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Ádvent
(eljövetel) ideje

vagyon, ami már a karácsonyi
ünnepkört jelzi. A karácsonyt megelõzõ
várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
December 25-én Jézus születésére emlé-
keznek világszerte. Az emberi szeretet
ünnepeként tartják számon, mellyel
együtt jár a karácsonyi zene, templomi
ünneplések, karácsonyfa-állítás, szalon-
cukor, színes üveggömbök, krisztus-
tövisek elhelyezése, karácsonyi ebéd, de
az ajándékozás is.

Talán szimbolikus jelentése is van an-
nak a ténynek, hogy tizenöt évvel ezelõtt,
2003 decemberében indítottuk el lapun-
kat a Kürtöst, ekkor jelent meg az elsõ
szám. A lap megjelenését is hosszú vára-
kozás elõzte meg, hiszen már jó ideje ma-
gyar lap nélkül maradtunk, és nem volt
intézmény, vállalkozó vagy bárki más,
aki elindított volna egy új lapot. Ebben
nagy mértékben az is szerepet játszott,
hogy az elõbbi lapokat is kevesen ol-
vasták, nem volt rá igény, nem volt iránta
érdeklõdés. Kiindulva abból a felismerés-
bõl, hogy a természetes kommunikáció és
az anyanyelven való tájékoztatás elen-
gedhetetlen követelmény az itt élõ ma-
gyarság részére is, belevágtunk a lap
elindításába, nem kis kockázatot vállalva,
melyben benne volt a kudarc lehetõsége
is. A szeretet ünnepén indítottunk, a sze-
retet ajándékaként szántuk minden ma-
gyar olvasónak. A lap olvasásakor gon-
doljanak erre is, és ne csak azért vegyék
az újságot, hogy tájékozódjanak belõle,
hanem vegyék úgy is, mint egy szimbólu-
mot, a közösségért való tenni akarás,
az összetartás, az összefogás és a közös-

ségért való
felelõsségvállalás

és a kitartás szimbólumát.  
Most semmi esetre sem szeretném

megvonni a tizenöt év eredményeit és
hiányosságait, ezt az olvasókra bízom.
Tény azonban, hogy az eltelt idõszak alatt
sem tudtuk bõvíteni olvasóink táborát,
sõt. Lehet, hogy a lap jellegénél fogva
nem tudja megfogni a lehetséges olvasó-
kat, ami sajnálatos, mert nincs még egy
olyan újság, magyar meg egyáltalán,
amely régiónkban annyi rólunk szóló hír-
rel, érdekességgel, tanulmánnyal, isme-
rettel jelenne meg, mint mi tesszük, hála
mindenkinek, aki írásaival segíti lapunk
megjelenését és elfogadható színvonalá-
nak megtartását. Mindezt teszik önszán-
tukból, egyfajta elhivatottságból, jutalom
nélkül. Még az ezredforduló tájékán
fontosnak tartották, tartottuk, fõleg az
iskolai nevelésben, nem kötelezõ óraként,
annak a vidéknek, szülõföldnek ala-
posabb megismerését, kultúráját, ha-
gyományait, történelmét, ahol élünk,
hogy gyökereik, gyökereink ne csak
jelképesen erõsödjenek, hanem ténylege-
sen is a megszerzett tudás birtokában.
Sajnos ez a szemlélet manapság már
egyáltalán nincs preferálva, sõt sok más,
tudást, nyelvet, nemzetet, hitet meg-
alapozó és erõsítõ tanítás, nevelés igen-
csak visszavonulóban van. Ez biztos,
hogy nem gyermekeink hibája, hanem
mindannyiunk közömbös „hozzáállásáé“,
ami elõbb-utóbb odavezet, hogy beszûkül
életterünk és ezzel együtt minden, ami
jövõnket illeti.

Ádventi házunk van, sokablakos. 
Minden este nyitunk egy ablakot. 
Benn melegen kis fehér gyertya lángol, 
és árad a fény minden ablakából. 
Kis ablakokkal versenyt fénylenek 
csodába bámuló gyermekszemek. 

Ablaktábláin biztató írás: 
eljõ a mennyekbõl a Messiás. 
S a nevét nevezik Csodálatosnak. 
És fölemeli, akit megtaposnak. 
És a békesség Fejedelme lesz: 
szabadulást hoz, életet szerez. 

Telnek a percek, múlnak a napok, 
sorra kinyílnak mind az ablakok. 
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. 
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek. 
Mi áhítattal álljuk mind körül. 
A ház sugárzik, és a szív örül. 

Fehér falára festve sok gyerek. 
Mind Betlehem felé igyekszenek. 
Havas fenyõ közt, ki gyalog, ki szánon, 
kéz a kézbe', hogy kis kezük ne fázzon. 
Sietve mennek, mint a pásztorok. 
Piros orcájuk bízva mosolyog. 

De én egy másikat is ismerek. 
Nem ilyen derûs, nem ilyen meleg. 
Van-e gondom sok sötét ablakára? 
Hiszen itt a karácsony nemsokára. 
Nyitom-e sorra mindenegy napon 
Krisztusra váró lélekablakom? 

Mert az a lelkem is: ádventi ház. 
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, 
olyan sötét lesz majd karácsonyestén, 
a fényt, vigaszt hiába is keresném. 
Ha majd minden szem, 
minden szív ragyog, 
akkor siratnám, hogy sötét vagyok. 

Sötét lelkemen sötét ablakok, 
táruljatok, örömre nyíljatok! 
Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. 
Ragyogjon mind a Messiásra várva! 
Sötét ádventi ház, sokablakos! 
Minden este nyíljék egy ablakod! 
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Küszöbön áll a nap, az az egyetlenegy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlenegy, s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi
dolgoké, s még annak is elég az estéje.

Beiktatták hivatalába Ján Luntert
Rimaszombatban, az egykori vármegyeháza dísztermében

tartotta december 4-én alakuló ülését Besztercebánya megye új
képviselõ-testülete. Miután a 49 képviselõ letette a hivatali
esküt, Ján Lunter, az új megyeelnök beiktatása utáni köszön-
tõjében reményét fejezte ki, hogy a megye gyorsan kikerül az
elszigeteltségbõl, ahová Kotleba vezette. 

Jámbor Lászlót, az MKP régi-új megyei képviselõjét
kérdeztük az alakuló ülésen szerzett benyomásairól.

-  Mint ismeretes, a megyei parlamentben az új felállás
szerint a független képviselõk 22-en vannak, a Smer SD-nek 15
képviselõje van, az MKP-nak 5, az O¼aNO-NOVA-KDH-OKS
koalíciónak 4, és egy-egy képviselõvel rendelkezik a Most-Híd,
az SNS és az ¼SNS. Csupáncsak érdekességként jegyzem meg,
hogy a képviselõknek több mint a fele az elõzõ választási cik-
lusban is tagja volt a megyei parlamentnek. Ján Lunter három
alelnököt szeretne maga mellett tudni. Bár még folynak a tár-
gyalások, szeretnénk, ha az MKP kapna egy alelnöki posztot,
annál is inkább, mert a tervek szerint a megyei hivatalnak a  déli
járások egyikében kihelyezett irodája lesz.

-  Mikor találkoznak legközelebb a képviselõk?
-  Az új testület hamarosan rendkívüli ülést tart, melynek

egyetlen napirendi pontja Kotleba egyik utolsó döntésének, a
megyei útfenntartó vállalat botrányos körülmények között kine-
vezett igazgatójának visszahívása lesz. Elõbb azonban le kell
váltani a jelenlegi és kinevezni az új igazgatótanácsot. Jövõ év
elején várható az elsõ rendes ülés, amelyen nagy valószínû-
séggel nemcsak az alelnököket, hanem az egyes szakbizottsá-
gok elnökeit is megválasztjuk. Minden bizonnyal az MKP
képviselõi klubja adja majd a külügyi bizottság elnökét. A
megyei hivatal tevékenységérõl és a képviselõk munkájáról
havonta kívánjuk tájékoztatni a sajtót.

B.Gy.

Köszönet a támogatásért
A Bethlen Gábor Alap Zrt. pályázati támogatásának köszön-
hetõen az idén is több lehetõségünk volt rendezvények meg-
valósítására, amelyekrõl már az év folyamán újságunkban
beszámoltunk. Rendezvényeinken kívül beruházási támo-
gatást is kaptunk, melynek segítségével az idén tovább
tudtuk folytatni az Ipolynyéken lévõ székházunk állagának
javítását. A tavalyi tetõcsere és kerítés után az idén a
székház körül az esõvíz elvezetését oldottuk meg, azonkívül
a nagykapu bejárati hídját újítottuk fel a bevezetõ úttal
együtt, valamint kialakítottunk egy 25 m2-es, térkövekkel
kiépített pihenõ-parkolóhelyet, amelyet a késõbbiek
folyamán többcélúan is fel lehet használni.  Köszönjük!

Megszépült az ipolynyéki óvoda!
A Kárpá t -

m e d e n c e i
óvodafejlesztési
program támo-
gatásával újult
meg Ipolynyé-
ken az óvoda.
Felvidéken ez az
elsõ intézmény,
me ly  ennek  a
programnak a
t á m o g a t á s á t
élvezte . 

Az ünnepé-
lyes  á t adóra
december 7-én
került sor, melyen részt vett Grezsa István, a Miniszterelnökség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttmûködésé-
nek és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelõs kormánybiztosa, Hrubík Béla,
Ipolynyék polgármestere, Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártjának országos elnöke, valamint Szécsényi Anett, az óvoda
igazgatónõje. 

A nyílászárók cseréje, a fûtésrendszer megújítása és a
padlózat kicserélése mellett kültéri játékokkal is gazdagabb lett
az intézmény.

A kárpátaljai óvodások pedig 600 euró értékben kaptak
adományt, Grezsa István kormánybiztos segítségével méz,
mogyoró, fagyasztott tejtermékek, ipolynyéki gyógyteák kerül-
nek szegényebb sorsú gyermekekhez.  

Simoncsics Sára

Ma már az élõ kultúrát és társadalmi aktivitást felcseréljük
a mobiltelefonok, a Facebook, a Google, a YouTube nyújtotta
lehetõségekkel és programokkal. Belemerülünk a virtuális
világba, feladjuk a hagyományos értelemben vett életünket és
énünket. Ez még csak a kezdet. A fejlesztések abba az irányba
vezetnek, hogy egy gigantikus közösségi hálózatot építsenek
fel, melynek minden felhasználó a tagja lesz. Számukra már ez
az új rendszer jelenti majd a valóságot, ami nélkül képtelenség
lenne létezni. Így veszik el egyéniségünk és érzelmeink. Akkor
már kevésbé tudunk egymásért tenni, de velünk azt tesznek,
amit akarnak, mert minden lépésünkrõl mindent tudni fognak,
ezeket tárolhatják akár évtizedeken keresztül.

