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A keresztény ember, s
különösen a kisebbségben élõ,
gyökereihez hûen ragaszkodó
keresztény magyar ember, két
okból állít keresztet életében.
Hogy megjelölje azt a helyet,
ahol szerettei nyugszanak,
vagy hogy megjelölje azt a
helyet, amit szeret, a szülõ-
földjét, és az Isten iránt való
tiszteletét kifejezze. Papp
Sándor, a kalondai székhelyû
Pro Kalondiensis Polgári
Társulás elnöke most egy har-
madik alternatívát is felvázolt
az egyre jobban elnéptelenedõ,
beolvadó palócság, Palócföld
elé. Olyan határkereszt állítá-
sát tûzte ki célul, ami az itt
élõk összetartozását fejezi ki, legyenek azok magyarok,
szlovákok, romák, elesettek és gazdagok, éljenek bárhol a
nagyvilágban. A kereszténység vállalása ma Európában
legalább annyira fontos, mint kisebbségben élõknek vállalni a
magyarságukat. Mi ezt azt érzést egész életünkben cipeljük, és
visszük a vállunkon.  A palócság ereje ma nem a gazdagságban
és a jólétben van beágyazva, hanem a szülõföld iránti hûségben
és szolgálatban. Papp Sándor ilyen szolgáló ember.  És konok
palóc. Ha valamit a fejébe vesz, azt meg is valósítja. Így kerül-
hetett sor május 29-én Kalondán, az egykori ipolytarnóci
határátkelõ kaszárnyaépülete mellett arra a határkereszt-állítás-
ra, melyhez a faanyagot több mint 60 településrõl hordták össze
a palócok Ipolynyéktõl Mihálygergeig, Gömörpanyittól
Kalondáig, de jutott még a nagyvilágból is, Kanadától Galíciáig
egy-egy darab fa a keresztre. Május 29-e jelképes dátum
Kalonda életében, hiszen ezen a napon nyitották meg az euró-
pai határokat, ezen a napon került lebontásra az az esztelen,
képletes és egyben valódi kerítésdrót is, mely elválasztott min-
ket, magyarokat és magyarokat egymástól.  Azt csak margóra
jegyzem meg, hogy a rendszerváltás óta eltelt közel harminc év
óta sem sikerült azonban lebontani azokat a képletes kerítés-
drótokat, amelyek még mindig megosztják a nemzetet, hiszen
napi szinten látjuk, hogy a magyar parlamentben ülõ, fõleg
baloldali és liberális pártocskák, még mindig beletörlik a
lábukat a határon túli magyarokba, akiket nem tekintenek a
nemzet részének. Az, hogy ezek az emberek egyben hazaárulók
módjára járatják le napi szinten azt az országot, ahol élnek, már
csak hab a tortán. Ez a magatartás vezetett a trianoni
országvesztéshez, és csak a jelenlegi jobboldali magyar kor-
mánynak köszönhetjük, hogy nem engedi meg az ország
kiárusítását ennek az önmagukat politikusnak nevezett
csürhének.

Papp Sanyi azért emelte ezt a keresztet, hogy felfigyeljenek
ránk, és hogy mindezt elmondhassuk. Mi vagyunk, voltunk és
leszünk, mert az élni akarása a palócságnak  megrendíthetetlen.
A keresztállítást az idõjárás alaposan megtréfálta, hiszen két fel-
hõszakadás között csupán annyi idõt hagyott a szervezõknek és

a népes, közel félezres tömeg-
nek, hogy a keresztet szimbo-
likusan átkísérve a volt határ
egyik oldaláról a másikra,
felállítsa azt. Néhány vers és
rövid ének után Menyhárt
József, az MKP elnöke, a
keresztállítás fõvédnöke a
jelenlévõ tömegnek elmondott
ünnepi beszédében két erõs
szimbólumot is használt: a
gyülekezõ viharfelhõket és
a kereszt mögött hullámzó
gabonatáblát. A viharokkal
mindig is meg kellett küzde-
nünk, és a történelmi vihar-
károk után mindig újraépítette
a házat és a Hazát a magyar,
a palóc. A gabona pedig az

életet, a körkörösséget, az örök újrakezdést jelenti az ember
számára és számunkra, magyarok számára a Kárpát Hazában, a
nagyanyáink kemencében sütött fehér kenyere semmihez sem
fogható mennyei illatot jelent, amiben benne van a dolgos kéz,
a hozzáértés és a szeretet. Örömét fejezte ki, hogy nagyon sok
település döntött úgy, összefog a palócságért, a magyarságért.
„A határkereszt azt mutatja, honnan jövünk, és mi ad nekünk
tartást, mert a palócságnak ereje van. Köszönetet mondott a pol-
gári társulásnak is. Mint mondta, nélkülük nem lenne itt a
kereszt,“ a kereszt nélkül pedig mi, magyarok nem lennénk itt a
Kárpát-medencében. Hiszünk abban, hogy nem vagyunk
elveszett nemzet, nem vagyunk elveszett nép, hanem az Isten
tenyerén megtartva leszünk még nem ezer, de sok ezer évig.
Éljen a Felvidék, éljen a Kárpát-medencei magyarság, éljen a
palócság“ - mondta az MKP elnöke. Skuczi Nándor (Fidesz-
KDNP), a Nógrád megyei önkormányzat elnöke arra
emlékeztette a jelenlévõket, hogy a közgyûlés tavaly augusztus
20-án keresztet állított Salgótarjánban a megyeháza elõtt, és
hitvallását fejezte ki az ezeréves kereszténység mellett. „Együtt
élnek itt jó palócok és tót atyafiak, ezért a kereszt fejezze ki
összetartozásunkat, éljünk a határ bármelyik oldalán“ - tette
hozzá. A nógrádi hitvallást Csúsz Péter, Besztercebánya megye
elnöki megbízottja olvasta fel. A szöveg többek között tartal-
mazza: „Hazánk sorsa elválaszthatatlan Európáétól. Valljuk,
hogy csak a keresztény Európának van jövõje, és mi boldog
jövõt szánunk utódainknak. Hisszük és valljuk, hogy a kereszt
egyszerre fejezi ki megyénk, hazánk és Európa jövõjét.“

A keresztet pedig hordanunk kell. Nap mint nap tapasz-
taljuk, hogy néhányan még az árnyékától is iszonyodnak,
néhányan hûsölnek az árnyékában, és csak nagyon keveseknek
jutott az a megtiszteltetés, hogy vigyék azt. Azt a keresztet, amit
szolgálatnak nevezünk, és amit a jó Isten tett a vállainkra. Ki-ki
a maga helyén vigye ezt a keresztet, mert csak így maradhatunk
meg az egyre pusztulóbb képet festõ Európában kereszténynek,
magyarnak, palócnak. Isten áldja meg a hazáért és a nemzetéért
dolgozó, tevékeny embereket!

Hrubík
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Több járás meglátogatása után Nagykürtösön is meg-
valósult a kihelyezett kormányülések egyike május 31-én.
A kormányülés elõtt talákoztak a falvak polgármesterei-
vel és a járást érintõ akcióterv kidolgozóival, melynek
egyike a Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési
Ügynökség is, és amelyet Lõrincz Mária igazgató
képviselt. Az akcióterv lényege a magas munkanélküliség
csökkentése, új munkahelyek teremtése, új beruházások,
a közutak állagának javítása. A kormányülésen egymillió
eurós plusztámogatást hagytak jóvá a járás önkormány-
zatai és egyházi intézményei részére. A járás az elmúlt két
évben 12 millió euró támogatásban részesült, aminek
köszönhetõen a helyzet javult, és a jövõben a hozott
intézkedéseknek köszönhetõen további javulás várható.

A délután folyamán a kabinet egyes tagjai, így
Sólymos László környezetvédelmi és Érsek Árpád
közlekedésügyi miniszter Ipolyhídvégre látogattak, ahol
ünnepélyesen átadták a felújított óvodát, valamint egy
traktoros kaszálógépet, amely össze is gyûjti a lekaszált
füvet. A vendégeket Lestyánszky Viktor polgármester és
az önkormányzat képviselõi fogadták. Az óvodások kis
kultúrmûsort adtak elõ, majd a résztvevõk megtekinthet-
ték a felújított helyiségeket. Az átadások után a vendégek
találkoztak a térség polgármestereivel, vállalkozóival,
akik hozzászólásaikban érintették a térség gazdasági,
beruházási és munkaerõ-problémáit, és kértek rá vála-

szokat, ill. megfelelõ intézkedéseket. Egyik fõ témája a
beszélgetéseknek az Ipoly-hidak voltak, köztük az
Ipolyhídvég-Drégelypalánk között építendõ Ipoly-híd is.
A találkozó nyílt, barátságos  és tárgyilagos jellegû volt.

Balogh Gábor

Kihelyezett kormányülés
Nagykürtösön Látogatóban a magyar Parlamentben

Az MKP járási elnöksége, Jámbor László megyei képviselõ úr
és a Fidesz  balassagyarmati parlamenti képviselõje, Balla Mihály
támogatásával, június 9-én látogatásra hívta meg a járásunk MKP-
tagjait és támogatóit az Országházba. 

