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Kodály Zoltán

A klasszikus választá-
sok alat t  azt  a  döntés-
hozatalt értjük, amikor az
érintett közösség választó-
joggal rendelkezõ tagjai
arról döntenek, hogy kik
töltsék be a hivatalos tiszt-
ségeket. Vannak azonban
más választási lehetõségek
is, például amikor az ember
dönthet a saját, egy kisebb
vagy nagyobb közösség
sorsának alakulásáról ,
igyekszik befolyásolni azt.
Van, amikor ezt egyszerre is megteheti, a demokrácia keretei
között szuverénül megnyilatkozhat, kinyilváníthatja szándékát,
hozzáállását, hozzájárulását a közösségi ügyekhez, az általa
választott vagy támogatott közösség mûködéséhez, fellendü-
léséhez. A döntéshozatal elõtt azonban szükség van egy adag
politikai, társadalmi, erkölcsi, elõrelátói tudás, ismeretek
megszerzésére, hogy jól megfontolt és nem az érdekeim,
érdekeink ellen lévõ döntést hozzam. Mindez felelõsséggel jár.
Nem süppedhetek bele a saját kis énem nyugalmába, anyagi
elõnyeim (ha vannak) öncélú élvezetébe, a külvilág részleges
vagy teljes kirekesztésébe, fõleg ha az nem szolgálja saját
kényelmem, és nem járulok hozzá semmilyen módon, vagy
csak tessék-lássék alapon lakóhelyem, környezetem, egy tár-
sadalmi csoport vagy nemzetség ügyes-bajos dolgaihoz, meg-
maradásához, gyarapodásához. Mindezek megszerzése, kivite-
lezése saját kényelmem egy részének feladásával jár, de cserébe
olyan erkölcsi elégtételt és megnyugvást kaphatok, amit más
nem tud megadni, és pénzért sem megvehetõ. Hosszú és rögös
az út a felemelkedéshez, míg fordítva, az egyéni és a társadalmi
létben elfoglalt „helyünk, helyzetünk“ cselekvõképtelenségéhez
nem sok erõfeszítés kell. Ferenc pápa is megmondta, hogy az
individualizmus a társadalmi szolidaritás hiányához vezet.
Pedig mintegy százéves kisebbségi létünkben számtalan jó
példát lehetne felhozni, ami erõt és megnyugvást adhatna min-
dennapi (pozitív) életvitelünkhöz. De hát az utóbbi 30-40 évben

felnövõ nemzedék nagy ré-
szének az ilyen pozitív példák
ismerete nem nagyon adatott
meg, ha neveltetésébõl, is-
koláiból ez kimaradt. Ez az
idõszak megmutatta, hogy le-
tértünk arról az útról, amelyet
õseink, szüleink követtek,
ezért fogyunk számbelileg,
lélekben, értékeinkben, hagy-
juk el szokásainkat, hagyo-
mányainkat, történelmi isme-
reteinket és tapasztalatainkat,
veszítsük el gyermekeinket,

ezzel együtt jövõnket. Errefelé mutatnak az utóbbi népszám-
lálások adatai is. Önfeladásunk - úgy tûnik - megállíthatatlan,
mert az ehhez való erõnk és akaratunk egyre gyengébb. Cserébe
eddig sem sokat kaptunk, ezután se várjunk többet. 

Ezek a gondolatok a legutóbbi megyei választások ered-
ményei kapcsán törtek nálam újból a felszínre annak ellenére,
hogy a statisztika szerint voltak már rosszabb választások is,
ami a részvételt illeti. De szerintem ilyen gyalázatos (bocsánat
a kifejezésért) eredmény a magyarlakta vidékeken még nem
volt, hogy az érdektelenség az egekbe csapjon. Mondják ugyan
azt is, hogy még sosem volt olyan rossz, hogy rosszabb ne
lehessen. Ezt várjuk, erre hajtunk? Tapasztaltuk már, hogy a
politika mindent meg tud magyarázni, hogy miért van ez így
vagy úgy. Most is mindenki boldog, senki nem vesztett, gyõzött
a demokrácia, minden rendben van. Minden rendben van?
Politikáéknál is? Nem kellene talán többet és jobban fog-
lalkozni az emberekkel is, igényeikkel, elvárásaikkal, és nem
azt hajtogatni, hogy most mire van politikai akarat és lehetõség?
Eddig mire volt? Mik azok a nagy eredmények, amióta a „nyu-
gati demokráciában“ leledzünk? Talán gazdaságilag is közel
engedtek magukhoz?, beleszólási lehetõségeink a nagypolitiká-
ba?, inkább diktátumok!, ami pedig a kisebbségi jogokat illeti,
a Nyugat egyes régióitól ebben is fényévekre vagyunk. 

(Folytatás a 3. oldalon)



2 Kürtös K ö z é l e t 2017. november

Megkérdeztük Balík Lászlót, a Magyar Közösség Pártja
és Lestyánszky Viktor, a MOST-HÍD párt járási elnökét:

Elnök Úr! Hogyan értékeli pártja járási megyei képviselõjelölt-
jeinek szereplését a megyei választásokon?

Balík László, a Magyar Közösség Pártja járási elnöke:
Elõször is szeretném megköszönni a választópolgárok részvételét,

akik november 4-én fontosnak tartották az urnákhoz járulni. Külön
köszönöm azoknak a választópolgároknak a  részvételét és bizalmát,
akik az MKP járási megyei képviselõjelöltjeit támogatták szavaza-
taikkal. Mert ennek köszönhetõen jól szerepeltek képviselõjelöltjeink a
megyei megmérettetésen, hiszen túl azon, hogy Jámbor László szemé-
lyében továbbra is van képviselõnk Besztercebánya megye önkor-
mányzatában, személyemben megszereztük a negyedik helyet is. A
fiatalabb nemzedék képviseletében induló Korcsok Anikó szereplésére
sem lehet panasz, hiszen maga mögött hagyott két MOST-HÍD-jelöltet,
és az MKDSZ képviselõjelöltjét is. Errõl  a helyrõl is gratulálok régi-
új megyei képviselõnknek, és arra kérem, hogy sokrétû önkormányza-
ti tapasztalatait hatékonyabban kamatoztassa elsõsorban járásunk ma-
gyar közössége javára.

Lestyánszky Viktor, a MOST-HÍD párt járási elnöke:

Az én értékelésemben ez a négyévenként ismétlõdõ, megyénket
különösen érintõ társadalmi esemény mérföldkõhöz érkezett. A
régiónk iránt felelõsséget érzõ polgárok igénye arra sarkallta a politikai
pártok és mozgalmak  képviselõit, hogy határozottan foglaljanak állást
és közösen lépjenek fel a megyei választásokon. Az elmúlt négy év
negatív, szélsõséges történései régiónkban katalizátorként hatottak a
választókra, ami végül is pozitiv társadalmi folyamatot eredményezett.
Nem azt mondom, hogy erre feltétlenül szükség van, de a történelem
már sokszor igazolta hogy elkerülhetetlen a fejlõdés folyamán. A tár-
sadalomfejlõdés egy bizonyos fajta hullámzó, folyamatosan emelkedõ
szinuszgörbe mentén halad. A mostani  megyei választások eredménye
ennek a következménye, ahol is sikerült mobilizálódni minden humán
értéket tisztelõ politikai pártnak. Ennek köszönhetõen volt magasabb a
választópolgárok részvétele a választásokon, és szerintem reálisabbak
az eredmények is. Ezt igazolják a HÍD párt által elért eredmnyek is,
mind a megyei képviselõjelölteket illetõen mind a megyeelnök szemé-
lyét illetõen. E téren be is következett a változás, amit, azt gondolom,
sokan vártak. Sajnos tükrözõdik az is, hogy vannak választók, akik
még mindig nagyon elégedetlenek, és õk a szélsõséget támogatták vok-
saikkal. Ezt a szélsõséges irányt sikerült, remélem, hosszú távon hát-
térbe szorítani. Mindent egybevéve, egy jó irányú elmozdulás történt
jelentõs társadalmi támogatottsággal.

Végezetül: köszönetem fejezem ki azoknak a választópolgároknak,
akik a MOST-HÍD járási megyei képviselõjelöltjeit támogatták
szavazataikkal. Bodzsár Gyula
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Szlovákiában az idei megyei választásokon
1 348 114 állampolgár vett részt, ami százalékban
kifejezve 29,96 százalékos részvételi arányt jelent.
Míg 2005-ben a választók 18,02 százaléka, addig
2013-ban a választók 20,11 százaléka járult az
urnákhoz. A legaktívabbbnak Besztercebánya megye
lakosai bizonyultak. Itt az állampolgárok 40,29 száza-
léka voksolt.

Most pedig lássuk szûkebb pátriánk választási
eredményeit. A Nagykürtösi járás 85 szavazókörében
36 475 választópolgárt tartottak nyilván, de mind-
össze csak 11 626 tartotta fontosnak a választásokon
való részvételt, ami 34,04 százalékos részvételi arányt
jelent /2013-ban csak 17,5  százalékos volt/, és ez
jóval meghaladja az országos átlagot. Mi több, a déli
járásokban alig maradtunk le a legmagasabb részvételi
arányt elérõ Rimaszombati járás /34,09 százalék/
mögött.

Járásunkban a választásra jogosultak a megye-
elnökjelölteken kívül 23 járási megyei képviselõjelölt-
re adhatták le voksukat. A magyar választópolgárok
feltételezhetõen elsõsorban az MKP, a Most-Híd és az
MKDSZ jelöltjeit favorizálták, ami tükrözõdik a job-
bára magyarok által lakott települések választási ered-
ményeiben is, ahol egyébként meglehetõsen hullámzó
volt a részvételi arány. Az 50 százalékot csak Óvárban
/55,08/ és Terbegecen /54,09/ haladta meg, 40-50 szá-
zalék között mozgott Kõkesziben /48,77/, Galábocson
/45,05/, Ipolykérben /44,41/, Ipolybalogon /41,67/ és
Szelényben /40,00/. A többi településen 30-40 száza-
lék között ingadozott, kivéve Csábot /29,42/, Harasztit
/29,08/, Dacsókeszit /28,57/, Ipolynagyfalut /28,41/,
Bátorfalut /27,78/, Csalárt /27,41/, Sirakot /24,73/,
Bussát /23,58/ és Ipolyszécsénykét /21,50/. Húsz
százalék alatt maradt a részvételi arány Szlovák-
gyarmaton /19,74/ és Rárósmulyadon /11,54/.

Járásunkban érdekesen alakultak a megyeelnök-
jelöltekre leadott szavazatok. A magyarok lakta falvak
több mint a felében Marián Kotleba végzett az elsõ
helyen, végeredményben azonban Ján Lunter függet-
len megyeelnökjelölt került ki gyõztesen nemcsak a
járásunkban, hanem, mint már ismeretes, Beszterce-
bánya megyében is.

Nem született meglepetés a járás megyei kép-
viselõjelöltjeinek versengésében. Mondhatni, maradt
minden a régiben, hiszen Mirko Trojèák /SMER-SD/
4 474 szavazattal az elsõ helyen, Ondrej Kollár
/SMER-SD/ 2 495-tel a második, Jámbor László
/MKP/ 2 172-vel  a harmadik, bejutó helyen végzett.
A vonal alatt, sportnyelven szólva pontszerzõ, vagyis
negyedik helyen végzett Balík László /MKP/, ötödi-
ken Michal Györgyík /Kotleba-Mi Szlovákiánk Nép-
párt/, hatodikon Erika Kušická /MOST-HÍD/.

A járásban a SMER SD mögött a Magyar Közös-
ség Pártja képviselõjelöltjei szerepeltek legeredmé-
nyesebben, utánuk pedig a független képviselõjelöltek.