Szeretnék valami pozitívumról is beszámolni azon kívül,
hogy sokan szeretik a lapot, várják megjelenését, mindig talál-
nak benne érdeklõdésüknek megfelelõ anyagot. Õk azok,
akikre a szerkesztõség kitartó tagjaival együtt a jövõben is
számíthatunk, akik személyesen is igyekeznek terjeszteni a
lapot. Nem azért, mert ennek anyagi vonzata lenne (mert az
egyáltalán nincs, sõt), hanem a közösség iránti szeretetbõl,
mondhatnánk úgy is, hogy elhivatottságból vagy megszál-
lottságból. Mindazért, hogy a fentebb leírt elvárásainknak
eleget tudjunk tenni egy számunkra is szebb, tágulóbb jövõ
szempontjából. Bízzunk soraink ritkulása helyett ennek
bõvülésében, olvasóink lojalitásában, az önkormányzatok segít-
ségében, a régiónkban élõ magyar közösség megtartó erejének
erõsödésében.

Balogh Gábor
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Nemzetközi jó gyakorlatok a térségfejlesztés szolgálatában
Ügynökségünk közel 15 éve segíti a térség fejlõdését, fõ

feladatunk a közösségek megmaradásának segítése, a térségben
a jobb élet megteremtése. Ez a mi feladatunk, ehhez a pályáza-
tok csupán eszközök, s nem a cél. Az elõrejutáshoz a leg-
fontosabb a jó ötlet. Ahhoz, hogy az ötletbõl valóság legyen,
elszánt, kitartó munkára összefogásra van elsõsorban szükség.
Utóbbi idõben (nagy örömömre) térségünkben is lassan változni
látszik az a téves szemlélet, hogy az EU-s vagy hazai forrás
megszerzése az elsõrangú cél - sokan a pályázati felhívásokhoz
keresnek tevékenységeket és nem a célok eléréséhez forrást.
Ennek következtében térségünkben is sok esetben „pontszerû“
fejlesztésékre került sor, amelyek nem hozták meg igazán az itt
élõk számára a magasabb életszínvonalat, vagy csak igen szûk
körben hoztak pozitív elõrelépést. Egyre inkább felértékelõdnek
a kooperációs készségek és a hatékony együttmûködés igénye,
ami során akár kisebb anyagi ráfordítással is elérhetõ a kívánt
fejlesztési hatás - ehhez szeretnénk hozzájárulni külföldi jó
gyakorlatok bemutatásával. 

Az EWEN elnevezésû pályázat célja egy olyan kapcsolati
háló kialakítása volt, amely összeköti a különbözõ országok
közösségeit. Ennek során találkoztunk olyan jó példákkal, ame-
lyeket a térség szükségleteihez és lehetõségeihez igazítva
hatékonyan tudnánk hasznosítani elsõsorban a kulturális és szo-
ciális tevékenységek során, illetve az idegenforgalom és a helyi
gazdaságok fejlesztése terén.

Spanyolországi jó gyakorlatok:
La Palma del Condado tízezres kisváros felnõtt lakosságá-

nak mintegy 90%-a dolgozik valamilyen nonprofit szervezet-
ben. Mivel az állam csak részben biztosítja a hátrányos
helyzetûek megsegítését, ezt a tevékenységet a civilek biz-
tosítják. A hátrányos helyzetû családok számára rendszeresen
biztosítanak napi egy tál meleg ételt, amihez személyes beszél-
getés és szórólapok segítségével tanácsadást biztosítanak.
Konkrét megoldási mintákat adnak, hogyan lehet  teljesen
hétköznapi dolgokkal csökkenteni a családi kiadásokat, pl.
olcsó, kiadós és egyben egészséges ételrecepteket népszerûsí-
tenek, segítenek beosztani a bevételeket. 

Komolyzenei terápiás programot vezetnek elsõsorban a
sérült vagy fogyatékkal élõk gyógyulásának elõsegítésére.
Felmérések sora igazolta, hogy a komolyzene emberi szerve-
zetre gyakorolt hatása sokkal pozitívabb, mint bármilyen más
zenéé. A klasszikus zenehallgatás nyugtató módon hat a testre,
segíti a pozitív gondolatok elõretörését, és segít az elalvásban is.
A komolyzene nem csak a testre gyakorol pozitív hatást, számos
lelki bajt is képes orvosolni, pl. állításuk szerint a depresszió
ellen is kiváló.

Lengyelországban Spytkovwice településen a helyi
mûvelõdési házban drámapedagógiai foglalkozásokat biztosí-
tanak a fiatalok részére. Szakemberek (önkéntes pedagógus,
logopédus, koreográfus, zeneszerzõ) a foglalkozások során a
pubertáskori problémák feldolgozását segítik elõ. Olyan
aktuális témákat dolgoznak fel, mint a drogfüggõség, iskolai
kiközösítés vagy kirekesztés. A drámapedagógiai játékok során
a történetet közösen dolgozzák ki, amit zenés-mozgásos ele-
mekkel tarkítva színpadra visznek és bemutatnak a környezõ
településeken is. 

Hasonló céllal pantomim-elõadásokat gyakorolnak be,
ahol szavak nélkül, testmozgással, gesztusokkal oldják a
problémákat. 

Csehországban Zlín térségében egy ökofarm mûködésé-
vel ismerkedtünk meg. A helyi adottságokra alapozva a vál-
lalkozó juhtartással foglalkozik. A bevételei egy részét a hús
értékesítése adja, viszont jelentõs a feldolgozott gyapjú eladásá-

ból származó jövedelem is. A 2012-ben felújított épületben
mûködik jelenleg Közép-Európa egyetlen gyapjú tisztító
üzeme. A jó minõségû gyapjút a textiliparban, a gyengébb
minõségût pedig az építõiparban természetes szigetelõanyag-
ként használják fel. A vállalkozás filozófiája a termékek minél
nagyobb feldolgozottsági szinten való értékesítésén alapul.

A Vysoké Pole településen mûködõ EnviCentrum célja a
környezettudatos életforma, ezen belül a hagyományokra épülõ
gazdálkodás, növénytermesztés, állattartás és termékfeldol-
gozás. Egész évben biztosítanak programokat az érdeklõdõk
számára elsõsorban különbözõ képzéseket, kézmûves tan-
folyamokat, háztáji termékfeldolgozási kurzusokat, fiatalok
számára kutatókört, tanulmányutakat, nyári táborokat szervez-
nek. Az ide érkezõk számára szállást és étkezést is biztosítanak.
Rendszeresen kertészeti napokat szerveznek a környék óvodá-
sai számára, hogy minél korábban kialakítsák a földmûveléshez
való pozitív hozzáállást. Az EnviCentrum közelében gyógy-
növényparkot telepítettek, ahol a turisták megismerkedhetnek
az egyes növények gyógyhatásaival. A centrum biztosítja a
térség egyéb nevezetességeinek népszerûsítését is, amit
lovaskocsis tanulmányutak során mutatnak be - így akár
a legkisebb település is esélyt kap értékeinek bemutatására. 

A szociális vállalatok kérdéskörével foglalkozik a Fülek
Város Önkormányzata által elnyert ENSIE c. pályázat. A pro-
jekt célja egy olyan platform létrehozása, amely megfelelõ a
gyakorlati tapasztalatok cseréjére, a know-how bemutatására,
valamint megoldások keresésére a szociális vállalkozás,
valamint munka világába való beilleszkedés terén. A projekt
segítségével szeretnék támogatni a hátrányos helyzetben lévõ
csoportok társadalmi integrációját, a munkanélküliség csökken-
tését, javítani a szolgáltatásokat a helyi közösségek részére,
valamint összekötni a szociális vállalatokat az EU-n belül. A
tervek szerint a projekt segítségül szolgál majd a füleki és a mi
térségünkben is szociális vállalat kialakításához. Jó példaként
szolgál a Raslavice településen mûködõ szociális vállalkozás,
ahol egy átfogó önfenntartó települési modellt alakítottak ki. A
faluban megtermelt alapanyagok a helyi oktatási és szociális
intézményben kerülnek felhasználásra. Az önkormányzat emel-
lett építõipari és közlekedési szolgáltatásokat is biztosít elsõsor-
ban a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásával. A komplex meg-
oldáshoz szorosan hozzátartozik az mûvelõdés, ahol a minõségi
oktatás mellett a kitûzött cél a hathatós felzárkóztatás egy
„sikeresebb generáció nevelése“ érdekében.  

Bízom benne, hogy mások sikere motivációként hat, és min-
ket is cselekvésre ösztönöz, mert rajtunk is múlik, milyen a
jelenünk és jövõnk.

Lõrincz Mária
Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség

Kudlik Júlia, a Magyar Televízió örökös tagja és Szvorák
Katalin Kossuth-díjas énekmûvész adventi lemezbemutatója 
2017. december 17-én 14.30 órától az inámi templomban. 

Belépõ 2 €.  Szeretettel várunk mindenkit!
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Névadónk nyomában 

2017. november 24-én az Ipolybalogi
Ipolyi Arnold Alapiskola tanulói és
kísérõik a 19. század sokoldalú egyéni-
sége, a tudós püspök, történetíró, nép-
rajzkutató, mûvészettörténész, mûkincs-
gyûjtõ Ipolyi Arnold nyomába eredtek,
hogy megismerkedhessenek azokkal a
helyszínekkel, amelyek az iskola neves
névadójához valami-
lyen módon kötõd-
nek. Természetesen
lehetet len bejárni
mindegyiket, hisz
Ipolyi tevékenysége
a történelmi Magyar-
ország több, egymás-
tól több száz kilomé-
terre található föld-
rajzi helyéhez kötõ-
dik, így tanulmányi kirándulásunk céljául
a közép- és nyugat-szlovákiai régió azon
településeinek némelyikét választottuk,
ahol e neves egyéniség megfordult,
tevékenykedett. Utazásunkhoz az anyagi
fedezetet egy, a Bethlen Gábor Alaphoz
benyújtott sikeres pályázatunk biztosítot-
ta.

Elsõ megállónk Korpona városa volt,
ahol Ipolyi a piarista gimnázium növen-
déke volt barátjával, az ipolynyéki
születésû Pajor Istvánnal együtt. Az
Andrej Sládkoviè Múzeum történeti kiál-
lításának megtekintése után a városhoz
valamilyen módon kötõdõ jeles szemé-
lyiségeket bemutató tárlat végén hallhat-
tunk pár mondatot Ipolyi Arnoldról is.
Természetesen felkészült és a püspök
tevékenységét alaposan ismerõ kísérõnk,
Csáky Károly néprajzkutató, helytörté-
nész, író s nem mellesleg iskolánk volt
pedagógusa már az autóbuszban, az
utazás során megismertetett bennünket
minden fontos tudnivalóval, ami Ipolyit e
városhoz, ill. tágabb környékéhez kö-
tötte. S tette ezt egész utunk során,
sokrétû, alapos, mindenre kiterjedõ infor-

mációkkal „bombázta“ a diákokat és
a kísérõket. A korponai megálló után
következett utazásunk legtávolabbi állo-
mása, Besztercebánya, ahol Ipolyi püs-
pökként tevékenykedett másfél évtizedig,
és tevékenysége nemcsak az egyházi
életre vonatkozott, de áldásos volt a város
kulturális élete, oktatása és mûvelõdés-
története szempontjából is. Beszterce-
bányai idegenvezetõnk Gyurász Pál lelki-
atya, iskolánk egykori diákja volt, aki e
városban tevékenykedett káplánként két
évig, és jó ismerõje a helyi viszonyoknak,
intézményeknek. Az õ vezetésével tekin-

