpadnál PELSO kon-
cert, és hajnalig az INCOGNITO együttes
húzza a talpalávalót.
A nap folyamán SZAKRÁLIS KIÁLLÍTÁS

tekinthetõ meg a kultúrházban.

F E L H Í V Á S

Az eredeti idõpont helyett 2017. 11. 19-én, Csábon kerül sor a Nagykürtö-
si járásban állandó lakhellyel rendelkezõ magyar ajkú fiatalok részére az 

IFJÚ TEHETSÉGEK FESZTIVÁLJA
/ITEFESZT/ címet viselõ járási tehetségkutatóra.

A versenyre mûvészeti iskolák növendékeinek, illetve alap- és közép-
iskolás diákok jelentkezését várjuk egyéni (szóló) produkcióval az alábbi
témakörökben: ének - magyarul elõadott versenyszám (elõny a magyar
szerzõtõl választott dal), zene - hangszerszólista (elõny a magyar szerzõtõl
választott versenyszám), magyar néptánc (szóló vagy páros), vers-, próza-
vagy mesemondás, paródia, bûvészet, zsonglõrködés stb.

Egy-egy versenyzõ több kategóriában is indulhat.
Nevezési határidõ: 2017. november 5.

Jelentkezni a csemadok@gmail.com e-mail címen  vagy a 
0907-856-296-os telefonszámon lehet. 

A versenyzõk teljesítményét szakmai zsûri bírálja el.