B.Gy.
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Elsõ kézbõl értesülhettek a Nagykürtösi járás nyomasztó
gondjairól a térségünkbe látogató népes kormányküldöttség
tagjai. Október 27-én Csicsai Gábor mezõgazdasági állam-
titkár, Peter Krajòák oktatási államtitkár, Ravasz Ábel roma
közösséggel foglalkozó kormánybiztos, Ivan Švejna szociális
ügyi államtitkár és Peter Antal parlamenti képviselõ voltak a
küldöttség tagjai, akik közül Peter Krajòák a lukanényei alap-

iskolába, és a Kékkõi Összevont Szakközépiskolába látogatott
el. Ravasz Ábel a nagycsalomjai bentlakásos alapiskola égetõ
gondjaira keresett megoldást az intézmény meglátogatása
kapcsán. A nagykürtösi Rabaka idõsek napközi otthonában az
alkalmazottakkal és a nyugdíjasokkal találkozott a nyugdíj-
reform szakértõjeként is ismert Ivan Švejna. 

A járás intézményeiben tett körútjukon a küldöttség több
tagja - Ravasz Ábel, Csicsai Gábor és Peter Antal - a járási
munkaügyi hivatal nagytermében találkoztak, és folytattak
hasznos eszmecserét térségünk polgármesereivel. Itt Erika
Kušická, a munkaügyi hivatal igazgatója, Lestyánszky Viktor
/Ipolyhídvég polgármestere/ és Vízi József /Óvár polgár-
mestere/ köszöntöte a fórum vendégeit és résztvevõit.

/A Pokrok nyomán, rövidítve/
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A találkozó résztvevõi a munkahivatalban. 
Balról Csicsai Gábor, Ravasz Ábel, Peter Antal 

Peter Krajòák a lukanényei alapiskolában

Ivan Švejna a Rabaka idõsek napközi otthonában

Mi még mindig a nyelvtörvénynél és a nyelvrendõrség-
nél tartunk. Persze képviseletet csak akkor lehet felvállalni,
ha van erre (erõs) igény vagy kényszerítés a politikum felé.
De a mi hozzáállásunkkal? Csak az eddigi trendet erõsítjük,
nem tudjuk meghatározni magunkat, enélkül pedig veszett
fejsze nyele vagyunk. Ellenkezõleg, elvárásaink volnának,
igényeink is méltányosak, csak éppen nincs erõnk, akaratunk
ezt kinyilvánítani, a világ tudtára adni. Erkölcsös-e ado-
mányokat, segítséget elfogadni, és nem adni érte cserébe
semmit? Talán még köszönetet sem! A sok mellébeszélés és
magyarázkodás helyett inkább azon legyünk, hogy nyerjük
vissza magatartásunkat, emberi méltóságunkat, hogy kife-
jezhessük mindenkor bátran és nem meghunyászkodva
akaratunkat, elvárásainkat és igényeinket a másokkal szem-
ben való tiszteletadás és méltányosság jegyében.

A fentiek igazolásaképpen talán még egyszer nézzünk
pár statisztikai kimutatást azok kedvéért, akiknek esetleg
nem volt módjuk részletesebben áttekinteni az utóbbi
választási eredményeket. Az országos részvételi arány
29,95%, legmagasabb Besztercebánya megyében volt,
40,3%, Nagykürtösi járás 34,04%, talán a szavazókat Marian
Kotleba személye inspirálta. A részvételi kimutatások szerint
a legalacsonyabb részvétel a magyarok lakta járásokban volt,
ezekbõl is a lista végén kullog három választókörzet,
Komárom, Dunaszerdahely és Párkány, ahol tömbben él a
magyarság. Még az Új Szó is foglalkozott azzal a furcsa
helyzettel, amely a nagykürtösi körzet több magyar falvában
fordult elõ („Kotlebás“ magyar falvak), ahol Kotleba végzett
az elsõ helyen, így Inám, Kõkeszi, Kelenye, Kóvár, Apát-
újfalu, Tótgyarmat, Nagyzellõ, Zsély, Lukanénye, Rárós-
mulyad, Dacsókeszi, Szécsénykovácsi, Szelény, Sirak,
Terbegec, Ipolyharaszti. Kíváncsi lennék rá, hogy a
Kotlebára szavazók ugyan mit várnának el egy szélsõjobbol-
dali vezértõl?

A választások azt is megmutatták, hogy a választók
kegye inkább a függetlenek felé hajlott, ami szerintem szin-
tén megkérdõjelezhetõ. Miért? Egy politikailag is felelõs
testületben a pártonkívüliség nem nagy elõny, mert mindig a
„közelebb az ing, mint a kabát“ elv érvényesül, ami a poli-
tikusok szempontjából érthetõ is. A többségüknek nem szim-
patizáns elemeknek vagy pártonkívülieknek nem sok babér
jut, láttuk ezt némileg Kotleba ellehetetlenítésében is az
elmúlt választási idõszak alatt. Besztercebánya megyében
a független képviselõk száma 22, a SMER-SD 15,
SMK-MKP 5, KDH 4, SNS 1, MOST-HÍD 1, ¼SNS 1,
összesen 49 képviselõ. A függetlenek önmagukban kisebb-
ségben vannak, ugyanúgy a kormánypártok képviselõi is,
nem beszélve a maradék képviselõrõl. Most már lehet talál-
gatni, hogy ki kivel fog szövetkezni a többség, a hatalom
megszerzésért. Megjegyzendõ, hogy a magyar képviselõk
száma újból kevesebb lett, „hála“ szavazókedvünknek
és politikai elõrelátásunknak.

Mindezek után szerény véleményem az, hogy ki kellene
végre tárni ajtót, ablakot, alaposan kiszellõztetni, megtaní-
tani és megtanulni, hogy nekünk mi a jó. Tanulni, okulni
sohasem késõ. Cikkem tartalmát és hangnemét segítõ
szándékkal írtam, és magamat sem vonom ki a fentiek alól.
Befejezésül egy ma már nem éppen népszerû politikus
szlogenjét idézném: „húzzunk bele!“

Balogh Gábor

(Folytatás az 1. oldalról)

VV ÁÁ LL AA SS ZZ TT OO TT TT UU NN KK ??



4 Kürtös 2017. novemberK ö z é l e t

A 20. század egyik legnagyobb ese-
ménye a száz évvel ezelõtti oroszországi
októberi forradalom volt, a nagy októberi
szocialista forradalom, ahogyan mi annak
idején tanultuk, amely megváltoztatta a
világtörténelem menetét. A történészek
között máig vita tárgyát képezi, hogy
miért következett be a forradalom 1917
Oroszországában. Elkerülhetetlen volt az,
vagy csupán a véletlen mûve? A szám-
talan szemlélet közül a legtöbben arra
hajlanak, hogy az elhúzódó „nagy
háború“ következményeként. Ez szerint a
forradalom kitörésében döntõ szerepet
játszott az orosz társadalom relatív sze-
génysége, szociális megosztottsága, az
egyes társadalmi csoportok közötti súlyos
jövedelmi és vagyoni egyenlõtlenség.
Mindez pedig azért alakulhatott ki, mert
az orosz társadalom nagy részét, mintegy
négyötödét kitevõ parasztoknak nem volt
elég földjük. Pedig lehetett volna, mert
szántóföld a hatalmas birodalomban
akadt bõven, de a parcellák nagy része a
még mindig rendkívül befolyásos föld-
birtokosok tulajdonában volt. Hiába a
kezdeményezés a 20. század elején a
parasztok nagyobb parcellákhoz való jut-
tatására, II. Miklós cár ezt elutasította.
Ennek következményei lettek az 1905-
1907-ben kitörõ parasztlázadások. De
majd csak az elsõ világháború kiváltotta
nehézségek teremtenek olyan helyzetet,
hogy elégedetlenségük gyõztes forrada-
lommá alakulhasson át.

Már a Napóleon elleni háború idején
kiderült, hogy az Orosz Birodalom képte-
len hosszú idõn át háborúzni, mert annak
pénzügyi terheit tartósan nem tudja elvi-
selni, a gazdaság képtelen a hadsereget
megfelelõ minõségû és mennyiségû had-
felszereléssel ellátni. Ilyen körülmények
között a háború folytatása nemcsak teljes
katonai vereséggel fenyegetett, de azzal
is, hogy a Monarchia, tekintélyét vesztve,
megroppan, és az ország súlyos politikai
válságba kerül. Ráadásul ehhez az önma-
gában is felettébb nyugtalanító fejle-
ményhez még egy komoly probléma tár-
sult, a gyorsan kibontakozó pénzügyi
krízis.

A hosszan elhúzódó elsõ világháború
megoldhatatlan feladatok elé állította
Oroszországot. Ebben a háborúban is
elsõként a fegyver- és lõszerhiány jelent-
kezett. Másodikként pedig az állam
gyors eladósodása. Ez egyenes következ-
ménye volt az orosz társadalom általános
szegénységének. A népesség 80 százalé-
kát kitevõ parasztság egész egyszerûen

nem volt abban a helyzetben, hogy hadi-
adót tudott volna fizetni. És rövid idõn
belül feltûnt a harmadik probléma is,
a katonák megbízhatóságának ügye. A
legsúlyosabb problémát a kenyérellátás
jelentette. A városok békeidõben meg-
szokott ellátási igényeit ekkorra már csak
20-30 százalékban sikerült fedezni. Az
egyre általánosabbá váló éhezés mind
gyakrabban váltott ki  kisebb-nagyobb lá-
zadásokat. A tüntetõk feloszlatására fel-
szólító parancsnak még a rendfenntartó
erõk sem mindig engedelmeskedtek.
Megjelent a hadsereg megbízhatatlansá-
gának szindrómája. Az elsõ világháború
idején 100 elesett orosz katonára 300
hadifogságot választó esett. Ez a mutató a
német, a brit és francia hadsereg esetében
20-26 között mozgott. Jelentõsen meg-
ugrott a dezertálók száma is. Egyes szá-
mítások szerint a hadsereget engedély
nélkül elhagyók száma 1917 elejére már
elérte a másfél milliót.

A februári forradalom spontán módon
és váratlanul tört ki, amelynek kibontako-
zásában fontos szerep jutott a kenyér-
hiány miatt felháborodott, utcára vonuló
nõknek. Ez utóbbi körülmény a tüntetõk
feloszlatására kivezényelt, a hatalom
iránt egyre kevésbé lojális katonák hely-
zetét erkölcsileg végképp ellehetetle-
nítette. Ebben a helyzetben egyre többen
váltak engedetlenné, és álltak át a tün-
tetõk oldalára. A cárizmus egyre inkább
védtelen maradt, és pár nap alatt össze-
omlott. Az új hatalom elsõ birtokosai
szerették volna elkerülni a forradalmat,
kormányt alakítottak, és megpróbálták
Oroszországot kivezetni a válságból. Az
Ideiglenes Kormány liberális szellemû
törvényei és rendeletei a polgári beren-
dezkedés felé megtett komoly lépések
voltak. A februári forradalom által felsza-
badított indulatoknak és követeléseknek
lehetetlen volt gátat vetni. Ebben a
helyzetben elvileg két lehetõség állt az
Ideiglenes Kormány elõtt. Vagy erõsza-
kot alkalmaz, vagy elfogadja és teljesíti a
békét és földet követelõ tömegek kö-
vetelését. Az elõbbihez erõre lett volna
szükség, de ilyen nem volt neki. Az utób-
bihoz viszont elég lett volna a pontos
helyzetfelismerés, ám ez láthatóan hiány-
zott belõle. Lenin áprilisban, az emigrá-
cióból visszatérve kiadta a különbözõ
szocialista pártokat politikailag egyesítõ,
ugyanakkor a polgári pártokról azokat
leválasztó jelszót: „Minden hatalmat a
szovjeteknek!“ Lenin szerint az új hata-
lomnak haladéktalanul békét kell kötnie,