tettük meg a Szûz Mária mennybe-
menetelének tiszteletére szentelt templo-
mot (korábban német templom) és ennek
Szent Borbála-kápolnáját, ahol írásos for-
rásokból szerzett információink szerint
Ipolyi Arnold püspök szíve nyugszik.
Teste a nagyváradi székesegyház kriptá-
jában van eltemetve, ám végrendelete
alapján szívét Besztercebányán, az általa
felújíttatott kápolnában, a padlózat alá
kellett elhelyezni. Az ottani plébános
ugyan nem tudott errõl, de mi - a végren-
delet szövege alapján - ha fizikailag lehet,
nem is pontosan, de lélekben beazonosí-
tottuk a helyet, ahol névadónk szíve nyu-
godhat. Megcsodáltuk még a kápolna
szárnyas oltárának faragott képeit, ame-
lyeket Lõcsei Pál mester készített.
Kívülrõl néztük csak meg a Szent Kereszt
(vagyis az ún. szlovák) templomot és a
Szent Ferenc-székesegyházat. A város
fõterén, ahol már épp a fenyõfát állítot-
ták, láthattuk a püspöki hivatal épületét,
Ipolyi valamikori tevékenykedésének
színhelyét, elsétáltunk a Szent Erzsébet-
templomhoz, mely mellett az épület falán
latin nyelvû emléktábla õrzi Ipolyi-
Stummer Arnold emlékét, aki „leánytan-
odát, nõi kézimunka-iskolát, nevelõin-
tézetet, kisdedóvót és gyermekkertet“
létesített itt „alapjából és sajátjából“. A
megyeszékhelyrõl hazafelé vettük utun-
kat, ám még egy megállónk volt, még-
pedig Ipolyi születésének helyszíne,
melyet sokáig sokan Ipolykeszinek vél-
tek. Ám a püspök Disznóspusztán (ma
Kme•ovce, Drženice/Derzsenye tele-
pülés része) született, ahol a sors -

kiszámíthatatlansága, szeszélye folytán -
eddigi szakavatott kísérõinken és a
helyszínt ismerõ, Csáky Károlyon és a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mányának elnökén, Balogh Gáboron

kívül még a település
krónikását is utunkba
sodorta. Ipolyi Ar-
nold édesanyjának,
S z m r e c s á n y i
Arzéniának laktak
Disznóspusztán a
szülei, akiknél láto-
gatóban volt az édes-
anya,  majd a  ke-
resztelésre a közeli

Felsõzsemberen került sor. Véletlenül
szerzett kísérõnk jóvoltából, akinek zse-
bében épp ott volt a meglátogatni szándé-
kozott, eléggé leromlott állagú épület
kulcsa, a felnõttek bemerészkedhettek az
elhanyagolt belsõ térbe is. A siralmas
állapotok ugyan nem derítettek jókedvre
bennünket, de egy újabb „élménnyel“
gazdagodhattunk ezáltal.

Utazásunk során igyekeztünk minél
több információval ellátni, tudással
gazdagítani azokat a diákokat, akik részt
vettek a tanulmányi úton. Reméljük, sok
hasznos tudást szereztek, amit a konkrét
tapasztalattal is kiegészítve talán jobban
elraktároznak, s mindez hozzájárul majd
tudásuk, mûveltségük, látókörük bõvülé-
séhez, hisz az iskola névadója személyé-
ben olyan példakép áll elõttük, akinek

munkássága, életmûve példaértékû, a köz
javára fordított tevékenysége pedig minta
lehet jelen korunk embere számára is. 

Németh Ágota
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Egyre inkább ráillik a
„messze földön híres“
j e l z õ  a  L u k a n é n y e i
Citerazenekarra. Számos
magyarországi, erdélyi
vagy lengyelországi sze-
replésük után most észa-
kabbra vették az irányt,
mégpedig a messzi Svéd-
országba. A Kristianstadi
Magyar Egyesület meg-
hívására két koncertet
adtak az ottani magyar
közösségeknek. A zene-
kar kíséretében - hálás köszönet nényei barátaimnak - részt
vehettem ezen az úton, felejthetetlen élményekkel gazdagodva.

Kisbuszaink kora hajnalban vágtak neki a hosszú útnak.
Átszeltük a maradék Szlovákiát, Csehországot, Németországot,
este pedig megérkeztünk a balti-tengeri Rostock kikötõjébe.
Hatalmas 10 emeletes komppal hajóztunk 8 órán át a svéd-
országi Trelleborgba, s innen már szárazföldön haladtunk
Malmõbe.

„Egy vérbõl valók vagyunk“ - énekeltük szívbõl Gyurkovics
Józsi gitárkíséretével, amikor a malmõi vasúti pályaudvar
parkolójában találkoztunk az ötletgazdával, kiváló vendég-
látónkkal, székely testvérünkkel, Ambrus Árpival. Ettünk,
ittunk, örültünk, összetartoztunk, majd a csípõs tengeri széllel
barátkozva megtekintettük Malmö nevezetességeit. Délután
átutaztunk szálláshelyünkre Sölvesborgba, ahol vendéglátóink
fogadtak nagy szeretettel, finom uzsonnával és késõbb vacsorá-
val.

Másnap, szombaton ellátogattunk Karlskronába. A cudar idõ
el lenére  a  palóc
kedv folyton derûs
maradt. Szerintem
még nem sok cite-
razenekar járt igazi
tengeralattjáróban,
de mi igen! Igaz,
h o g y  n e m  a  v í z
alatt, hanem a helyi

tengerészeti múzeum csarnokában, de úgy
is nagy élmény volt. Este aztán várt az elsõ
fellépés. A Kristianstadi Magyar Egyesület
rendezte  hagyományos õszi  bál já t  a
bromöllai közösségi házban. Díszvendég: a
Lukanényei Citerazenekar! Kíváncsiság,
érdeklõdõ tekintetek, tiszteletteljes csend.
Egyszer csak megpendültek a húrok,
gyönyörû összhangzás, szívhez szóló dal-
lam: a Himnusz. Azután a székely. Meg a
felvidéki. Meg könnyektõl csillogó szemek.
A Kodály gyûjtötte nényei népdalokat, a
szatmári csárdásokat, sok más egyebet s a
csattanót, a Radetzky-indulót egyaránt vas-
tapssal jutalmazták svédországi nemzettár-
saink. Azután pedig állt az igazi bál -
szórakozás, barátkozás. Késõbb két gitár is
elõkerült, együtt játszottunk és énekeltünk
sok szép örökzöldet.

Vasárnap megtekin-
tettük Sölvesborg lát-
nivalóit, elbúcsúztunk
vendéglátóinktól. (Most
is hálával és köszönettel
gondolunk rátok: Mol-
nár Gergely és Erzsike,
Ambrus Árpád és
Ibolya, György Árpád és
Ildikó.) Irány: Malmö!
Zuhogó esõ termetes
skandináv széllel fûsze-
rezve kísért utunkon,
majd fogadott Malmõ-

ben is. De melegen fogadtak a Malmõi Pannonia Klub vezetõi,
az esti nydalateaterni fellépés szervezõi. Kuzma Zoltán pol-
gármester mindkét helyszínen bemutatta faluját és annak
büszkeségét, a citerazenekart. A helyi magyar közösség

soraiban néhány kíváncsi fülû svéd zenetanár is jelen volt, akik
szintén nagy élvezettel hallgatták az elõadást. Állva csattogott a
vastaps, s persze ráadás is járt. A koncert után még maradt egy
kis idõ CD-árusításra, autogramosztásra, kötetlen beszélge-
tésekre, de rövidesen indulnunk kellett a kompra, jó érzéssel,
különleges élményekkel, hazafelé.

Egyre inkább ráillik a „messze földön híres“ jelzõ a
Lukanényei Citerazenekarra. 2018 májusában Olaszországban
Jesolo városában versenyeznek majd a Folklór Világkupán. Hát
fiúk, büszkék vagyunk rátok, és nagyon-nagyon sok sikert kívá-
nunk! 

Pölhös Vendel

V  i  k  i  n  g  f  ö  l  d  ö  n      z  e  n  g  ő      c  i  t  e  r  á  v  a  l  

2017. december 3-án az
ipolyhídvégi kultúrházban
vendégszerepelt a pozsonyi
SZÕTTES KAMARA
N É P T Á N C E G Y Ü T T E S
„ H A Z A F E L É “  c í m û

mûsorával. Színes mûsorukban
csárdásokat, karikázó táncvariá-
ciókat adtak elõ a Csallóközbõl és
a Vág-Garam közébõl. Vendég-
szereplésükkel és színvonalas
produkciójukkal nagy sikert arat-
tak.

Z. Zs.

AA   SS zz őő tt tt ee ss   vv ee nn dd éé gg ss zz ee rr ee pp ll éé ss ee
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December elején telefont kaptunk Kuzma Zoltán pol-
gármester úrtól, hogy találkozott a Mikulással, aki a messzi
Lappföldrõl érkezett meg vidékünkre. Elbeszélgetett vele, és
megkérte õt, látogasson el a Lukanényei Alapiskolába is, hiszen
nagyon várják már a gyerekek.

A Mikulás örömmel tett eleget a kérésnek, és 200 „mikulási
csomaggal“ a batyujában már a kora reggeli órákban kopogta-
tott a gyönyörûen feldíszített iskola ajtaján. Nem egyedül
érkezett, három ördög és három angyal is vele jött…

Minden osztály ajtaja megnyílt elõttük, csillogó szemû,
ártatlan arcú kicsi gyerekek ültek megszeppenve a padokban,
de a Mikulás biztatására felengedett a hangulat, szavalni,
énekelni kezdtek. Összesen 117 kicsi- és nagydiák kapott
ajándékot. Volt abban a csomagban minden: gyümölcs,
csokoládé, cukorka, keksz, üdítõ... szóval mindaz, ami egy diák
életét megédesíti egy  ködös, szomorú, feleltetés elõtti reggelen.

A Mikulás látogatásának híre elért a helyi óvodába is. Több
mint 20 kicsi nebuló jött át hozzánk köszönteni a Mikulás bá-
csit. Verssel, énekkel köszönték meg a csomagokat, csodálkozó
tekintetüket le sem vették a Mikulásról meg az õt kísérõ
angyalokról, ördögökrõl.

Ám a Mikulás batyujá-
ban még mindig maradt
ajándék! Nem vitte vissza
Lappföldre. Hívta hát a leg-
kisebbeket. Jöttek is, anyu-
kákkal, apukákkal, nagy-
szülõkkel. Zsúfolásig meg-
telt az iskola folyosója a pi-
ci gyermekekkel. Volt, aki
elsírta magát a Mikulás láttán, volt olyan is, aki bátran és büsz-
kén ült a Mikulás ölében, várva a csomagot, no meg a fotózást.
Mert kattogtak ám a fényképezõgépek, minden anyuka, apuka
meg akarta örökíteni ezeket az emlékezetes pillanatokat.

A tanárok is örültek a gyerekekkel együtt, de azért õk is
szerettek volna kapni a Mikulás batyujából ajándékot… Tudta
ezt a Mikulás, telefonált is a polgármester úrnak, érdeklõdött,
vajon jól viselték-e magukat, dolgoztak-e becsületesen, értek-e
el szép eredményeket a pedagógusok? Jött is a válasz nyomban:
igen! Kapott is ajándékot minden pedagógus, sõt még az iskola
konyhájára is ellátogatott!

