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Bámulatos az a gyanútlanság, amivel az
1822. esztendõ átfordult a következõbe.
Persze, csak innen, 195 év távlatából
nézve, hiszen a történelem, amikor
éppen a jelen idejét éli, mit sem tud
a jövõrõl. Az akkori jelen jövõjét
mi ismerjük, kései utódok, termé-
szetesen már múltként, amelynek
gyanútlanságán álmélkodhatunk,
borzonghatunk és élcelõdhetünk.
Mindazonáltal 1823 azon évek
egyike (s az ilyesfajta esztendõk a
leggyakoribbak még egy ilyen moz-
galmas sorsú, egy balsors tépte
nemzet históriájában is, mint amilyen a
miénk), amikor semmi sem történt.
Semmi olyan esemény vagy eset - legalábbis
a közélet színpadain - amirõl az akkor élõk
okkal-joggal vélhették volna, hogy a nemzet sorsának
változását készítik elõ.

Ki gondolhatta, mely látnok, próféta vélhette, hogy ez az
1823-as esztendõ a magyar nemzet sorsát máig meghatározó
magvetés és sarjadás ideje? Ami történelemnek bizonyul, az
most még családi esemény: gyöngécske fiúgyermekek szület-
nek majd, Kiskõrösön Petõfi Sándor január 1-jén és január 21-
én Alsósztregován Madách Imre, aki úgy döntött, hogy éppen
annak a napnak az elõestéjén tekint szét idekint a világban,
amikor Kölcsey Ferenc befejezi a magyar nép imáját, megíródik
egy vers, amirõl csak szerzõje tud, valahol az ország keleti
végein, s amely vers azóta is zsoltáros teljességgel szól a
nemzeti sorsról. Így nemcsak címe, hanem mondanivalója miatt
is a nemzet himnusza lett. S hogy ez a nap majd egykoron a
magyar kultúra napja lesz, ekkor még senki sem sejthette. De
lehetne-e szebb felfuttatása e hónapnak, januárnak, mint éppen
Petõfi Sándor, Mikszáth Kálmán és Madách Imre születésnap-
ja? Aligha. Ritka jeles hónapja ez a magyar történelemnek,
melyet nem a hideg szél fújt erre a tájra, e zegzugos Palócföldre,
hanem a sors. A sors, az emberi sors, melynek tragédiáját éppen
Madách Imre tollából olvashatjuk élõ egyenesben. Talán soha
nem volt aktuálisabb a mondanivalója, mint ezekben az esz-
tendõkben, amikor Európa saját önfeladására készül. Madách
Imre mûvét olvasva, a sok-sok szín után eljutunk a modern kori
falanszterbe, az egységesült Európába, ahol a kereszténység
eszméje, mely a családot, az erkölcsöt testesíti meg, már nem
fontos. Az új európai eszmék: a csoportérdekek, a piac, a ter-

melési mutatók hálójában vergõdõ társadal-
mak, a gazdasági válság és kiszolgálta-

tottság. A család mint a társadalom
sejtje, felbomlóban van. A Német-

országban dolgozó apuka,  az
Angliában szociális munkás anyu-
ka és a bébicsõsz gyerek Hollan-
diában már nem alkot családot.
Ami összeköti õket, az a mobil-
telefon, az internet és a Skype,

falanszteri átalány díjszabás
alapján. Pedig még felhallatszik a
távolból Ádám egyre halkuló szava:
„Mi ország ez, mi nép, melyhez

jövénk? Egyet bánok csak: a haza
fogalmát. Megállott volna az tán, úgy

hiszem, ez új rend közt is.“ Elgondolkodtató a
figyelmeztetése: „Mi eszme az, mely a széles

világot eggyé olvasztja, mely a lelkesülést, az ember-
szív e szent örök tüzét, mit eddig száz hitványsággal szított, s
ábrándos harcra zsákmányolt ki csak, nemesb célhoz vezérelen-
di végre.“ És eljutunk az ûrbe, hogy megtudjuk, mi van a Hold
túlsó felén, pedig azt sem tudjuk, mi van az utca, a ház, a domb,
a folyó túlsó felén. Kijutunk a világûrbe, hogy megérthessük, az
ember a Föld foglya, és az is marad. Nem kell elmennünk az
eszkimókhoz, hogy megtudjuk, kevés a fóka, s a Föld nemhogy
kihûl, de felmelegszik. Mi, emberek még ott is fel tudjuk
olvasztani a jeget, ahol elméletileg nem is olvadhat. Rá kell jön-
nünk, hogy a tudomány nem mentheti meg a Földet, mert azt a
politikusok irányítják, tartják a markukban. És eljutunk az utol-
só színhez. „Uram, rettentõ látások gyötörnek, és nem tudom,
mi bennök a való. Óh mondd, óh mondd, minõ sors vár reám…“
Igen. Mostanában egyre többen újra Istenhez fordulunk. Vajon
mi lesz velünk? De a kérdésre a választ magunknak kell megad-
ni azzal, hogy végre felismerjük, az ember legnagyobb tragédiá-
ja maga az ember. Isten hat nap alatt megteremti a Földet. A
hetedik napon megpihen, és végignéz nagy mûvén. De jön az
ember a nyolcadik napon, végignéz azon, amit Isten teremtett,
és elpusztítá azt. Ecce homo! Mondhatnánk, ha a történet nem
éppen rólunk szólna. Ezekben a hideg januári napokban olvas-
sunk, Mikszáthot, Petõfit, Madáchot, de ne feledkezzünk meg
Wass Albertrõl sem, aki éppen 110 esztendeje, január 8-án látta
meg az Isten kék egét, hogy megírja, megüzenje nekünk az
Üzenet haza címû versében: „s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz és a kõ marad, a kõ marad!“

Hrubík

„Szeress minden magyart ,  mer t tes tvéred Ő: nemzeted f ia .  Segí t s d és támogasd,
mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt:
önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik.
Ki széthúzás magját veti el: romlást arat."

Wass Albert

Egy nemzet, melyet nem jéggel vert a sors januárban, de írófejedelmekkel 
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A prágai tavasz krónikája - 50 éve történt

1968. január 3-5. - Csehszlovákia Kommunista Pártja
(CSKP) Központi Bizottságának tanácskozásán felmentik tiszt-
ségébõl Antonín Novotný elsõ titkárt és Alexander Dubèeket
választják utódául. (A CSKP-ben és a társadalomban kezdetét
veszi a „prágai tavasz“-ként ismert demokratizálási folyamat.)

január 21. - Josef Smrkovský csehszlovák erdõ- és
vízgazdálkodási miniszter a Práce címû napilapban cikket tesz
közzé a demokratizálás szükségességérõl.

február 4. - Komáromban Alexander Dubèek találkozik
Kádár Jánossal.

március 12. - A Csemadok javaslatot terjeszt elõ a nemze-
tiségi kérdés igazságosabb megoldására, mindenekelõtt
nemzetiségi bizottság létrehozását és részleges kulturális
autonómia megadását kérik.

március 21-22. - A csehszlovák szakszervezetek vezetõ-
ségének ülésén a reformerek jutnak vezetõ szerephez.

március 22. - Lemond tisztségérõl Antonín Novotný cseh-
szlovák köztársasági elnök.

március 23. - Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország,
Magyarország, az NDK és a Szovjetunió képviselõinek drezdai
tanácskozásán a „testvéri országok“ felszólítják a CSKP
vezetõségét a „negatív tendenciák“ felszámolására.

március 30. - A csehszlovák nemzetgyûlés Ludvík Svobodát
választja köztársasági elnökké.

április 1-5. -  A CSKP KB elemzi a társadalomban kialakult
helyzetet - ahol spontán mozgalmak, nem a párt irányítása alatt
álló szervezetek jöttek létre - és a demokratizálás folytatása
mellett kötelezi el magát.

április 8. - Csehszlovákia új miniszterelnöke Oldøich
Èerník.

április 10. - Megjelenik a CSKP akcióprogramja, mely a
társadalmi élet demokratizálását, a cseh-szlovák viszony ren-
dezését és a nemzetiségi sérelmek orvoslását ígéri.  

május 3. - A csehszlovák nemzetgyûlés jóváhagyja a Èerník-
kormány programnyilatkozatát.

május 4. - Az Alexander Dubèek vezetésével Moszkvában
gazdasági tárgyalásokat folytató csehszlovák küldöttséget a
szovjet vezetés ismét az „ellenforradalmi veszély“ elhárítására
inti.

június 20. - A szlovák nacionalista körök által szeparatiz-
mussal vádolt Csemadok nyilatkozatban utasítja el a vádakat, és
hangsúlyozza, hogy csupán az alapvetõ emberi és nemzetiségi
jogok biztosítását tekinti feladatának.

június 24-26. - A csehszlovák nemzetgyûlés törvényt fogad
el a föderatív államjogi elrendezésrõl és az ´50-es években
törvénytelenül elítéltek bírói rehabilitációjáról.

június 27. - A vezetõ csehszlovák ellenzéki sajtóorgánummá
lett Literární listy - és más lapok - közzéteszi a 2000 szó címû
felhívást, mely értékeli a demokratizálás eddigi vívmányait, és

figyelmeztet a reformot fenyegetõ veszélyekre. (A felhívás
megjelentetése intenzívebbé teszi a „testvéri országok“ - min-
denekelõtt a Szovjetunió és az NDK - Csehszlovákia-ellenes
sajtókampányát.)

július 8. - A CSKP elnöksége visszautasítja az öt szocialista
ország javaslatát, hogy közösen tárgyaljanak a csehszlovákiai
eseményekrõl, és kétoldalú tárgyalásokat javasol. (Az öt ország
képviselõi július 14-15-én Varsóban tárgyalnak, és levélben
fejezik ki aggodalmukat a csehszlovákiai fejlõdés miatt.)

július 29.-augusztus 1. - A szlovákiai Ágcsernyõn a legfel-
sõbb csehszlovák és szovjet vezetõk tárgyalásán a csehszlovák
fél ígéretet tesz több szovjet követelés teljesítésére, úgy mint a
sajtó „kordában tartása“, a két legnagyobb „ellenforradalmi
szervezet“ betiltása.

augusztus 3. - Pozsonyban az öt szocialista ország és
Csehszlovákia közös nyilatkozatban hangsúlyozza, hogy a szo-
cializmus védelme „közös internacionalista kötelesség“.

augusztus 17. - Alexander Dubèek Komáromban ismét
találkozik Kádár Jánossal, aki burkoltan figyelmezteti a külsõ
beavatkozás veszélyére.

augusztus 20. - A Varsói Szerzõdés csapatai szovjet vezetés-
sel 200 000 katonával, 5000 harckocsival lerohanják
Csehszlovákiát, hogy véget vessenek a (prágai tavasz néven
emlegetett) demokratikus folyamatnak. Az invázióban a szovjet
csapatok mellett jelentõsebb lengyel, magyar és inkább jelképe-
sen bolgár erõk vettek részt. Az NDK csapatai a Varsói
Szerzõdés fõparancsnokának utolsó pillanatban hozott döntése
alapján maradtak ki a hadmûveletbõl.

augusztus 21. - A CSKP és az állam több vezetõjét a
megszállók letartóztatják, és Moszkvába szállítják. A belgrádi
vezetés elítéli a Varsói Szerzõdés csehszlovákiai invázióját.

augusztus 22. - Prágában sor kerül a CSKP sebtében össze-
hívott XIV., rendkívüli kongresszusára, és az egybegyûltek
egyértelmûen szembeszállnak a megszállással.

augusztus 23-26. - Az elhurcolt csehszlovák vezetõket
Moszkvában a szovjet feltételek elfogadására kényszerítik
(többek közt ígéretet kell tenniük az „antiszocialista erõkkel“
való leszámolásra).

augusztus 26-28. - A Szlovák Kommunista Párt rendkívüli
kongresszusán a szovjetbarát orientációt képviselõ Gustáv
Husákot választják elsõ titkárnak.

szeptember 8. - Gustáv Husák a Csemadok ülésén ígéretet
tesz a nemzetiségi törvény kidolgozására.

szeptember 12. - Albánia lemond a varsói szerzõdésbeli
tagságáról.

október 18. - A csehszlovák nemzetgyûlés jóváhagyja a
szovjet csapatok ideiglenes csehszlovákiai jelenlétérõl szóló
szerzõdést.

október 27. - A csehszlovák nemzetgyûlés elfogadja az
ország föderatív elrendezésérõl szóló törvényt, ugyanakkor
megszavazzák a nemzetiségi jogokat rögzítõ államtörvényt.

november 15-16. - Az Észak-atlanti Tanács elítéli a cseh-
szlovákiai szovjet akciót, amelyet az Egyesült Nemzetek
Alkotmányának alapelveivel ellentétesnek minõsít és figyel-
meztetést intéz a Szovjetunióhoz.

november 19-21. - Háromnapos tiltakozó diáksztrájk egész
Csehszlovákiában.

november 23-24. - Csehszlovákiai magyar értelmiségek
találkozója a Magas-Tátrában.