gyors és átfogó földreformot kell végre-
hajtania, és az üzemekben be kell vezet-
nie a munkásellenõrzést. A mérsékelt
szocialista pártok vezetõi azonban nem
fogadták el Lenin javaslatát. Azt túl koc-
kázatosnak találták. Lenin viszont pont
fordítva gondolta. Szerinte az együtt-
mûködés csak kerékkötõje az érdemi vál-
tozásoknak. A polgári pártokkal szakítani
kell, és végre komolyan kell venni a
„tömegek“ követeléseit.  Õ - ellentétben
sokakkal - nem félt tõlük. Mások azon-
ban annál inkább. Gorkij például egyene-
sen úgy fogalmazott, hogy a forradalmi
káosz körülményei végre megmutatták a
nép igazi énjét, „lelkületének teljes - a
durva sötétség, a visszataszító rabság és a
vadállati kegyetlenség évszázadai alatt
kinevelõdött - gazdagságát“. Lenin azon-
ban nem törõdött ezzel, helyette arra fi-
gyelt, hogy mit követelnek a „tömegek“.
Ilyen körülmények között csak egy dol-
got lehet tenni: a párt programját hozzá
kell igazítani a „tömegek“ elvárásaihoz.
Ezzel azonban még a bolsevik párton
belül sem értett egyet mindenki. Meg kel-
lett gyõznie vezetõtársait arról, hogy ha-
ladéktalanul hozzá kell fogni a hatalom
erõszakos megszerzésének elõkészítésé-
hez. Ha nincs Lenin, nincs október. Lenin
fordította meg a helyzetet október 24-
ének (az új naptár szerint november 6-
ának) éjszakáján - amikor - illegalitásból
elõjõve, inkognitóban elment a bolse-
vikok központjába, a petrográdi Szmolnij
Intézetbe, és defenzívából offenzívába
billentette a fõvárosban a forradalmi
erõket. Lenin nem akarta megosztani a
hatalmat a többi szocialistával, inkább a
népbiztosok, bolsevikok vezette tanácsán
keresztül uralkodott, és nem a szovje-
teken keresztül. Megalapította a Csekát, a
politikai rendõrséget, és letartóztatta a ri-
vális szocialistákat. Amikor a bolsevikok
nem nyerték meg a novemberi választá-
sokat, rövid úton feloszlatta a parlamen-
tet.

A szocialista pártok közötti nagyobb
kompromisszumkészség alighanem meg-
kímélhette volna az országot a véres pol-
gárháborútól, merthogy az igazán kiter-
jedtté épp a szocialista irányzatok közötti
éles konfliktus miatt vált. Ha pedig el-
maradt volna a hosszú és véres polgár-
háború, valószínûleg az ország jövõje is
másképp alakul. 

A HISTORY nyomán összeállította:
Balogh Gábor
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A múltból Sósár-fürdõ néven ismert, különleges
klímájú, ligetes, értékes ásványvízforrásokkal büszkél-
kedõ hely az Ipoly és a Kürtös-patak között található.
Valahol lent a mélyben, ahonnan a szénsavas ásványvizek
fakadnak, a salgótarjáni barnaszénmedence széle húzódik.
Egykoron a széles környéken ismert és kedvelt szerény kis
fürdõ az idõk folyamán az emberi butaság és rosszaság
következtében tönkrement, és bozóttal benõtt szeméttelep-
pé változott, ahová a felelõtlen és érzéketlen emberek a
háztartási, ipari és építési hulladékot hordták ki. Ma
a Sósár néven ismert kéthektárnyi terület a kft-ként
mûködõ Zólyomi Autóbusz-közlekedési Vállalat tulaj-
donában van - olvasható egyebek mellett a Sósár - volt és
lesz alkalmi kiadványban, amely a zsélyi Sósári Források
Polgári Társulás szerkesztésében látott napvilágot. 

A Sósár gazdag múltját és ígéretes jelenét bemutató
brosúrát mindazok kézbe vehették, akik megjelentek 2017.
október 12-én a polgári társulás és az MKP Zsélyi Helyi
Szervezete kezdeményezésére tartott lakossági fórumon,
amelyre meghívást kapott Miklós László környezet-
védelmi szakember, az MKP egykori környezetvédelmi
minisztere. 

A zsélyiek részérõl szerény érdeklõdéssel kísért össze-
jövetelen Èerník Erzsébet, a szóban forgó polgári társulás
elnöke ismertette a jelenlevõkkel a 2014 tavaszán 10 tag-
gal megalakult szervezet eddigi dicséretes tevékenységét
és kézzel fogható eredményeit. Mint bevezetõjében el-
mondta, Sósár, a régi kedves kirándulóhely sorsa bár
évekig bántotta õket, de évekig nem sokat tettek érte.
Mindaddig, amíg Kuris Pál neki nem fogott az ott
kialakuló gyalázatos szeméttelep felszámolásához.
Szerény, céltudatos tevékenysége másokat is buzdított, és
az elsõ közös környezetszépítési munkában 31 lelkes
ember vett részt. Azóta társadalmi munkában, idõt, fárad-
ságot nem kímélve bozótot irtottak, kaszáltak, parkot ter-
veztek, virágot ültettek, villanyt vezettek, s egyszer csak
megnyílt a régi Sósár kies ligete, ahol ma már szép kör-
nyezetben, kellemesen lehet pihenni, kikapcsolódni.
A terület tulajdonosával öt évre szóló bérleti szerzõdést
kötöttek.

A fórum kezdete elõtt Miklós László a polgári társulás
legaktívabb tagjaival terepszemlét tartott a helyszínen, és
kellemes benyomásairól és használható javaslatairól rész-
letesen beszámolt az összejövetelen, ahol kérdésekre is
készségesen válaszolt. Mint mondta, Sósár kis lépésekkel
még élhetõbbé tehetõ, és ebben, valamint mindenben,
amiben csak tud, segítségére lesz a Sósári Források Polgári
Társulásnak.

-bgy-
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Október 21-én rendezte meg a CSEMADOK a Bíborpiros
szép rózsa nevet viselõ népzenei verseny országos elõdöntõjét
Pereden. Járásunkat egyedül mi, az ipolynagyfalusi IPOLY
éneklõcsoport képviseltük. A fellépést próbák sokasága elõzte
meg. Csapatunk közben két új taggal bõvült, valamint egy
citerással. Õ csoportunk egyetlen férfi tagja, Konc József. 

Eljött a várva várt nap. Reggel kilenckor indultunk Ipolynagy-
faluról, és fél tizenkettõre értünk Peredre. Mi érkeztünk elsõként.
Szívélyesen fogadtak az otthoniak. Elfoglaltuk a számunkra
kijelölt öltözõhelyet, és már mentünk is a színpadra. Elénekeltük a
versenyprogramunkat, instrukciókat kaptunk a fellépéssel kapcso-
latban, és már jött is a többi csoport próbálni. Összesen 430 ver-
senyzõ volt, köztük szólisták, csoportok, zenekarok, népzenészek,
gyerekek és felnõttek egyaránt. A nagy létszám ellenére nem volt
senkiben bizonytalanság, mert mindenkire odafigyeltek a peredi
szervezõk. Ezután felvettük a népviseleti ruhánkat, majd indultunk
a megnyitóra. Csodálatos érzés volt részese lenni ennek a tömeg-
nek, melynek szinte minden tagját a népzene szeretete vezetett ide.
Az éneklõcsoportok kategóriájában 27 csoport versenyzett. Mi a
nyolcadikként léptünk fel, a mûsor elsõ felében. Persze izgultunk
mindnyájan. Ami nagyon jólesõ érzés volt, hogy mindenki meg-
csodálta a népviseleti ruháinkat. A fellépés után megnyugodtunk,
mivel úgy éreztük, hogy megtettünk minden tõlünk telhetõt a siker
érdekében. Beültünk a nézõtérre, és figyeltük a többi csoport
mûsorszámait, és persze tapssal biztattuk õket. A verseny hat
órakor ért véget. A zsûri ekkor elvonult döntést hozni. Mi ezt az
idõt falunézésre használtuk ki, és beültünk a helyi cukrászdába egy
finom sütire és kávéra. Az eredményhirdetés pontosan kezdõdött.
Izgatottan ültünk a nézõtéren. Megható volt az összes szereplõ
közös éneklése, ami az ismert A csitári hegyek alatt címû népdal
volt. A zsûri elnöknõjének általános értékelésében megdicsérte
csoportunkat a szép palóc kiejtéséért. Azután szólították a csopor-
tok vezetõit. Az oklevelek kiosztása után következett a tovább-
jutók ismertetése. Csoportunk nagy tapssal fogadta a hírt, hogy
továbbjutottunk az országos döntõbe. Kimondhatatlanul boldogok
voltunk. Közös énekléssel zárult az értékelés. Ezután összecso-
magoltunk, és kilenc órakor elindultunk Peredrõl, vidám búcsút
véve ismerõsöktõl, ismeretlenektõl. Az autóbuszban vezetõnõnk
elmondta a zsûri véleményét a csoportunkról. Elégedettek voltak
teljesítményünkkel, és csak dicséretet kaptunk. Örömünkben a két
és fél órás utat végigénekeltük. 

Csak aki részt vesz ilyen rendezvényen, az tudja, hogy milyen
felemelõ érzés egy közösséghez tartozni, ahol mindenki elõtt egy
cél lebeg - a legjobb teljesítményt kihozni magunkból, és ezzel
hozzájárulni nemzeti kultúránk kincseinek megõrzéséhez. A végsõ
nagy megmérettetés, az országos döntõ november 25-én lesz
Dunaszerdahelyen.

Bodonyi Ilona    

B í b o r p i r o s  s z é p  r ó z s a
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Idősek találkozója Ipolyszécsénykén

Ipolyszécsényke Község Önkormányzata 5. alkalommal
hívta meg október 15-ére a település „szépkorú“ lakóit az
Idõsek napja rendezvényre, melyet a Besztercebányai Me-
gyei Önkormányzat (BBSK) támogatott. A megyei önkor-
mányzat képviselõje, Györgyík Michal is megtisztelte jelen-

létével az egybegyûlteket. A
polgármester köszöntõjét kö-
vetõen egy csokor virággal
köszöntötték fel a kerek évfor-

dulót ünneplõ lakosokat. A kultúrmûsort a Rózsaszirom
énekcsoport nyitotta meg, majd az óvodások elõadása
követte. A hangulatot fokozta a helyi tánccsoport produkciója,
amely nagyon tetszett a közönségnek. A mûsor színvonalát
Pohly Boglárka operetténekes „Szóljon hát a magyar nóta“

címû mûsora emelte még. A vacsora közben, mint minden eddi-
gi alkalommal, a Kanta fivérek biztosították a zenei aláfestést.
A résztvevõk mosollyal az arcukon és jó hangulatban távoztak
a nap végén. Re-
méljük, tovább-
ra is nagy érdek-
lõdés lesz, ha nem
még nagyobb.

A szervezõk
ezúton is  kö-
szönik az ön-
kéntesek segít-
ségét, mellyel
hozzájárultak a rendezvény elõkészítéséhez, sikeréhez, illetve a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatását és
képviseletét az eseményen. 

DJ

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.“

2017. október 22-én a ter-
begeci kultúrházban jöttek
össze a falu lakosai, hogy
kifejezzék hálájukat, tiszte-
letüket, megbecsülésüket és
szeretetüket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után köztük töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket.

A mûsort polgármesterünk, Krnáè Marek nyitotta meg, majd
színpadra léptek falunk apró növendékei is különféle érdekes és
szórakoztató mûsorszámmal. Mint már nem elõször, a terbege-
ci Asszonykórus most is magasra tette a mércét. Két program-
mal is készültek a kedves közönségnek, az elsõben nótákat hall-
gathattunk meg tõlük, a másodikban egy vicces-zenés számmal
készültek, hogy felvidítsák közönségünket azon a borongós õszi
délutánon. Mindezek mellett megtisztelt minket jelenlétével

tes tvé r te lepü lésünk ,
Mátramindszent néhány
képviselõje, köztük a
mátramindszenti Rozma-
ring Asszonykórus, vala-
mint  Benes I ldikó és
Põthe István komáromi
színmûvészek is, akiknek
zenés produkcióját min-
denki nagy szeretettel fo-
gadta. 