A járásból 70 látogatóval indultunk útra egy esõs-borongós
szombat reggelen. A környék 16 településérõl és a járási székhely-
rõl is jöttek a magyarul érzõ és a nemzeti összetartozást erõsítõ
utazásra.

A rakparton sétálva és a szitáló esõben érkeztünk meg a
Parlamenthez. A rakodópart alsó kövén ültem... jutottak eszembe
József Attila sorai. A Duna egyik partján a csodálatos vár, a
Halászbástya látványa, míg a másikon a lenyûgözõ, tiszteletet
parancsoló Országház. Akaratlanul is büszkeség öntött el, hogy ez
az épület a MI történelmünk jelképe, ezek a falak, ezek a szobrok,
az ólomüveg ablakok... ha mesélni tudnának arról, amit itt láttak.
Az érzés, hogy a MIÉNK még akkor is, ha a nemzetünket
gyalázatos módon feldarabolták, és máig fájó seb Trianon minden
magyarul érzõ, gondolkodó honfitársamnak, éljen a világ bármely
szegletében.

A MIÉNK, a mi szemünknek ez a legszebb épület a világon, és
bizony a turisták is ezt gondolják, mert a világ legszebb parlament-
je a világörökség része és nemzetünk büszkesége. A Parlamentben
tárlatvezetõ volt a segítségünkre, aki mesélt az épület kulissza-
titkairól, megépítésérõl, történelmérõl. Megtekintettük a Szent
Koronát és a törvényhozás színterét is. Magunkba szívtuk a
történelmet. Ízelítõt kaptunk az építészet szimbolikus jelenté-
seibõl, ami történelmi és politikai jelentéseket is hordoz. 

Utunk végén mindenki vásárolhatott valami kis emléket a láto-
gatóközpont boltjában. A nap következõ részében szabad program
volt. Az esõ félbeszakadtával többen elmentek megtekinteni a
Terror Házát, a belvárost, üzletközpontot, és voltak, akik éltek a
lehetõséggel, hogy megnézzék a Magyarország-Ausztrália
focimeccset.

Bár mindig akad egy utazás során nehézség, nem várt esemény,
amit nem tudunk befolyásolni, és ami keresztülhúzza a terveket,
de szerencsére mindenkiben volt annyi megértés, nemes szív és jó
lélek, hogy ezen felülemelkedve is méltó módon és az összetar-
tozás jegyében fejezhettük be az utunkat.

Köszönet a helyi elnököknek, a tagságnak, a MKP szimpa-
tizánsainak, hogy együtt erõsíthettük és támogathattuk és talán
élesztettük fel a magyar tüzet. Jó volt EGYÜTT lenni.

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Elmondható, hogy
van még erõs magyar virtus, magyar összefogás, magyarul dob-
banó szív itt, az Ipoly mentén.

Korcsok Anikó
JE-tag 
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A közel harminc éves múltra vissza-
tekintõ Rákóczi Szövetség 2018. május
26-án Budapesten a Duna Palotában tar-
totta meg közgyûlését, amelyen Halzl
József, a Szövetség elnökének javaslatára
új elnökséget választottak. Halzl József,
aki gyakran megfordult szûkebb pát-
riánkban is, 1990-tõl vezette a Rákóczi
Szövetséget, de korára, egészségére
hivatkozva lemondott elnöki tisztségérõl.
A Szövetség új elnökévé a közgyûlés a
leköszönõ elnök javaslatára Csáky
Csongor korábbi fõtitkárt választotta
meg. Az újdonsült elnök készségesen
válaszolt lapunk kérdéseire.

- Kezdjük egy  rövid bemutatkozással.
- Kelenyén nõttem fel, az iskoláimat

Ipolynyéken kezdtem, majd Ipolyságon
az egyházi iskolában, illetve a balassa-
gyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban
folytattam. Budapesten az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szereztem diplo-
mát történelem és politológia szakon.
Jelenleg terbegeci származású felesé-
gemmel és két kisgyermekemmel a
hétköznapokat Budapesten, a hétvégéket
lehetõség szerint Ipolynyéken töltöm.

- Mikor kerültél a Rákóczi Szövet-
séghez, milyen területen, milyen  beosz-
tásban dolgoztál eddig a Szövetségnél? 

- A Rákóczi Szövetséggel az egyetem
elvégzését követõen 2006 szeptem-
berében kerültem szorosabb kapcsolatba,
aminek apropója az volt, hogy még
egyetemistaként egy szemináriumi fel-
vidéki kiránduláshoz kértem Halzl József
elnök úr támogatását. Ez a kapcsolat volt
a döntõ abban, hogy elõbb a Rákóczi
Szövetség munkatársa, majd 2011-tõl
fõtitkára lettem.

- Hány helyi szervezete és tagja van
a Szövetségnek a Kárpát-medencében,
ezen belül is  Felvidéken, illetve a Nagy-
kürtösi járásban?

- A Szövetség alapvetõen a Fel-

vidékrõl indult, hiszen olyan emberek
alapították, akik 1945 után kénytelenek
voltak elhagyni szülõföldjüket. Ma is
elmondható, hogy prioritást élvez a
Felvidék, de az elmúlt évtizedekben az
egész Kárpát-medencére kiterjedt a
szervezet tevékenysége. Jelenleg mint-
egy 500 helyi szervezettel, köztük 280
középiskolai szervezettel és 25 ezer tag-
gal rendelkezik a Rákóczi Szövetség.
Évente több mint 60, elsõsorban fiatalo-
kat megszólító programot, rendezvényt -
diákutaztatási programok, középiskolás
vezetõképzõk, tanári és diáktáborok,
vetélkedõk, Diaszpóra Program, magyar
iskolaválasztást segítõ Beiratkozási
Program - bonyolít a Szövetség központ-
ja, amelyek közel 70 000 embert érin-
tenek. A Felvidéken mintegy félszáz
szervezetünk mûködik kisebb-nagyobb
településeken, illetve középiskolákban,
ugyanakkor fontos elmondani, hogy a
célalap hálózatunk Pozsonytól Nagy-
kaposig 25 régiós szervezettel segíti a
Szövetség tevékenységeit. Ezt a hálózatot
az idei évtõl kiemelt nemzeti intéz-
ményként fogja össze nagykaposi köz-
ponttal az úgynevezett Rákóczi Hálózat.

A szervezeteink sokrétûek, vannak,
akik hagyományápolással, vannak, akik
egy-egy település kulturális és közösség-

szervezésében tûnnek ki. Az is elmond-
ható, mint ahogy az a civil szervezeteket
általánosságban jellemzi, hogy ezek
aktivitása eltérõ, ami alapvetõen az egyes
szervezetek tagságának és vezetõinek
elkötelezettségén múlik. Ahhoz, hogy
egy szervezet formailag létrejöjjön,
legalább tíz tagra van szükség, akik egy
együttmûködési megállapodás létrejöt-
tével csatlakoznak a Rákóczi Szövetség-
hez. Arra törekszünk, hogy az egyes helyi
szervezeteink munkáját egy belsõ pályá-
zati rendszeren keresztül anyagilag is
elõsegítsük.

- Mik a Rákóczi Szövetség távolabbi
céljai?

- A Rákóczi Szövetség céljait hála
Istennek jól kijelölték, és erõs fundamen-
tumokra alapozták. A legfõbb cél, hogy a
Kárpát-medencében minél több és minél
sokszínûbb magyar-magyar kapcsolatok
épüljenek, elsõsorban a fiatalok között.

Fontos cél, hogy a határon túli ma-
gyar közösségek megmaradásához a
Szövetség a maga civil eszközeivel hozzá
tudjon járulni, különösen azokban a
döntõ momentumokban, mint az óvoda-
és az iskolaválasztás, hiszen akit magyar
iskolába íratnak, az jó eséllyel hosszú
távú garanciát jelent a közösség fenn-
maradására. Az általunk fontosnak tartott
értékek között szerepel a közösség mint
érték, a jó ügyekben való cselekvõ össze-
fogás és a nemzetben való gondolkodás.

- Elnökként, felvidéki magyarként mit
üzensz szûkebb pátriánk, az Ipoly mente
magyarságának?

- Azt, hogy legyen büszke a múltjára,
az elõdeire, arra a kultúrára, amit sok
száz éven keresztül a szülõföldjén az õsei
megtartottak. Hogy legyen hite a közös-
ségnek ahhoz, hogy tovább tudja adni
örökségét, nyelvét, kultúráját és hagyo-
mányait gyermekeinek, unokáinak, hogy
ne szakadjon meg az elmúlt évszázadok
folytonossága.

B.Gy.