A világháló nyomán BG
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Mátyás királlyá választásának 560.,
születésének 575. évfordulója lesz idén,
ehhez kapcsolódva hirdette meg a
Mátyás-évet a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság.  

Az uralkodóval kapcsolatos pozitív
képet mindmáig életben tartják a nevéhez

kapcsolódó mesék, melyben a nép jó
királyaként jelenik meg.  Nem vitás, hogy
Hunyadi Mátyás alatt (1458 és 1490
között) a Magyar Királyság virágkorát
élte. Sikeres uralkodó volt, óriási
jövedelmekkel rendelkezett, birtokában
voltak aranybányák, jelentõs adóival
megsarcolta a népet, a nemesség sem
szerette, saját korában nem volt népszerû.
De intézkedéseivel fenn tudta tartani a
híres „fekete sereget“, Európa egyik
legütõképesebb zsoldos seregét. Meg-
fékezte a délrõl betörõ oszmán csapa-
tokat, és hódításokat is indított: elfoglalta
Morvaországot és Sziléziát, sõt egy idõre
Bécset is. Uralkodása után az országba
betörtek a törökök, amely három részre
szakadt. Mátyás országlása tehát az utol-
só olyan idõszak, amikor a Magyar
Királyságra európai nagyhatalomként
emlékezhet az utókor. 

Uralkodása a mûvészetben is legalább
ekkora jelentõségû, mint a történelem-
ben. A magyarországi reneszánsz az õ
személyéhez köthetõ. Mátyás Vitéz János
példájára létrehozta híres könyvtárát, a
2500 kötetes Bibliotheca Corvinianát,
támogatta a mûvészeteket és a tudo-
mányokat. Budai palotájába rengeteg író,
mûvész, építész, szobrász érkezett Itáliá-
ból. Munkájukat ma is õrzi krónikája,
valamint a visegrádi nyári palota és a
budai vár egyes részei. Mátyás 1476-ban
megalapította a pozsonyi egyetemet.
Fényes udvarában a korabeli Európa és a
Kárpát-medence értékei találkoztak, s
együtt hozták létre az építészet, irodalom,
zene és képzõmûvészet egyedi darabjait.

Bedi Kata

2018 -  Mátyás király éve

A Szent Korona hazatérésének 40. évfordulója
A Szent Korona, nemzeti ereklyénk, az elmúlt közel ezer év

során többször is idegen földre került, de csak egy ízben töltött
folyamatosan hosszabb idõt, több évtizedet Magyarországon
kívül. A Szent Koronát a szovjet hadsereg elõl menekülõ nyila-
sok (konkrétan Szálasi Ferenc) parancsára a Magyar Királyi
Koronaõrség vitte német területre, a mai Ausztriába. Ott
Mattsee mellett a Szent Koronát, az országalmát és jogart egy
kettéfûrészelt olajoshordóban elásták, majd a már csak a kardot
tartalmazó, lezárt koronaládát átadták az amerikai hadseregnek.
Pajtás Ernõ ezredes, az egység parancsnoka azt hazudta az
amerikai kihallgató tisztnek, hogy a koronaékszerek mind a
ládában vannak. Amikor aztán Gömbös Gyula nyilassá vált
fiától, Ernõtõl megszerezték a láda kulcsait, kiderült, hogy az
csaknem teljesen üres. A Koronát és másik két nemzeti kincset
végül július 24-én éjjel kiásták, és a regáliákat egyesítették. Egy
másik amerikai egység eközben a salzburgi érseknél megtalálta
a palástot és a Szent Jobbot. A koronázási ékszerek ezt követõen
a muzeológusokból és restaurátorokból toborzott különleges
alakulat kezébe kerültek.

Egy heidelbergi fotózást követõen a frankfurti német
nemzeti bank trezorjába vitték, majd a nácik által elrabolt euró-
pai mûkincsek összegyûjtésére, katalogizálására és visszaszol-
gáltatására létrehozott wiesbadeni gyûjtõközpontba került. A
wiesbadeni központ bezárását követõen a regáliákat a müncheni
gyûjtõközpontba szállították. A háború utáni koalíciós kor-
mányra nehezedõ szovjet nyomás miatt Nagy Ferenc miniszter-
elnök nem hivatalosan arra kérte a Truman-kormányt, hogy a
regáliákat tartsa amerikai õrizetben. 1949-ben a Szent Koronát
ismét a frankfurti széfbe, 1951-ben pedig Bonn mellé,
Friedbergbe, egy amerikai pénzügyi központba szállították.
Végül az amerikai kézre került teljes jelvényegyüttest a
Klondike-akció keretében szállították az Újvilágba 1953 már-
ciusában. Az Amerikai (állami) Pénzverde Fort Knox-i telep-
helyén, a külügy számára rendelkezésre bocsájtott 31-es számú

fülkében helyezték el nemzeti kincseinket, és azok ott is marad-
tak 1978. január 4-ig, amikor repülõvel a washingtoni Andrews
légitámaszpontra érkeztek. Onnan indultak haza másnap egy
25 fõs hivatalos amerikai delegációval az elnök kettes számú
különgépén, az Air Force Two fedélzetén.

A Korona visszaszolgáltatásának lehetõsége Amerikában
erõs tiltakozást váltott ki többször is, amely újabb és újabb halo-
gatásra kényszerítette a Fehér Házat. Végül Jimmy Carter, akit
1977. január 20-án iktattak be hivatalába, a visszaadást nyil-
vánosan felvállalta, így a Korona a rá következõ év január 6-án
ismét magyar kézen volt, itthon, Budapesten. Az átadási ünnep-
séget a televízió „élõben“ - valójában kétórás csúszással -
közvetítette. 

A Múlt-kor (Glant Tibor írása) nyomán összeállította BG
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Az adventi
v á r a k o z á s  a
g y e r m e k e k
számára talán
az év legizgal-
masabb idõsza-
ka. Egymást kö-
vetik az esemé-
nyek, a decem-
be r  t e l i s - t e l e
van számukra
fénypontokkal.
Iskolánk is min-
den év decem-
berében egy kis
ékszerdobozzá
válik, melyet az
ü n n e p v á r á s
hangulata jár át.

2017 .  de -
cember 22-én, az
év utolsó taní-
tási napján ke-
rült sor a hagyo-
m á n y o s a n
megrendezet t
k a r á c s o n y i
ü n n e p s é g r e ,
melyen ünnepi
h a n g u l a t o t
teremtve, a sze-
retet, az össze-
tartozás jegyé-
ben a diákok rámutattak arra, hogy a
karácsony mekkora varázzsal is bír. 

Nagy Ráhel és Zsigmond Zoltán
karácsonyi dalcsokra után iskolánk igaz-
gatónõje, Gyurász Szilvia ünnepi be-
szédében köszöntötte a megjelenteket,
örömét fejezte ki, hogy oly sok nézõje
volt a rendezvénynek. Röviden szólt a
karácsonyi ünnepkör hagyományáról, a
megbékélésrõl, a szeretetrõl. Õt követõen
az 1. osztályosok téli mesejátéka követ-
kezett Télapó és az erdei állatok címmel.
A 3.osztályos tanulóink pedig egy betle-
hemes játékot adtak elõ A szúrós szõrû
bárányok címmel. Jelenetükkel arra hív-
ták fel a figyelmet, hogy ne zárjuk be
szívünket a szent éjjelen, tárjuk ki, fogad-
juk be és melengessük a kisdedet. Mûso-
runk következõ részében egy újabb mese-
feldolgozást tekinthettek meg a jelen-
lévõk, ezúttal a 2. osztályosok elõadásá-
ban, melybõl kiderült, hogy a szegény kis
Juliskáék hogyan jutottak fenyõfához,
miként volt boldog a karácsonyuk. 

Az ovisok és kisiskolások szemében a
Mikulás-várás önmagában felér egy

csodával, az ajándékok szinte eltörpülnek
a piros ruhába bújt apó megjelenése mel-
lett. 4. osztályos tanulóink visszarepültek
kicsit az idõbe, hogy felidézhessék
óvodáskorú emlékeiket a Télapóról.
Elmesélték, milyen kisgyerekként a
várakozás öröme, miért oly fontos szá-
mukra a Télapó. Õket pedig a 7. osztá-
lyosok zenés-táncos összeállítása követ-
te, melybõl kiderült, hogy nem az a
fontos, az ember hány éves, csak a szíve
legyen fiatal…

Hans Christian Andersen mély és
megrázó mûalkotások létrehozására volt
képes. Úgy döntött, hogy ezirányú tehet-
ségét ott kamatoztatja, ahol a lehetõ
legsúlyosabb hatást érheti el: nekiállt
meséket írni. A kis gyufaárus lány címû
írásában a gyerekek egyik méltán ked-
venc témáját, az ártatlanok keserves
halálát bontja ki nagyon szépen. A mese,
így karácsony tájékán, még aktuálisabbá
vált, még nagyobb hatást keltett az
ötödikes tanulók elõadásában.

Nyolcadikos tanulóink ügyességüket
bizonyították a színpadon, a fiúk arról tet-

tek tanúbizony-
ságot ,  miként
állnák meg he-
lyüket a követ-
kezõ olimpiai
j á t é k o k o n ,
m é g h o z z á
szinkronúszás
versenyszám-
ban, a nyolca-
dikos diáklá-
nyok pedig azt
b izonyí to t t ák
be, hogy nem-
csak a ByThe-
Way x-faktoros
csapat képes a
p o h a r a s
m u t a t v á n y r a ,
hanem õk is.

6. osztályos
tanulóink egy
modern szín-
darab elõadásá-
ban (Ki látta a
karácsonyt?), az
igazi ünnep ér-
t e lmé re ,  i gaz
értékeire hívták
fel  mindany-
nyiunk figyel-
mét. Az ünnepi
mûsor  végén

pedig egy rövid jelenetet láthattak a
nézõk, melynek során legidõsebb diák-
jaink rámutattak arra, hogy a karácsony
még a legnehezebb helyzetekben, akár a
háború alatt, a fronton is milyen nagy
jelentõséggel bír, és mennyi erõt ad még
az ott harcoló katonáknak is. Jelenetük
címe: Karácsony a fronton, és aki a jele-
netet megírta és szerkesztette egyik
kilencedikes tanulónk, Hiveš Csongor
volt.

Az ünneplés alkalmat ad arra is, hogy
felülemelkedjünk a hétköznapok világán,
és arra gondoljunk, hogy mit nyújthat-
nánk azoknak, akik fontosak számunkra.
Mi ezzel a szívet melengetõ kis ajándék-
mûsorral szerettük volna megköszönni a
sok támogatást, törõdést, odafigyelést, a
partneri együttmûködést, melynek segít-
ségével intézményünk folyamatosan
fejlõdhet, és színvonalasan mûködhet.

CS.B.