Az Idõsek napja az
idõs emberekrõl, az õ
tiszteletükrõl szól. Tisz-
teletünk magában foglal-

ja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kife-
jezését, hogy társadalmunknak õk is hasznos tagjai, és mind-
annyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre,
amivel csakis õk rendelkeznek és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 

E gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak nagyon
jó egészséget, hosszú boldog életet. Kívánom, hogy érezzék
környezetük figyelmét, családjuk szeretetét. 

Gemerné Paulenda Éva

S z é p k o r ú a k  t a l á l k o z ó j a  T e r b e g e c e n
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2017. október 29-én (vasárnap) 16:00-kor az idõsek
napja alkalmából a Csemadok Ipolybalogi Alapszervezete
és Ipolybalog Község Önkormányzata ünnepséget rende-
zett Ipolybalogon. Az alapiskola folyosója megtelt ünne-
pelni vágyó idõsekkel.

Lenicky Anett köszöntõ beszéde után megkezdõdött az idõsek megünneplése.
A programok között látható volt a helyi óvodások kedves kis mûsora, hallható az

ipolynyéki Karnevál két tehetséges énekese: Bogi Bianka és Lenicky Erik modern
slágerei, illetve a Lukanényei Citerazenekar nótacsokrai.

Köszöntõ verset mondott
Pásztor Lili és Lenicky Erik,
majd az idén kerek születés-
napot ünnepelteket /70-75-80-
85-90/ külön köszöntötték és
megajándékozták.

Az ünnepségre ellátogatott
Galèík Anita, a Nagykürtösi
Önkéntes Tûzoltószervezet el-
nöke, aki emléklappal és egy
kis ajándékkal kedveskedett négy ipolybalogi volt önkéntes tûzoltónak.

Az egybegyûltek a vacsora elõtt közösen imádkoztak, az asztali áldás után pedig
közösen elfogyasztották a finom ételt. A vacsora alatt Demeter Zsuzsa énekes szóra-
koztatta a szépkorúakat.

Lenicky Anett 

Idősek napja

A nyájak, pásztorok, mezõgazdá-
szok védõszentjének ünnepe október
20-án van. Jeles napja ez falunknak,
mert az õsrégi hagyomány szerint
évente körmenettel megyünk ki a
Vendelkéhez. Énekkel, imával, kö-
szönettel vagy kéréssel, ájtatosan és
örömmel. Kimegyünk, hogy élmény-
ben legyen részünk, lelkileg felvidul-
junk, de talán azért is, hogy elõdeink
ünnepét, a hagyományt megtartsuk.
Nagy gondunk, hogy vajon jó idõ
lesz-e vasárnap, vagy esni fog az esõ,
de azért mindentõl függetlenül a falu
készül az ünnepre. A kápolna gondo-
san le van takarítva, a vakolat meg van
javítva, és ki is van festve. A fû le van
nyírva, a környék rendbe van téve, és
gondos emberek már elõre jelezték,
hogy a virágdíszítésrõl már gondos-
kodtak. 

Most már talán nem is annyira baj,
ha véletlenül megjönne az esõ, mert
egy esernyõs menetnek is megvan a
varázsa, és az, ami fontos, az megvan.
A zsélyiek a nemes cél érdekében
összefogtak, együttmûködve tettek a
közösség javára. Magánszemélyek, a
községi hivatal munkatársai, szlová-
kok és magyarok egyformán, s ebben
az is jó, hogy nem kellett senkit sem
külön hívogatni vagy külön megkérni. 

Tudom, hogy a becsületes, önzet-
lenül elvégzett munkából eredõ jó
érzés fontosabb, mint a hálálkodás, de
a közösség érdekében elvégzett mun-
káért kijár a köszönet. Köszönöm a
zsélyieknek, hogy mindnyájunk szá-
mára szebbé, magasztosabbá tették a
Szent Vendel-ünnepet. 

Bõhm András 

Szent Vendel−nap

előtt Zsélyben

Kürtös 72017. november
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November 17-én fontos rendezvé-
nyek helyszíne volt Terbegec. Ezen a
napon, 1989-ben a nemzetközi diáknap
alkalmából hivatalosan engedélyezett
prágai diáktüntetés a kommunista rend-
szer elleni megmozdulássá alakult át. A
tüntetõkkel szembeni brutális rendõri fel-
lépés országos mé-
retû tiltakozási hul-
lámot vált ki. Ez a
nap volt a bárso-
nyos forradalom
elindítója és 2001
óta ez a nap hivata-
los ünnep - a sza-
badságért és a de-
mokráciáért vívott
harc napja.

A Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya erre a napra szervezte meg
Terbegecre azt az eseménysorozatot,
amely méltó az ünnephez, másrészt
fontos kulturális szervezeteink számára is
évi tevékenységünk megtervezéséhez és
megvalósításához. 

A délután elsõ programja a területi
választmány õszi ülése volt, amelyen
áttekintettük a tavaszi ülés (május) óta
eltelt idõszak eseményeit, eredményeit, a
területi választmány évi programjának
teljesítését, és jóváhagyták a jövõ évi
programtervezet harmonogramját. Szó
volt a Csemadok alapszervezeteinek
belsõ életérõl és a szervezeti élet javításá-
nak lehetõségeirõl, amelyeket az elfoga-
dott határozati javaslat is tartalmaz.

A területi választmány ülése után, de
ennek szerves részeként, a magyar szór-
vány napja alkalmából vendégünk Kiss
Beáta volt, a Csemadok szórványokért
felelõs elnökségi tagja. Elõadásában
kitért az eddig megtett lépésekre, melyek
annak tudatában lettek meglépve, hogy
az eredmények csak hosszú, szisztemati-
kus munkával teremthetõk meg, ez egy
élethosszig tartó folyamat, melyben egy-
egy személy, család megnyerése a közös-
ség számára nagy érték. Felvázolta azon
feladatokat, melyek segítségével és a
helyi körülmények figyelembevételével

lehetséges lesz valamilyen eredményt
elérni. Íme: 

Járási/regionális (TV) / helyi
cselekvési program kidolgozása -
Közösségépítõk/szórványgondozók
képzése - elkötelezett emberek; Területi
szórványvezetõk - felelõs ember meg-
nevezése; Helyi közösségteremtõ erõ/sze-
mély megtalálása; Helyi értelmiség meg-
szólítása; Közösséggel való folytonos
munka/életben tartás; Tömb és szórvány
kölcsönös kulturális kapcsolata

Anyanyelvû kultúra terjesztése -
Tömbvidék csoportjainak szórványjárása
- folklór, amatõr színház; Színházi
elõadások - pályázatok, színházi elõadá-
sok meghívása; Jelentõs közéleti szemé-
lyiségek körútjai - beszélgetések, pozitív
tapasztalatok, sikerek; Jelentõség szemé-
lyiségek és a szülõföld/mai közösségek -
együttmûködés, mecenatúra

Anyanyelvhasználat népszerûsítése
- A magyar nyelv visszahozatala a hét-
köznapi köztudatba - rendszeres kapcso-
lattartás; magyar vállalkozókkal, teme-
lõkkel, gyártókkal (feliratok, használati
utasítások stb.); Populáris rendezvények,
ifjúsági anyanyelvi táborok - vidéki

környezet; Együttmûködési kapcsolatok
hasonló intézményekkel - kisiskola/nagy
iskola, Csemadok-szervezetek, polgári
társulások - különbözõ településeken, ré-
giókban; „kulturális iskolabusz“ - egy-
más rendezvényeinek látogatása, illetve
buszokkal; utaztat-
ni a kultúra után az
érdeklõdõket; „re-
gionális kulturális
kerekasztal“ - ki-
s ebb  r ég iókban
egyeztetések az
együttmûködésrõl;
Hé tvég i  i sko l a i
a n y a n y e l v i

elõkészítõ - vasárnapi iskola (vannak
pályázati lehetõségek); Diákcsere - szór-
vány és tömb iskolái, szervezetei - egy-
más kölcsönös megismerése; A magyar
nyelv ünnepe, díj

Közmûvelõdési tevékenység - Nem-
zeti ünnepek stb., mûsoros esték, szín-

darabok, farsang
stb.; Hagyomány-
ápoló rendezvé-
nyek; Gyermekkor,
kicsik -  Ringató
programok

Tudatosítás -
Mecénások fellelé-
se; Szórványnapok;
Média - helyi, re-
gionális sajtó, FB;

Kulturális intézmények, elõadások rend-
szeres jelenléte

A napi program a Kodály Zoltán
„200“ emlékkiállítás megnyitójával,
majd végül az ezt követõ emlékesttel

zárult, melyen felléptek: a terbegeci
éneklõcsoport, az Ipolybalogi Mûvészeti
Alapiskola tanárai és diákjai, Csábi
Szeder Kórus és az aranysávos Amico-
rum Vegyeskar Tesmagról.

Köszönjük minden szereplõ és részt-
vevõ hozzájárulását ezen programok
megvalósításához, mindenekelõtt a ter-
begeci önkormányzatnak és a helyi akti-
vistáknak az önzetlen segítséget és támo-
gatást.

Balogh Gábor

K u l t ú r aK u l t ú r a

Terbegec -  fontos
rendezvényeink

helyszíne
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Az Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált immár 19. alkalommal rendez-
ték meg Szepsiben és Buzitán. A három-
napos rendezvényen a nagyérdemû látha-
tott-hallhatott 6 versenyelõadást és 4 ven-
dégelõadást. Átadásra került az Egressy
Béni Fesztivál-díj, amelyet a magyar kul-
túrát éltetõ többéves munkásságáért Boda
Ferencnek ítélték oda.

Színpadra lépett 3 diákmûhely:
Apropó Kisszínpad (Fülek), Femini TRI
(Szepsi), valamint a Novus Ortus Diák-
színpad (Dunaszerdahely). 

Bemutatkozott a Nánai Színjátszó
Csoport, a Füleki Zsákszínház és a Bod-
rogközi Színjátszók is. Hagyományõrzõk
is képviseltették magukat a Csécsi Ének-
lõ- és Hagyományõrzõ Csoport asszonyai
személyében.

Minden elõadás igen magas színvo-
nalat képviselt, nem irigyeltem a három-
tagú zsûrit, Regõs Jánosnak, Havasi
Józsefnek és Körömi Gábornak igen
nehéz dolga lehetett. A közönségbõl
pedig mindenki megtalálhatta a kedvére
való produkciót, könnyedebb és komo-
lyabb témájú darabokat dolgoztak fel a
rendezõk, a szervezõk tapasztalatát dicsé-
ri, hogy rendkívül jó ritmusban váltották
egymást a darabok, egy-egy elgondolkod-
tatóbb, nehezebb darab után könnyebb,
humorosabb elõadás következett. 

Külön kiemelném a csécsi asszonyo-
kat, akik igen természetesen, jó ízzel és
vaskos humorral sirattak el egy férjet.

Számomra meglepõ módon a dunaszer-
dahelyi diákszínpad gyermektragédiát
állított színpadra. Kamaszproblémákról
beszéltek kamaszok. A tinédzserkori

problémák - nem kívánt terhesség, csalá-
don belüli erõszak, iskolai és közösségi
problémák - a fiatalok elõadásában még
hangosabban, erõsebben kéri: sokkal töb-
bet foglalkozzunk velük! A csapat felnõt-
teket megszégyenítõ összeszedettséggel
és profizmussal állt színpadra. Nekem
titkos favoritommá váltak.