Villáminterjú Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

A jubileumi, huszonötödik Pro
Probitate – Helytállásért díj ünnepé-
lyes átadására a komáromi Tiszti
Pavilon épületében került sor május
utolsó vasárnapján. A negyedszázada
alapított díjat idén Nagy János szob-
rászmûvész kapta, aki Csáky Páltól,
az MKP európai parlamenti kép-
viselõjétõl, Menyhárt Józseftõl, az
MKP elnökétõl és Bárdos Gyulától, a
Csemadok országos elnökétõl vehet-
te át szobrot, melyet olyan jelentõs személyiségnek adomá-
nyozzák minden évben, aki a magyar közösségért végzett

munkájával példaként szol-
gálhat a következõ nemze-
dékeknek.  

A legjelentõsebb szlo-
vákiai magyar társadalmi
díj ebben az évben elõször
társdíjjal is kiegészült. A
Felvidéki magyarságért
díjat olyan személyiségeknek adományozzák, akik bár nem itt
élnek, de sokat tettek az itteni magyarokért. Elsõként Halzl
József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint
Pásztor Béla, aki már 53 éve Veresegyház polgármestere,
vehették át. Mindketten felvidéki származásúak, Halzl József
édesapja szenci születésû, Pásztor Béla Ipolybalog szülötte. 

- szerk. -

Pro Probitate - Helytállásért díj átadása
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2018. május 25-én került sor a
Csemadok Nagykürtösi  Terület i
Választmányának szervezésében a
Mikszáth Kálmánról való megemlé-
kezésre. Az eseménysorozat elsõ állo-
mása Nagykürtös volt, az evangélikus
templomnál helyezték el a megem-
lékezés koszorúját. A templom falán

márványtábla hirdeti, hogy itt került sor
a járás jeles szülöttének keresztelõjére.

A Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmányának elnöke, Balogh Gábor
köszöntötte az itt megjelent emléke-
zõket. Az író tisztelõi ezután Szklabonya
felé vették az irányt, a Mikszáth Em-
lékház udvarán található szobor elõtt
hajtottak fejet. Bõhm András rövid
beszédében kiemelte Mikszáth kötõ-
dését a szülõföldjéhez, az itt élõkhöz,
hogy mennyi inspirációt kapott írói
munkásságának megkezdéséhez. Eva
Soósová által pedig egy kedves törté-
netet is hallhattunk a szklabonyai íróval
kapcsolatban. A programsorozat har-

madik megállója pedig Szécsényková-
csiban volt, ahol a Csemadok Nagy-

kürtösi Területi Választmányának
tavaszi ülésére került sor. A gyûlés után
a jelenlévõk megtekinthették a szepessé-
gi freskók képeibõl összeállított kiál-
lítást. Ezek után került sor a hagyo-

mányos Mikszáth Irodalmi Kávéház
programjára, vendégként, dr. Simon-
csics János népmûvelõ, amatõr hely-
történész és szegedi lokálpartióta tartott
elõadást Mikszáth Kálmán Szegeden
címmel. Az író ugyanis a Szegedi Napló

munkatársaként dolgozott bõ két éven
keresztül, és tudósított az 1879-es nagy
árvíz idején. A közel 40 fõs hallgatóság
számára új történetek is elhangzottak,
bõvítve az eddig meglévõ gazdag

Mikszáth-ismerethalmazt. Az elõadás
után finom gulyásleves mellett beszél-
gethettek a jelenlévõk. Köszönjük a szép
és tartalmas délutánt, mellyel méltó-
képpen emlékeztünk meg Szklabonya
szülöttérõl.

Simoncsics Sára

Balassi-eemléknap  
Kékkõ várának udvarán gyülekeztünk

2018. május 24-én délután, hogy megem-
lékezzünk a kiváló reneszánsz költõrõl.
A vendégeket és érdeklõdõket Balogh
Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmányának elnöke, valamint

Helena Ferencová, a Szlovák Nemzeti
Múzeum - Bábkultúra és Játékmúzeumá-
nak igazgatója köszöntötte. Mindketten
kiemelték, hogy ápolni és õrizni kell
Balassi Bálint emlékét. A beszédek után
meghallgathattunk egy-egy magyar,
illetve szlovák nyelvû verset, majd a ko-
szorúzásra került sor. A kékkõi múzeum
és a Csemadok Nagykürtösi Területi

Választmánya koszorúja mellé Érsekvad-
kertõl érkezett tisztelõk is helyeztek el
koszorút, és hajtottak együtt fejet a járás
kiemelkedõ személyiségének emléktáblá-

ja elõtt. A megemlékezést követõen rövid
színházi elõadást tekinthettünk meg a vár
termeiben Kékkõ vára két határköve cím-
mel, majd vetítéssel egybekötött beszél-
getésen vehettünk részt Balga Péter
készülõ Balassi-képregényérõl. A dél-
utánt finom kávé és pogácsa melletti
kötetlen beszélgetés zárta. Jó érzés volt
látni, hogy magyarok, szlovákok közösen
éltetik tovább a költõ emlékét. 

Simoncsics Sára
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Színvonalas  Juniál is
Közel öt évtizedes hagyománya van

a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya Járási Dal- és Tánc-
ünnepélyének, amely kezdettõl fogva
Nagycsalomján zajlik a szabadtéri szín-
padon. A rendszerváltást követõen
Juniális címmel Járási Kulturális
Ünnepélyre változott a rendezvény
neve, eredeti küldetése viszont vál-
tozatlan maradt: fellépési lehetõséget
biztosítani a Csemadok alapszervezetei
mellett mûködõ éneklõ- és tánccsopor-
tok, népzenei együttesek bemutat-
kozásának. 

Idén június 10-én került sor a
Juniálisra. Nagy Mihály, Nagycsalomja
polgármestere üdvözlõ szavai után
Balogh Gábor, a Csemadok járási
elnöke és Pásztor Roman, a szervezet
helyi elnöke köszöntötte a rendezvény
közönségét.

A mindvégig jó színvonalú mûsort
a Kékkõi Mûvészeti Alapiskola nagy-
csalomjai tagozatának tehetséges éne-
kesei: Márkus Vivien, Nagy Anna-
mária, Kováè Alexa és Bicskei Rita
indították útjára. Õket követte a nagy-
csalomjai Rimóci Gábor citerajátéka és
Bolerac Poljak Ljubka szólóénekes. A
program további részében elõször
éneklõcsoportok léptek színpadra,
mégpedig az inámi UNICUM, az
apátújfalui Labdarózsa, az ipolykeszi
Aranyesõ, az ipolynyéki hagyomány-
õrzõ éneklõcsoport, és elsõ alkalommal
szerepelt a Juniálison a terbegeci asz-
szonykórus. Elnyerték a közönség tet-
szését a Csemadok Ipolynyéki Alap-
szervezete mellett mûködõ Karnevál jó
hangú énekesei is: Csinger Gabriella,
Buris Dóra, Bogi Bianca és Lenický
Erik. A tombolahúzást megelõzõen a
Szegedrõl érkezett Délikert Möndörgõ
Táncegyüttes tagjai nagyecsedi, palat-
kai és eleki táncokkal mutatkoztak be a
Ménkû Banda kíséretében. A tombo-
ladíjak kisorsolása után a rockzene
kedvelõi kísérhették figyelemmel az
egy éve alakult  dacsókeszi  LIRIXSZ
(vezetõje: Cibu¾a Gyula)  népi rock-
együttes és az öt éve pályán levõ csábi
Unlimited Souls zenekar (vezetõje:
Balga Tamás)  koncertjét.

A Juniális mûsorát immár ha-
gyományosan Bodzsár Gyula vezette.

A rendezvény ideje alatt az impozáns
fedett kulturális létesítmény nézõtéri
részén a közelmúltban Balassagyar-
maton elhunyt Réti Zoltán festményei-
bõl készült kiállítás volt látható.

-bgy-
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Tavasszal megkezdõdtek a
felújítási munkálatok községünk
óvodáján. Az épület nemcsak
belülrõl, hanem kívülrõl is meg-
újul. A felújítás a Magyar Kor-
mány adományából, a Bethlen
Gábor Alap támogatásából a
Magyar Közösség Pártjának
közvetítésével valósulhat meg.
Célunk, hogy óvodásaink egy új,
korszerû óvodában tölthessék el
napjaik nagy részét.

Az épület az 1950-es években épült, így a teljes körû
felújításra mára már nagy szükség volt. Folyamatban van az új
központi fûtés kialakítása, a tetõszerkezet komplett felújítása és
hõszigetelése, külsõ és belsõ nyílászárók cseréje, külsõ hom-
lokzati falak hõszigetelése, belsõ vizesblokk felújítása, padlók

hõszigetelése és újraburkolása,
külsõ vízelvezetések és járdák
kialakítása. A korszerûsítés célja
volt az épület energiatakarékos-
ságának növelése és az óvodás
gyermekek oktatási és nevelési
színvonalának növelése is.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik bármilyen módon -
az építkezési törmelék elszál-
lításában, bútorok szállításában,

oda-visszaköltöztetésében, bontási munkálatokban, takarításban
- segítettek. Nagyon köszönjük mindannyiuk munkáját, segít-
ségét!