AA BBAALLAASSSSII BBÁÁLLIINNTT
MMTTNNYY AALLAAPPIISSKKOOLLAA

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII ÜÜNNNNEEPPII MMÛÛSSOORRAA
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Induljunk el együtt a betlehemi
jászolhoz vezetõ úton... 

Karácsony - egy ünnep, a szeretet ünnepe, a Messiás
születése. Ezen gondolatok szellemében tartottuk meg
Ipolyvarbón 2017. december 22-én az immáron hagyományos
karácsonyi estünket, amely a helyi Mikszáth Kálmán
Alapiskola és Ipolyvarbó Község Önkormányzatának össze-
fogásával valósult meg. Az ünnepi mûsor bevezetõ gon-
dolatait Chudy Erzsébet, az alapiskola igazgató asszonya osz-
totta meg a nagy létszámban megjelent közönséggel, majd
felkérte Ipolyvarbó polgármesterét, Fagyas Marcelt, hogy
tartsa meg ünnepi köszöntõjét. 

A polgármesteri köszöntõ után egy igen kedves és egyben
aranyos mûsorral kápráztatták el a közönséget az idei év
szeptemberében újraindított ipolyvarbói óvoda kis óvodásai.
Az alapiskola diákjainak mûsorát a humor, a színvonal és a
szeretet jellemezte.
Az ünnepi  es te t
Györgyík Bianka a
Hallelujah c. dal
elõadásával tette
sokunk számára
felejthetetlenné.

Az est folyamán
ellátogatott a gye-
rekek közé a Miku-
lás is, aki minden
gyermeknek ajándékcsomaggal kedveskedett.

Szeretném megköszönni az alapiskolás diákoknak, kis
óvodásainknak, ill. a tanítói kar tagjainak a lelkes, odaadó
munkát, fáradozást, amit a karácsonyi mûsor megvalósítására,
a felkészülésre fordítottak. Továbbá köszönetemet fejezem ki
id. Kertész Attilának, hogy adományaival támogatta ren-
dezvényünket.

Fagyas Marcel

Ádventi vásár és Mikulás-váró
ünnepség Ipolynagyfalun

Nagyon hangulatos, szép karácsonyváró délutánt szervezett
a Csemadok helyi szervezete a községi önkormányzattal
együttmûködve december 10-én a nagyfalui kultúrházban.

Elõtte az asszonyok ízlésesen feldíszítették a nagy termet
adventi koszorúval, karácsonyfával, szépen terített asztalokkal.
A terem közepén a vendégváró asztal volt, amelyre vasárnap
délutánra aprósütemények, sósak, édesek, tea és forralt bor
került. A süteményeket az énekkar tagjai és pár jótékony ember
sütötte. A résztvevõk már a tervezett kezdet elõtt várakoztak a
kultúrháznál. Volt eladó bõven. Ízléses, saját készítésû áruikat
kínálták. Volt ott mézeskalács, anyagból készített szívecske,
fából faragott angyalka és különbözõ ötletes tárgyak, szalvéta-
technikával készített dísztárgyak, díszpárnák, kötények, gyógy-
teák, krémek, papírfonással készült kosarak, szappanok,
karkötõk és sok más gyönyörû, ötletes és hasznos termék. A
vásárló és nézelõdõ
lakosok lassan meg-
töltötték a termet.
Ekkor  csengõszó
hallatszott - megjött
a Mikulás. Helyet
foglalt a színpadon,
és érdeklõdve nézte
az óvodások mûso-
rát .  Szaval tak és
énekeltek bátran, és örültek a tapsnak. A mûsor végeztével a
Mikulástól csomagot kaptak. Nemcsak az óvodások, hanem
minden jelen lévõ alapiskolás is kapott ajándékot. Nagy volt az
öröm, vidáman nézték, hogy mi van a csomagban. A Mikulástól
az éneklõcsoport tagjai is kaptak apró csomagokat, mert egész
évben sikeresen szerepeltek az ország több pontján, és ezzel
növelték falunk ismertségét. Nekik is énekelni kellett az
ajándékért. A jó hangulat tovább tartott, beszélgetve az
ismerõsökkel. 

A program végén mi, szervezõk a díszletek eltávolítása
közben úgy éreztük, hogy szép volt ez a délután, és sikerült
meghitt hangulatot teremteni, közelebb hozni embertársainkat
egymáshoz. Ez az ádvent, a karácsonyvárás lényege.
Szeretetben, békességben, tiszta szívvel várni a Megváltó
születését.

Bodonyi Ilona
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Szépkorúak estje Ipolyvarbón
Sokszor halljuk környezetünkben, hogy milyen gyorsan

száll az idõ, milyen gyorsasággal követik egymást a napok,
milyen gyorsan telnek a hetek, hónapok. És valóban, milyen
igaz. Eltelt egy év azóta, hogy községünk szépkorú lakosait
ünnepeltük. Ipolyvarbó életében már hagyománnyá vált, hogy
minden év õszén tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki a
60. életévük küszöbét átlépõ polgárainknak. Nem volt ez
másképpen a 2017-es évben sem. Az ünnepi összejövetelre
november 19-én került sor a helyi kultúrház nagytermében,
ahol - fittyet hányva az esõs idõnek - szép számban megjelen-
tek az ünnepeltek. A rendezvényt Ipolyvarbó polgármestere,
Fagyas Marcel nyitotta meg. Köszöntõ beszédében üdvözölte a
megjelent szépkorúakat, megköszönte az eddigi odaadó
munkájukat, erõfeszítéseiket, amelyekkel építették, szépítették
falunkat az elmúlt, aktív éveik alatt, s mindezt hagyatékul adták
az utókor, a fiatalabb generációk számára. Márai Sándor:
Ajándék c. versével és még sokáig tartó jó egészséget, tartalmas
hosszú életet kívánva hajolt meg az idõs korosztály elõtt.

A polgármesteri köszöntõt követõen kezdetét vette a kerek
évfordulósak köszöntése, amely során eddigi társadalomépítõ
munkájukat köszöntõ emléklap adományozásával mondott
köszönetet a polgármester úr az ünnepelteknek.

Ezután a képviselõ-testület tagjai egy kis ajándékkal ked-
veskedtek szépkorú lakosainknak. Az ajándékozást kultúrmûsor
követte, amelyet a terbegeci asszonykórus nyitott meg. A kórus
után Rózsás Viktória szórakoztatta a közönséget fergeteges
mûsorával, amelyben felcsendültek a szépkorúak által is jól
ismert örökzöld dalok. A mûsort a terbegeci asszonykórus tag-
jai egy humoros összeállítással zárták. A sok nevetés és móka
után egy finom vacsora várta az egybegyûlteket. A vacsora után
estébe nyúlt a beszélgetés, hiszen felszínre kerültek a régi
sztorik, történetek.

Megragadva az alkalmat köszönetemet szeretném kifejezni
mindazon szépkorú vendégünknek, akik ezen a napon
megtiszteltek jelenlétükkel, és úgy döntöttek, hogy velünk
töltik ezt a délutánt. Továbbá köszönöm a képviselõ-testület
tagjainak és minden segítõ kéznek, aki részt vett a rendezvény
elõkészítõ munkálataiban, azt az alázatos munkát és hozzá-
állást, amelyet az összejövetel elõkészületei során végeztek,
tanúsítottak.

Befejezésként engedjék meg, hogy a szépkorú lakosainknak
még egyszer jó egészséget és tartalmas, hosszú, boldog életet
kívánjak! 

Kérem a jó Istent, hogy megélhessenek még sok-sok lágy
simogató tavaszt! Köszönöm, köszönjük a példamutatást, az
emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívbõl
kívánom, továbbra is ragyogja be életüket a szeretet!

Tisztelet a szépkorúaknak!

Fagyas Marcel, Ipolyvarbó polgármestere

Karácsonyvárás Ipolyszécsénykén

Ipolyszécsényke Község Önkormányzata 2017. december
15-én délután várta a település lakóit, azaz gyerekeket és fel-
nõtteket egyaránt a hagyományos karácsonyi mûsorra és az
azt követõ karácsonyi vásárra. A polgármester köszöntõjét
követõen a kultúrmûsor vette kezdetét az óvodások elõadásá-
val, amit a óvoda
i g a z g a t ó n õ j e ,
R e f k a  I l o n a
készített elõ, mint
ahogy eddig is,
immár több mint
40 éve töretlenül.
A mûsort fõként a
R ó z s a s z i r o m
énekcsoport tag-
jaiból álló csoport tette még színesebbé, akik énekükkel,
elõadásukkal - amely nagyon tetszett a közönségnek - segítet-
tek ünnepi hangulatot varázsolni a terembe s egyben a
szívekbe. Az elõadásokat követõen, a gyerekek nagy örömére,
megérkezett a várva várt Mikulás. Elmondható, hogy senki
nem ment haza üres kézzel, mivel nemcsak a gyerekek távoz-
tak édességgel a helyszínrõl, hanem a felnõttek is, ugyanis
lehetõség volt vásárolni édességet, ajándéktárgyakat és egyéb
„finomságokat“. A jelenlévõk jó kedélyûen hagyták el a helyi
kultúrházat és valószínûleg nem a forralt bor miatt. Reméljük,
továbbra is nagy érdeklõdés lesz az esemény iránt, és a
jövõben még többen fognak bekapcsolódni, ellátogatni. A
szervezõk ezúton is köszönik az önkéntesek segítségét, mely-
lyel hozzájárultak a rendezvény elõkészítéséhez, sikeréhez, és
mindenkinek kívánnak boldog új évet.  

DJ

Mága Zoltán újévi koncert
Az ipolykesziek egy gyönyörû élménnyel indították az új

évet. A polgármesternõ szervezésében részt vehettünk
Budapesten, a Papp László Sportarénában megrendezésre
kerülõ Mága Zoltán X. jubileumi újévi koncertjén.
Felejthetetlen élményben volt részünk, amikor tizenhárom-
ezer emberrel együtt énekelhettük a magyar himnuszt - rend-
kívül misztikus volt. A koncert sztárvendége  a tizenkilenc-
szeres Grammy-díjas DAVID FOSTER volt. Az est folyamán
igazi világklasszikusokat hallhattunk, a Juhász testvérek több-
szörös díjnyertes vörösborával kívántunk mindenkinek
boldog, békés új esztendõt!!!! Köszönjük, hogy részesei lehet-
tünk Európa legnagyobb újévköszöntõ show-mûsorának.

Sz.A.
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A Thália Színház megmutatta: „milyenek a magyarok“

K u l t ú r a

Parádés színpadi játék, ismert dallamok, humor-zene-
tánc. Ilyenek a magyarok.

Elsõ alkalommal képviselte magát Csábon egy
„kõszínház“. A Csábi Színházi Esték sorozat keretében a
szervezõk a nagy múltú kassai Thália Színházat látták
vendégül, akik a Milyenek a magyarok? címû elõadásukat
hozták el.

A darab Lackfi János két nagysikerû kötetébõl: a
Milyenek a magyarok és a Milyenek még a magyarok
címû karcolatgyûjteményekbõl készült. A könnyed,
játékos, groteszk humorú magyar jeleneteket szigorúan
magyaros dallamok keretezték. A magyar slágereket
Lackfi János a témához kapcsolódó dalszövegátirataiban
hallhatta a közönség.

A közel kétórás elõadás alatt a közönség együtt
énekelt, nevetett, sírt. Bátran állíthatjuk, hogy a községben
és a régióban hosszú idõ után az egyik legjobb elõadást
láthatta az, aki eljött.

A felejthetetlen estét a közönség álló tapssal köszönte
meg a színészeknek.