A nézõk között a péntek délelõtti ven-
dégelõadásokon több mint 100 gyermek
foglalt helyet, Badin Ádám és Gabriella
Meseszínháza életre szóló élményt nyúj-
tott számukra, hiszen az interaktív elõ-
adás szereplõi a közönség soraiból kerül-
tek ki. A gyerekek mesét varázsoltak,
sárkányokkal harcoltak, táncoltak, és
jókedvûen biztatták egymást vagy épp a
színpadon lévõ társukat. Igen jó kezde-
ményezésnek tartom az ifjúsági matinét,
hiszen ez a korosztály biztosítja a színját-
szós utánpótlást, válik majd nézõvé vagy
színésszé. A fesztivál zárónapja egy-
beesett a magyar nyelv napjával, így
méltóképpen emlékezhettünk meg édes-
ékes anyanyelvünkrõl.

A fesztivál eredményei:
A fesztivál fõdíja: Apropó Kisszín-

pad (Fülek)
A fesztivál nívódíja: Novus Ortus

(Dunaszerdahely), Bodrogközi Színját-
szók (Királyhelmec)

A legjobb rendezés díja: Mázik
István (Zsákszínház, Fülek)

A legjobb férfi alakítás díja: Lackó
Péter (Bodrogközi Színjátszók, Király-
helmec)

A legjobb nõi alakítás díja: Rigó
Katalin (Bodrogközi Színjátszók, Király-

helmec)
A zsûri különdíja az élõ hagyo-

mány-ápolásáért: Csécsi Éneklõ- és
Hagyo-mányõrzõ Csoport 

A legígéretesebb tehetség díja: Szabó
Emma (Novus Ortus, Dunaszerdahely)

A Lakoma szerkesztõségének díja:
Bodrogközi Színjátszók (Királyhelmec)

A Csemadok Kassa-környéki Területi
Választmányának díja az újszerû színházi
hangütésért: Nánai Színjátszó Csoport

Szepsi város polgármesterének díja a
Vénasszony szerepének megformálá-
sáért: Földi András és Kalocsai Ádám
(Apropó Kisszínpad, Fülek)

Szepsi város polgármesterének díja:
Nánai Színjátszó Csoport

Buzita község polgármesterének díja
a színészi alakításért: Gulyás László
(Zsákszínpad, Fülek)

A Csemadok Szepsi Alapszervezeté-
nek díja a különösen jó színészvezetésért:
Illésné Popália Irén (Bodrogközi Színját-
szók, Királyhelmec)

A Csemadok Buzitai Alapszervezeté-
nek díja: Csécsi Éneklõ- és Hagyomány-
õrzõ Csoport

A Csemadok Füleki Alapszerveze-
tének díja Petronella nõvér szerepéért:
Illés Csenge (Bodrogközi Színjátszók,
Királyhelmec)

A Szepsi Városi Mûvelõdési Központ
díja a korosztályi problémák feldolgo-
zásáért: Novus Ortus (Dunaszerdahely)

Simoncsics Sára

E M L É K E Z T Ü N K

Október 30-án gyertyagyújtás a
Kubányi család sírjainál az
alsóesztergályi temetõben.
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A festõmûvésszel  még a nyár
folyamán találkoztam Rozsnyón, ekkor
ismertem meg, és a vele való beszél-
getések folyamán tudtam meg, hogy
Ipolynyéken, a templom belsõ felújí-
tásán is dolgozik. Ekkor határoztam el,
hogy itt majd alkotás közben is felkere-
sem õt. Így kerül sor erre a bemutat-
kozásra, amely egy hazai, nagy tudású,
sokoldalú, már eddig is gazdag életutat
maga mögött tudható személyiségrõl
szól.

Szabó Ottó festõmûvész szabad
alkotótevékenységgel, szakrális és
monumentális festészettel, szobrászattal,
interiér- és exteriértervezéssel, klasszikus
és számítógépes grafikával, könyvil-
lusztrációkkal, tipográfiával és nyomdai
elõkészítéssel, mûvészeti és kulturális
szervezõmunkával, valamint tehetség-
gondozással foglalkozik.

1965-ben született Rozsnyón, jelenleg
Bódvavendégiben él családjával. 1983-
ban érettségizett Szepsiben, 1988-1994
között a Pozsonyi Képzõmûvészeti Aka-
démia szabad grafika szakán tanult, ahol
magister artis titulussal végzett. 

2003-ban a Budapesti Ünnepi Könyv-
hétre jelent meg STÁCIÓK címû könyve,
amelyhez az elõszót a magyar kép-
zõmûvészeti élet kiemelkedõ alakja,
Jankovics Marcell írta. 

Könyvillusztrációval is foglalkozik,
rajzai és képei gyakran jelennek meg a
hazai sajtóban. 2004 õszén a Szlovákiai
Magyar Képzõmûvészek Társaságának
nívódíjában részesült. 2010-ben szerve-
zõtevékenységéért Pro Cultura Hungarica
díjat kapott. 2012-ben megalapította a
Nemzetközi Rovás Alkotóközösséget.
2014-ben kimagasló mûvészi tevékeny-
ségéért megkapta a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét. Jelenleg a Kassai Ipar-
mûvészeti Középiskolában tanít és a
Rovás Szabadakadémia mûvészeti veze-
tõje. Az általa vezetett Rovás 2015-ben
Magyar Termék Nagydíjban részesült. 

- Hogyan került kapcsolatba Ipoly-
nyékkel, ki kérte fel a templom belsejének
festésére? 

- Az ipolynyéki templom kifestésére a
helyi plébániahivatal megbízásából Papp
Zsolt építész kért fel, akivel már koráb-
ban is több közös projektünk volt.

- Ha kérhetek egy rövid leírást,
jellemzést a képekrõl, mondanivalójuk-
ról? Milyen technológiával festette õket? 

- A szentély szekkójának techno-
lógiáját közösen egy magyarországi bará-
tommal fejlesztettük ki, iSecco-nak ne-
veztem el. Az ipolynyéki templombelsõ
tervezésénél mennyezetfreskót szerettek
volna, de hiányoztak az anyagiak arra,
hogy megfizessék az igazi technikát. A
szentélyben kb. 130, a hajóban további
250 m2 felületrõl van szó, amelyet
megfesteni idõigényes és nagyon nehéz
munka, annál is inkább, mivel meny-
nyezetrõl van szó. A mennyezetfreskók
esetében a minket megelõzõ évszázadok-
ban, sõt a kezdetektõl az volt a technoló-
giai alapállás, hogy egy az egyben, papír-
ra elkészítették a teljes kompozíciót,
amelyet szétvagdaltak 1 m2-es darabokra,
a papír hátulját bedörzsölték szénporral,
majd a falra ragasztva (vagy a segédek
által megtartva) az ecset szárával átnyom-
ták, sokszor belekarcolták a vakolatba a
rajzot. Tiepolo ritka szövésû vászonra
megfestette az egészet temperával, majd
a vásznat felragasztották, felkasírozták a
mennyezetre vagy a falakra. Végül bele-
festette a befejezõ részleteket, és a kom-
pozíció lenyûgözött mindenkit. Nem is
lehet egyenesen a falra festeni (hogy
majdcsak kialakul belõle valami), az a
technológia meggyalázása lenne. Nagyon
fontos a mûvészi ihletettség, de legalább
annyira fontos a szaktudás is, valamint az
új technológiák és technikai vívmányok
alkalmazására való nyitottság. Minden
korban a legfejlettebb technológiát alkal-
mazták, folytonos volt a fejlõdés, miért
kellene a mában 700- vagy 1000-éves
technológiához ragaszkodni?

Áttanulmányoztam a gipszkarton
készítésének technológiáját, ebbõl kiin-
dulva és a számítógépes ismereteimre
alapozva fejlesztettem ki az iSecco tech-
nológiát. Ennek lényege, hogy a nagy fel-
bontású, digitális festményként készített,
a kép középsõ tónusaiban egy speciális,
gézszerû, hártyavékony anyagra nyomta-
tott alapot felkasírozzuk a falra, majd
miután az egybeolvadt a gipszvakolattal,
teljes egészében, akrilfestékkel átfestjük.
Az akvarell kivételével az összes festé-
szeti technika a sötét színekbõl a világos
felé haladva építi ki a kép fény-árnyék
hatásait, legvégére hagyva a legsötétebb
foltokat és a maximális fényt. Ez az egész
így is hatalmas munka, rengeteg vázlat-
rajz és vázlatfestmény készül, majd

beszkennelve vagy átfotózva következik
a digitális feldolgozása a képnek, majd a
további hozzáfestésre és a belerajzolásra,
törlésre, színkorrekcióra immár a számí-
tógépben kerül sor. Csaknem egyéves
elõkészítési munka után kezdhettünk
hozzá a technikai kivitelezéshez, majd
kb. fél év manuális festés következett
úgy, ahogyan az a nagykönyvben meg
van írva: kb. 10 m magasban, állványról,
gyakran egy pódiumon hanyatt fekve.
Viszont a proporciókkal, rövidülésekkel
és az arckifejezésekkel már nem kellett
törõdni. Mondjuk, ezzel Michelangeló-
nak sem, õ és a segédei a szó szoros értel-
mében átkopírozták az elõzõleg a földön
gondosan elkészített rajzokat a falra. Az
eredeti technológia estén 1 nap/m2-ben
kellett számolni (nem azért, mert csak
egy négyzetméter készült el egy nap, de
így jött ki a hozzávetõleges idõkalkulá-
ció). Ez napjainkra idõben a felére csök-
ken, árban pedig az 1/8-ra jön ki.

A kupolába Szent István királyunk
életérõl szóló hatalmas kompozíciót
alkottam, amelynek központi motívuma
István megkoronázása, körülötte pedig
egyfajta szürreális elmélkedést látni a
magyar egzisztenciáról. Vérzivataros
korokról, húsba égõ sorskérdésekrõl. 

A hajó mennyezetszekkója Mária
megdicsõülését és mennybemenetelét
mutatja, teli van expresszív imával, kö-
nyörgéssel, sóhajjal, félelemmel és biza-
kodással. Ha egy-egy hosszabb szent-
misén elkalandozik a tekintet, rengeteg új
dolgot lehet felfedezni benne, még év-
tizedek múltán is.

Olyan kortárs alkotást igyekeztem
készíteni, amely abszolút mai, amely
eddigi mûvészetem csúcsteljesítménye.
Benne van minden tudásom, minden
élményem, minden kérdésem és minden
válaszom mások kérdéseire.

- Milyen munkákon dolgozik jelenleg,
illetve legközelebbi tervei?

- Jelenleg a csíkszentkirályi templom
16 képbõl álló Keresztútját festem,
valamint a füleki várkapu tervein dolgo-
zom

- Köszönöm a beszélgetést, és további
sok sikert kívánok a Kürtös szerkesztõ-
sége nevében.

Balogh Gábor

Bemutatjuk 
Szabó Ottó festõmûvészt
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Egyes gondolkodók
szerint véleményt formálni
az extrémizmusról már
magában egyfajta kiállás a
szélsõséges nézetek kinyil-
vánítása, ill. megvallása
mellett. A média gyakran
szélsõségesnek titulál egy-
egy politikai pártot, radi-
kalizálódott csoportot vagy
akár egy-egy véleményt is,

mely nem felel meg az elvárásoknak. Komoly meg-
bélyegzés ez! Gyakran bennünket, keresztényeket is
szeretnek ezzel a jelzõvel titulálni. De ki is valójában
az extrémista? Úgy érzem, az extrémizmus lénye-
gérõl beszélni kell.

Az Egyesült Királyságban a Com Res által
szervezett felmérés során a megkérdezettek harma-
da a keresztény eszményt, a vallási szabályokat és
szimbólumokat, sõt, Jézus Krisztus személyét is
erõsen szélsõségesnek titulálta. Ugyanezen felmérés
beszámol arról is, hogy a megkérdezettek 13 száza-
léka extrémistának tartja a dalai lámát, 20 száza-
lékuk pedig ugyanezt vallotta Mahatma Gandhiról.
Mi több, a megkérdezettek 40 százaléka azon a véle-
ményen volt, hogy hirdetni a házasság csupán férfi
és nõ közötti lehetõségét szintén extrémizmus.
Megdöbbentõ! Ami, ill. aki eddig szilárd támpont
volt generációk számára, az most hirtelen szélsõ-
ségnek számít.