Gyurkovics Sz

M e g ú j u l  a z  i n á m i  ó v o d a

A 2017-es év közepén kaptuk a jó hírt, hogy a Kõkeszi
Magyar Tanítási Nyelvû Óvodát azon óvodák közé sorolták,
amelyek  a magyar állam által anyagi támogatásban részesültek.

A mi óvodánk felújítására pontosan 5,5 millió forint lett
jóváhagyva.

2017 év elején beadtuk a kérvényt a Bethlen Gábor alap-
kezelõ Zrt. által meghirdetett felvidéki óvodafejlesztési prog-
ram pályázatra, melynek a menete viszonylag könnyedén
zajlott, köszönhetõ a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. munkatár-

sainak, akikre mindig le-
hetett számítani, és akik
mindenben segítettek. 

A pályázat beküldése
problémamentesen történt,
és 2018 elején elkezdtük
óvodánk és játszóterének

renoválását, melyet 2018. április végéig be is fejeztünk. A
munkálatokat az AMES cég
végezte, a játszótér pedig az
ENERCOM cég által lett
felújítva. Megtörtént az óvoda
épületének szigetelése, az épü-
let elõtti leeresztõ felújítása,
új járda kiépítése, valamint a
bejárati kaput is kicseréltük. A játszótéren a gyerekek örvend-
hetnek új körhintának, csúszdának, valamint 3 hintának.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magam, az óvoda
igazgatónõje, valamint az óvodát látogató gyermekek nevében a
magyar államnak, a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. dolgozói-
nak, valamint a Magyar Közösség Pártjának, akik segítsége és
támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg községünk
magyar tanítási nyelvû óvodájának és játszóterének  felújítása.

Pixiades László, polgármester

Ó v o d a f e l ú j í t á s  K õ k e s z i n
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A népdal az emberi érzelmek kifejezésére, a legárnyaltabb
hangulatok megjelenítésére is alkalmas. A világ leggazdagabb
népdalgyûjteménye pedig a magyarságnak van. Ennek a kincs-
nek a megismerésére, feltárására és átadására adott méltó
helyszínt az iskolánk által 9. alkalommal megszervezett
Palócföldi Csalogány elnevezésû népdalverseny, melyre 2018.
május 16-án került sor az ipolynyéki kultúrházban. A versenyt
az elõzõ évek tapasztalataira építve szerveztük meg ismét, hogy
lehetõséget adjunk a tehetséges énekeseknek a bemutatkozásra.
Rendezvényünk célja elsõsorban a tehetséggondozás, tehet-
ségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a
népdaléneklés népszerûsítése, a kodályi és bartóki hagyo-
mányok ápolása, valamint az önálló elõadásmód fejlesztése és a
kreativitás növelése volt. Nem utolsósorban fel szerettük volna

hívni a figyelmet arra, hogy bár az emberi hang „mindenki
számára hozzáférhetõ, ingyenes“, de mégis a legszebb hang-
szer a világon.

A versenyt iskolánk igazgatónõje, Gyurász Szilvia nyitotta
meg, aki üdvözölte a versenyzõket, tanáraikat, a megjelent
vendégeket, majd a zsûri tagjainak bemutatása után meg-
kezdõdött az összemérettetés. Szólóének és énekegyüttes
kategóriában, azon belül külön óvodások, alsó és felsõ
tagozatosok mérték össze énektudásukat. Közel ötven gyermek
nevezett be a már hagyományosnak számító versenybe az Ipoly
menti intézményekbõl
és  a  magyarországi
t e s t v é r i s k o l á n k b ó l ,
Magyarnándorból. A
versenyzõk 2 magyar
népdalt adtak elõ. A nép-
dalcsokrok elõadását
Lõrincz Sarolta Aranka
népmûvelõ, Za•ko Vero-
nika zenetanárnõ és Bojtoš Magdolna pedagógus értékelte. A
zsûri tagjai dicsérõ és biztató szavakkal, érzékeny kritikával
értékelték az elhangzottakat, és sorolták sávozásba teljesít-
ményük alapján a versenyzõket.

A verseny résztvevõi és díjazottjai:

A BALASSI BÁLINT MAGYAR TANÍTÁSI NYELVÛ ALAPISKOLA ÉLETÉBÕL

IX.  Palócföldi  Csalogány népdalverseny

Köszönet minden közremûködõ tanulónak és felkészítõiknek, valamint a verseny elõkészítését és lebonyolítását segítõ kollé-
ganõknek, Bojtoš Magdolna, Deák Urbán Zsuzsa, Kortiš Anikó és Nagy Teréz tanító néniknek.

CS. B. 

I. kategória
Arany sávosak:

Gyurkovics Jázmin / Inám
Radoš Friderika / Ipolybalog
Šóder Eszter / Ipolyság

Ezüst sávosak:
Lukács Hanna / Inám
Szabó Barna /Ipolyság
Szécsényi Olivér / Ipolynyék

Bronz sávosak:
Homolya Lara / Ipolynyék
Lendvai Dániel / Inám 
Nemèok Benett / Ipolynyék
Segeè Ella / Ipolynyék 
Valent Léna / Ipolynyék
Valacsay Veronika / Ipolybalog

II. kategória
Arany sávosak:

Nagy Ráhel / Ipolynyék 
Csáki Anna, Gauèík Bíborka / Ipolyság 
Mokso Kamilla és 
Mokso Lúcia / Ipolyság

Ezüst sávosak:
Eliáš Lara / Palást 
Basa Márkó / Magyarnándor
Molnár Dominik / Magyarnándor
Rados Franciska / Ipolybalog 
Oroszlány Lilien / Ipolynyék 
Roskovics Fanni / Ipolynyék 
Kme• Kitty Natália / Ipolynyék 
Segeè Loren / Ipolynyék

Bronz sávosak:
Kovács Krisztofer / Magyarnándor
Budai Brigitta / Ipolybalog 
Zsigmond Zoltán /Ipolynyék 
Oroszlány Márk / Ipolynyék

III. kategória
Arany sávosak:

Súth Sára /Ipolynyék
Fehérváry Flóra /Ipolyság 
Pikács Dorka /Ipolyság

Ezüst sávosak:
Baki Patrícia / Ipolynyék 

Wollent Zsófia / Ipolyság 
Szuma Antónia / Ipolybalog 
Bodzsár Mária /Ipolybalog
Gömöry Bíborka / Ipolynyék 
Zsigmond Vivien / Ipolynyék

Bronz sávosak:
Hamerlik Enikõ / Ipolynyék 
Pálok Szonja / Magyarnándor
Koncz Henrietta / Palást 
Baráth Viktória / Ipolynyék 
Vass Dominika / Ipolynyék 
Tóth Abigél / Ipolynyék

IV. kategória
Arany sávosak:

Hlavács Réka / Ipolybalog 
Fábián Máté / Ipolyság

Ezüst sávosak:
Mics Lili / Ipolynyék 
Böjtös Natália / Ipolybalog 

Bronz sávos:
Nagy Péter / Palást
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Nagyszabású rendez-
vény keretében ünnepelte
fennállásának tízéves év-
fordulóját az Ipolybalogi
Mûvészet i  Alapiskola
2018. május 31-én az in-
tézménynek helyet adó
Ipolyi Arnold Alapiskola
aulájában. A koncerttel és a
képzõmûvészet tagozatos
diákok munkáiból rende-
zett kiállítással összekap-
csolt ünnepségre a környék
számos polgármestere, is-
kolaigazgatója, közéleti személyisége elfogadta a meghívást,
valamint jelen voltak más szlovákiai mûvészeti iskolák vezetõi,
képviselõi, ill. a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatója is. A rendezvényt megtisztelte

jelenlétével Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és
a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának képvise-
letében Ján Palkoviè, aki a mûvészeti alapiskolák irányításának
felelõse a regionális oktatási osztályon belül. 