Zatko Ervin, ATEMPO.sk
Fotó: Göbölös Lajos

A karácsony a szeretet, és az ádvent a várakozás megszen-
telése. A kis Jézus minden karácsonykor újra megszületik a
szívünkben, és erre a nagy eseményre készülni kell, hogy az égi
vendéget méltóan befogadhassuk. Talán a karácsony ünnepe az,
ami a legtöbb szeretetet viszi az emberi szívekbe. Egyedül a kis
Jézus képes arra, hogy a legkeményebb szívet is meglágyítsa,
belõle is fakasszon egy kevéske szeretetet. Jó lenne, ha az ünnep
lángja nem aludna ki az ünnep után sem, és örökké tartana. Az
ádventi várakozás erõsíti hitünket, és óhajtjuk Jézus Krisztus
szívünkbe költözését. Ezektõl a gondolatoktól vezérelve került
megrendezésre 2017. december 17-én az Inámi Önkormányzat és
Ipolynyék egyházközsége szervezésében „Várakozás - dalok és
gondolatok“ címmel a karácsonyi koncert az inámi Szent György
római katolikus templomban, melyen sztárfellépõk voltak Szvorák
Katalin, Kossuth-díjas érdemes mûvész és Kudlik Júlia, a Magyar
Televízió örökös tagja. A karácsonyi koncerten Balázs Henrietta
köszöntötte a szép számban megjelent közönséget, majd felcsen-
dültek a csodálatos hangú énekesnõ, Szvorák Katalin legújabb
karácsonyi dalai, karácsonyi mûvei. Kísérõ szöveget mondott
Kudlik Júlia. A koncert, az inámi templom falai között, egy felejt-
hetetlen koncertélményt nyújtott minden érdeklõdõ számára. Az
elõadás végén mindazok, akik megtisztelték jelenlétükkel a ren-
dezvényt, megvásárolhatták az elõadómûvész legújabb CD-jét,
melyet a sztárfellépõ személyesen dedikált. Kudlik Júlia összekötõ
szövege a karácsonyról, a szeretetrõl és az ádventi várakozásról
szólt, és egy kicsit feledtette mindannyiunkkal a decemberi
rohanást. Arra ösztönözte a jelenlevõket, hogy öltöztessék díszbe a
szívüket! Tiszta lelkülettel, másokra is figyelve érezzék embertár-
saink, hogy nálunk, keresztény katolikus embereknél a kará-
csonyvárás nem csak a külsõségekben mutatkozik meg. Tanuljuk
meg tisztelni az ünnepeket, hiszen az Isten ajándéka, és a kará-
csony más, mint a többi nap. A hit, a remény, a szeretet és az öröm
töltse be szívünket az ádventi hetekben. Engedjük át magunkat a
karácsonyvárás édes érzésének. Vannak emberek, akiknek a sok
szenvedés, a betegség, a lemondás megkeseríti mindennapjaikat.
Lehet, hogy gyarló ember módjára lázadunk, méltatlankodunk.
Gondoljunk ilyenkor a jászolban fekvõ kisdedre, aki kitaszított-
ként jött erre a világra, hogy megváltónk legyen. Próbáljuk
megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert
a saját képére teremtette. Soha nem kapott nagyobb ajándékot az
emberiség, mint kétezer éve, mikor megszületett egy gyermek, aki
elhozta a reménység üzenetét, hogy van értelme az életnek, hogy e
földi próbatétel csak epizódja (de sorsdöntõ epizódja!) végtelen
létünknek. Gyermeki szelídséggel, õszinteséggel és hittel várjuk
hát mi is a karácsonyt! Valamennyien sokat gondolunk gyermek-
korunk karácsonyára, a készülõdésre. A felejthetetlen pillanatok
varázsát már nem hozza vissza semmi, csupán az emlékek õrzik
hûségesen. S bár karácsonyra nem tudunk ünnepélyes csöndet,
puha fehér hótakarót varázsolni a tájra, ezért próbáljuk meg a
meghittséget, a régi illatokat, az ünnepi hangulatot felidézni kis
családi fészkekben. Talán sikerül egy szeletkét átmenteni azokból
a karácsonyokból, amelyek olyan nagy boldogságot jelentettek
mindannyiunknak. Adjunk hálát Istenek, hogy mindig érezhettük
az õ végtelen kegyelmét, érezhettük, hogy mellettünk van, és ez
elég erõt adott. Adassék meg ez a csoda minden jóakaratú ember-
nek! Kudlik Júlia Ady Endre Karácsony c. költeményének utolsó
sorával búcsúzott a jelenlevõktõl: „Karácsonyi rege, ha valóra
válna, igaz boldogság szállna e világra...!“ A tartalmas koncert
végén Régi Zsolt polgármester köszönte meg az elõadómûvészek
fellépését, és minden nyíltszívû embernek kegyelmekben gazdag,
békés, áldott ünnepeket kívánt.

NM

Karácsonyi koncert az inámi templomban
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Január
*  Hagyományos Mikszáth-koccintás

volt jan. 16-án Szklabonyán. Ezt kö-
vetõen a Praznovszky Mihály által
szerkesztett „Mikszáth Kálmánné vissza-
emlékezései“ c. könyv bemutatójára is
sor került.

*  Január 28-án a nagykürtösi Dolina
Szállóban került sor a 4. Palóc bálra.

*  Január utolsó vasárnapján Csábon
nyugdíjasnapot tartottak.

*  Január 30. és február 2. között
Ipolynyéken találkoztak az Erasmus+
programban résztvevõ oktatási intéz-
mények képviselõi.

Február
*  Február 10-én megnyílt a nyugdíja-

sok napközi otthona Inámban.
*  Ipolyhídvégen febr. 11-én került sor

a pogácsakóstolóval egybekötött bor-
versenyre.

*  Február 11-én 6. alkalommal ren-
deztek röplabdatornát Ipolybalogon hat
csapat részvételével.

*  Február 12-én elõadássorozat volt
Ipolykeszin a házasság hete alkalmából.

*  Máriás-versenynek adott otthont
febr. 12-én az ipolybalogi Dobos Csárda,
melynek gyõztese Zolcer Ferenc lett.

*  Február 19-én Ipolyhídvégen meg-
emlékezést tartottak az 1939-45 között itt
táborozó lengyel katonák emlékére.

*  Február 24-én elsõ alkalommal
került sor az Óvodások Találkozójára az
Ipolyi Arnold Alapiskolában.

*  Inámban febr. 25-én farsangi
vigadalomra és álarcosbálra került sor,
valamint farsangi bál volt aznap Ipoly-
hídvégen is. 

*  Farsangi sakktorna volt Ipolybalo-
gon, amely ismét Gyurász Péter gyõzel-
mével zárult.

*  Február végén Nagycsalomján a
Csemadok-évzáró keretében emlékeztek
meg Gáspár Imrérõl, a település szülöt-
térõl.

Március 
*  Március 2-án Ipolynagyfalun

Fûben, fában orvosság címmel tartottak
beszélgetést, melynek vendége Moravèík
Božó Anna gyógynövényszakember volt.

*  Hogyan tovább, kisiskolák? címmel
Óvárban találkoztak március 9-én a
régió iskolaigazgatói és polgármesterei a
Híd parlamenti képviselõjével, Vörös
Péterrel.

*  Március 9-én az Ipolybalogi Ipolyi
Arnold Alapiskolában került sor a Tompa
Mihály Országos Verseny járási for-
dulójára.

*  Március 12-én délelõtt Esterházy
Jánosra, kora este pedig a szabad-

ságharc kitörésének évfordulójára emlé-
keztek Nagycsalomján a faluban, ill. a
Pusztatemplomnál.

*  Március 15. alkalmából Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben része-
sült Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság
elnöke.

*  Megemlékezéseket tartottak az
1848-as szabadságharc kitörésének
évfordulójáról: Csábon, Ipolybalogon,
Ipolyhídvégen, Ipolyszécsénykén, Ipoly-
varbón és Lukanényében. A járási
nemzeti ünnepségre március 15-én került
sor Inámban.

* Március 19-én mutatta be a Teátrum
Színházi Polgári Társulás Ipolybalogon
Csáky Pál: Aranyesõ c. darabját a szerzõ
jelenlétében.

*  Két kiállítási anyagot - Közgyûlés-
tõl közgyûlésig, il. A kassai színjátszás
200 éve - is megtekinthettek járásunk
egyes településein március és április
folyamán, mégpedig Bussán, Csábon,
Ipolybalogon, Ipolynyéken, Ipolyszé-
csénykén, Ipolyvarbón, Kõkesziben és
Lukanényében.

*  Március 30-án járásunkban, még-
pedig Ipolyszécsénykén került sor a
Tompa Mihály Országos verseny elõdön-
tõjére, ahol négy járás 102 elõadója
mutatkozott be. Járásunkból Kuzma
Dávid és Balázs Réka Mária jutott az
országos döntõbe.

Április 
*  Tavaszi nagytakarítást szerveztek

április 1-jén Ipolyhídvégen.
*  Április 9-én Lukanényén avattak

emléktáblát a községbõl deportált csalá-
dok emlékére a kitelepítés 70. évforduló-
ja kapcsán.

*  A kiszehajtás szokását elevenítették
fel április 9-én Ipolyhídvégen, valamint
Kelenyében is.  

*  A költészet napja alkalmából április
11-én a lukanényei és az ipolybalogi
alapiskolában is sor került különféle ren-
dezvényekre.

*  Április 24-én változatos progra-
mokkal és az elmaradhatatlan szemét-
szedéssel és takarítással hívták fel a
figyelmet az ipolybalogi alapiskolában a
Föld napjára.

*  30-án, immár 7. alkalommal ren-
dezték meg a Csábi ORGONAestet
többek között Virágh András Gábor Erkel
Ferenc-díjas orgonamûvész közremûkö-
désével.

* Ipolyvarbón április 30-án került sor
a 25. Szent-Iványi Országbíró Emléknap-
ra.

*  Lukanényén emlékmûvet avattak
Luka József huszár, aranysarkantyús
vitéz tiszteletére április 30-án.

*  Április utolsó napján májfát állítot-

tak Ipolybalogon, a Szent Erzsébet park-
ban, valamint Kelenyében is.

* A 21. Mérföldkövek - helytörténész-
találkozó keretében Patria-díjat kapott a
kelenyei származású Csáky Károly
néprajzkutató.

Május
*  Május 1-jén került sor Apátújfalu-

ban a májfaállításra.
*  Ipolyhídvégen május 2-án munka-

értekezletet tartottak a Drégelypalánk és
Ipolyhídvég között építendõ Ipoly-híddal
kapcsolatban.

*  Május 4-én az ipolynyéki kultúrház
adott otthont Hont, Nógrád és Gömör
megye mûvészeti alapiskolás növendé-
keinek a Fiatal Táncosok Pódiuma címû
fesztivál keretében.

*  Május 5-án Alsóesztergályon
Kubányi Lajos születésének és halálának
évfordulóján emlékeztek a neves festõre.

*  Május 7-én a 2. világháborúban
elhunyt hõsökre emlékeztek Ipolybalo-
gon, a temetõben.

*  Anyák napi mûsorral kedveskedtek
az édesanyáknak Inámban, Ipolybalogon,
Ipolyhídvégen, Ipolyvarbón, Ipolynagy-
falun, Kelenyében.

*  12-én jelöltállító konferenciát tar-
tott az MKP járási szervezete Kõkesziben.
Megyei képviselõjelöltté választották
Jámbor Lászlót, Balík Lászlót és Korcsok
Anikót.

*  Május 12-én zajlott Ipolybalogon a
pedagógusok járási röplabdatornája 8
csapat részvételével.

*  Május 13-án a Bíborpiros szép
rózsa farnadi területi döntõjébõl az ipoly-
nagyfalui Ipoly nõi éneklõcsoport to-
vábbjutott az országos elõdöntõbe.

*  16-án járásunkba látogatott Csicsai
Gábor mezõgazdasági és Rigó Konrád
kulturális államtitkár.

*  Mikszáth Kálmán Emléknappal
tisztelegtek a nagy palóc elõtt május
26-án Szklabonyán és Nagykürtösön
tisztelõi.

*  Május 23-án ismét megrendezésre
került Ipolynyéken a Palócföldi csalo-
gány népdalverseny a régió alapiskolásai
számára.