Mi, a Lukanényei Alapiskola diákjai rengeteget járunk
kirándulni, exkurziókra, külföldre is /mert iskolabuszunk is
van/, de rejtély elõttünk, vajon milyen utakon jár a polgár-
mesterünk, hogy minden évben csak õ találkozik a Mikulással.
De talán ez nem is érdekes.   Az a fontos, hogy minden évben
megkéri a Mikulást, látogasson el kicsi falunkba, és ajándékoz-
za meg Lukanénye összes gyermekét.

Köszönjük Polgármester Úr!  Jövõre is szólna érdekünkben
pár szót? Mert biztosan találkozni fog vele megint...

BB

Mikulást láttunk vendégül a
Lukanényei Alapiskolában

A szeretet ünnepe, az összetartozás ereje motiválta az
Inámi Önkormányzatot, a Csemadok alapszervezete mellett
mûködõ amatõr színjátszó kört, az UNICUM énekkart és
támogatóikat, hogy ebben az évben is megvalósuljon a kará-
csony- és Télapóváró ünnepély Inámban. A tarka mûsorra
2017. december 9-én került sor a helyi kultúrházban, melynek
elsõ részében jótékonysági karácsonyi vásár volt a helyi
kultúrházban az Inámi Óvoda részére. Köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen formában támogatta az óvoda
kezdeményezését, Rados Klára igazgatónõ fáradozását, hogy
támogatást szerez-
zen az óvodának. 

A karácsonyi
mûsort az Inámi
Ö n k o r m á n y z a t
mellett mûködõ
kulturális bizott-
ság nevében Régi
Anikó nyi tot ta
meg, ezután Régi Zsolt polgármester ünnepi köszöntõje
következett. Öröm volt hallgatni az Unicum kórus mûsorát. A
gyönyörû karácsonyi ének, a Hallelujah refrénjét a kultúrház
népes gyülekezete együtt dúdolta. Szólót énekelt Balík
Róbert, az énekkart gitáron kísérte Balík Róbert és Skerlec
Pista. Ezt követte az inámi óvodások zenés, táncos és verses
elõadása. Öröm volt látni a gyerekek sugárzó arcát, az átélés-
sel elõadott karácsonyi misztériumjátékot, ahol megelevene-
dett a három pásztor, a csillagok, és angyalok szálltak le az
égbõl. A Csemadok felnõtt és ifjúsági színjátszó köre irodalmi
összeállítással lépett a közönség elé. Hallhattunk szavalatot
Vámos Beatrix és falunk ifjú, tehetséges poétája, Jánoska
Mátyás elõadásában, akirõl tudni kell, hogy számos hazai és
külföldi verseny díjazottja, és a napokban jelent meg elsõ
verses kötete.

A Csemadok színjátszó köre vidám jelenetekkel is készült,
fokozva a jó hangulatot a teremben. Régi Zsolt polgármester
zárszavában áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog
új évet kívánt Inám település minden kedves lakosának. Ez-
után meginvitálta a jelenlévõket a falu ádventi koszorújához,
a falu betlehemjéhez a szabadéri színpadhoz egy baráti
beszélgetésre, ahol karácsonyi punccsal, forró teával és süte-
ménnyel fogadták a vendégeket. A rendezõk nem feledkeztek
meg a legkisebbekrõl sem. Amikor leszállt az est, teli put-
tonyával megrakodva, lovas hintón megérkezett a kedves öreg
Télapó. A kicsik énekeltek, verseltek, apró meglepetésekkel
készültek, s a Télapó kérdésére azt is nagyon határozottan állí-
tották, hogy valamennyien jók voltak, így megérdemlik az
ajándékot, amelybõl bõven jutott minden apróságnak.

Köszönjük az Inámi Önkormányzatnak, Régi Zsolt pol-
gármesternek, Régi Anikónak, Nagy Amálkának, Balík
Robinak, a községi hivatalnak, Rados Klára óvópedagógus-
nak és minden szereplõnek, rendezõnek, hogy bearanyozták
az ádventi várakozás idõszakát, és egy csodálatos estét
szereztek a falu aprajának-nagyjának.

NM

„A szeretet ünnepe összeköt minket“
Karácsony- és Télapóváró ünnepély 
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A Mikulás Kobold koncertet,
kisvonatot és sok finomságot

hozott Csábra

Advent második vasárnapjának délutánján ismét
megtelt a Csábi Alapiskola elõtti tér kicsikkel és
nagyokkal. A tavalyi évhez hasonlóan idén is külön-
leges programmal várták a Mikulás érkezését.

Elsõként befutott a kisvonat, amellyel körbe-
járhattuk falunkat. A kocsik gyorsan megteltek, és
közel két órán át jártak-keltek utcáinkon. A helyszí-
nen maradottak sem unatkoztak, hisz ötletes és érde-

kes kézmûves-foglalkozásokon mutathatták meg
kreativitásukat, ügyességüket. Rajzoltak, vágtak,
hajtogattak, festettek a gyerekek és a szülõk. Nagyon
szép karácsonyi díszek készültek, amelyek majd
hangulatossá teszik az otthonokat az ünnepek alatt. A
többiek pedig kellemes zene mellett forralt bort, teát
és süteményt fogyaszthattak.

A vonatozás
után egy megle-
p e t é s k o n c e r t
várta az egybe-
g y û l t e k e t  a z
a l a p i s k o l a
közösségi ter-
mében.  A po-
zsonyi Kobold
zenekar  vará-
zsolt fergeteges
és egyben ünne-
pi hangulatot a

színpadra és a nézõtérre. A gyerekek táncoltak
a zenére, és együtt énekelték az ismert, koboldosított
dalokat. Élmény volt.

Amit azután a várva várt Mikulás fokozott, aki
angyal és ördög kíséretében érkezett. Volt itt
ajándékosztás, énekelés, fotózkodás, majd minden
gyerek csomaggal a kezében tért haza ezen a szép
délutánon.

Csáb Község, a Csábi Alapiskola és Óvoda,
valamint a Csemadok Csábi Alapszervezete reméli,
hogy ez a  hagyomány tovább fog élni ,  és  a
Mikulásvonat állomásai között ott lesz Csáb is.

Za•ko Ervin 

Mikulás-napi  ünnepség Ipolybalogon

Immár 11. alkalommal szerveztek Mikulás-napi ünnepséget a falu
gyermekeinek december 5-én Ipolybalogon. A falu fõterén megtartott
rendezvényen kb. 150 kisgyermek vett részt szülõi kísérettel, akiket
forrócsokival és teával, valamint forralt borral vártak.

A vendégeket  színes
program várta: mézeskalács-
sütés, mesesarok, a veres-
egyházi RépaRetekMogyoró
vidám szórakoztató mûsora,
végezetül a kis vonaton
érkezõ Mikulás bácsi kiosz-
totta a várva várt csomago-
kat. Természetesen a közös
fényképezkedés és a kürtõs-

kalács sem maradhatott el.
Lenicky Anett

Az ünnepek és hagyo-
mányok a közösséget
éltetik, mely lehetõséget
ad arra, hogy a legkiseb-

bek is részesei legyenek
egy-egy rendezvénynek. A
Csemadok Ipolyhídvégi
Alapszervezetének támo-
gatásával 2017. december
5-én 16.00 órai kezdettel
került sor a templom mel-

lett feldíszített karácsonyfa
közelében a Mikulás-estre,
ahol a nagy számban össze-
gyûlt gyerekek szüleikkel
együtt  izgalommal várták
a Mikulás érkezését. A
Mikulás minden gyereknek
csomaggal kedveskedett,
amit a bátrabbak verssel és
énekkel jutalmaztak. 

-czm-

Mikulás-est
Ipolyhídvégen
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Én elmentem a vásárba félpénzzel…
Ki ne ismerné azt a gyermekjátékot, amikor a vásárló csak egy fél

pénzzel megy a vásárba, és azon tyúkot, kacsát, libát és ki tudja még, mi
mindent vásárol, amíg elfogy a fél pénze, végül nagy örömmel viheti haza
a vásárfiát.

Manapság, így advent táján valóban megszaporodnak a vásárok, hiszen
jön a karácsony, és vajon mivel is tudnánk a szeretetünket még jobban
kihangsúlyozni, mint ajándékok vásárlásával. A vásár azonban akkor
érdekes, ha más is van, nemcsak vásárfia. Így voltak ezzel az ipolybalogi
bukrétás asszonyok is, amikor úgy döntöttek, hogy immár harmadik alka-
lommal megszervezik jótékonysági kézmûves vásárukat. Mi abban a
jótékonyság, ha vásárolunk, kérdezhetné valaki. Jótékonyság az is, ha
lehetõséget adunk a helyi vagy a környékbeli ügyes kézmûveseknek, hogy
bemutathassák és árulhassák kézzel készített portékájukat. Amit kézzel
készítenek, abban az alkotó egy csöppnyit beletesz a lelkébõl is, tartja a
mondás. Ezt én is és mások is tanúsíthatják, akik december 10-én, vasárnap
délután eljöttek az ipolybalogi sportpálya melletti sportterembe, hogy ott
részt vegyenek a meghirdetett jótékonysági kézmûves vásáron.  Ha még
kikiáltó is lett volna, mint valamikor régen, akkor sorolhatta volna, hogy mit
is vegyenek az emberek. Ám ebbe már nem szólt bele senki, mindenki maga
döntötte el, hogy mit választ. Szerencsére választék volt bõven, gyakran
nem is tudta az ember lánya, fia, melyiket válassza a sok szép kézmûves
portéka közül.

Az ipolybalogi óvodások a megjelent vásárlóknak, vásárosoknak kultúr-
mûsort adtak ajándékba. Régi, Luca-napi szokást mutattak be, táncolva,
verselve. Régen, Luca napja asszonyi dologtiltó nap volt, amelyik asszony
ezen a napon tût vett a kezébe és varrt, az bevarrta a tyúkjai fenekét, és azok
nem tojtak tojást.

A következõ ajándék két szép karácsonyi ének volt, melyet az
ipolyfödémesi Nagy Péter, hetedik osztályos tanuló adott elõ nagy szeretet-
tel, átéléssel. A magyarországi drégelypalánki Apródfalva óvodásai is kitet-
tek magukért, mint kis hópihécskék táncoltak önfeledt vidámsággal a zene
ritmusára. Hosszú és szép mûsorukat többször is megtapsolta a vásárló- és
nézõközönség. Végül a bukrétás asszonyok kedveskedtek a kis szerep-
lõknek egy mese bábjátékkal. A Kisangyal lámpása címû mesébõl meg-
tudhatta a nézõközönség, hogy a barátság milyen fontos dolog az életben, és
hogy jót tenni a legszebb és legjobb dolog a világon.

A kultúrmûsor után a gyermekek édességcsomagot kaptak a helyi önkor-
mányzat és Ing. Bálint Péter polgármester jóvoltából, aki a Bukréta
kezdeményezését is maximálisan támogatta. A csomag mellé minden gyer-
mek kapott egy-egy kézzel horgolt baglyocskát, melyeket az apátújfalui
Péter Júlia ajándékozott. A Bukréta csoport két férfi tagja, Czibulya Péter és
Pásztor Tamás igazi vadgulyást fõzött, amellyel nemcsak a szereplõket,
hanem az vásárbeli eladókat is megvendégelték. A Bukréta asszonyok cso-
portja finomabbnál finomabb süteményeket sütött és rakott ki az asztalokra
a kis szereplõknek és a vásárosoknak. Volt finom meleg tea és forralt bor is.
Aki csak megkívánta, mindenki ehetett, ihatott, és ami a legfontosabb ebben
a bezárkózott világban, kedvére beszélgethetett.