Hogy is van ez? Szélsõségesnek számít az, ami
eddig normális volt? Nemde az a szélsõséges, aki az
„európai normát“ igyekszik kisiklasztani, meg-
gyengíteni? El kell ismernünk, hogy körülvesz ben-
nünket egyfajta destruktív szélsõségesség, amelytõl
félnünk kell, ugyanis nem csupán a házasság
intézményét támadja, nem csupán a józan ész által
diktált egészséges európai értékrendet, hanem elsõ-
sorban magát az embert, a személyiséget. Ez az igazi
extrémizmus! Mely jogot ad az orvostudománynak
az etikai határok nélküli kísérletekre, melyek során
ártatlan életek esnek áldozatul a halál kultúrájának.
Az a valódi szélsõségesség, mely állítja, hogy a meg
nem született gyermek csupán az ember által létre-
hozott feltételek mértékében kaphat esélyt a meg-
születésre, és tanítja, hogy az idõs és beteg ember
eltávolítása a társadalomból megengedett. Az efféle
gondolkodás súlyos veszélyt jelent az európai
értékrendre. 

Mikor Franciaországban problémát jelent Szent
II. János Pál pápa köztéri szobrának keresztje, mikor
Párizsban köztéri betlehemeket gyaláznak meg
különbözõ aktivisták (és még folytathatnám), vilá-
gosan kell látnunk, hogy a minket szélsõségesnek
tartó agresszorok tetteikkel bizonyítják, ki a valódi
extrémista. Elképzelhetõ, hogy a krisztusi tanítás,
mely 2000 éven át formálta Európát, és 1000 éven át
volt megtartó erõ magyar nemzetünk számára,
az „ellen-extrémizmus“ célkeresztjébe kerülhet.
Tegyünk ellene!

Balga Zoltán

E x t r é m i z m u s

Csáky Pál, európai parlamenti képviselõ úr kezdeményezésének
köszönhetõen Ipolykeszin 2017. november 5-én megemlékezõ szent-
mise részesei lehetettünk.

A szentmise fõ celebránsa Beer Miklós váci megyéspüspök volt.
A püspök atyát, vendég lelkiatyákat, vendégeket, falubelieket

Kosík Szilvia polgármester asszony üdvözölte, aki köszöntõjében
elmondta, hogy a szentmisét egy hitét, magyarságát meg nem tagadó,
az életét ezért áldozatul adó kántortanítóért, Bokor Ferencért ajánljuk
fel, aki 1952-ben mártírhalált szenvedett a diktatúra börtönében. 

A szentmise végén Csáky Pál megható szavai, gondolatai magával
ragadták a megjelenteket.

Ezt követõen a kis
templomunk falán el-
helyezett emléktábla
leleplezésére került sor
Csáky Pál képviselõ úr
és a polgármester asz-
szony által, majd Beer
Miklós püspök atya
megszentelte a Bokor
Ferenc életének, szen-
vedésének állíttatott
emléktáblát.

Celeng József táro-
gatón elõadott, ma-
gyarságról szóló dalai
tették meghittebbé,
felemelõbbé e vasár-
nap délutánt.

Csáky Pál európai parlamenti képviselõnek köszönhetõen az est
folyamán kultúrházunkban került bemutatásra a Virágesõ címû szín-

darab, amelyrõl mindenki felejthetetlen élményekkel térhetett haza.
Ünnepségünk falunkban szerény vacsorával ért véget.

PSz

M E G E M L É K E Z É S
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T. Kiss Tamás-Tibori Tímea: 

CIVIL KURÁZSI

A modern tár-
sadalmakban a
társadalmi válto-
zások egyik alap-
vetõ problémája
az önszervezõdõ
civil közösségek,
autonóm közössé-
gi kezdeményezé-
sek korlátozottsá-
ga, ami nemcsak
az életminõséget,
hanem a politikai

kultúrát és a társadalmi magatartást is jelentõsen
befolyásolta és befolyásolja napjainkban is. Ezért
is különösen fontos ez a mû, amelyben a közös-
ségszervezés egyik fontos színterének, intézmé-
nyének, a népfõiskolai mozgalomnak, pontosabban
annak mûködését szervezõ Magyar Népfõiskolai
Társaságnak a rendszerváltástól napjainkig terjedõ
története van feldolgozva elemzések, dokumen-
tumok és interjúk segítségével, ki és visszatekintve
a társadalmi és történelmi elõzményekre.

„Nemcsak gazdasági, de társadalmi életünk is
súlyos hiánybetegségekben szenved. Közülük
egyet emelek itt most ki: a közösséget, az életképes
emberi közösségek krónikus hiányát. E hiányt ma
Magyarországon milliók sínylik, de kárát látja tár-
sadalmunk fejlõdésfolyamata is. Mert tapaszta-
latok szerint embernek s társadalomnak egyaránt
szüksége van közösségekre. Az embernek, mert a
közösség biztonságot nyújthat neki, tartalmat, célt
adhat életének, nagyobb hatékonyságot szándékai-
nak, a gazdagabb kibontakozás lehetõségét szemé-
lyiségének. A társadalomnak, mint egésznek, mert
közösségek gazdag hálózata nélkül atomizálódik,
egyedeire esik szét, tehetetlen tömeggé formálódik,
képtelen az egyéni érdekek sokféleségét társa-
dalmilag hatékony csoportérdekké felerõsíteni,
egymással szembesíteni s ezzel önmaga belsõ ön-
mozgását, fejlõdését biztosítani.“ (Hankiss Elemér,
filozófus) 

Ezt az idézetet olvasva is már ráismerhetünk a
hazai civil társdalom hiányosságaira, amely több
próbálkozáson átesve mind a mai napig a benne
olvasottakat nem tudja megvalósítani. Minél
többen fogják ezen folyamatokat felismerni, annál
hatékonyabb és erõsebb lesz a civil társadalom
öszefogása. Ez hatványozottabban érvényes ma-
gyar közösségünkre, mert érdekkifejezõ készsé-
günk majdnem a nullával egyenlõ.

Ajánlom figyelmébe ezt a könyvet szervezõk-
nek és egyéneknek egyaránt, akiket érdekel a
közösségek, közösségünk problémája. 

Balogh Gábor

„Száll az ének szájról szájra…“

„A magyar népdal szép. Szép nekünk, magyaroknak. Szép másoknak
is, vagy azért, mert kuriózum, az övéktõl eltérõ, vagy mert olyan zenei
jegyeket hordoz, melyeket valahonnan már ismernek. Alapvetõen azon-
ban nekünk szól. A mi belsõ húrjainkat pendíti meg“

/dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató/

November harmadik hetében ünnepeljük a magyar népdalt és nép-
költészetet. E két dolog szorosan kapcsolódik egymáshoz, hisz a 18.
századig egyiket sem írták le, hiszen mûvelésük mindennapos tevé-
kenységnek számított, nemzedékeken át élõszóban adták át egymásnak
az emberek. 

A népdal õsi forma, még a népzenét is megelõzi korban. Gondolatok,
érzelmek kifejezésére alkalmas, hiszen minden hangulatra, eseményre,
érzésre találunk egy népdalt, legyen szó szerelemrõl, bánatról, jókedvrõl
vagy egy kisgyermek felvidításáról. Szerzõik ismeretlenek, bár a tudo-
mány elismeri népdalnak azokat a dalokat is, melyeknek ugyan van
ismert szerzõjük, de a nép saját szöveget kreált hozzá, vagy úgy fogadja
magáénak, hogy saját dallamvariációt talál ki hozzá.

A népdalnak mágikus képességeket is tulajdonítottak, gondoljunk
csak esõt, napos idõt vagy terménybõséget kérõ dalokra. Ma ezeket a
dalokat többen gyerekdalokként ismerjük, valójában ezek még a népdal-
nál is õsibb formulák. A legrégebbi népdalaink még az õshazából szár-
mazó siratóénekek, két-háromezer évesek.

A népdalok gyûjtése és lejegyzése a 19. században indult el, Erdélyi
János az, aki elkezdte a népköltészeti alkotásokat összegyûjteni. Mun-
kássága nyomán indult el az a tudományos feltárás, melynek nyomán
Kodály Zoltán és Bartók Béla is dolgozott. Elsõsorban az õ nevükhöz
köthetõ a népdalok eredetének felkutatása.

Hála nekik, ma már több mint 200 ezer magyar népdalt gyûjtött össze
a Magyar Zenetudományi Intézet, ennek a fele már megjelent nyomtatás-
ban.

A mai kor emberének számos forrása van, ha népdalt akar tanulni, a
rengeteg kiadvány, tanfolyam, tábor mellett nyilvánosak a Magyar
Zenetudományi Intézet digitális felvételei és a Folkrádió, mely a nap 24
órájában csak népzenét sugároz az interneten.

A népköltészetrõl már a középkori magyar irodalom is tudott, hiszen
a kereszténység elterjedésével a pogány mítoszok, õsi mágikus
emlékeket vissza kellett szorítani, így vált a néphagyomány részévé.
Mivel ezeket sem jegyezték le, egymás közt, szájról szájra õrizték, tar-
tották életben, adták egymásnak tovább. A népmesékben lévõ szim-
bólumrendszer, a kifejezésrendszer mind a megõrzött, õsi emlékekbõl
táplálkozik és minden mesélõ hozzátett a maga életébõl, érzelmi vilá-
gából. Ezért ismerünk annyi egyforma, de mégis különbözõ népmesét.

A XIX. század irodalmi életének alakjai - többek közt Kriza János,
Erdélyi János, Petõfi Sándor, Vörösmarty Mihály - ismerték fel a nép-
költészet értékeit, és merítettek belõle saját írásaikhoz. A mûveikben a
népi nyelvi-képi világ, a népköltészet hagyományos motívumkincse
már-már egyenrangúvá vált a mûköltészet elemeivel.

Arany János a népköltészet elemeit felhasználva írta meg Rege a cso-
daszarvasról címû költeményét, mely epizód Buda halálában található: 

Száll a madár, ágrul ágra, / Száll az ének, szájrul szájra;
Fû kizöldül ó sírhanton, / Bajnok ébred hõsi lanton.
Ilyen értékek mellett a mindennapos éneklés pozitív hatásairól szá-

mos tudományos elképzelés született már. A népdalok éneklésének, a
mesék elmondásának közösségépítõ szerepe pedig kétségbevonhatatlan,
történelmünk, irodalmi értékeink megõrzésének egy szép módja. Ha
tehetjük, énekeljünk el mindennap egy népdalt, van mibõl válogatni.

Simoncsics Sára
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Magyar nyelvterületen az egyik legis-
mertebb név Kodály Zoltáné. Halálának
50., születésének 135. évfordulója alkal-
mából a 2017-es év Kodály-emlékév.

A zenetudós, népzenekutató, akadé-
mikus, pedagógus 1882. december 16-án
született Kecskeméten.

Saját bevallása szerint, mivel pár
hónapos korában elköltöztek innen, nem
tekintheti magát Kecskemét fiának.

Meghatározó volt számára szüleinek
zeneszeretete, édesanyja zongorázott és
énekelt, édesapja hegedûn játszott.

Gyermekkorát Galántán töltötte, ké-
sõbbi munkásságára nagy hatást tett az
ottani cigánybanda. Híres, Galántai tán-
cok címû mûvének partitúrájában is meg-
említi õket.

A nagyszombati érseki fõgimnázium-
ban töltött évei alatt tanult meg hegedül-
ni és csellózni, fedezte fel magának a
zongorajátékot, valamint elmélyedt az
egyházzenében is. 