*  A május 26-28-án Galántán
megrendezett Kodály Napokon az ipoly-
balogi Szent Korona Kórus arany ko-
szorús minõsítést szerzett.

*  Május utolsó vasárnapján emlé-
keztek Nagycsalomján Fayl Frigyes
zeneszerzõre, mégpedig hat mûvészeti
alapiskola közös koncertjével.

*  Május utolsó és június elsõ napján
hét helyszínen adtak koncertet az
Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola növen-
dékei az érdeklõdõ közönségnek.
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Június 
*  Gyermeknapot tartottak Inámban,

Ipolybalogon, Ipolykeszin, Ipolynyéken,
Nagycsalomján. 

*  Június 3-4-én kétnapos budapesti
tanulmányi úton vettek részt járásunk
alapiskoláinak tanulói a Rákóczi Szövet-
ség jóvoltából.

*  Június 4-én, a nemzeti összetar-
tozás napján Éberhardon emlékeztek a
trianoni döntésre.

*  Június 8-án Balassi Bálint Emlék-
napra került sor a Kékkõi Várban.

*  Június 11-én rendezte meg a
Csemadok NTV a hagyományos Juniálist
a nagycsalomjai szabadtéri színpadon.

*  Június 17-én került megrendezésre
a XXX. Szécsénykovácsi Lovasnap. Az
Ipoly Kupát a rimaszombati lovasklub
versenyzõje szerezte meg.

*  Nagycsalomján június 24-én a
Pusztatemplomnál tartották meg a
Múzeumok Éjszakája rendezvényt.

*  24-25-én szólt a zene a csábi
szederFESZT-en, amely a  régió legna-
gyobb zenei fesztiváljává nõtte ki magát. 

Július
*  Július elsõ napján falunapot tartot-

tak Ipolyhídvégen és Ipolykéren.
*  Július 8-án került sor Inámban a

Mézfesztiválra, amely a régió egyik
legrangosabb rendezvénye.

*  Körtéfa elnevezéssel nyári kéz-
mûvestábort szervezett az ipolybalogi
alapiskolában a Csemadok NTV július
17-22. között.

*  Július 22-én X. Palóc Ételek
Fesztiválja volt Kõkesziben.

*  Ipolyszécsénykén tartottak hagyo-
mányõrzõ fesztivált július 22-én Üzen a
múlt címmel.

*  Július 24. és aug. 3. között a Csali-
völgyben volt a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség szövetségi nagytábo-
ra.

*  Július folyamán falunap volt Luka-
nényén és Ipolynagyfaluban.

*  Hatodszor rendezték meg július 29-
én Óvárban a Nógrád Szívében Folklór-
fesztivált. 

*  Július 29-én negyedszer találkoztak
Kelenye szülöttei, valamint megtartották
a hagyományos Szent Anna-napi ünnep-
séget is.

Augusztus
*  Felvidéki magyar egyházközségek

háromnapos közös nyári tábora volt
Ipolyhídvégen.

*  Gazdag program várta Ipolynyéken
a Családi nap alkalmából a gyerekeket és
szüleiket a Tájháznál.

*  Augusztus 6-án került sor a XIII.
Szent Korona Ünnepre Ipolybalogon. A
szentmise fõcelebránsa Márfi Gyula
veszprémi érsek volt.

*  Augusztus  e lsõ hétvégéjén
Galábocson az Ipoly EURO Party 2017
rendezvény keretében találkoztak a
testvértelepülések.

*  Aug. 12-én Szlovákgyarmaton
gyermeknappal egybekötött falunapot
tartottak.

*  19-én Szent István-napi ünnepség
volt Nagycsalomján, a Béke parkban,
20-án pedig Bátorfaluban szerveztek
Szent István-napi ünnepséget.

*  26-án vidám falunap várta az
ipolykeszieket.

*  27-én került sor Inámban a felvidé-
ki meghurcolt katolikus papok és hívek
tiszteletére szervezett kegyeleti megem-
lékezésre és a felújított templom meg-
áldására.

*  Augusztus utolsó hétvégéjén 3.
alkalommal rendeztek Pincefesztivált
Ipolynyéken.

Szeptember
*  Szeptember 9-én Ipoly Menti

Lecsófõzõ Vigasságra invitálták a lakos-
ságot Ipolykeszin.

*  Szintén 9-én játékos batyubál volt
Ipolyszécsénykén.

*  Szeptember 13-án adták át a beirat-
kozási ösztöndíjakat Ipolybalogon

*  A Csemadok NTV szervezésében
közös, operalátogatással egybekötött prog-
ramokon vettek részt a járás csemadoko-
sai Budapesten.

*  Szept. 26-án Solymos László
környezetvédelmi miniszter látogatott
Nagykürtösre.

* Nagyjaink nyomában címmel szept.
26-án irodalmi látóút részesei lehettek
járásunk alapiskoláinak kilencedikesei. 

*  Szept. 30-án Ipolyhídvégen szüreti
felvonulás és mulatság volt.

Október
*  Október 6-án Alsósztregován került

sor a Madách Imre Irodalmi Napokra.
*  7-8-án immár 18. alkalommal

került sor az Õszirózsa magyarnóta-
énekesek országos versenyére Ipolynagy-
falun, ill. Ipolynyéken a Csemadok NTV
szervezésében.

*  Bussán október 8-án volt a szüreti
ünnepség, amely keretében Laboda
Róbert mutatta be verseskötetét.

*  Október 15-én Ipolyszécsénykén,
22-én Terbegecen, majd 29-én Ipoly-
balogon is köszöntötték a település idõs
polgárait.

*  Szent Vendelre, a pásztorok védõ-
szentjére emlékeztek Zsélyben.

* 21-én Pereden tartották a Bíborpiros
szép rózsa elõdöntõjét, ahonnan az ipoly-
nagyfalui éneklõcsoport bejutott az
országos döntõbe.

*  Október 27-én államtitkárokból,
kormánybiztosból és parlamenti képvise-
lõbõl álló kormányküldöttség járt a

Nagykürtösi járás több településén.

November
*  November 4-én tartották a megyei

választásokat Szlovákiában. Beszterce-
bánya megyében Ján Lunter független
jelölt megelõzte Marián Kotleba eddigi
megyeelnököt.

*  5-én Ipolykeszin avattak emlék-
táblát Bokor Ferenc mártírhalált halt
kántortanító emlékére.

*  November 12-én Inámban szervez-
tek programot a község idõs polgárai
tiszteletére.

*  17-én Terbegecen került sor a
Csemadok NTV õszi ülésére. A magyar
szórvány napja alkalmából elõadásra,
majd Kodály-emlékestre is sor került.

*  Szépkorúak estje volt Ipolyvarbón
november 19-én.

*  A november 19-én, Csábon meg-
rendezett ITEFESZT fõdíjasa az ipoly-
balogi Bodzsár Mária lett.

*  November 24-én az iskola névadó-
ja, Ipolyi Arnold nyomában jártak az
ipolybalogi alapiskola diákjai egy tanul-
mányi kirándulás keretében. 

*  A Szent Korona Kórus több kon-
certtel ünnepelte megalakulásának 20.
évfordulóját. 

December
*  December 1-jén jött létre a Prágai

Magyar Katolikus Plébánia, melyet a
csábi Balga Zoltán lelkiatya vezet.

*  December 3-án Ipolyhídvégen
vendégszerepelt a Szõttes kamara nép-
táncegyüttes.

*  December elsõ hetében rendezték a
Magyar Kultúra Hete programsorozatot
az Ipolyi Arnold Alapiskolában.

*  Nyugdíjasok számára szerveztek
egy délutánt Ipolyhídvégen.

*  Mikulási ünnepségek, programok
voltak Csábon, Inámban, Ipolybalogon,
Ipolyhídvégen, Ipolynagyfalun, Ipoly-
szécsénykén és Lukanényében.

*  December 7-én adták át a Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program tá-
mogatásával felújított ipolynyéki óvodát.

*  December 9-én Zsélyi Aladárra
emlékeztek tisztelõi Bussán és Csalárban.

*  December folyamán több kará-
csonyi vásár is várta a látogatókat,
mégpedig Ipolybalogon, Ipolyhídvégen,
Ipolynagyfalun, Ipolynyéken, Leszenyén.

*  December 15-én Csábon a kassai
Thália Színház mutatta be a Lackfi János
mûvei alapján készült Milyenek a magya-
rok? c. zenés darabot.

*  December 17-én Várakozás címmel
Kudlik Júlia és Szvorák Katalin lemez-
bemutatójára került sor Inámban.

*  Karácsonyi mûsorral zárták a nap-
tári évet egyebek között az ipolynyéki és
az ipolyvarbói alapiskolában.

Összeállította: -ná-
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„Az Istent  szeretõknek minden a javukra vál ik“ 
Interjú Balga Zoltán atyával

Amint arról a decemberi számunk-
ban tájékoztattuk kedves olvasóinkat,
2017. december 1-jén létrejött a Prágai
Magyar Római Katolikus Személyi
Plébánia, melynek élére a Nagykürtösi
járásból származó Balga Zoltán atyát
nevezték ki. Ennek apropóján készült
az alábbi interjú. 

- Zoltán atya, már másfél éve látja el
a prágai magyar katolikus hívek
lelkipásztori feladatait - várakozásának
megfelelõen telt el ez az idõ? Milyen
kihívásokkal kellett megküzdenie? 

- Dominik Duka bíboros, prágai érsek
jóvoltából 2016. július 1-jén több mint
másfél évtizedes kihagyás után újraindult
Prágában az itt élõ magyarság katolikus
lelkipásztori szolgálata. Ezzel az intéz-
kedéssel az itt élõ több ezer magyar hívõ
sokéves kérésének tettek eleget. 

Jelenleg a katolikus plébánia a bel-
városi Szent Henrik-plébánia épületében
kap helyet. A belváros szívében található
közel hét évszázados templomban vasár-
naponként 9.30 órai kezdettel tartunk
magyar nyelvû szentmiséket. Nagy öröm
számomra, hogy a mögöttünk lévõ más-
fél év során sikerült összehozni egy jól
mûködõ „csapatot“ - van magyar kántor,
magyar énekesek, külön öröm, hogy a
Prágában tanuló diákok rendszeresen
ministrálnak és felolvasnak a szent-
miséken, melyeket követõen a plébánia
közösségi termében teázást tartunk, mely
lehetõséget ad a beszélgetésre, prog-
ramok tervezésére, a baráti kapcsolatok
ápolására, mely a nagyváros anonimi-
tásában igen fontos tényezõ. 

Ami a szentségi életet illeti, a mögöt-
tünk lévõ másfél év során több alkalom-
mal tartottunk magyar nyelvû keresz-
telõket, temetéseket, mely a hozzátar-
tozók számára sokat jelentett. Többen
kérték a házasság szentségére való fel-
készítõ kurzust is, így helyben, anyanyel-
ven tudták azt elvégezni.

- Mit gondol, sikerült megszólítania
a prágai magyarokat és az ifjúságot?

- Úgy gondolom, hogy a fiatal kor-
osztály megszólítása jó úton halad. A
katolikus plébánia ad otthont a cserkész-
foglalkozásoknak, melyeket szintén
vasárnaponként tartanak a plébánia
közösségi termében. 

Hétfõnként tartjuk az egyetemisták és
fiatalok számára az ifjúsági esteket,
melyek során egy-egy lelki-hitéleti téma
kerül megbeszélésre, melyet sok esetben

értékes beszélgetés, eszmecsere követ.
Kellemes tapasztalat, hogy a nagyváros
nyújtotta számtalan lehetõség ellenére
fiataljaink igényt tartanak az ilyen jellegû
összejövetelekre is. 

Heti rendszerességgel, szerdánként
tartjuk az általános iskolások részére a
gyerekhittant, mely alkalmakon magyar
nyelven sajátítanak el vallási és bibliai
alapismereteket. 