A program az iskola folyosóin elhelyezett képzõmûvészeti

munkákból álló kiállítás megnyitójával vette kezdetét, a tagozat
munkáját, eredményeit Nagy Viktória tanár mutatta be. Az
ünnepi beszédet Ipolybalog község polgármestere, Bálint Péter
tartotta, aki nagyra értékelte az iskolában folyó mûvészeti
oktatást. Egyben emlékeztetett arra, hogy Ipolybalogon, bár
más keretek közt, mindig folyt ilyen jellegû tevékenység, tehát
megvolt az a befogadó közeg, amelyre alapozni lehetett. Majd a
mûvészeti iskola igazgatója, Híves István köszöntötte az egy-
begyûlteket, az ünneplõket, s egyben bemutatta az iskola
munkáját, tevékenységét, eddigi eredményeit, tagozatait,

tanárait. Beszédében ki-
emelte a mûvészeti oktatás
jelentõségét, személyiség-
formáló szerepét, azt a
magasztos feladatot, amit a
mûvészet minden ága be-
tölt, vagyis, hogy „hirdeti
az örök szépséget, s dicséri
a legfõbb mûvészt, a
Teremtõt“. A növendékek
által elért eredmények, dí-
jak, a verseny- és koncert-
helyszínek sokasága irigy-
lésre méltó egy ilyen fiatal

intézmény esetében, s arról ad tanúbizonyságot, hogy a tanárok
és diákok egyaránt elkötelezettjei a mûvészeteknek, s kitartóan,
szakértõ kezek segítségével és irányításával kamatoztatják
tehetségüket. Az oktatási minisztérium munkatársa szintén
köszöntötte a résztvevõket, elmondta, hogyan épül be a
mûvészeti nevelés az iskolarendszerbe, egyben gratulált az
eredményekhez, és további sikeres évtizedeket kívánt az

intézménynek. A koncerten bemutatkoztak nemcsak a zene
tagozat növendékei és tanárai, hanem ízelítõt kaptunk a tánc
tagozat munkájából is. A jelenlegi és volt növendékek, valamint
a tanárok által adott ünnepi hangverseny a hallgatóság körében
nagy sikert aratott, a különféle hangszerek és énekhangok, a
kamaraegyüttesek örömzenélése mindenki szívébe békét, nyu-
galmat vagy éppen vidámságot csempészett. A koncertet
követõen emléklapokkal és természetesen a képzõmûvészet
tagozat által alkotott apró ajándéktárgyakkal köszönte meg az

igazgató úr az iskola tanárainak, diákjainak, minden támogató-
nak, együttmûködõnek eddigi tevékenységét. 

T í z é v e s   a z   I p o l y b a l o g i   Műv é s z e t i   A l a p i s k o l a

O k t a t á s
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Végezetül néhány adat az iskola
jelenébõl: az ipolybalogi központtal
mûködõ intézménynek négy kihelyezett
tagozata van, mégpedig Csábon, Ipoly-
nyéken, Ipolyvarbón és Lukanényén.
Az iskolában 3 tagozaton folyik az
oktatás: a zene, a tánc és a képzõmûvé-
szet területén, melynek keretében jelen-
leg mintegy 250 növendék részesül alap-
fokú mûvészeti oktatásban. Az itt tanító
vagy tanított pedagógusok felsorolása
bizonyára nagyon hosszú lenne, így a tel-
jesség igénye nélkül említünk néhány
jelenleg vagy a múltban itt tevékenykedõ
tanárt: Antal Gábor grafikusmûvészt, aki
ma már Budapesten él, az ipolysági
Kutak Adrienn keramikusmûvészt, Baráz

Ádám zongoramûvészt, zeneszerzõt, aki
Budapesten és Bécsben is tanít, s akivel
szerencsére számos koncerten találkoz-
hatunk régiónkban is. S mellettük elis-
merés illeti azokat a tanárokat, akik ott
voltak az iskola megszületésénél, végig-
járták az alapítással járó rögös utat, a
bürokrácia útvesztõit, akiknek köszön-
hetõen magyar tanítási nyelvû MA
jöhetett létre járásunkban. Valamint az
összes tanárt, akik rövidebb-hosszabb
ideig tevékenykedtek az intézményben, s
akikrõl csak az elismerés és tisztelet
hangján szólhatunk. Az õ kitartó és
áldozatos munkájuknak köszönhetõ,
hogy növendékeik által a kultúra, a
mûvészetek területén színesedik régiónk
kulturális élete, hisz gyakran találkoz-
hatunk velük fellépõként egy-egy rendez-
vényen, eseményen. És végül, de nem
utolsósorban köszönet jár az iskola fenn-
tartójának, Ipolybalog Község Önkor-
mányzatának, a mûvészeti iskola mellett
mûködõ szülõi szövetség lelkes tagjainak
és az iskolatanácsnak, valamint azoknak
a szülõknek, akik támogatása és segítsége
nagyban hozzájárul az intézmény zavar-

talan mûködéséhez, a különbözõ ren-
dezvények lebonyolításához, a növen-
dékek versenyekre való utaztatásához, ill.
erkölcsi támogatásukkal segítik a tanárok
és a diákok munkáját.

Összegzésként elmondható tehát,
hogy a Nagykürtösi járás egyetlen ma-
gyar tanítási nyelvû mûvészeti iskolája
hiánypótló szerepet tölt be, hisz az általuk

nyújtott képzés szervesen kiegészíti az
alapiskolai oktatást, egy új, más oldalát
fejleszti a diákoknak, alakítja látásmód-
jukat, személyiségüket, a mûvészetek
iránti fogékonyságukat, érzékenységüket.
S az ilyen emberek tehetik szebbé vilá-
gunkat.

Németh Ágota

O k t a t á s  -  K ö z é l e t

Anyák napja és májusfaállítás Kőkesziben

Kõkesziben 2018. május 5-én kerültsor a májusfaállítással egybekötött
anyák napi mûsorra. 

A hegyaljai legények már
reggel kivágták a fát a határban.
Délután a  kul túrház elõt t  a
Nevenincs néptánccsoport és a
helyi menyecskekórus tagjai
díszítették fel szalagokkal. A
legények a focipálya mellett állí-
tották fel a falu májusfáját, mi-
közben a menyecske- és a férfi-
kórus népdalokat énekelt.

A délután a kultúrházban folytatódott: a helyi óvodások nyitották meg az
anyák napi mûsort. Verseltek, táncoltak, énekeltek. Táncoltak a terbegeci fia-
talok is - modern táncot láthatott tõlük a nagyérdemû.  Tóth Lea önkifejezését

mûvészi tánccal
vitte a színpadra.
A helyi néptánc-
csoport népi gyer-
mekjátékokat és
csárdást mutatott
be. Zajos sikert
aratott a kõkeszi
menyecske- és
férfikórus. Szokás
szerint népdal-
csokrukkal káp-

ráztatták el a közönséget. Gyenes Mária egy szlovák dalt adott elõ, Vass
Dominika és Kutyka Ildikó pedig verset olvastak fel az édesanyáknak, nagy-
mamáknak.

A kellemes délután lezárásaként a falu polgármestere  minden fellépõt és
nézõt meginvitált egy finom gulyásra. 

bk

M é r f ö l d  a z  a n y á k é r t
A p á t ú j f a l u b a n  

Kevés olyan szívmelengetõ ünnep van,
mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük éde-
sanyáinkat, megköszönve nekik mindazt
a szeretetet és gondoskodást, mellyel
születésünk óta elhalmoztak bennünket.
Szlovákiában május második vasárnapján
köszöntik az édesanyákat. Az ezt megelõzõ
napon, szombaton országszerte több ezer
ember jön össze vidám családi délutánra és
azért, hogy megtegyenek egy mérföldet,
amivel kifejezik az anyák iránti tiszteletüket,
becsületüket és szeretetüket. Ennek a ren-
dezvénynek - Mérföld az anyákért - a fõ-
szervezõje és kitalálója az Anyaközpontok
Uniója nevû szervezet, melynek tagja a
falunkban, Apátújfaluban mûködõ Négyle-
velû Lóhere Családi Központ is. Lelkes és
egyben alapító tagjainak köszönhetõen
községünkben is megrendezésre került már
8. alkalommal ez a szép rendezvény.  Jó
dolog, hogy erre a játékos délutánra nem
csak az anyukák látogatnak el gyerme-
keikkel, de jönnek apukák, nagymamák,
nagyapák is, hogy közösen ünnepelhessenek,
és szeretetük és hálájuk jeléül legyalogolják
a (nálunk csak jelképes) egy mérföldet.

Az idén  Szlovákiában 29 018 ember vett
részt ezen a rendezvényen, és 47 570 km-t
tettek meg az édesanyákért.

Kálazy Ingrid
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Elhunyt Buday Károly esperes 

Buday Károly atya 90 éves korában,
2018. május 19-én megtért Teremtõjéhez.
Temetésére május 26-án került sor szülõ-
falujában, Inámban. 

Buday Károly 1927. szeptember 11-én
született Inámban. 1956. június 24-én szen-
telték pappá Pozsonyban. Aranymiséjét
2006-ban mutatta be szülõfalujában.

Áldozatos papi szolgálata során bejárta
az egykori - ma már több részre feldarabolt
- Nagyszombati Fõegyházmegyét: káplán-
ként kezdte Somorján; késõbb Vágsellyére
került plébánosnak. Bajcs, Õrsújfalu,
Lukanénye, majd Csáb után Pozsonyeper-
jesre küldték szolgálatra. 2001-ben onnan
került vissza szûkebb pátriájába, az Ipoly
mentére, Ipolyvarbóra, ahonnan Ipolykér
és Szécsénykovácsi hívõ katolikusainak
lelkigondozását is ellátta.

Mindegyik állomáshelyén közkedvelt,
emberszeretõ, közvetlen, jó humorú, barát-
ságos papként tartották számon. Gyerekek-
hez, fiatalokhoz és idõsebbekhez egyaránt
mindig volt egy-egy kedves, derûs szava.

Nyugodjon békében!