Egyetemi éveit Budapesten töltötte,
magyar-német szakon kezdett tanulni, de
emellett beiratkozott az Országos Magyar
Királyi Zeneakadémiára, zeneszerzõ tan-
szakra. Diplomája megszerzése után ön-
kéntes segítõként maradt ott. Doktori
disszertációját a magyar népdal strófa-
szerkezetérõl írta. Ekkor döntött úgy,
hogy falura megy népdalokat gyûjteni.
Lakója volt az Eötvös Kollégiumnak is,
ahol már írásos emlék is tanúsítja, hogy a
házi színdarabokhoz nemcsak kíséretet
szerzett, de az elõadáson a „zenét fütyülte
Kodály úr“. Párizsban, Bécsben, Berlin-
ben is folytatott tanulmányokat.

A Zeneakadémián zeneszerzést, ké-
sõbb népzenét oktatott, igen fontosnak
tartotta a muzsikusok képzését.

1910-ben adta elsõ szerzõi estjét,
amelyen hangszeres kompozíciókat hall-
hatott a nagyérdemû. Még abban az év-
ben feleségül vette Schlesinger Emmát.
Emma asszony 48 éven át nemcsak az
életben volt társa Kodálynak, hanem a
munkában is, hiszen számos vokális
darabját fordította németre.

Bartók Bélával legendás a barátsága.
Nemcsak együtt muzsikálnak, kölcsönö-

sen inspirálják egymást, de közremûköd-
nek egymás bemutatóin, zenemûveket
ajánlanak egymásnak. Együtt járják
Erdélyt népdalgyûjtõ útjukon.

Kamaradarabokat, zongoramûveket,
zongora- és zenekar-kíséretes mûveket írt.
Klasszikus magyar költõk verseit zené-
sítette meg - Berzsenyi Dániel: A közelítõ
tél címû versét például, de Csokonai,
Balassi, Arany mellett a kortárs irodalom
is érdekelte, Ady verseire is komponált
zenét.

1923-ban Pest, Buda és Óbuda egye-
sítésének 50. évfordulójára alkotta meg a
Psalmus Hungaricust, mely darabbal az
ország zeneszerzõjévé vált. Az 55. bibliai
zsoltár szövegét felhasználó mûvet maga
Kodály vezényelte a bemutatón.  A mûvet
Európa-szerte játszották, lemezfelvétel is
készült róla. A korabeli kritikák Dantéhoz
hasonlítják, paradicsomi magasságokat
és pokoli mélységeket emlegetnek a
mûvel kapcsolatban.

A népzene és az ahhoz kapcsolódó
tudományos munkássága megkerülhetet-
len. Vidékek, tájak, falvak kincsei vesz-
tek volna el, ha Kodály nem keresi fel.
Híresek az erdélyi, felvidéki gyûjtései,
kedveltebb vidékeire vissza-visszatért,
fáradhatatlanul harcolt a megmaradásért,
megõrzésért. Útjai során 235 településrõl
5100 népdalt gyûjtött, nemcsak magyar
nyelvût, hanem román, szlovák és cigány
népdalokat is. Gyûjtéseit felhasználva
szimfonikus mûveket alkotott, a Fölszál-
lott a páva címû népdalt számos mûben
feldolgozta, a tudományos munkásságát
gyarapította a más nyelvû népek dallam-
kincseinek párhuzamba állításával. A
népzenét felhasználva komponálta dal-
játékait, a Székely fonót (olyannyira
aktuális, hogy ebben és az elõzõ évadban
is a Magyar Állami Operaház repertoár-
ján szerepelt) és a Háry Jánost, mely
Moszkvától Milánóig meghódította a
színpadokat.

Az egyházzenei mûveiben is használt
fel népzenei elemeket, kórusmûveiben
megjelenik a falusi betlehemes dallam-
világa, de több zsoltárt dolgozott fel kó-
rusmûnek.

Tanulmányait, könyveit máig hasz-
náljuk, kiindulási pontjául szolgál szá-
mos mai kutatásnak, hatására újabb és
újabb munkák születnek, töretlenül foly-
tatódik az általa megkezdett út. Nincs ma
Magyarországon olyan gyermek, aki nem
az általa szerkesztett és megalapozott
ének-zenei oktatásban vett volna részt
valamilyen formában.  

A zenei nevelésben nem ismert tréfát.
Már kisgyermekkortól ajánlotta a zenei
mûveltség megszerzését, kiindulópont-
ként a népzenét jelölte ki, minden gyer-
meket biztatott a karéneklésre, az aktív
élményszerzést tartotta követendõnek,
emellett pedig a zenei írást szorgalmazta,
a szolmizáció módszerével.

Munkásságát életében is nagyra be-
csülték, nemcsak Magyarországon, ha-
nem világszinten is elismert mûvészként,
pedagógusként és tudósként tartották szá-
mon. Mûveit azóta is töretlen sikerrel
adják elõ a világ bármely táján. Kodály
Zoltán hungarikum, kulturális export-
cikk.  Magas rangú, nemzetközi verse-
nyeken játsszák darabjait, gombamód
szaporodnak a kórusok, melyek a kodályi
eszmerendszer alapján mûködnek. Rene-
szánszát élik a népdal- és népzenever-
senyek, a Felszállott a páva tévés vetél-
kedõvel pedig a laikus közönség is újra
felfedezheti saját örökségét. 

A Kodály-emlékév alkalmából Fel-
vidéken is számos rendezvényrõl kaphat-
tunk hírt: ünnepi emlékmûsorok, Nem-
zetközi Hegedûverseny, Háry János
kalandjai több településen bemutatva,
kórustalálkozó, konferencia, emléktábla-
avatás, online játék. Mind jelzi, hogy
Kodály Zoltán szellemisége máig ható,
nem feledhetõ és élõ.

Simoncsics Sára

Kodály Zoltánra emlékezünk
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Dr. Masaru Emoto japán tudós behatóan tanulmányozta a
víz helyzetét földünkön, de nem a tudományos kutató, hanem
inkább az eredeti gondolkodó szemszögébõl. Sikeres gyógyítói
tevékenysége vezette rá arra a felismerésre, hogy a víz befo-
gadja és megtartja a különbözõ információkat. A jégkristályok-
ból ihletet merítve arra a következtetésre jutott, hogy a víz fa-
gyott kristályos formájában mutatja meg igaz természetét. A
gondolatok, szavak, érzelmek és a különbözõ stílusú zenék
teremtõ erejének látható bizonyítékai vannak kristályok for-
májában. A víz elem a legjobb információhordozó, ami csak
létezik. A teremtés kezdete óta életfontosságú feladatot tölt be.
A víz látja el valamennyi élõlényt a nélkülözhetetlen energiával,
és szállítja el a salakanyagokat. Nem csoda, hogy a vízben
sokan - így Mózes, Keresztelõ Szent János,  Sebastian Kneipp -
Isten teremtõ erejét látták.

A japán tudós, Maszaru Emoto most azt bizonyította be,
hogy a gondolatok, a zene és az ima vízre gyakorolt hatása
láthatóvá tehetõ. A tudós munkája kezdete óta tudja, hogy a víz
az élet forrása. Ha a víz elszennyezõdik, megszûnik az élet, ezért
meg kell akadályozni ezt a komoly környezeti problémát. A szak-
ember munkatársai segítségével kísérletek tízezreiben bizonyí-
totta be, hogy a víz minden, de valóban minden információt
felvesz. Együtt szenved az emberrel, ahogyan ezt a japán
Kobe városban az 1995. január 17-i földrengés után készült
képek is bizonyítják. Japánban ma már számos helyen naponta
ellenõrzik a természetes víz minõségét, mivel a víz a legkisebb
rezgésre is reagál, és azonnal megváltoztatja a struktúráját.

Ha a vizet fagyott állapotban lefotózzák, minden információ
láthatóvá válik. A kialakult kristályok, amelyekre a tudós kísér-
leteit alapozta, világosan beszélnek. Nem csoda, hogy a vizet az
elektroszmog is megváltoztatja, vagy hogy a mikrosütõben
melegített víz már nem mutat kristályokat, hanem teljesen
összezavarodott struktúrát. A mobiltelefonok vagy számító-
gépek mellett tárolt vízminták rövid idõn belül szétrombolt
struktúrájúvá váltak, és közepükön fekete lyuk keletkezett.
Ugyanannak a víznek a struktúrája teljesen más képet mutatott
attól függõen, hogy jó zene, jó gondolatok, imák vagy egyéb
pozitív dolog hatásának tették ki, vagy rossz gondolatokkal,
agresszióval, kemény rockzenével hatottak rá.

A Tokió egyik elõvárosából,  származó tudós élete sok esz-
tendejét áldozta arra, hogy kitalálja, hogyan lehet a leginkább
láthatóvá tenni a vízben tárolt információkat. Kifejlesztett egy
különleges fagyasztási technikát, és végül ráakadt arra a mód-
szerre, amely a legjobb lehetõséget kínálta a víz kristály-
szerkezetének optimális visszaadására. A rezonancia mindig
akkor keletkezik, ha azonos hullámhossz áll fenn. 

Hihetetlen, de igaz: még ha a teljesen átlagos írógépen írott
szöveget egy cédulán a vízpróbára helyezzük, teljesen más
struktúrákat kapunk. Az olyan szavak, mint a szeretet, a
köszönöm vagy a lélek gyönyörû kristályokat alakít ki és tesz
láthatóvá a mikroszkóp alatt, míg az olyan szavak, mint tökfej,
démon vagy rossz, teljesen zavaros szerkezeteket ad. A víz tehát
a maga kristályain keresztül olyan üzeneteket közvetít, amelyek
a jövõben nagy jelentõségûvé válhatnak az emberiség számára
- állapítja meg Masaru Emoto.

Az ilyen kísérletezés közben felmerül az emberben a kér-
dés, vajon a gondolatok valóban szabadok-e. Nyilvánvalóan nem,
mivel minden egyes gondolatnak megvan a maga frekvenciája,
egy adott hullámhossz, pozitív vagy negatív, örömteli vagy épí-
tõ, vagy kellemetlen és romboló. Csak a hasonló vonz hasonlót.
Ehhez kapcsolódik az a megdöbbentõ kísérlet, amelyet egy
japán általános iskolában végzett el két gyerek. Egy hónapon át
mindennap azt mondták egy rizzsel telt üvegnek: köszönöm,
míg egy másiknak: te tökfej! A mikrobák nyilvánvalóan ugyan-
úgy reagáltak, mint az emberek. Az egyikben jobban dolgoztak,

mert megdicsérték, a másikban lustálkodtak, mert szidták õket.
Négy hét elteltével a rendszeresen megdicsért rizs majdnem
megerjedt, és kellemes malátaillatot árasztott. A másik, sokat
szidott üvegben a rizs feketére színezõdött és megrohadt.
Amikor kinyitották az üveget, kellemetlen bûz áradt belõle.

Az állatok és a növények akár 90, az emberek és a föld
körülbelül 70 százalékban vízbõl állnak. Már csak ebbõl is vilá-
gossá válik, mekkora jelentõsége van a víznek, és mennyire lét-
fontosságú a víz ezen a földön. Masaru Emoto és munkatársai
nemcsak az országok folyóit és tavait vizsgálták meg, hanem
kísérletek százait végezték el zenével is. Minden zene magas
frekvenciájú rezgés. Így például csodálatos kristályok képzõd-
nek, ha a vizet Beethoven, Mozart, Bach, Chopin és egyéb
szerzõk muzsikájának teszik ki. A vízkristályok változatos har-
monikus alakot vettek fel. Masaru Emoto szerint a víz valameny-
nyiünk számára üzenetet hordoz. Ha pozitív töltésû vizet iszunk,
vidámakká válunk, ha szennyezett vizet iszunk, nem megfelelõen
tisztítottat, akkor ingerültek és stresszesek leszünk. A kristály-
formák ugyanúgy mutatják a szellemi szennyezõdéseket, mint a
pozitív, gyógyító hatásokat. Ez arra utal, hogy a vizet cseleke-
deteinkkel és szavainkkal tisztábbá és szebbé tehetjük.