Az Ady Endre Diákkör, mely a
Prágában tanuló magyar fiatalokat
tömöríti, szintén aktívan bekapcsolódik a
közösségi életbe. Tanévnyitó és tanév-
záró szentmiséket szervezünk közös
programokkal, illetve a plébánia közös-
ségi termeiben tartják megbeszéléseiket,
összejöveteleiket.

- Köztudott, hogy sokan élnek
Csehországban a Felvidékrõl is, találko-
zott ismerõssel is?

- A Csehországban, ill. Prágában élõ
magyarok döntõ többsége felvidéki szár-
mazású. Így az az érzésem, hogy itt is az
„enyéim“ között vagyok. Sõt, az Ipoly
mentérõl is sokan élnek Prágában, egyko-
ri osztálytársak, iskolatársak, ismerõsök,
akiket még otthon készítettem fel a
házasság szentségére, majd eskettem.
Mikor valakitõl megkérdezem, honnan
származik, szinte minden alkalommal
képben vagyok, s tudom milyen közegbõl
érkezett. Jó hallani a palóc nyelvjárást,
megtapasztalni, hogy hasonlóan gondol-
kodunk, ugyanazok a szokásaink. Nem
volt nehéz megszokni, hiszen itt is szinte
ugyanazon emberek között vagyok, akik
otthon is körülvettek.

- Milyen a kapcsolata a csehországi
magyar szervezetekkel, intézményekkel?

- Prágai küldetésem elsõ állomása a
Prágai Magyar Nagykövetség volt, ahol a

nagykövet úr sokoldalú támogatására
találtam. A tõle kapott információk,
tanácsok alapján kezdtem felvenni a
kapcsolatot a különbözõ prágai magyar
civil szervezettel. Úgy gondolom, rend-

kívül jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a
helyi szervezetekkel. A Cseh- és Morva-
országi Magyarok Szövetségén keresztül
(mely a legnagyobb csehországi magyar
ernyõszervezet) sikerült megismernem a
más városokban élõ magyar közössége-
ket is, ahol több alkalommal mutattam be
szentmisét is.

Több alkalommal szervezünk közös
programokat. A Prágai Magyar Intézettel
közösen templomunkban több alkalom-
mal szerveztünk egyházzenei koncer-
teket. Augusztus 20-án, a szentmisét
követõen a plébánia kertjében a helyi
magyar szervezetekkel közösen ünne-
peltük Szent István királyt. Október 23-
án pedig az 56-os forradalom áldozataiért
mutattunk be ünnepi szentmisét. Állami
ünnepeink ilyen jellegû megünneplése, a
helyi magyarok beszámolói szerint, fe-
lejthetetlen élményt jelentenek, melyek
nagyban hozzájárulnak a keresztény gyö-
kerek és a magyarságtudat ápolásához. 

Katolikus közösségünk fontosnak
tartja Esterházy János kultuszának
ápolását. Az e célt szolgáló programok
szervezésében mindig jelentõs szerepet
vállalunk. Az Esterházy János Társulás az
Emberi és Keresztény Értékekért cseh-
országi magyar polgári szervezettel
közösen püspöki szentmisét szerveztünk
a mártír politikus halálának 60. évfor-
dulója alkalmából, részt vettünk az alsó-
bodoki kegyeleti megemlékezésen és
kápolnaszentelésen is. Zászlóvivõk sze-
retnénk lenni a felvidéki származású
katolikus politikus rehabilitálásáért foly-
tatott törekvésekben!
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- Olvastam, hogy a személyi plébánia
betagolódott a Prágai Fõegyházmegye
struktúrájába, ez azt jelenti, hogy Ön
már nem a Besztercebányai Egyház-
megye kötelékében van?

- Azzal, hogy 2017. december 1-jei
hatállyal Dominik Duka bíboros, Cseh-
ország prímása létrehozta Prágában a
Magyar Plébániát, mely a Prágai Fõegy-
házmegye területén élõ katolikus vallású
(fõként felvidéki!) magyarok lelkipász-
tori szolgálatát hivatott ellátni, lényegé-
ben egy új plébániát hozott létre a rábí-
zott egyházmegyében. A plébánia mint
jogi személy a Prágai Érsekség részét
képezi, de a plébánia irányítását nem kell
feltétlenül az egyházmegyébe inkardi-
nálódott papra bízni. A megyéspüspök
megbízásából egy plébánia vezetését egy
más egyházmegye papja is elvégezheti.
Ez történt jelen esetben is. Továbbra is a
Besztercebányai Egyházmegye papja
vagyok, megyés fõpásztorom a beszter-
cebányai püspök, aki Duka bíboros úr
kérésére lehetõvé tette, hogy a Prágai
Magyar Katolikus Plébániát vezessem.

- A Prágai Magyar Katolikus
Plébánia miben különbözik vagy fog
különbözni az eddigi lelkészségtõl?

- A személyi plébánia (terület feletti)
önálló jogi személy, és igen erõs stá-
tusszal bír. A Felvidéken sok esetben
a magyar lelkipásztorkodás kérdéseit,
nehézségeit ilyen plébániák létrejöttével
lehetne orvosolni. Bízom benne, hogy a
prágai „siker“ precedensértékû lesz.

Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv
kizárólag területi plébániákat ismert. Az
1983-as Egyházi Törvénykönyv a kor
igényeit és a lelkipásztori gyakorlatot kö-
vetve azt mondja, hogy „ha szükségesnek
látszik, alapítsanak személyi plébániákat
a területen élõ hívõk nyelve vagy más
meghatározott szempontok alapján“.

Ez az új pozíció több változást is
eredményez. A Prágai Magyar Plébánia
december elsejétõl saját anyakönyvezést
folytat, önálló jogi személyként szerepel-
nek, egyenrangúként a Prágai Egyház-
megye többi plébániájával. Az egyház-
megyében nem a magyar plébánia az elsõ

személyi plébánia. Már korábban meg-
alakult a lengyel és a szlovák személyi
plébánia, tavaly novemberben a németül
beszélõ hívek számára hoztak létre ilyen
státuszú plébániát.

A prágai magyar plébániának minden
olyan magyar hívõ a tagja, aki állandó
vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik a
cseh fõvárosban, illetve annak környé-
kén. Plébániához való tartozás az alábbi
két feltétel egyidejû teljesítésével válik
érvényessé: magyar nemzetiségû római
katolikus keresztényrõl (katekumenrõl)
van szó, ill. az Egyházi Törvénykönyv
102. kánonja alapján lakóhely vagy pótlakó-
hely a Prágai Fõegyházmegye területén.

A Plébániához tartoznak az adott
személy családtagjai is. Családtagnak
számítanak a férj, a feleség és a fent
említett feltételeket teljesítõ személlyel
egy háztartásban élõ gyermekek.

A Plébániához való tartozás meg-
szûnik a fenti feltételek legalább egyike
teljesítésének hiányával; ezzel egyidejû-
leg megszûnik a családtagok Magyar
Plébániához való tartozása is, amennyi-
ben erre más okból nem váltak jogosulttá. 

- Milyen volt az ünnepi szentmise,
sokan voltak?

- 2017. december 17-én, advent har-
madik vasárnapján Prágában a Szent
Henrik-templomban ünnepi szentmisé-
ben adtunk hálát a Prágai Magyar
Katolikus Plébánia megalapításáért.
Rendkívüliségét az adta, hogy a szent-
misét Erdõ Péter bíboros, Magyarország
prímása és Dominik Duka bíboros, Cseh-
ország prímása celebrálták. Továbbá részt
vett rajta Magyarország Prágai Nagy-
követségének ideiglenes ügyvivõje,
Szesztai Dávid nagykövetségi tanácsos és
a nagykövetség további munkatársai, a
prágai Magyar Református Missziói
Gyülekezet lelkipásztora, Éles György, a
csehországi magyar civil szervezetek
képviselõi és több mint százötven magyar
hívõ az ország különbözõ részérõl. A
szentmisén közremûködött az ipolybalo-
gi Szent Korona Kórus. Óriási, felejthe-
tetlen élmény volt.

A szentmisét ünnepi fogadás követte
a közeli központi Autoklub reprezentá-
ciós termeiben, ahol ünnepi fellépések és
pohárköszöntõk hangzottak el, a bíboro-
sok elbeszélgettek a közösség képviselõi-
vel, bemutatásra került a plébánia elõd-
jének, a prágai magyar lelkészségnek
másfél éves tevékenységérõl készített
videó-összeállítás, fellépett a prágai ma-
gyarok táncegyüttese és az ipolybalogi
Szent Korona Kórus.

- Végezetül még egy kérdés: honnan
van ennyi energiája, hiszen nemcsak a
prágai, de a brünni, osztravai, pilzeni
hívek lelkipásztora is, sõt ha jól tudom, a
csehországi szlovákok lelki vezetése is az
Ön feladata. Ezen kívül honlapot szer-
keszt (http://katolikus.cz), rajta van a
Facebookon, az ifjúsággal is több cso-
portban foglalkozik, stb.

- A dolgokat „csinálni“ kell! Amit
nem emelünk, az süllyed! Ez az élet-
filozófiám. Egy pap számára nem az a
fontos, hogy világmegváltó dolgokat
tegyen, hanem hogy tegye a dolgát. Ott és
azok körében, ahová küldték. Szeretem a
lelkipásztori munkát, annak minden szép-
ségével, nehézségével együtt. Sokszor én
is megtapasztalom határaimat. Három
plébániát vezetek: a cseh Belvárosi Fõ-
plébániát, a Szlovák Plébániát és az újon-
nan létrejött Magyar Plébániát. Emellett
kötelékvédõként dolgozom a Beszterce-
bányai Egyházi Bíróságon és ügyhallgató
bíróként a Prágai Érseki Bíróságon.
Meggyõzõdésem, hogy amikor Isten
küldetést ad, ahhoz ad kegyelmeket is,
segítõkész embereket, akiket sikerült itt
is megtalálnom. Papi jelmondatommal
zárnám a beszélgetést: „Az Istent
szeretõknek minden a javukra válik“
(Róm 8, 28).

- Adja a jó Isten, hogy ez így legyen.
Köszönöm, hogy idõt  szakított  a
Kürtös olvasóira is.

Kliment Éva
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December 4-én a
Pa lóc  Múzeumban
B a l a s s a g y a r m a t o n
k ö n y v b e m u t a t ó v a l
egybekötött beszélgetés
volt Száz Pál fiatal
felvidéki magyar íróval,
aki tulajdonképpen a
pozsonyi Színmûvé-
szeti Egyetem rende-
zõ-dramaturg szakán
diplomázott, majd a
Comenius Egyetem
magyar tanszékén dok-
torált. Fõképp prózát és
tanulmányokat ír. 
2017-ben harmadik kötete jelent meg, mely könyva-
jánlónk témája.

Aki szereti a nem szokványos, ritkaságszámba
menõ mûveket, azok számára itt az alkalom a meg-
szerzésére. Szerintem az 500 példányban kiadott
könyv hamarosan elfogy (ha már el nem fogyott) a
könyvesboltok polcairól. Mitõl különleges ez a könyv?

Elsõsorban a szövege, amely fonetikus (tájszólá-
sos) lejegyzéssel van megírva mátyusföldi tájszólás-
ban. Ilyen írással még könyvet magyarul nem írtak.
Másodsorban a történetek, legendák, pletykák, interjúk
ötvözve vannak a növények, gyógynövények szerepé-
vel az életben. Mindezek az egyházi év egyes szaka-
szai szerint az ünnepek rendjében következnek egymás
után és a hozzájuk kapcsolódó szakrális tartalommal.

A könyvnek négy nagy fejezete van: A FÁK, A
VIRÁGOK, A FÜVEK, GYÜKEREK - ezek a négy
évszakot jelentik. A könyvhöz egy CD is van mel-
lékelve, amely egy illusztrációs hanganyag, egy kis
segítség az olvasónak.

Igazi könyvritkaság, ajánlott mindenkinek.