Forrás és fotó: 
Pázmaneum Polgári Társulás

Szülinapi köszöntõ Csalárban

Gyönyörû május elején, a szerelem
havában, 2-án volt 50 éves  Csalár köz-
kedvelt polgármestere, Ádám Béla. Ebbõl
az alkalomból a helyi kultúrházban szép
számban jöttek össze az ünneplõk: a meg-
hívott közeli rokonság, édesanyja, párja és
fiai, képviselõk, irodai dolgozók és párjaik.
A jólelkû, szorgalmas ünnepeltnek gratulált
MVDr. Csicsai Gábor, PhD. parlamenti
képviselõ és barátai, valamint a környék és
az Ipolyon túli szomszéd falu, Ludány-
halászi polgármestere is. A jó hangulatról
az ORION zenekar gondoskodott. Majd két
nap múlva a volt napközi munkásai és tag-
jai: Mónika, Jutka, Katka - Évi, Sanyi, Éva,
Margó, Évi néni gratuláltak az ünnepelt-
nek. A polgármester úr köszöntése szép,
megható versekkel záródott.          

Kálmán Évi - Kis Judit

K ö z é l e t

A 2018-as kulturális nyár nyitó rendezvénye Inámban a hagyományként nyilván-
tartott gulyásfõzõ verseny volt, melynek keretén belül 2018. június 9-én egy fan-
tasztikus családbarát gyermeknap valósult meg a település szívében, a kultúrház
mögötti téren.

Rendezvényünk ezúttal is jó hangulat-
keltõ, étvágygerjesztõ és nem utolsósorban
közösségépítõ jellegûnek bizonyult.
Mindez tény, amit a benevezendõ csapatok
sokszínûsége is igazolt. Részt vett rajta a
település apraja-nagyja. A gulyásfõzõ
verseny, melynek ötletgazdája évekkel
ezelõtt Balík Róbert volt, az inámi önkor-
mányzat szervezésében valósult meg, és a
mai napig a település egyik legemlékezetesebb és legsikerültebb rendezvénye.
Az inámi önkormányzat nevében Régi Zsolt polgármester üdvözölte a vendégeket,

a versenybe benevezett hét csapatot és a
szakmai zsûrit, melynek elnöke ezúttal
is Sinágel József, a balassagyarmati Švejk
vendéglõ tulajdonosa volt. Tagjai Parák
József, ipolynyéki püspöki helynök és
Dojcs Dávid, Cserháthaláp (magyar-
o r s z á g i
t e s t v é r -

település) polgármestere volt. A kora délutáni óráktól
kezdetét vette a fõzõverseny. A bográcsgulyás szakácsai
hagymát, különbözõ húsokat és a fõzéshez szükséges
alapanyagokat aprították, metélték. Sürögtek-forogtak,
s minden erejükkel arra törekedtek, hogy a lehetõ legíz-
letesebb ételeket készíthessék el. A fõzõcsapatoknak
köszönhetõen fantasztikus illatok terjengtek a kultúrház és a szabadtéri színpad
környékén. A bográcsgulyás számtalan fajtája került terítékre, volt babgulyás, vadhús-
ból, sertéshúsból, vegyes húsból készült gulyás. Hamisítatlan falusi ízekkel, igazi
magyaros ételek készültek. A bográcsos ételek fõzõversenye valódi ízélményt kínált.
Az inámi önkormányzat csapata falunk minden lakosát meginvitálta egy tányér
gulyásra. A szakmai zsûri igencsak nehezen hozta meg döntését, mert mindegyik csa-
pat gulyása eredeti, ízletes és különleges volt. Az elsõ helyen végzett az Ipolybalog
„Szerelem rabjai“ ifjúsági csapata, második helyen végzett a Vígh Ernõ (Oroszka)

csapata (inámi kukták közremûködésével), a
harmadik helyet a cserháthalápi „Mogyorók“
csapata vívta ki. Minden benevezett csapat
ajándékban részesült. Az eredményhirdetés
után kezdetét vette a késõ estig tartó zenés
szórakozás. Köszönjük és gratulálunk minden
versenyzõnek,
akik a gulyás-

fõzõ versenyen részt vettek, és megcsillantották
szakácstudományukat a fenséges ételek elkészítésével.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük a jelenlévõknek
is, hogy a szervezõket megtisztelték jelenlétükkel. 

Az inámi önkormányzat nem feledkezett meg a
legkisebbekrõl sem, ezen a napon került megrendezésre a gyermeknap is, igencsak
tarka programmal. A délután elsõ felében a Budapesti Napraforgó Meseszínház „Vitéz
Katinka“ c. zenés elõadását tekinthették meg a kicsik és nagyok, majd kézmûves-
foglalkozás keretén belül a helyi óvópedagógus és az inámi fiatalok foglalkoztak a
legkisebbekkel. A gyermekek körében igencsak nagy sikernek örvendett az
ugrálóvárazás. A játékban elfárad gyermekeket üdítõ, édesség és uzsonna várta a gyer-
meknapon. 

A késõ délutáni órákban barátságos labdarúgó-mérkõzésre került sor a helyi fut-
ballpályán Inám és Ipolynyék öregfiúk csapata között. A meccsen nem hiányzott a jó
hangulat, a lelkes szurkolás és a sportszellem. Mindazok, akik idelátogattak, ismerked-
ni és barátkozni jöttek, de fõleg azért, hogy jól érezzék magukat. Mindenki, aki egy
igazi eszem-iszomra vágyott, megtalálta számítását Inámban ezen a verõfényes szom-
bat délutánon. Az igazi, ínycsiklandozó bográcsgulyások mellett finom borkülön-
legességek is várták az idelátogatókat. Nagy Mária

Remek hangulatban a gyermeknapon és a 
gulyásfõzõ versenyen Inámban
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„ S z í v em   e l s ő   g o n d o l a t a…“

„Szívem elsõ gondolata hozzád száll fel
Istenem…“ - kezdjük talán sokan még ma is
napjainkat ezzel a kedves imádsággal. De
vajon Isten mit mond minden reggel? Talán
valami ilyesmit fogalmazhat meg: „Szívem
elsõ gondolata hozzátok száll, emberek,
titeket õrizetlek meg az éjjel, maradjatok
ma is énvelem…“. Isten szíve nem csak
dobogott értünk, hanem ma is értünk lüktet.
Jézus Szent Szívének ünnepe ezt akarja az
emberek szívébe vésni.

Az ünnep kialakulásának hátterében az áll, hogy a 17-18. század-
ban a racionalizmus eszmeáramlata hódított Európában. Az ész min-
denhatóságát hirdette. Csak az létezik, amit az ész megért, a logika
kikövetkeztet, az értelem fölfog. És mivel a vallás, fõleg a keresztény
katolikus tanítás túlmutat ezen, nem áll meg az értelem határánál,
ezért a racionalista gondolkodóknak a hit is kezdett másodlagossá
válni.

Ekkor egy fiatal apácának Jézus feltárt egy csodálatos igazságot:
hogy tudniillik az Õ szeretõ Szíve mindenkiért ontotta vérét és Szíve
ma is érzõ és lüktetõ.

Ezért ez az ünnep nem áll meg annál az eseménynél, hogy Jézus
hogyan élt, mit mondott, mit tett, hanem elindul egy olyan mélyebb
ismeret felé, hogy milyen érzések voltak Jézus Szívében. Jézus Szíve
az nem csak az a 300 g-nyi, körülbelül emberi ököl nagyságú tömör
izom, hanem mindaz, amit ehhez a gondolathoz kapcsolunk: testi-
lelki mivolt, érzelemvilág, az ember erkölcsi életének forrása.

Már az Ószövetség embere megértett valamit abból, hogy Isten
mit is vár igazán tõlünk. Hiszen a Példabeszédek könyvében kéri
Isten: „Fiam, add nekem a szívedet!“ (Péld. 23,26). Mert a szívben
benne van minden. Isten azt akarta, hogy adjuk át neki egész életün-
ket. De, amikor ezt a sort olvasom, óhatatlanul is visszacsengett
Bodrogi Gyula és Törõcsik Mari gyönyörû elõadásában, amikor
éneklik: „mivelhogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az Õ
szívét cserébe!“ Vagyis, ha megvalósult az átadtuk magunkat
Istennek, akkor bennünk él a vágy, hogy Õ adja nekünk az Õ Szívét.
És Jézus megtette.

Most már az emberiség szíve nem is egyszerûen emberi szív,
hanem átistenített szív. Ezért mondta Ezékiel prófétánál:
„Kõszíveteket elveszem testetekbõl, és hússzívet adok nektek“ /Ez
36,20/.

A megváltással egy olyan transzplantációs folyamat indult el,
amely azóta is szentek ezreit tudta kitermelni, akik szívüket Istennek
adták, mert tudták, hogy helyébe isteni szívet kapnak.