Valójában nem tudom, de nem is érdeklõdtem utána, ki mennyi pénzzel
jött a vásárba, hogy fél pénze volt-e vagy egész, de annyi tudok, hogy a
vásári eladók elégedetten mentek haza. Talán már útközben azon törték a
fejüket, hogy a jövõ évben mi szépet, értékes kézmûves dolgot fognak
készíteni a következõ jótékonysági kézmûves vásárra.

L. S. A.

2017. december 2-án Ipolyhídvégen az immár hagyományossá vált karácsonyi
vásár szervezõi mindent megtettek annak érdekében, hogy aki idelátogatott ezen a
napon, annak a közelgõ ünnep hangulatát varázsolják a szívébe.  A vásárból nem
hiányozhattak a szebbnél szebb, karácsonyt idézõ díszek, ajándéknak szánt aprósá-
gok. Az év legmeghittebb ünnepéhez hozzátartozik az ajándékozás öröme,
az együtt töltött közös órák ünnepi varázsa. Ezt sugallta a vásár, amely a faluban
mûködõ szervezetek jóvoltából jött létre. Melegítõként káposztalevest, forralt bort,
teát és karácsonyi puncsot kínáltak a látogatók számára.                  Z.Zs.

Ipolyhídvégen minden évben december
elején a falu nyugdíjas polgárai iránti tiszteletét
és megbecsülését fejezi ki az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal a nekik szánt délutánnal.
Sütõ András gondolatait idézve: „Önmagát be-
csüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõdött.“

A mi világunk is apáink, nagyapáink
életével, mun-
k á s s á g á v a l
kezdõdött. Õk
építették szá-
munkra azt a
jelent, amely-
ben a mi gene-
r á c i ó n k  e g y
ú j a b b  n e m -
zedék jövõjét
alapozhatja meg. Az elõdeink példáiból merít-
hetünk mi is életünkhöz erõt és hitet.

Feladatunk tehát, hogy lehetõvé tegyük szá-
mukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt és
megbecsülést nyújtani nekik a pihenés éveiben.
Nagyon fontos, hogy éreztessük velük, nem
hagyjuk õket magukra.

Záhorský Zsuzsanna

N y u g d í j a s a i n k
k u l t ú r d é l u t á n j a

K a r á c s o n y i  v á s á r  I p o l y h í d v é g e n
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K a r á c s o n y i  v á s á r
L e s z e n y é n

A helyi önkormányzat szerve-
zésében december 9-én, szombaton
délután hangulatos karácsonyi
vásárra került sor a kultúrház mellet-
ti téren. A sátrak alól sült kolbász,

káposztaleves, puncs és forralt bor illata keveredett a levegõben. A negyedik alka-
lommal megrendezett vásár résztvevõit a kultúrházban Majdán László, a község
polgármestere üdvözölte a gyermekek karácsonyi mûsora elõtt. Külön köszöntötte
Iliny és Szanda testvértelepülések képviselõit.

Gemer Olga és Híves Éva óvónõk asszisztáltak a helyi óvodások verses,
zenés, táncos összeállításánál. Pergõ cigánytánccal mutatkoztak be a közönségnek
a haraszti gyermekotthon lakói, akiknek ez volt az elsõ nyilvános fellépésük. A
mûsort a Nógrád megyei Iliny testvérközség gyermekcsoportja zárta betlehemes
játékkal. Ezt követõen izgatottan várták a kicsik a Mikulás /Petroviè Pál/
érkezését, aki az ördög /Pavlík Ján/ kísére-
tében lepte meg a megilletõdött gyerkõ-
cöket. Kijutott az ajándékcsomagokból az
ilinyi gyerekeknek is, de a testvérközség
alpolgármester asszonya, Veres Béláné is
kedveskedett a jelenlevõ leszenyei gyere-
keknek egy-egy tábla Tibi csokoládéval.

A
r e n -
dezvény második felében már a felnõttek
voltak érdekelve a bor- és süteményverseny
kapcsán. A zsûri értékelése szerint a vörös-
bor kategóriában Petroviè Marek bora
bizonyult a legjobbnak, második helyen
v é g z e t t
L õ r i n c

Sándor, a bronzérmet Iliny község bora
érdemelte ki. Szerényebb felhozatal mutatko-
zott fehérborokból, itt Èierny Aladár vitte el a
pálmát. Három kategóriába sorolták a bene-
vezett süteményeket. A rétesek közül Móc
Ilona túrós rétese kapta a legtöbb pontot, az
édes sütemények versenyében Babka Viktória
csokoládés kiflije bizonyult a legfinomabb-
nak Majdán Zsuzsanna mézes krémese és
Marsiczki Martina csokikaramellje elõtt.
Pogácsák szerepeltek a sós sütemények
kategóriájában. A zsûri Èierna Mária töpörtyûs pogácsájára adta a legtöbb pontot,
és mindössze egy ponttal maradt le Petrovský Júlia juhtúrós pogácsája. Úgy gon-
doljuk, hogy a bor- és süteményverseny igazi gyõztese az ünnepi hangulatú ren-
dezvény közönsége volt, hiszen kedvükre kóstolhattak nemcsak a benevezett
finom nedûkbõl és süteményekbõl, hanem kint, a téren a sátrak alatt készített
ínyencségekbõl is.

A színvonalas zenei szórakoztatást Bobál Kornél biztosította.
-bgy-

K a r á c s o n y i   v á s á r

Ipolynyéken a Csemadok alapszer-
vezete ez évben is megrendezte hagyo-
mányos karácsonyi vásárát a Tájháznál.
Advent 2. vasárnapján téli idõ, kará-
csonyi hangulat, forralt bor, mézes-

kalács, káposztaleves, sült kolbász -
mind az ünnep hangulatát idézték a szép-
számú közönségnek. A kultúrmûsorban

csakis hazai fellépõk mutatkoztak be.
Felléptek az ovisok, az alapiskola ügyes
és jó hangú diákjai. Kellemes karácsonyi
melódiák hangzottak el Csinger Gabriel-
la tolmácsolásában, végül pedig a
Csemadok Ipolynyéki Alapszerveze-

tének Hagyományõrzõ Énekkara zárta a
programot szintén az ünnephez méltó
dalokkal.                             

-nt -
Kellemes karácsonyi ünnepeket,

eredményekben gazdag új esztendõt
kíván a Kürtös újság minden kedves

olvasójának a CSEMADOK
Ipolynyéki Alapszervezete!



10 Kürtös 2017. decemberK ö z é l e t  -  É l e t m ó d

Minden év december 13-ához - Zsélyi Aladár születés-
napjához - legközelebb esõ szombaton tart megemlékezést a
Magyar Közlekedési Közmûvelõdésért Alapítvány Bussa és
Csalár községek önkormányzata és a Csemadok helyi alap-
szervezeteinek együttmûködésével. A fiatalon elhunyt repülõ-
tervezõ, gépészmérnök a Nagykürtösi járás kiemelkedõ
személyisége csalári születésû, ott is temették el, Bussán is élt
rövid ideig, mindkét település gondozza, ápolja emlékét.

Idén december 9-én emlékeztünk meg rá, mely eseményt
Körmöcbányára tett kirándulás elõzött meg. Gáspár János
vezetésével a Magyar Közlekedési Közmûvelõdésért Alapít-
vány által szervezett kiránduláson Budapestrõl érkezett cso-
port Farkas Sándor, a Csemadok Csalári Alapszervezetének
elnökével tekintette meg a Körmöcbányai Érme- és Érem-
múzeumot, ahol bemutatták a helyi aranybányászat múltját,
érmetörténeti kiállítást láthattunk, valamint különbözõ korból
származó fizetõeszközöket.

A kiállítás megtekintése után következett a tulajdonkép-
peni megemlékezés. Bussán Zsélyi Aladár emlékoszlopának
megkoszorúzása mellett - ahol koszorút helyezett el Bussa
község polgármestere, Végh Zoltán, Bombor Ivett, a
Csemadok Bussai Alapszervezetének elnöke és a Magyar
Közlekedési Közmûvelõdésért Alapítvány - a helyi temetõben
leróttuk tiszteletünket Molnár Katalin sírjánál. 

Molnár Katalin a felvidéki magyar kulturális és közélet
jelentõs alakja s egyben az Ipoly-hidak újjáépítésének
kezdeményezõje is volt. Haláláig dolgozott jótékonysági
eseményeken, kulturális rendezvényeken, mûszaki-szakmai
konferenciák rendezésében. Sírjánál Matus Mihály csodálatos
tárogatómuzsikájára helyezte el a megemlékezés koszorúit az
MKKA és a Csemadok alapszervezete, valamint csendes imá-
val emlékeztünk az elhunytra.

A csalári temetõben folytatódott a megemlékezés, ahol
Ádám Béla polgármester köszöntötte az egybegyûlteket. A
Zsélyi Aladár sírjánál felhangzó tárogatózene dallamaira a
község koszorúja mellé került a Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmányának koszorúja, melyet Kliment Éva
alelnök helyezett el, valamint az MKKA koszorúja is.

A mécsesgyújtás után Gáspár János, az MKKA kurató-
riumának tagja méltatta Zsélyi Aladár munkásságának jelen-
tõségét, kiemelve a korát megelõzõ terveit. 

A megemlékezés kötetlen beszélgetéssel zárult a csalári
kultúrházban.

Simoncsics Sára

Emlékezés Zsélyi Aladárra
Advent havát éljük, amikor a természet befelé fordulásával

elcsendesedik a lélek is. Várjuk, hogy e szeretett Földön
szeretetben éljünk, szerethessünk és szeretve legyünk.
Reménykedünk, hogy a holnap szebb és boldogabb lesz, hogy
gyermekeink élete sokkal felemelõbb és kiteljesedettebb lesz. 

Harmóniában élni önmagunkkal és a többi emberrel - mind-
nyájan errõl álmodunk. A valóság azonban gyakran másképp
néz ki: stressz, elégedetlenség, félelem, depresszió, félreértések
és betegségek nehezítik meg az életünket. Hogyan tudnánk ezt
megváltoztatni? Van-e titkos recept a boldogságra? 