Balogh Gábor

Száz Pál :  

Fűje sarjad mezőknek − 
phytolegendárium

Tisztelt Olvasó!

Lapunk ára, a Kürtös indulása, azaz 2003 óta
nem változott. Idõközben megnövekedtek az elõál-
lítási és terjesztési költségek, de ezt nem szerettük
volna olvasóinkra hárítani. Azonban az idei évtõl
áremeléshez kell folyamodnunk, azaz egy példány-
szám árát az eddig 40 centrõl 50-re emeltük, ez
éves szinten mindössze 1,20  €-t jelent. Reméljük,
hûséges olvasóink továbbra is kitartanak mellettünk,
és a megemelt ár ellenére is vásárolni fogják régiónk
egyetlen magyar nyelvû közéleti havilapját, a
Kürtöst!

Támogatásukat és megértésüket köszöni a 
Szerkesztõség!  

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó

K u l t ú r a

A z   a l á b b i   v e r s s e l
k ö s z ö n t j ü k

s z ü l e t é s n a p j á n   
P e t õ f i   S á n d o r t   

Falu végén kurta kocsma

Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra,
Meg is látná magát benne,
Ha az éj nem közelegne.

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjongatnak,
Szinte reng belé az ablak.

„Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifjú babám!

Húzd rá cigány, huzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!“

Bekopognak az ablakon:
„Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy.“

„Ördög bujjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba!…
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért!“

Megint jõnek, kopogtatnak:
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg.“

Feleletet egyik sem ad,
Kihörpintik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.

Telepszegleten szeszelde

Telepszegleten szeszelde
csermely mellett elhelyezve,
benne kedve tetszelegne,
teszem fel, nem esteledne.

Egek rendre estelednek,
erek, berkek csendesednek.
Dereglye sem megy keresztbe,
hever e fekete csendbe.

Szeszelde bezzeg nem csendes,
zeng-peng benne zene rendes.
Szesz ereje szerteterjed,
embereknek kedve gerjed.

Hej, menyecske, kedves lelkem,
erjedt hegylevet kell nyelnem!
Legyen hetven esztendeje,
de meg heves szesz ereje!

Zenemester, sebesebben!
Kerekedett fene kedvem.
Keresetem szerteverem,
lelkemet meg eltemetem.

Megjelennek rendelettel:
csendesebben kedvetekkel!
Telep feje heveredne,
esetleg elszenderedne!

Legyen vele beste lelke,
te meg eredj fene helyre!
Zene zengjen, szedte-vedte,
pendelyemnek lehet veszte!

Esmeg mennek, reteszt vernek:
Legyenek csendesek kendtek!
Szentek lelke legyen velek,
kedves egyetlenem beteg.

Feleletet egy meg nem tett,
berekesztnek szesznyeletet.
Zene menten befejezve,
s szertemennek csendesedve

Az eredeti Petõfi-versszöveg
mellett Kun István 

eszperente átirata olvasható,
melyre tekinthetünk mint
vidám játékra, de egyben 

a magyar nyelv 
szókészletének, lehetõ-

ségeinek bõ tárházára is. 
Vajon képes lenne-e más

nyelv ezt így megfogalmazni?
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Ösztöndíjasok találkozója Szencen
December 19. és 20. között Szencen, valamint Pozsonyban

találkoztunk mi, akik a Petõfi Sándor Program ösztöndíjasai-
ként Felvidéken szolgálatot teljesítünk. 

Szencre való megérkezésünk után jó hangulatú, finom va-
csorában volt részünk, melyet megtisztelt jelenlétével Bárdos
Gyula, a Csemadok országos elnöke, valamint Görföl Jenõ, a
szervezet országos titkára. A vacsora alatt a jelenlévõ 8 ösz-
töndíjas nagy vonalakban beszámolt arról, hogy mely régióban,
milyen szervezetnél, kinek a mentorálása mellett teljesíti szol-
gálatát. Az ezt követõ kötetlen beszélgetés alatt kiderült, hogy
nagyjából azonos céllal és gondolatokkal érkeztünk: minden
tõlünk telhetõ segítséget és támogatást nyújtani fogadó-
szervezeteinknek, közösségeinknek. 

Egyetértettünk abban is, hogy nehéz a minket körülvevõ
helyzet, igen gyorsan választják a szlovákosodás könnyebbnek
látszó útját. Fõleg a fiatalok körében tapasztaljuk ezt a jelen-
séget. Véljük, közösségben az anyanyelv minél több helyen
való használatával, helyi értékek megismerésével ez a folyamat
lassítható, hosszú távon esetleg megállítható.

Hasonló gondolatok fogalmazódtak meg másnap, Magyar-
ország Pozsonyi Nagykövetségén, ahol Szabó József tanácsos,
ideiglenes ügyvivõ fogadott bennünket. Itt is beszámoltunk az
eddig végzett tapasztalatainkról és munkánkról. 

Az ösztöndíjasok segítik oktatási és kulturális intézmények
és szervezetek munkáját, antropológiai kutatást végeznek, tan-
folyamokon oktatnak, kreativitásukkal tudják kiegészíteni
fogadószervezetük több évtizedes munkáját.

Az együtt töltött idõ alatt sikerült egymás munkáját is
megismerni, ötleteket adni, kapni, hiszen rengeteg gondolat-
ébresztõ beszélgetésben volt részünk. Tervezünk tavasszal is
egy hasonló jellegû összejövetelt, hiszen a programidõszak
vége felé még több tapasztalattal a birtokunkban tudunk számot
adni az itt végzett szolgálatunkról.

Köszönjük a szervezést és az együtt töltött idõ adta közös
élményt!

Simoncsics Sára

Karácsony közeledtével Zsélyben a Csemadok háza
táján is jobb idõk kezdtek járni. Hosszú vajúdás után
újjáalakult az alapszervezet december 16-án 22 taggal,
amelyen három vezetõségi tagot választottak. Az elnök
Néki Karolina lett. Az ülés során megbeszélték, hogyan
képzelik el tevékenységüket, szervesen bekapcsolódva a
község kulturális életébe. Szeretnének együttmûködni min-
den társadalmi szervezettel, az önkormányzattal, hogy
közösen egy összefogásra kész közösséget tudjanak ki-
építeni, ezen belül egy folyamatos kulturális életet kialakí-
tani. Még december 29-én az újabb tagsági gyûlésen továb-
bi két tagot választottak be a vezetõségbe, továbbá válasz-
tottak egy ellenõrt is. Tágabb körvonalakban megbeszélték
azokat a lehetõségeket, amelyekbõl válogatva majd az új év
elején az évzáró taggyûlésükön elfogadásra javasolják azt a
programtervezetet, melynek alapján és segítségével
elkezdik terveik megvalósítását.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
nevében csak gratulálni tudunk a segítõkész, lelkes csapat-
nak, és kívánjuk, hogy az új évben elkezdõdjön egy igazi
közösségépítõ munka, és hozza meg az elsõ sikereket a
szervezõk és az egész tagság számára. 

Balogh Gábor

Újjáalakult Zsély Csemadok-alapszervezete

Idén lesz nyolcvan esztendeje, hogy bebizonyosodott: a
nagy háborút lezáró békeszerzõdések nem örökkévalóak. 1938.
november 2-án az elsõ bécsi döntés eredményeként újból ma-
gyarrá válhatott a Felvidék és Kárpátalja déli része, amikor a
csonka Magyar Királysághoz visszakerült 11 927 négyzetkilo-
méter terület, amelynek 1 058 000 lakosából 86,5 százalék volt
magyar.

Hazatért Komárom, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rima-
szombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, Beregszász és Munkács. A
fegyverkezési egyenjogúságát visszanyert Magyar Királyi
Honvédség alakulatai legfelsõbb hadurukkal, vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzóval az élen valóságos diadalmenet-
ben vonultak be a húsz esztendeig tartó csehszlovák megszállás
alól felszabadult területekre.

A Fevidék.ma hírportál állandó szerzõje, a Múltidézõ rovat-
ban népszerû történelmi írásokat publikáló kiváló hadtörténész,
Babucs Zoltán „Gyõzött az igazság - A Felvidék hazatérésének
képes albuma“ címmel dolgozik azon emlékköteten, amely a
Felvidék visszatérésének ünnepélyes pillanatait idézi fel a kora-
beli sajtó és visszaemlékezések segítségével.

A kötet jelentõs részét tennék ki a múltunk e ritka felemelõ
pillanatait felidézõ korabeli fényképfelvételek, melyek össze-
gyûjtéséhez az Önök segítségét kéri a szerzõ és a kötet kiadásá-
nak ügyét felkaroló Felvidék.ma szerkesztõsége és kiadója, a
Szövetség a Közös Célokért.

Amennyiben saját vagy családi fotói között akadnak olyan
felvételek, melyek az 1938. novemberi bevonulásról készültek,
s szeretnék, ha azok nyomtatásban is megjelennének, úgy kér-
jük Önöket, hogy legkésõbb 2018. március 15-ig jelent-
kezzenek a Felvidék.ma szerkesztõségének elérhetõségén, az
info@felvidek.ma e-mail-címen, hogy munkatársaik felve-
hessék Önökkel a kapcsolatot a féltve õrzött családi relikviák
digitalizálása ügyében.

A Felvidék. ma nyomán

F E L H Í V Á S

A sajtótörvény értelmében minden sajtótermék elsõ
lapszámában közölni kell a kiadó tulajdonosi struktúráját. 

A Kürtös  c ímû közéle t i  havi lap kiadója ,
tu l a jdonosa a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya,  melynek címe:   991 28 Vinica,
Nekyjská  397/27.
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Kertészkedés a holdnaptár szerint

É l e t m ó d  -  K u l t ú r a

Régi idõktõl egészen a múlt századig a kertészkedés és a vetés igen
gyakran a Hold fázisaival összhangban történt. Ez a módszer azon az
elképzelésen alapul, hogy a Hold nemcsak az óceánok vizeire, de a föld-
ben lévõkre is hatással van, valamint a belõle táplálkozó növényekre is.
Az ókori egyiptomi, latin és görög nyelvemlékek foglalkoznak ezzel a
kérdéssel, és a népi hagyományokban is fellelhetõk ezzel kapcsolatos
hagyományok: vetni fogyó holdnál, aratni növekvõ holdnál ajánlatos!

Korunk tudósainak a véleménye megoszlik e kérdésben, de a több-
ség mégis úgy véli, hogy valami lehet ebben a dologban! A módszeres
kutatások még nagyon kezdetlegesek, de a megfigyelések elgondolkod-
tatóak. Valószínû például, hogy a holdjárás és a fák vízháztartása között
van összefüggés, mert a fogyó Hold idején kivágott fákból készült
deszkák és gerendák ellenállóbbnak bizonyultak a gombásodással és a
szuvasodással szemben, mint a növekvõ hold idején kivágottak

Egyes megfigyelések szerint növekvõ Hold idején a növények nedv-
áramlása fokozódik, tehát ez az idõpont elõnyös a növények föld feletti
részeinek növekedésére. Más szerzõk tapasztalatai szerint a növekvõ
Hold idején szüretelt gyümölcs tovább marad zamatos és lédús. Legjobb
idõ a vetésre pont az újhold elõtt vagy újholdkor van, ekkor ugyanis a
Hold ereje segíti a növény növekedését. A Hold szinte kihúzza a csírát a
magból, ahogy a növény válaszol a növõ fényre és a gravitációs vonzásra.

A telihold után viszont ez az erõ csökken, és hatására a föld felett is
lecsökken az aktivitás. Ilyenkor viszont a gyökerek kezdenek fokozott
növekedésbe, így kiváló idõszak ez a palánták kiültetésére, hogy a gyö-
kereik meg tudjanak erõsödni az új környezetben.

Mindezt persze lehet tovább is bonyolítani a Hold fázisai szerint, na
és persze attól függõen, hogy a Hold éppen melyik csillagjegyben
tartózkodik.