-ber-

A SZERETET napja Inámban
Már hagyománnyá vált községünkben, hogy évente egy alka-

lommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszte-
letünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után közöttünk töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket. Ez a szeretet napja Inámban. Mely
az ezüsthajú, aranyszívû nyugdíjasokról szól, akik közül ki
aktívan, ki passzívan, anyagi gondokkal, gyengülõ egészséggel,
a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, búval, derûvel mor-
zsolják lassúbbodó tempójú napjaikat. Mindannyian egyet
kérünk a jó Istentõl, adjon még nekik sok-sok lágy, simogató
tavaszt! Szívbõl kívánjuk, hogy továbbra is ragyogja be életü-
ket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye!

Az idõsek köszöntésére 2017. nov. 12-én került sor a helyi
kultúrházban. A meleg hangú ünnepi köszöntõt az inámi önkor-
mányzat nevében Régi Zsolt polgármester tolmácsolásában
hallhattuk. Kifejezte jókívánságait az idõs és szépkorúak ré-
szére, hogy bajaik ellenére is élvezzék az életük minden egyes
pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs
az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a
család, a társadalom megbecsülését. Hiszen szüleink, nagyszü-
leink mosolya, gondoskodása, féltõ szeretete rengeteg erõt su-
gároz családjuk felé. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen
kincs mindannyiunk számára. Jó egészséget, tartalmas, boldog
életet kívánt minden idõs embertársunknak. Érezzék a szürke
hétköznapokon is környezetük figyelmét, családjuk szeretetét.

Az idõsek köszöntése után  a szervezõk tarka kultúrmûsor-
ral kedveskedtek a meghívottaknak, mely keretén belül szín-
padra léptek helyi óvodások, Csinger Gabriella Ipolynyékrõl,
aki énekével varázsolta el a jelenlevõket, valamint a Csemadok
Unicum énekkara. Az est következõ részében finom vacsora
várta a meghívottakat, és a rendezvény kötetlen beszélgetéssel
és mulatozással folytatódott a késõ esti órákig. A késõ délutáni
program során a jó hangulatról ezúttal is a bussai Bence Alfréd
gondoskodott. 

Régi Zsolt polgármester búcsúzásként arra kérte a szépko-
rúakat, hogy próbáljuk meg szeretetben élni együtt napjainkat.
A szeretet olyan erõ, mely segít elviselni a betegséget, fájdalmat
és a bizonytalanságot. Lehetõség a szeretetre, a megértésre min-
dennap adódik. Meg kell látnunk, ki kell nyújtanunk és meg
kell fognunk egymás kezét. Végezetül azzal búcsúzott, hogy
jövõre ugyanitt, ugyanekkor találkozzunk ismét, töltsünk együtt
akkor is egy kellemes estét. „Én itt leszek“- búcsúzott.

NM
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Régi nóta, híres nóta

Szakadozott, rongy vonódat mit sajnálod, 
húzzad, cigány, virradatig a nótám,

Könnyeimet leperegni úgysem látod, 
akármilyen hûtlen lett is a rózsám.

Másnak adta jegykendõjét, 
de én azért nem búsulok miatta

Utca hosszat teli hangos jókedvem van, 
hogy a búmat, bánatomat ne tudja.

Csaplárosné, csókolom a csókos száját, 
hozzon ide hét litert a javából,

Még ma éjjel kitöröm az asztal lábát, 
elaltatom bánatom a borával,
Templomjáró sosem voltam, 

ezután sem kell nékem az imádság.
Utca hosszat eszeveszett táncot járok, 
hogy a búmat, bánatomat ne lássák.

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:

A balesetekrõl

A fecsegõkrõl

Az útitársakról

Balesetekrõl pedig, amelyek nincsenek - mint a boszorkányokról -,
szó ne essék többé. Nem hiszek a balesetekben. Csak figyelmetlen-
ség van. Elüt a villamos, ellopják útközben poggyászodat, megzsarol
egy ripõk és meghurcolja neved, étellel, itallal megrontod gyomrod
- és aztán? Miért nem vigyáztál jobban? A világ veszélyes, a baleset
lehetõsége lappang az élet minden helyzetében és cselekedetében, ez
a veszély és esély egyértelmû az emberi élettel. Igen, talán ez az
esély ad mélyebb tartást és feszültséget az embernek. Gondold csak
el, milyen is lenne egy emberélet és a világ a baleset esélye nélkül?
Milyen pökhendien magabiztos lenne, milyen szemérmetlenül gõgös
és fennhéjázó! Nem, a baleset lehetõsége ott lappang minden pil-
lanatodban, a tárgyak, a helyzetek, az emberek, a vegyi anyagok, a
statikus és fizikai képletek: mindez ellened is van. Tehát vigyázz. Ne
aggályosan vigyázz, hanem emberi rangodhoz illõen, komolyan és
tárgyilagosan, nagyon figyelmesen. S mindig tudjad, hogy nem a
világ ármánya tört önkényesen ellened, mikor a baleset bekövet-
kezik, hanem te voltál gyönge, lusta és kicsinyes. Nincs „villamos-
baleset“. Csak te vagy s a villamos és a világrend.

A fecsegés kényszere a legtöbb ember számára egyértelmû az
élet törvényével; fecsegnek, amíg élnek; addig fecsegnek, amíg
élnek; nem gondolkoznak, hanem fecsegnek, tehát úgy érzik, van-
nak. De a valóságban nincsenek, abban az értelemben, mint ahogy
van az, aki gondolkozik; csak fecsegnek; s aki fecseg, nem gondol-
kozik. Gondolkozó ember, amikor csak lehet, hallgat; s mikor már
nem lehet hallgatnia többé, akkor beszél vagy ír. De ezt csak végsõ
szükségben cselekszi. Nem, a fecsegõ számára a szapora beszéd,
mellyel világgá kelepeli mindazt a zagyva értesülést, lúgos vágyat,
otromba megfigyelést, felületes észlelést, melyet érzékelõ szervei
közvetítenek tudata számára, életszükséglet. Talán megrepedne, ha
nem fecsegne. A világ anyagát nem emészti meg; rögtön kiköpi és
kihányja, azon nyersen, ahogyan befogadta. Nincs az a parancs,
fenyegetés, mely lakatot tud tenni nyelvére. Õ fecsegi tele a világot,
mely aztán elviselhetetlen lesz: a fogalmak eltûnnek, mikor a fecse-
gõ megszólal, s a világ megtelik szavakkal.

Vasúton vagy hajófedélzeten az emberek úgy érzik, kiléptek
életük megszokott törvényei közül, fecsegni kezdenek, közlé-
kenyebbek és bizalmasabbak, a csodát várják, bátorítóan és
reménykedõen pislognak útitársaikra. Vigyázz, hogy ne sértsd meg
õket. Közeledésükre - mikor bárgyún és esetlenül, de mindenestül
mégis megható emberi reménykedéssel hozzád is fordulnak kérdé-
seikkel, mint például: „Mit tetszik gondolni, lesz hordár éjfélkor
Váradon?“ - felelj mosollyal és kevés szóval. Ne utasítsd el õket,
mert ebben a lelkiállapotban, mikor a vonat vagy a hajó repíti õket a
vélt csoda felé - minden változás: csodavárás -, felette érzékenyek.
Mosolyogj, bólints, aztán fordulj könyved vagy a táj felé. Ne érez-
tesd velük, hogy nincs csoda. Igaz, ne is hitegesd õket a csodával.
Annyit mondjál csak, hogy talán akad hordár, éjfélkor Váradon. Egy
szóval sem többet.

(Márai Sándor: Füves könyv)

Járásunkban az idén 18. alkalommal rendeztük meg a
magyarnóta-énekesek országos versenyét Õszirózsa címmel.
Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta népszerûsítését havila-
punkban is vállaljuk azzal, hogy minden számunkban leköz-
lünk majd egy-két nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, nép-
szerûek, 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. 

Lehullott a rózsalevél, 
nem vihetek a babámnak rózsát,

Nincsen cigány a faluban,
nem szereti senki itt a nótát.

Ha volna is ezer cigány s nóta, 
ha nyílna is ezer piros rózsa,
Nem vihetném a babámnak, 

messze elment rózsahullás óta.

Ha elmegyek bút feledni, 
nem dalolok semmiféle nótát,

Ha meglátom virágozni, 
összetépem mind a piros rózsát.

/:Hej, mikor még neki szólt a nóta, 
övé volt a legpirosabb rózsa!

De nekem már könnyem sincsen, 
mind elsírtam rózsahullás óta.:/
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Egyre csak peregnek a
napok az évek homokóráján,
Lassan fogyó kanócként az
élet égõ gyertyáján.
Amit máig megéltél, 
majd emlékké kövülnek,
Akár jók, rosszak, keserûek
vagy szépek.
De felejtsd el mi fájt, 
csak a jókra emlékezzél,
Letévén a terheidet, 
az utadon tovább lépjél!
Látjuk a barázdát, 
mit az élet szántott.

Nehézségekkel telt évek rajzolták a ráncot.
Mindkét kezed érettünk lett kérges,
Meghálálni ezt mi sosem tudjuk Néked.
Áldás kísérje további éveid,
Az Úr vigyázza mindenkor lépteid!
Örülj szívbõl mindannak, amit Isten Neked adott,
Fogadd köszöntésünk: Boldog 60. születésnapot!

Ipolykeszin ifj. VILLÁM  GYULA
nov. 18-án ünnepli 60. születésnapját!

Ez alkalomból köszönti Õt szeretõ családja!

Boldog születésnapot!

2017. november 22-e 
különleges nap Pixiades László

mérnöknek, Kõkeszi polgár-
mesterének, hisz számára az 
Élet könyvében a 30. oldal 

nyílik meg.
Ilyen nap az életben 

csak egyszer van.

Habár mindennap van valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindig születnek új dolgok,
amiért érdemes élni!

Ebbõl az alkalomból sok jó egészséget, boldogságot, jó
munkaeredményeket és családja körében eltöltött hosszú
boldog életet kívánnak tiszta szívbõl a kõkeszi óvodások,
valamint az óvoda alkalmazottai és a szülõk.

VÁRAKOZÁS - dalok és gondolatok

Kudlik Júlia, a Magyar Televízió örökös tagja és Szvorák
Katalin Kossuth-díjas énekmûvész adventi lemezbemutatója 

2017. december 17-én 14.30 órától 
az inámi római katolikus templomban

Belépõ 2 €
Szeretettel várunk mindenkit!

Felhívás a Kantár Csaba Ifjú Alkotók
Találkozóján való részvételre

A Csemadok Szímõi Alapszervezete, a Levédia Kör jelent-
kezõket vár a Kantár Csaba Ifjú Alkotók Találkozójára, ame-
lyet 2017. december 16-án szerveznek meg Szímõn a Jedlik
Házban. A találkozó célja, hogy fiatal íróink, alkotóink,
mûvészeink bemutatkozzanak, ismerkedjenek egymással és a
közönséggel. A közönség pedig megismerje a felvidéki tehet-
ségeket. 

Várjuk olyan fiatal írók, költõk jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák alkotásaikat a közönségnek. Amennyiben valaki
késztetést érez magában, vagy van olyan ismerõsük, akikrõl
tudják, hogy verseket, novellákat, regényeket, meséket írnak,
küldjék el mûvüket, jelentkezzenek a találkozóra.  

Célunk a fiatalon elhunyt Kantár Csaba emlékének ápolása
mellett a fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. 

A találkozó fõ mûsorát a saját írásokból, alkotásokból elõ-
adott részletek alkotják, helyet kapnak a zenés, táncos produk-
ciók is. A rendezvényre szeretettel meghívják a pályázó hozzá-
tartozóit, barátait, családtagjait. 

Jelentkezni a találkozóra november 30-ig lehet. 
További információk és jelentkezés a 0915 326614 a

kantar.eva50@gmail.com vagy a 
neszmeritunde@gmail.come-mail címen. 

A szervezõk nevében: Kantár Éva és Neszméri Tünde