A legfontosabb parancs vállalni önmagunkért a felelõsséget,
szellemi és testi téren egyaránt. Szellemünk mágikus erõkkel
rendelkezik: minél jobban ismerjük és minél inkább haszno-
sítjuk azokat, annál jobban önmagunk sorsának kovácsaivá
válunk, és többé nem külsõ erõk uralkodnak majd rajtunk.
Elkezdünk valóban élni, és ezzel elindulunk a boldogság felé
vezetõ úton. Ennek az elõfeltétele, hogy az „itt és most“
állapotában éljünk. Hogy elfogadjuk azt, ami adott. Ne
meneküljünk, ne keressünk kifogásokat, ne építsünk légvárakat,
ne kívánkozzunk a múltba vagy a jövõbe. Mert csak a jelenben
élhetünk, és csak ott, ahol valóban vagyunk. Így aztán a kérdés:
Miért éppen én?, amelyet akkor teszünk fel, ha valami baj ér
minket, mindjárt teljesen más fényben tûnik fel. Hogy a szóban
forgó betegség, szerelmi bánat, munkahelyi vagy anyagi prob-
léma bizonyos okok miatt pontosan engem érint. Elfogadni azt,
hogy a nehézségeink a tanítómestereink, és hogy a valóságban
a legjobb barátaink, hihetetlen felszabadulást jelent, és egyben
rendkívül érdekes folyamatot. Kifejezésre jut mindennapi éle-
tünkben, abban, amit gondolunk, mondunk és teszünk. Erre is
érvényes az a kijelentés, hogy csak az a jó létezik, amit meg is
teszünk.

Az odaadás az élet megváltója és megszabadítója. Ám a
valódi odaadástól a legtöbben félnek. Ezért az emberek harcol-
nak a körülményeik ellen, és megpróbálják az ideálisat
megteremteni. Az élet mindig vezet minket. A külsõ
körülmények, legyünk bár dolgozók vagy munkanélküliek,
végül mindig a megfelelõ feltételek. Amikor végre felnézünk,
és többé nem védekezünk az adott életkörülményeink ellen.
Igent mondani arra, ami adott, ez jelenti az igazi odaadást.
Ebben az odaadásban, amely nem ismeri a kifogásokat,
feloldódik a múlt és a jövõ. Elkezdünk a jelenben élni, és ez
mindent megváltoztat! A boldogság pillanatai - és ilyenek
mindannyiunk életében vannak - megmutatják, milyen a
jelenben létezni. Az idõ egy pillanatra megáll, és lehetõvé teszi
számunkra, hogy jelen legyünk. Ha csodálattal nézünk egy
gyönyörû virágot, ha zenét hallgatva megnyílik a szívünk, ha
megcsodáljuk a naplementét - ezek mind a boldogság pillanatai.
Abban a pillanatban megszûnik minden harc, és elõáll a béke.
Az odaadáshoz azonban el kell engednünk magunkat, és nem
szabad feltételeket szabnunk. 

A valódi elengedettséghez nélkülözhetetlen az alázat.
A feltétlen odaadás a szívbõl jön, és a szív alázata. Nem vár
nyereségre, hanem teljesen nyitott arra, ami az adott pillanatban
történik, elfogadja, ami adott.  A valódi elfogadás azt jelenti,
hogy egyetértünk azzal, ami történik, mivel ez az élet folyama-
ta. Olyan ez, mint egy hullám az óceánban, amely jól érzi magát
az egész részeként.

A boldogság fontos jellemzõje, hogy független mindattól,
amit az ember tapasztal. Ha valóban erre vágyunk, minde-
nekelõtt békésnek kell lennünk. Aki tartósan jó magokat vet el,
az boldog lesz.

-ber-

Boldogság, szeretet - az ünnepeken túl
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Pontosan egy évvel ezelõtt, a
Kürtös decemberi számában
mutattuk be az író Temetõjárás I.
címû könyvét. A második kötet is
hasonló stílusban, hasonló tarta-
lommal jelent meg. Elsõ bemu-
tatója Ipolyságon volt december
elsején, idõben ahhoz, hogy akár
karácsonyi ajándékként is beszerezhetõ legyen. Ezúttal is újabb
huszonhárom temetõt, temetkezõhelyet mutat be, ebbõl nyolc
járásunkbeli. 

„A temetõ a kegyelet és az emlékezés helye, megszentelt
darabja a szülõföldnek, találkozási pontja a múltnak és a jelen-
nek. A hely szellemének õre, egy-egy régió vagy a nemzet
történelmének bejárható kertje, lapozható könyve, ahová nem-
csak halottak napján kell és lehet elmenni, de máskor is. Fõleg
akkor, ha érezzük: a testnek és a léleknek, a tárgyi valóságnak
és a megfoghatatlan szellemiségnek, az átváltozásnak és a
jelenvalóságnak szüksége van egymásra. Ha tudni akarjuk, kik
voltak a mi õseink: szûkebb és tágabb családunk tagjai, falube-
lijeink, egykori városi polgáraink; hol, merre pihennek jeles
személyiségeink, a régi nemesemberek stb.

A temetõ sírjai, sírjelei, keresztjei, kápolnái ugyancsak sok
mindent elárulnak. Vallanak szokásokról, társadalmi állásokról,
szépérzékrõl, az emlékekhez való viszonyulásokról és egye-
bekrõl. Gondoljunk csak például a síremlékek megformálására,
a sírhelyek gondozására, vagy egyebekre.“

A könyv példája nyomán jó lenne, ha temetõinkben nem
csak statisztikailag vennénk nyilvántartásba a sírokat,
kereszteket, szobrokat, hanem azokat mûvészi értékeik, külön-
legességük, hírességek és ismert közéleti személyiségek szerint
is. Feltárni történetüket, megõrizni az utókor számára addig,
amíg nem lesznek az enyészet és nemtörõdömségünk mar-
talékává.

Balogh Gábor

Csáky Károly:

TEMETÕJÁRÁS  II.

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óóA Magyar Kultúra Hete Ipolybalogon

A Magyar Kultúra Hete már évek óta hagyományos ren-
dezvénysorozata az Ipolyi Arnold Alapiskolának. Az idei évben
ennek kezdete egybeesett az elsõ adventi vasárnapot követõ
hétfõvel, így a már szintén megszokottá vált gyertyagyújtással
kezdtük a reggelt. György Ferenc lelkiatya szavaival nem

az üzletek által kínált
k a r á c s o n y v á r á s r a ,
hanem a belsõ csendre,
megtisztulásra és vára-
kozásra  hívta  fe l  a
figyelmet, majd közös
ima után kezdtük el a
hetet. A programokat
Zsapka Attila és Sipos
Dávid koncertje nyitot-
ta, akik zenéjükkel is-
mét varázslatos hangu-

latot keltettek a teremben, a lelkekben, a csillogó szemû
gyerekekben, de bizonyára megérintették az érzéseiket jól
titkoló kamaszokat is. A megzenésített gyerekversek vidámsá-
got, klasszikus költõink szerzeményei komolyságot, majd a
karácsonyi dallamok az ünnepvárás hangulatának áhítatát
hozták magukkal. A következõ napon a szülõi szövetség
jóvoltából és a diákönkormányzat hathatós közremûködésével
valamennyi diák kis ajándékcsomagot kapott a Mikulástól, volt,
aki néhány virgácsütéssel fûszerezve, más dicséret kíséretében.
Majd a Kuttyomfitty Társulat zenés-táncos mesejátéka,

Az ördöngõs dudás kötötte le a tanulókat, hisz az elõadás nem-
csak a meseszövés miatt volt élvezhetõ, de zenei alapja, nép-
táncra épülõ koreográfiái látványban is sokat nyújtottak
a nézõknek. A rendezvénysorozat célja, azaz a magyar kultúra
és hagyományaink megismerése, annak ápolása és megélése
remélhetõleg termékeny talajra lelt a diákokban, és sokan
lesznek közöttük, akik felnõttként is fontosnak tartják
majd nyelvünk, nemzeti kultúránk, történelmünk ismeretét és
továbbadását utódaiknak.

-ná-

Prima Primissima közönségdíjas a Hazajáró
2017. december 1-jén
immár 15. alkalommal
vehet ték át  a  Pr ima
Primissima Díjakat a
magyar szellemi élet, a
mûvészet, a tudomány és
a sport jeles képviselõi a
Mûvészetek Palotájában
megtartott gálaesten. 
A m a g y a r  t e l e v í z i ó
Hazajáró címû mûsora Prima Primissima közönségdíjas lett,
magasan a legtöbb szavazattal. A turisztikai-honismereti ma-
gazinmûsor mottója: „Elindulni és hazatérni“. A sorozat célja
a Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek meg-
örökítése és az ott élõ emberek mindennapjainak bemutatása. A
stáb Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Mura-
vidéken, Õrvidéken és Magyarországon halad vándorútja során
gyalog, szekérrel, kerékpárral vagy kenuval. A Hazajáró két
túrázója, mûsorvezetõje Kenyeres Oszkár és az Ipolysághoz
közeli tesmagi származású Jakab Sándor. 

Szerk.
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2017. december 1-jén létrejött
a Prágai Magyar Római Katolikus
Személyi Plébánia, mely nemzetiségi
elven tömöríti a Prágai Fõegyházmegye
területén élõ magyar katolikus híveket.

December 17-én Erdõ Péter bíboros,
Magyarország prímása és Dominik Duka
bíboros, Csehország prímása közösen fog
magyar misét bemutatni ennek kapcsán a
belvárosi Szent Henrik-templomban, me-
lyen az ipolybalogi Szent Korona Kórus
fog énekelni.

Lapunk januári számában többek
között errõl az eseményrõl is fog szólni az
az interjú, amit Balga Zoltán atyával
készítünk, amint ismeretes, õ a prágai
magyar hívek lelki vezetõje.

„„NN ee   ff éé ll jj ee tt ee kk !! ““
„Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy

öröm lesz az egész népnek.“ Az angyalok üzenete ma este
el kell hogy oszlasson bennünk minden félelmet! Már a
karácsonyi történet bevezetõiben is ott van Isten
bátorítószava: „Ne félj!“

Józsefnek azt mondta Isten angyala: „Ne félj attól,
hogy feleségül vedd Máriát!“ Zakariásnak, Keresztelõ
János apjának ezt mondta: „Ne félj, Zakariás, könyör-
gésed meghallgatásra talált!“ A názáreti Szûzhöz így
szól: „Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél!“
Karácsony vigasztaló üzenete ez lehet, hogy szûnjön meg

bennünk minden félelem, hiszen ha tényleg hívõk vagyunk, akkor hinnünk kell,
hogy nincs mitõl félnünk, hisz „Velünk az Isten!“

A félelem meg tud jelenni életünk minden szakaszában. De ugyanígy kará-
csony fényénél kell szemlélnünk életünk különbözõ szakaszait! 

Ne féljetek az emberi élet kezdetétõl! 
A kisgyermek élete az anyaméhben kilenc hónapig azt az impulzust kapja:

szeretünk, biztonságban lehetsz. A testem két sejt találkozásából formálódik ki, de
az énemet, a személyemet Isten alkotja. Ezért karácsonyellenes tett minden
magzatgyilkosság. Az anya nem tudja, hogy milyen lesz a gyermeke, nem a tulaj-
donságai miatt szereti, hanem õt magát. Nem azért szeretik, mert fiú vagy kislány,
nem azért, mert okos vagy zseni, hanem mert van. Õt szereti, és ezt érzi a kisbaba.
Mikor a kisgyereket, aki még a fejecskéjét sem tudja megtartani, a rokonság mind
ölbe akarja venni, akkor a kisbaba elpityeredik. De mihelyst visszahajtja fejét
édesanyja szívére, megnyugszik, mert az õ élete nem egy-két napja kezdõdött,
hanem már elõtte 9 hónappal anyja méhében tudta, hogy szeretik!