Ez a sebészi beavatkozás azonban nem tud akárhol megvalósulni.
Ozeás próféta által elárulta Isten, hogy hol tudja elvégezni ezt a
komoly beavatkozást. Így ír: „Kiviszem a pusztába, és a szívére
beszélek…“ /Oz 2,10/. Ide azonban csak akkor jutunk el, ha mi
magunk elindulunk, hogy találkozhassunk Istennel. Meg kell tennünk
feléje azokat a lépéseket, amelyek jelét adják, hogy szeretnénk vál-
tozni: Ezért kell kihasználni a gyónások adta lehetõségeket!

Mire megyünk egy ilyen átformált szívvel? A legfontosabb, hogy
innentõl kezdve döntenünk kell, hogy igazán arra használjuk-e a
szívünket, amire való, vagy hamisan. Hiszen a cselekedeteinkbõl
szûrõdik le, hogy szeretjük-e igazán egymást és Istent. Ezért mondta
Jézus: „A szív bõségébõl szól a száj.“ /Mt. 12,34/. Jézus Szíve
ünnepén erre a nagy felelõsségre döbbenünk rá, hogy nem mindegy,
mit kezdünk megújított szívünkkel!

Balga Zoltán

Paulisz Boldizsár emlékére!

Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Talán
jobb is így. De a halálra várás állapota sem jó. Túl
sokat kell gondolnunk arra, hogy mi az, amit még
megtehettünk volna.  És õ gondolt rá. Az utolsó per-
cig. Dolgozott és tervezett. Mert így élt. Nem tehetett
másképpen. Jellemének, az egész felvidéki magyar
közösségnek alakítója és formálója volt.  Iskola-
alapító, kollégiumépítõ, zarándokhely-létrehozó.
Még hozzá kell szoknom a gondolathoz, hogy Paulisz
Boldizsár nincs többé. Nagyon nehéz ezt leírnom,

nekem, aki a barátja voltam. Küzdõtársa. Lovagtársa.
Nincs többé. Legalábbis fizikai mivoltában, mert a
szülõföldjén minden emlék õt idézi. Az a szó, hogy
lehetetlen, az õ szótárából hiányzott. Valahányszor
ellátogattam hozzá, mindig valami újat épített.
Szállásokat a diákoknak, éttermet, múzeumot, temp-
lomot. Mindig viccelõdtünk, mert a sorsunk, amivel
kénytelenek voltunk, vagyunk együtt élni, sokszor
csak nevetve volt elviselhetõ. Hát nevettünk. Most
sírunk. Nem miatta, hiszen az õ élete teljes volt. Ha a
sors ezt a küldetést adta neki, ezt a keresztet kellett
vinnie, akkor mindent elvégzett. Magunk miatt
sírunk, mert megint egy társsal, baráttal kevesebb van
közöttünk, velünk, hogy a mindennapjainkban erõt
adjon. Az utolsó nagy elképzelését, egy harangláb
építését az Esterházy-zarándokhely mellett, melynek
harangját néhány nappal ezelõtt Ferenc pápa szen-
telte fel a Vatikánban, már nem õ fejezi be. De a gon-
dolat az övé marad, most már mindörökké. A harang,
ha szól, ha sír, már érte is fog. Az emlékéért, egy
emberért, aki itt járt közöttünk a földön, akit
szerettünk, és aki hiányozni fog, mint a reggeli nap-
sütés vagy a bíbor alkony. Elbúcsúzott a harangtól. Õ
már tudta, miért. A sorsunk ugyan sokszor nagyobb
hatalmak irányítása alatt van, de a jellemünk mindig
a magunkéban. Az õ jellemének nincs kétség, ki lett
az irányítója. Mindent feláldozott, amije volt, és sem-
mit nem vitt magával a nagy útra. Mindent itt hagyott
nekünk, hogy jól gazdálkodjunk vele. Hiszem, hogy
egy napon ott lesz, ahová valók az ilyen emberek. A
boldogok között. Amit tett, az csoda volt minden
téren. Egy kis ember nagy csodája. Itt a Földön.
Nagyon jó kimondanom, örömmel tölt el, hogy el-
mondhatom, hogy különb volt mindnyájunktól.
Sokkal különb! Nyugodj békében, barátom, könnyû
legyen neked a föld!

HB

Búcsú  a  harangoktól…
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A szerzõk ebben a könyvükben
négy történelmi vármegyének a mai
Szlovákia területére esõ része közép-
kori templomait mutatják be. Szent
István idején jött létre a régió mind a
négy vármegyéje: Komárom a Duna két oldalán, Esztergom a királyi
székhely körül, a Duna és a Garam összefolyásának vidékén, Bars a
Zsitva jobb partján és a Garam alsó folyásának mindkét partján, Hont
pedig az Ipoly és mellékfolyói, a Selmec és a Szikince vidékén. Mind a
négy vármegye területe az esztergomi püspökség, illetve érsekség
területéhez tartozott. Ennek területén jöttek létre az egyházszervezet
alapintézményei, a plébániák és épültek az elsõ plébániatemplomok. A
régió mindegyik temploma még a középkor elején épült, alapvetõen
román, kisebb mértékben gótikus stílusban. Ezek nagy része azonban a
török megszállás idején elpusztult (a bányavárosokat kivéve), vagy
romos állapotba került, felújításukra többnyire azonban már az új stílu-
sok (barokk, klasszicista) jegyében került sor.

A könyvben annak a több mint harminc templomnak, kápolnának a
leírását találjuk, melynek több-kevesebb román, illetve gótikus elemet
megõriztek. Járásunkból Ipolybalog, Nagycsalomja, Ipolyszécsényke.

Balogh Gábor

Kovács László - Görföl Jenő: 

K ö z é p k o r i   t e m p l o m o k
K o m á r o m ,  E s z t e r g o m ,

B a r s  é s  H o n t
v á r m e g y é b e n

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó
Világlátott, sok-

oldalú egyéniséget,
dr. Bauer Gyõzõt,
a felvidéki magyar
közélet és a tudo-
mányos vi lág ki-
emelkedõ személyi-
ségét kísérték utolsó
útjára 2018. május
19-én Somorján.

Élete során nem csupán szakmai téren, mint
nemzetközileg ismert és elismert orvos, farmakoló-
gus és kutató kamatoztatta tehetségét, hanem
felvidéki közösségünk társadalmi és kulturális
életében is aktív szerepet vállalt.

Mozgalmas életútja 1942. május 31-én Érsek-
újvárból indult, hogy aztán magyarbéli, galántai és
pozsonyi iskoláiban szerzett tudását a Csehszlovák
Tudományos Akadémia prágai Farmakológiai
Intézetének, majd a Szlovák Tudományos Akadémia
(SAV) Kísérleti Gyógyszerkutató Intézetének
munkatársaként hasznosíthassa, és egyúttal tudo-
mányos, társadalmi, közéleti, közösségi szerepvál-
lalásainak köszönhetõen bejárja a világ egy jelentõs
részét.

Talán ezért is búcsúztatta földi pályafutása végsõ
állomásán, közvetlen családján és nemzeti közös-
sége alkotta szélesebb famíliáján túl, egy sokkal
tágabb kört megrajzoló gyülekezet.

Zsidó János esperesplébános személyes hang-
vételû gyászszertartása és visszaemlékezése az
elhunytra egy, az istent és az isteni teremtõerõt a
tudományosságba is beemelõ ember jellemét kör-
vonalazta.

Dr. Mészáros András filozófus professzor, a
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke,
a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékének oktatója, az MTA külsõ tagja
a tagtársat, a bajtársat és a barátot méltatta dr. Bauer
Gyõzõ személyében.

A japán Yushi Ito, a Fukuoka Egyetem profesz-
szora, gyógyszerkutató és buddhista pap angol
nyelvû méltatását egy megérintõ buddhista ima-
énekkel zárta, ezzel is érzékeltetve az elhunyt kelet-
tõl nyugatig terjedõ emberi nagyságát.

RNDr. Michal Dubovický CSc., a Szlovák
Tudományos Akadémia elnöke, a Kísérleti
Farmakológiai és Toxikológiai Intézet igazgatója
szlovák nyelvû búcsúbeszédében a készséges szak-
tekintélynek, a segítõkész kollégának mondott isten-
hozzádot.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke
nekrológjában elõdjének, dr. Bauer Gyõzõnek ma-
gyar közösségünk szolgálatában végzett munkás-
ságáról emlékezett meg.

A búcsúzó és tiszteletüket lerovó barátok és
ismerõsök dr. Bauer Gyõzõ utolsó útján kifejezték
õszinte részvétüket az elhunyt családjának és hozzá-
tartozóinak, osztozva szomorúságukban és fájdal-
mukban.

Nyugodjék békében! 
PH, Felvidek.ma

Bauer Gyõzõre emlékezve

A Csemadok Országos Tanácsa meg-
bízásából a Csemadok Nagykürtösi

Területi Választmánya 
2018. október 13-14-én 

rendezi meg a 
XIX. ÕSZIRÓZSA

magyarnóta-énekesek országos versenyét. 