Holdfázisok szerint
Újholdtól az elsõ negyedig: Ilyenkor kezd a föld lélegezni, intenzív

energiát felvenni. Ajánlatos beteg növények, fák kezelése, mert gyorsan
erõre kapnak és egészségesebbek lesznek. Ekkor ültessünk föld felett
termõ növényeket és virágokat. Pl. saláta, káposzta, kukorica, évelõ
virágok, muskátli, petúnia, kapor, napraforgó, kamilla, mák, levendula,
kakukkfû, spárga, brokkoli stb. Most érdemes még visszavágni is a
növényeket, mert ekkor erõsebbek, és könnyebben felgyógyulnak a
sérülésekbõl. Az ásásra és a komposztálásra is most alkalmas az idõ.

Elsõ negyedtõl a teliholdig: Ültessünk ekkor föld felett termõ
növényeket, melyeknek magjai valamilyen gyümölcsön vagy zöldségen
belül találhatóak; kiváltképp azokat, miknek vízben gazdag, lédús ter-
ményei vannak. Pl. málna, egres, ribizli, dinnye, paradicsom, szõlõ,
cukkini, bab, tök, paprika.

Telihold: A gyümölcsöket és zöldségeket szedjük le közvetlenül
telihold után, hogy a lehetõ legjobb legyen az ízük. Ilyenkor gyûjtsük a
gyógynövényeket. Ekkor tilos a fák, bokrok metszése, viszont ideális
idõszak trágyázásra.

Teliholdtól utolsó negyedig: Föld alatti termésükért vetett növé-
nyeket ültessünk ekkor, valamint a hûvös esti órákban bokrokat és fákat
is. Pl. retek, petrezselyem, hagymák, cékla, burgonya, répa, eper. A
virághagymák és erõs gyökereket igénylõ vagy vastag gyökérzetû virá-
gok (pl. nõszirom) ültetése is most a legalkalmasabb.

Utolsó negyedtõl újholdig: Ekkor ne ültessünk semmit, helyette csak
gondozzuk a kertet. Viszont ilyenkor érdemes gyomlálni, elszáradt
ágakat és a gyepet levágni, visszavágni a növényeket, hogy ne nõjenek
nagyobbra, és a kerti szemetet elégetni. Tervezzük meg a következõ
holdhónap teendõit.

-ber-

Járásunkban az idén 19. alkalommal rendezzük
meg a magyarnóta-énekesek országos versenyét
Õszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerûsítését havilapunkban is vállaljuk
azzal, hogy minden számunkban leközlünk majd
egy-két nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, nép-
szerûek, de kevésbé ismertek vagy ismeretlenek is.
Akik ismerik majd a közreadott nótákat, azok
énekeljék vagy dalolják, akik nem, azok igyekez-
zenek ezt másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, híres nóta

Cudar  ez  a  vi lág,
mindig keres  hibát ,
azt  a  ragyogóját!
Beszél ik ,  hogy iszom,
és  gyakran húzatom
hajnal ig  a  nótát ,
Szememnek is  van egy vétke,
rákacsint  a  menyecskére,
Nincsen egyéb hibám,
szeret  is  a  babám,
azt  a  ragyogóját!

Eddig minden babám
az elsõ csók után
már a  szívem kérte ,
De most  a  t izedik
nem ád csókot ,  pedig
ráz a  hideg ér te .
Azt  mondja,  a  szíve fázik,
mer '  a  torkom bortól  ázik,
Megjavulok tehát ,
vizet  iszom, nahát ,
azt  a  ragyogóját!

Édesanyám, drága anyám, 
néked küldöm ezt a nótát.
Sok száz csókkal és virággal, 
imádsággal jusson hozzád.
Ez a pár szó szinte semmi, 
amit adni tudok néked.
Azt kívánom: a jó Isten 
minden jóval áldjon téged!

Édesanyám, édesanyám, 
milyen jó is voltál hozzám.
Mikor mindenki elhagyott, 
simogattad síró orcám.
Ez a pár szó szinte semmi, 
amit adni tudok néked.
Azt kívánom: a jó Isten 
minden jóval áldjon téged! 
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Pleva Jánossal elõször Csáky Károly könyvbemutatóján
találkoztam Ipolyságon, amikor a könyvbemutató után
futva megtekintettem makettjeit a kiállítóteremben. Ekkor
megbeszéltük, hogy majd leülünk, és hosszabban elbeszél-
getünk. Ez meg is történt december végén, ebbõl született ez
az interjú.

- Kérnék egy rövid bemutatkozást!
- 1952. november 1-én születtem. Születésem napján nekem

világított a legtöbb gyertya, ha meghalok, senki sem feledkezik
meg a születésnapomról, nem úgy, mint most. Az alapiskola
elvégzése után festõ és mázolónak tanultam ki, majd a
katonaság után elvégeztem egy tanfolyamot, ahol kis gépek
szerelését végezhettem. Utána elkerültem Tolmácsra szerelõ-
nek, eljártunk a nagyvilágba, ezt is meguntam, hazajöttem,
megnõsültem, feleségem matematika-tanárnõ. Van egy fiunk,
Péter, aki a lévai múzeumban dolgozik mint restaurátor, hobbi-
ja a festészet, a turizmus, idegenvezetés. Én korán lebeteged-
tem, halnak el a kezemben az idegek, nyugdíjaztak.

- Hogyan jutott eszébe éppen a makettkészítés? 
A betegségembõl kifolyólag zsibbadtak a kezeim, zsibbad-

tak a lábaim, a séta kevés volt, valamit még kellett csinálnom.
Régebbtõl is mint modellezõ foglalkoztam makettek össze-
rakásával (kisvasutak, házak stb.), úgy gondoltam, hogy ez
majd segít a végtagjaim tornagyakorlatában. Idõvel a lakás kicsi
lett, lementem a pincébe, ott folytattam sokszor éjjel is, mert
keveset alszom. Saját makett-tervezéssel és -készítéssel
egy kulturális rendezvény (szavalóverseny) folytán kezdtem el
foglalkozni. Elsõ önálló makettem az ipolysági városháza lett.
Otthon már nem fértem, az önkormányzattól ingyenes
használatra megkaptam a jelenlegi városi könyvtár melletti volt
iskola emeletét, itt mûködöm jelenleg is, de már ez a hely is
megtelt, nem tudom, hogyan lesz tovább. A nagyteremben
jelenleg Ipolyság városa nagy részének épületmakettjei, terei,
Ipolyság környéki várak, mint pl. Drégelypalánk, Léva, Kékkõ,
Csábrág, Bozók vára. A mellette lévõ kisebb teremben pedig a
kisvasutam van kiállítva. A kis mûhelyemen kívül az egész
emelet lényegében egy kiállítóterem. Az állandó kiállítás neve
„Város a városban“, megtekintése ingyenes. Munkásságomért
2011-ben megkaptam Ipolyság Város Polgármesterének Díját.

- Milyen anyagokat használ fel?
- 250-350 gramázsú papírkartonokat, ezek hajlításának,

törésének megvan a maga trükkje, technikája, segédeszköze.
Továbbá színes papírokat, kiírt golyóstollakat, smirglipapírt,
homokot, fûrészport, kócot, gyufaszálakat, fogpiszkálót,
ceruzát, grafitot, szögeket, gyurmát és különbözõ használati tár-
gyakat, amelyeket az emberek eldobnak.

- Milyen arányokban készülnek a makettek?
- Az épületek az 1:100-hoz készültek, de az ablakokon

késõbb változtattam, mert akkor a keretek nagyon vékonyak let-
tek volna, nem lettek volna mutatósak. Ugyanis a makettjeim
alulról meg vannak világítva, így egy kicsit látványosabbak is.

- Van még ezen kívül más kedvtelése is?
- Hobbim még a fényképezés, a filmezés, de ezekkel már

nem nagyon foglalkozom, mert fizikailag is nagyon megter-
helõk számomra. Érzem, hogy öregszem.

- Vannak-e még jövõbeni tervei?
- Vannak még olyan épületek Ipolyságon, amelyek még

elkészítésükre várnak, de még azok is, amelyek ugyan már a
fizikai valóságban nincsenek, de egykor szépek és jelentõsek
voltak. Érdekességként megemlítem, hogy a lebontott házakat
kék tetõvel láttam el.

- Befejezésül talán még a magam részérõl annyit tennék
hozzá, hogy egy nagyon értékes, a városért odaadó emberrel
találkoztam, aki ismeri a város történelmét, tesz is az értékek
megmaradásáért, mindezt önzetlenül, hiszen saját költségén
állítja elõ ezeket az értékeket. Ajánlom diáknak, felnõttnek
egyaránt, hogy legalább egyszer látogasson el a kiállítóterem-
be, ha Ipolyságon jár. Megéri. Meglátja Ipolyságot felülrõl.

Köszönöm a beszélgetést, és erõt, egészséget kívánok a
további alkotómunkájához a Kürtös olvasóinak nevében is.

Balogh Gábor

Bemutatjuk Pleva Jánost  

Beharangozó 

Az MKP Ipolykeszi Helyi Szervezete szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a HÁZASSÁG HETE program-
sorozathoz kapcsolódó rendezvényére

2018. február 11-én, vasárnap,  
14.00 órai kezdettel

az ipolykeszi kultúrházba,
Éltetõ sodrásban címmel.

Mindenki t  szeretet te l  várunk!
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

A CSEMADOK NTV 2018. ÉVI PROGRAMJA

IDÕPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN

Január - december Tárjuk fel és õrizzük meg értékeinket Nagykürtösi járás
Január 16., kedd Koccintás Mikszáth Kálmán születésnapján Szklabonya
Január - február Évzáró taggyûlések Régió
Március 8., csütörtök XXVII. Tompa Mihály Verseny - járási forduló  Ipolynyék
Március 15., csütörtök Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról Lukanénye 
Május 6., vasárnap Kubányi Lajos Emléknap Alsóesztergály
Május 22.,  kedd Balassi Emléknap Kékkõ
Május 26., szombat Mikszáth Emléknap + irodalmi kávéház Szklabonya, 

Nagykürtös, Budapest
Május 26., szombat Tavaszi választmányi ülés Ipolynyék
Június 10., vasárnap JUNIÁLIS - Járási Kulturális Ünnepély Nagycsalomja
Július 9-14., hé. - szo. KÖRTÉFA - nyári napközis tábor Ipolybalog
Szeptember 26., szerda Nagyjaink Nyomában Nagykürtösi járás
Október 5.,  péntek MADÁCH  NAPOK Alsósztregova
Október 13 - 14. szo.- vas. ÕSZIRÓZSA- országos nótaverseny Ipolynyék
November 17., szombat Õszi választmányi ülés + A magyar szórvány napja Ipolyhídvég

FARSANGI AJÁNLÓ

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

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

A CSEMADOK 

IPOLYNYÉKI 

ALAPSZERVEZETE
SZERETETTEL MEGHÍV
MINDEN SZÓRAKOZNI

VÁGYÓ KEDVES
VENDÉGET A KÖVETKEZÕ

RENDEZVÉNYÉRE:

KARNEVÁL - JANUÁR 27.,
SZOMBAT - ZENÉS
SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
HELYSZÍN: IPOLYNYÉK,
KULTÚRHÁZ, BELÉPÕ: 3 €

CSEMADOK - VADÁSZBÁL
FEBRUÁR 3.,  SZOMBAT
FERGETEGES  SZÓRAKOZÁS,
TÁNC, KULINÁRIS
ÉLVEZETEK   

HELYSZÍN: IPOLYNYÉK,
KULTÚRHÁZ, BELÉPÕ: 17 €  
JEGYRENDELÉS: 0905959026

SZÍNDARAB - FEBRUÁR
10. - 11. ( SZO., VAS.) 
3 FELVONÁSOS BOHÓZAT
KERÜL BEMUTATÁSRA
ZEBRA CÍMMEL
HELYSZÍN: IPOLYNYÉK,
KULTÚRHÁZ,  BELÉPÕ: 2 €