Ne féljünk az emberi élet kapcsolatokkal teli pillanataitól!
Ezért kell komolyan venni a szülõ-gyerek viszonyt. A gyerek személyisége

sérül, ha nem érezheti, hogy vannak, akik feltétel nélkül szeretik.
Ezért nagyon komoly az, amikor a szeretõ családból a szerelmes kiszakad,

mert valaki másnak mondja, és mástól, attól az egyetlentõl hallja, hogy szeretlek.
Ezért kell komolyan venni a fiatalokat, segíteni õket, õk maguk pedig tényleg
okosan mondják ki, hogy SZERETLEK! 

Az emberi kommunikáció egyik szintje az érzékeken keresztül valósul meg.
Ha hazug szavakként élik meg a fiatalok, hogy szeretik, és hogy szeret, akkor soha
nem tud belekapaszkodni abba az embertársba. Ezért nem mindegy, hogy kinek
mondom ki elõször: szeretlek!

Ne féljen a férj és feleség az õ életre szóló szeretetkapcsolatukban!
Böjte Csaba atya mesélte el: „Egy ember jött hozzá, aki szidta a feleségét, mint

a bokrot. Ismerte az embert, igaza volt… Csak hallgatta, hallgatta, majd azt mond-
ta neki: „Tudod mit, neked most döntened kell. Úgy tûnik, hogy az igazság is, az
asszonyka is, mindkettõ nem lesz a tiéd. Arra biztatlak, hogy dönts az asszonyka
mellett, mert az igazad az ingedet se fogja kimosni, vacsorát se fog fõzni neked.
Hagyd a csudába! Vegyél egy csokor virágot, vidd oda, és mondd meg: kicsi vagy,
huncut vagy, de mégiscsak az enyém vagy. Na, gyere haza, ne veszekedjünk,
nem?…“ Én hiszem, hogy Jézus Krisztus a párbeszéd mellett döntõ ember mellett
áll. Hiszem, hogy a szeretet mellett áll!“

Ne féljünk az élet alkonyán!
Az a Kisgyermek, aki 2000 évvel ezelõtt testet öltött, Örök Istenként van itt

köztünk, ugyanõ lesz egyedül a getszemáni kertben.
Az idõskor akkor tud igazán félelemmel teli lenni, ha az élet virágzásában nem

kapaszkodott Istenbe, az Örök Élet Urába. Félünk az idõs kor magányától, pedig
amikor magányosan vannak, akkor van igazán mellettük Isten.

Egyetemista korú unoka megkérdi nagymamáját, hol volt. „Templomban“.
Mama, minek, hiszen nincs is Isten! „Hogy mondhatsz ilyent - kérdez vissza a
hajlott hátú nagymama -, hiszen éppen most beszéltem vele!“ Az idõs kor
bizonyossága kell a mai fiatalok mellé.

Ne féljünk a halál órájában!
Rémisztõ karácsonykor errõl beszélni? Szerintem a valóság része. Jézus

születése bátorítás a földi életbõl távozónak is. Az élet nem a semmibõl lett
önmagától, hanem teremtve lett, és éppen ezért nem is lesz semmivé. Örök életre
vagyunk hivatva!

Ne féljünk hát, jó hírt kaptunk: „Velünk az Isten“!
Balga Zoltán

Minden esztendõnek a vége felé az
Úristen emlékeztetni akarja az
embereket arra, hogy a gonoszság
útja hova vezet, s ezért õsszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség min-
den este korábban szakad alá, és min-
den reggel késõbben távozik, hideg
támad, és befagynak a vizek, s a sötét-
ség uralma lassan elkezdi megfojtani
a világot. Mi, emberek pedig meg-
ijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok
rossz, amit elkövettünk az esztendõ
alatt, és amikor eljön a legrövidebb
nap, és a Világosság angyala alászáll
közénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák
gyertyáit, hogy az Úristen, ha alá-
tekint, fényt lásson a földön, s meg-
bocsássa a bennünk lévõ jó miatt a
bennük lévõ rosszat.
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2017-ben jubilált az ipolybalogi Szent Korona Kórus

Az ipolybalogi Szent Korona Kórus ebben az évben
ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Ez bizony
nem kevés, hiszen ennyi idõ alatt számtalan fellépése volt és
megszámlálhatatlan alkalom a szent zene mûvelésére. Az idõ
kerekét visszapergetve, számadást végezve, mint a jó gazda,
örülhetett annak, hogy már a kezdetekkor a musica sacra
irányvonalát követték.  

1997-ben, a kórus megalakulásakor vették fel a magyar kirá-
lyi korona után a Szent Korona Kórus nevet. A név adott volt,
hiszen Ipolybalog templomának tornyán már évszázadok óta
ott ékeskedik a magyar Szent Korona másolata. Mindjárt, a
kezdetek kezdetén magasra tették a mércét, mert repertoárjuk a
gregoriántól a reneszánsz és a barokk templomi zenén át, a
kortárs magyar egyházzenéig terjed.

Az eltelt 20 év alatt számos helyen felléptek, többek között
Magyarországon, Ausztriában, Lengyelországban, Csehország-
ban és Olaszországban. 1997-ben az OMCE megalakulásának
100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi hangversenyen
mutatkoztak be elõször. Ezt követte 2001-ben a Harmonia Sacra
Danubiana Comarom Fesztivál, amelyen vendégkórusként vet-
tek részt. 2004-ben, a magyar kultúra napján Budapesten, a
Magyar Kultúra Székházában nagy sikerû hangversenyt adtak
magyar szerzõk mûveibõl. 2006 húsvétján, a Duna II. Autonó-
mia csatornájának beindításakor, élõ adásban szerepeltek.
Számos alkalommal énekeltek a Mária és a Szent István Rádió
hullámain. Egyházzenei találkozókon vettek részt Vácott,
Piliscsabán, majd a Rákóczi Szövetség által rendezett Esterházy
János felvidéki magyar mártírpolitikus emlékére rendezett
emlékünnepségeken.

2016-ban, a budapesti Operaház által meghirdetett Dalár-
ünnep keretein belül, az Erkel Színházban mutatkoztak be.
Hangversenyt adtak a Pozsonyi Koronázási Ünnepségeken,
valamint Prágában, a prágai magyar lelkészség újraszer-
vezésének alkalmából. 2016. október 22-én az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. évfordulóján szintén Prágában
koncerteztek. Másnap, 23-án a Dominik Duka prágai érsek által
celebrált gyászmisén megemlékeztek Mindszenty József eszter-
gomi érsekrõl, valamint az 1956-os szabadságharc áldozatairól.

A kórus ezen a megemlékezõ szentmisén a musica sacra által
szolgálatot teljesített. A reformáció 500. évfordulója kapcsán,
2017-ben jubileumi hangversenyt adtak Bécsben, a belvárosi
református templomban. 

Az elmúlt 20 év alatt a Szent Korona Kórus számos díjban,
kitüntetésben részesült. 1999-ben, a XI. Kodály Napokon, majd
a 2001-es Námesztói Nemzetközi Kórusversenyen ezüstkoszo-
rús minõsítést értek el. 2002-ben, a XII. Kodály Napokon a
zsûri dicséretével szerzett aranykoszorús minõsítést hoztak
haza. 2003-ban, Olmücben, a XXXI.MUNDI CANTANT
nemzetközi kórusversenyen ezüst díjat nyertek egyházzenei
kategóriában. 2005-ben, a XIII. Kodály Napokon aranykoszo-

rús minõsítést vehettek át. 2014-ben ugyanitt újfent aranyko-
szorús minõsítés volt a jutalmuk, a zsûri dicséretével. A legma-
gasabb pontszámot õk érték el. 2017-ben a Szlovákiai Magyar
Felnõtt Énekkarok Országos Minõsítõ Versenyén a zsûri megint
aranykoszorús minõsítéssel értékelte munkájukat, s ezzel el-
nyerték a Veszprémi Hangvilla különdíját is.

A kórus elsõ CD-je 2007-ben jelent meg A Szent Korona
oltalma alatt címmel. 2012-ben a Harmónia 2012 - Szlovákiai
Magyar Zenei Díj gáláján léptek fel Komáromban, mely díjnak
több alkalommal is jelöltjei voltak. Ugyanebben az évben az
énekkar munkásságát Ipolybalog Önkormányzata, Szent
Korona Emlékéremmel jutalmazta. Az eltelt 20 év alatt a ma-
gyar zenei élet számos jeles képviselõjével dolgoztak együtt.
Neves karnagyokkal, orgonamûvészekkel, operaénekesekkel,
mint a budapesti Mátyás-templom zenekarával és karnagyával,
a Salgótarjáni Doráti Kamarazenekarral, akik minden évben
közremûködnek Ipolybalogon a Szent Korona Ünnepség szent-
miséjén. A kórus nevéhez fûzõdik Daróci Bárdos Tamás Szent
Korona miséjének és a Himnusz a Szent Koronáról c. mûvének
2005-ös õsbemutatója. 

A Szent Korona Kórus 20-éves jubiláló ünnepségét egy
háromnapos koncertkörút koronázta meg 2017. november 10-
12-én, amely Romániában, közelebbrõl Erdély három városá-
ban, Dicsõszentmártonban, Marosvásárhelyen és Kolozsvár
Szent Mihály katolikus templomában valósult meg az ökumené
jegyében. Akik elkísérték õket erre az útra, tanúsíthatják, hogy
magas szintû mûvelõi a musica sacrának. Köszönhetõ ez vezetõ
karnagyuknak, Molnár Ottónak, valamint a kórus mindennemû
tevékenységét segítõ Czibulya Márknak. Köszönet jár Ipoly-
balog Önkormányzatának is, élén a polgármesterrel, Ing. Bálint
Péterrel. A kórustagokról se feledkezzünk. Szabadidejüket felál-
dozva gyakorolnak, végzik mûvészi tevékenységüket, mun-
kájuk és családjuk mellett.  Áldja meg õket ezért a Mindenható,
hogy még nagyon sokáig énekeljenek mindnyájunk örömére és
Isten dicsõségére.

L. S. A.
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Szilveszteri ködös éjjel járom az utcákat.
Hordozgatok a szívemben ezer égõ vágyat.
Nincsen senki, aki elõtt kitárnám a lelkem.
Nincsen, aki az új évben köszöntene engem.

Szilveszterkor eszembe jut, hogy múlnak az évek.
Hogy mily nagy a szomorúság, amiben én élek.
/:Fehéredik már a hajam, elhervadok csendben.
Meghalok majd anélkül, hogy szeretnének engem.:/

K ö z é l e t

Régi nóta, híres nóta

Hallod-e nótás, füttyös szép madár,
Ennek a huncutságnak vége már.

Szállj el a bús szívemrõl messze földre,
Mindörökre te hûtlen, csapodár.

Huncut a májad, zúzád, csalfa vagy,
Párom is akkor légy hát, majd ha fagy.

Ég veled, édes rózsám, Isten áldjon,
Azt kívánom, magadra ne maradj.

/:Gombház, gyer ide, prímás,
Veled a szívem búját ma még eltemetem.

Tedd rá a húrra a vonót,
Reggelig rakjad szépen helyére az eszem.:/

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 köznapiról és a
látomásról
A csodáról

Az emlékekrõl és a
csodálatosról

Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köz-
napiban, a környezõben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit,
a csodálatosat és a látomásszerût. Mert a csoda nem valamilyen ég-
zengéses pillanat, mikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök
szállanak, sírok felnyílnak, s a zûrzavarban felhangzik Isten szava: nem,
a csoda legtöbbször egészen csendes. Átmegy egyik szobából a másik-
ba, s látsz valamit: egy ember arckifejezését; egy tárgy elhelyezését; s
egyszerre feltárul elõtted e tárgy igazi értelme és viszonya a világhoz;
egy ember hangját hallod, mint soha azelõtt, s a közömbös szavakon túl
megérted ez ember titkát; a csoda mindig ennyi csak. Nem belevakulni
a valóságba, a mindennaposba, látni azt, amit már oly gyakran láttál: ez
a képesség elhal a legtöbb emberben, mint ahogy a civilizált emberben
elsatnyul bizonyos érzékszervek mûködési készsége, például a szaglás.
Lásd, szimatold a csodát, ott, ahol éppen van. Mindig a közelben van.
Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át
eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed.

Te nem hiszel a csodában, tagadod? Nézd csak, nem gyõzhetlek
meg, mert a csoda legfõbb ismertetõjele, hogy csodálatos - nem lehet
bizonyítani, mint egy élettani tényt, nem lehet fényképezni, sem elõre,
mennyiségtani törvények szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda
megnyilatkozási formáit sem könnyû mindig érzékelni: nem jár mindig
két lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem anya-
könyvi adatai. A csoda, egészen egyszerûen, megnyilatkozik - s néha
csak sokkal késõbb értjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott
életünkbe, s mi volt e beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos.
A csoda lényegét nem tudom megmutatni, sem bizonyítani. De gondolj
talán arra, milyen felfoghatatlan és csodálatos igazi valójában mindaz,
amit mindennapinak és természetesnek érzel: már a létezés ténye
milyen csodaszerû! Az, hogy megszülettél, élsz, s egy napon meghalsz!
Mindezt „természetes“-nek érzed? Akkor vaksi vagy és botfülû. Már a
valóság is csoda, felfoghatatlan, s minden természetes kellékével és
anyagával természetfölötti is! Miért is lenne e valószínûtlenül bonyolult
valóságnál értelmetlenebb a csoda? A világlélek a csoda, mely minden-
ben megnyilatkozik. Ezért vagyok hívõ: mert a világ lelke bennem is,
hétköznapjaimban, szomorú és esendõ sorsomban is megnyilatkozik.

Soha nem érthetem meg, miért életem legszebb emléke a pillanat,
mikor - tízéves lehettem - egy téli délután beléptem anyám sötét, üres
hálószobájába, s a küszöbön állva megpillantottam a bútorok politúrján
és a kályha csempéin az ablak elõtt, az utcán és a szemközti házak tete-
jén világító hó kékes visszfényét. E pillanat varázsát nem tudom elfelej-
teni. A hó kék fénye a sötét szobában valósággal megdöbbentett, s
ugyanakkor sem azelõtt, sem azóta nem észlelt boldogságérzettel töltött
el. A titoknak, a mesének, az álomszerûnek, az anderseninek, az elvará-
zsoltnak ezt a teljes káprázatát addig nem ismertem, s késõbb sem talál-
tam meg az életben, soha, sehol. Mi történt akkor szívemben, idegeim-
ben vagy a világban? Nem tudom megmagyarázni. A csodálatost nem
lehet magyarázni. S az ilyen emlék örökké dereng egy lélekben, ugyan-
olyan mesés, kékes fénnyel, mint anyám hálójával szemközt, a háztetõ-
kön a hó.

(Márai Sándor: Füves könyv)

Járásunkban az idén 18. alkalommal rendeztük meg a
magyarnóta-énekesek országos versenyét Õszirózsa cím-
mel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta népszerûsítését
havilapunkban is vállaljuk azzal, hogy minden szá-
munkban leközlünk majd egy-két nótát, melyek közt
lesznek örökzöldek, népszerûek, de kevésbé ismertek
vagy ismeretlenek is. Akik ismerik majd a közre-
adott nótákat, azok énekeljék vagy dalolják, akik nem,
azok igyekezzenek ezt másoktól megtanulni és eldalolni. 

Visszanézek életemre, elmerengve, csendben
Felém tünnek hosszú sorban, akiket szeretttem,
Mint ahogy a falevél száll, õszi viharokban
Elrepültek erre, arra, egyik jobbra, másik balra
Most tudom csak milyen nagyon egyedül maradtam

Meglátogat néha még a múltam ragyogása
Képed messze felcsillan a sötét éjszakában
Ilyenkor még azt se bánom, hogy múlnak az évek
Volt egyszer egy piros rózsa, volt egyszer egy régi nóta
Rágondolok, s úgy érzem, hogy mégis szép az élet
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Köszöntünk e szép napon, / Nap ragyog az égbolton.
Most Neked ragyog, tündököl, / Áldást kaptál örökül.
Édesanyának, nagymamának és dédmamának,
Kit tisztelünk s szívünkbõl szeretünk, / Kérjük a boldogsá-
got, szeretetet, / Lelkébe nyugalmas éveket.
Kérjük Urunk, add meg Neki, háláját kifejezi.
Adj még Neki egészséget, / Feje fölé békességet.
Virágok hulljanak lábai elé, / Reménysége csak Te legyél.
Hogy mindig tudjon mosolyogni, / S családjának szeretetet
adni. / Amilyen örömmel dal és szó csak zenghet
Így köszöntünk mi most születésnapodon Téged!

Ipolyhídvégen 

Krupèiak Margit 

december 1-jén
töltötte be 

70. életévét.

Sok szeretettel köszönti Õt családja:
szeretõ férje, László, lánya, Katalin és párja, Gábor, 
fia, Marian, unokái, Márk és Luca férjével, Tiborral  

és a kis dédunoka, Áron

A karácsonyi ünnepek közeled-
tével nemcsak a pozitív érzelmeket
éljük meg fokozottan, hanem sok
esetben a depresszió, a magány, az
érzelmi zavarok is felerõsödnek
bennünk. Elõfordulhat, hogy ezek
az érzések tartósan jelen vannak a
mindennapjainkban. Ilyenkor a
rosszkedv, a szomorúság, a fáradt
állapot következtében kietlennek
tûnik világ, és leküzdhetetlennek
látszódnak az akadályok. Ebben a
helyzetben külsõ segítségre van
szükség, mert ebbõl az állapotból a

saját maga erejébõl ritkán kerül ki
az ember. 

A szakértõk egyetértenek
abban, hogy azonnali segítséget
jelent, ha valakinek el tudjuk
mondani a gondunkat, ha meg-
hallgatnak, megértenek bennün-
ket. 

A telefonos lelkisegély-szol-
gálatok jelentõsége abban áll,
hogy a krízisben levõ ember vala-
kinek elmondhatja a problémáját.
Már azzal, hogy valaki ezt meg-
teszi, a nehézségei enyhülnek,
csökken a feszültsége, némileg megnyugszik. 

A vonal túloldalán levõ szakember értõ hallgatása és tanácsa
megtörheti a beszûkült állapotot, az egyén saját maga felé irányuló
agresszióját, végül pedig az öngyilkossággal kapcsolatos fantá-
ziálását is.

Ezért különösen fontos, hogy ebben az érzelmileg fokozott
idõszakban figyeljünk magunkra és a környezetünkben élõkre. Ha
krízishelyzetbe kerülünk akár magunk vagy hozzátartozónk,
ismerõsünk, bizalommal fordulhatunk magyar nyelven, név
megadása nélkül a Felvidéki Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat
önkénteseihez. Helyi tarifával éjjel-nappal fogadják a hívását a
0918 500 333 (Orange) illetve a 0904 500 338 (T-Mobile) telefon-
számokon.

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

2017. december 15-én, pénteken 18.30-tól mutatja be
Lackfi János Milyenek a magyarok? címû zenés útikalauzát a
kassai Thália Színház a Csábi Alapiskola közösségi termében.
Az elõadás a Csábi Színházi Esték keretében valósul meg.
Belépõdíj tetszõleges. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a
szervezõk, a Csemadok Csábi Alapszervezete, Csáb Község és
a Csábi Alapiskola.

Az elõadás Lackfi János két nagysikerû kötetétbõl: a
Milyenek a magyarok és a Milyenek még a magyarok címû
karcolatgyûjteményekbõl készült. A könnyed, játékos, groteszk
humorú magyar jeleneteket szigorúan magyaros dallamok
keretezik. A magyar slágereket Lackfi János a témához kap-
csolódó dalszövegátirataiban hallhatja a közönség.

Ing. Ervin Za•ko

M i l y e n e k  a  m a g y a r o k ?  -  z e n é s  ú t i k a l a u z
a  T h á l i a  S z í n h á z  e lőa d á s á b a n  C s á b o n

K ö s z ö n t őK ö s z ö n t ő
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és az SZK Kormányhivatala  Kisebbségi 
Kultúrák 2017 programja támogatta - Realizované s finanènou podporou 
Úradu vlády  Slovenskej republiky - program  Kultúra národnostných menšín 2017

Az irgalom nagy Istenéhez 
Gyakorta szárnyal hõ imám, 
Mert lelkem e csalárd idõknek 
Megváltót, üdvöt, fényt kíván!  

Gyermekkor, karácsony-titok -
Most ezernyi fát állítok.
Ember-szívekbe szerteszét
Hogy elvigye a lenge fényt.

Jóságot, mosoly-csillogást,
A betlehemi szép csodát.
Ezernyi ággal hajlik át,
Azt osztom szét: a régi fát.

Advent i  kérés
Azt mondtam egy angyalnak, 
aki az év kapujánál fogadott: 
adj nekem egy lámpást, 
hogy biztos léptekkel 
mehessek szembe a bizonytalansággal. 
Õ így válaszolt: - Indulj csak a sötétbe, 
és tedd kezed Isten kezébe. 
Ez jobb, mint egy lámpás, és biztosabb, mint egy ismert út. 

A negyedik gyertya  

Voltam sokáig néma gyertya,
Koszorúdban gyújtásra várva.
Adventi fény, a legutolsó,
Hogy oszoljon a köd homálya.
A többi, ahogy csöndben égett
Lobbanva siettek utána.

Átragyogni a mindenséget,
Talpamig színarany ruhába.
Úgy érkezni a jászolodhoz
Egészen égve, mint a máglya.
Hogy a gyertya, a legutolsó
Legyen a születés csodája.

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Parányi jászol! Három régi deszka!
Téged nem alkotott mûvész keze,
Sem újvilági fényes sáraranytól
Nem fénylesz, mint dómod tetõzete,
Mégis nagyobb vagy minden alkotásnál,
Mi lángelméknek agyába terem…
Idõk teljének szent diadalíve,
Belõled lépett ki a történelem.

Csillagok teremtõ Ura, hitünk örök fénysugara, 
világmegváltó Krisztusunk, hallgasd meg esdeklõ szavunk. 
Mert irgalomra indított a halált hozó pusztulás, 
megváltást hoztál: a beteg, bûnös világnak gyógyulást. 

Mi a karÆcsony?
MegbocsÆtÆs a mœltban,
bÆtorsÆg a jelenben,
remØny a j�vıben.

Ó, emberek,gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb 
fény tündökölt,
Mint minden várak 
s kastélyok fölött.
Ó, emberek, 
gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, 
barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mind-
egyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!