A nótaénekesek versenyébe 2018. szeptember 3-ig azok jelent-
kezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, felsõ korhatár
nincs. A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, csárdás – lehet
jelentkezni írásban név, elérhetõség (pontos lakcím, e-mail, tele-
fonszám), valamint a nóták címének és hangnemének feltün-
tetésével a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmány címén:

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

e-mail: csemadokntv@gmail.com,

Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok
NTV telefonszámán: 0907 85 62 96. 

A jeletkezõknek részletes információt küldünk.

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

Zenei kíséret: Mezei Zsolt és zenekara - Dunamocs.
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„Mindent, ami vagyok, vagy lenni szeretnék, az angyali édesanyám-
nak köszönhetem.“

(Abraham Lincoln)

Anya, mama - ezek azok a csodálatos szavak, amelyeket életünkben
elsõként kimondunk. Az édesanya mindenki szívében különleges helyet
foglal el. Õ az, aki számára mindig a gyermekei a legfontosabbak, õ az,
akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig
bízhatunk. Õ az a személy, aki minden körülmények között képes
összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos
része, aki aggódik miattunk, aki õszintén örül sikereinknek, és akihez
mindig visszatérhetünk.

Az õ tiszteletükre minden évben van egy kedves nap, amelyrõl
sohasem feledkezhetünk meg. Így volt ez az idei évben is május 12-én,
amikor Terbegecen az édesanyákat ünnepeltük. A terbegeci fiatalok
rövid mûsorral kedveskedtek nemcsak a saját édesanyáiknak, hanem a
falu összes anyukájának. A mûsorból nem maradhatott ki a néptánc,
különféle kedves köszöntõ anyukáinknak, az ének és persze egy kedves
jelenet sem, amely arról tanúskodott, hogy milyen fontos is az édesanya
jelenléte egy családban. A mûsor végén a gyerekek egy szál rózsával
mondtak köszönetet édesanyáiknak mindazért, amit értük tettek. A
mûsor után minden kedves jelenlévõ jóllakott, és kicsiny falunk édes-
anyái ajándékul egy szál rózsát kaptak. Este a kultúrház mögött minden
kedves érdeklõdõt tábortûz fogadott.

Az édesanyák vigyázó szeretete egy életen át végigkísér minden
embert. Ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem
kételkedik. Ezúton gondoljunk azokra az édesanyákra is, akik már nem
lehetnek köztünk, de fentrõl, a mennybõl tekintenek le, és vigyáznak
gyermekeikre. Anyák napja alkalmából kívánok minden édesanyának
erõt, egészséget, hogy még sokáig tudjanak ránk vigyázni.

Gemerné Paulenda Éva

Anyák napi ünnepség Terbegecen

A H O L  E L F O G Y N A K  A  S Z A V A K ,  
O T T  S E G Í T  A  Z E N E

Ez volt a mottója a 13. alkalommal megrendezett koncertnek, ame-
lyet Fayl Frigyes zeneszerzõ, zenepedagógus tiszteletére rendezünk
meg évrõl évre  Nagycsalomján május utolsó vasárnapján. A vendégek
és a jelenlévõk köszöntése után az emléktábla megkoszorúzása
következett. Ezután a színpadot a délután fõszereplõi, a mûvészeti
iskolák legtehetségesebb diákjai vették birtokba. Ebben az évben is
elfogadták meghívásunkat, és örömmel jöttek közénk Kékkõ,
Nagykürtös, Ipolyság, Ipolybalog, Balassagyarmat és Salgótarján
mûvészeti iskoláinak tanárai és tanulói. Minden évben bebizonyosodik,
hogy mennyi tehetséges fiatal él köztünk, akik hálásak, hogy
lehetõségük van bemutatni tudásukat egy ilyen rendezvényen. A
nézõsereg nemcsak a színpadon zajló mûsorban gyönyörködhetett,
hanem a nézõtér szélén kiállított rajzokban, festményekben is, amelyek
szintén a kis mûvészpalánták ügyességérõl tettek tanúságot.

A közel 3 órás kon-
cert végén nemcsak ré-
szünkrõl hangzott el
köszönet az iskolák ta-
nárai felé, õk is meg-
köszönték Nagy Mihály
polgármesternek, hogy
13 évvel ezelõtt elindí-
totta ezt a rendezvény-

sorozatot, és reményüket fejezték ki, hogy az õt követõ polgár-
mesternek is szívügye lesz ilyen módon is támogatni a kultúrát
Nagycsalomján.

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát ezen a szép májusi
vasárnapon, hisz a rendezõség - tekintettel a közelgõ gyermeknapra -
különféle kézmûves-foglalkozásokkal, arcfestéssel és ugróvárral is
kedveskedett a gyerekeknek.

Vanda Zsófia

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 igye-
kezzenek ezt másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, híres nóta

Bíró uram, bíró uram, bevádolok valakit,
Mert a szeme, szemefénye, ha rá ránézek, megvakít.
Bíró uram, bíró uram, tegyen törvényt, ha lehet,
Barna kislány szemefénye, egyszer néztem csak beléje,
Elvette az eszemet.

Bíró uram, bíró uram, tegyen törvényt igazán,
Mondja ki az ítéletet, bûnös az a kisleány,
Mert a hamis tekintete, szíve, szeme, orcája,
Büntetése rabság legyen, börtönõrnek engem tegyen,
Engem adjon hozzája.

Bíró uram, bíró uram, bevádolom magamat,
Megszegtem az oltárnál tett hûségeskü szavamat.
Bíró uram, bíró uram, tegyen törvényt, ha lehet,
Az egyiket elfeledtem, a másikat megszerettem,
Büntessen meg engemet.

Egy csillag sem ragyog fenn az égen,
Ha nem szeretsz, mért nem mondtad régen?
Nem borulna az egész világ énelõttem gyászba,
S olyan mélyen, olyan nagyon a szívem sem fájna.

Jaj annak, jaj, aki szívbõl szeret,
Én istenem vedd ki a szívemet.
Vedd ki, tépd ki a szívemet, s tégy egy követ oda, 
Hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha.

Egy közéleti hetilappal gyarapodott a felvidéki
magyar közösség. Ugyanis idén május elején
MAGYAR7 címmel jelent meg az új sajtótermék.
Bevezetõ példányában Molnár Judit, a lap fõszer-
kesztõje így zárja lapindító cikkét: „a MAGYAR7
indításával célul tûztük, hogy krónikásai leszünk a mi
kis felvidéki magyarságunknak. Tudjuk: a leírt
szavaknak súlya van, a történeteknek igazsága, a
krónikásnak felelõssége. Átérezve a feladat szépségét
és a velejáró felelõsséget, indítjuk útjára lapunkat.
A felvidéki jelent és jövõt együtt alkothatjuk meg -
mi írjuk a holnapot!“

A tv- és rádiómûsort is tartalmazó, 68 oldalon
megjelenõ hetilap megrendelhetõ levélben /postacím:
Ružová ulica 7226, 929 01 Dunajská Streda/, e-mail-
ben: info@ma7.sk. A lap ára: 1 euró. /Br/
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Kora nyári  teendõk a kertben
Az elsõ nyári hónapban megszaporodnak a tennivalók, igazán csak a munkák

végzése során jövünk rá arra, mennyi mindenre kell ebben a hónapban odafigyelnünk.
Az idõjárás kedvez a betegségeknek, és a kártevõk is enni, élni, szaporodni szeretnének,
ha nem vagyunk résen. A rengeteg kerti munka mellett tudjunk pihenni, kikapcsolódni,
feltöltõdni, élvezni a kert adta örömöket. Üljünk le néha, pihenjünk és gyönyörködjünk
a nyíló virágainkban, és  élvezzük a munkánk eredményét. Csodás hónap elõtt állunk.

Ha eddig nem tettük volna, akkor most vessünk sarkantyúkát. Virágzáskor díszíti a
kertet, ezen kívül javítja a talaj minõségét. Vethetõ a fák koronája alá vagy a gyümölcs-
termõ bokrok közé, esetleg a komposzthalmokra is. Kiváló csalogató növény, a levél-
tetvek irányítására. Ha az ágyásokban van sarkantyúka, a levéltetû szívesen fogja válasz-
tani, így a növényeink egy része biztonságban lesz tõlük.  

Szedjük továbbra is a csalánt, és készítsünk belõle trágyalét (a csalánt erre a célra
virágzás elõtt kell vágni), egyébként a már virágzó csalán magjai beérnek, és a rövid
erjedési és rothadási folyamatot túlélik. Az erjedési stádiumban levõ csalánlevet
kártevõk (pl. tetvek) és betegségek ellen használjuk fel. A maradékot töltsük fel újra
vízzel, és kb. 14 nap múlva trágyaként felhasználhatjuk. Mindenekelõtt a káposzta-
félékre, a zellerre, az uborkára, a paprikára és a paradicsomra van jó hatással.

Ha nincs csapadék, öntözzünk. A zöldségeken kívül öntözzük meg a bokrokat és a
fiatal fákat is. Mindenhol kezdjük el a talajt takarni. A Medárd napi esõk beköszöntekor
azonban vegyük figyelembe, hogy a vastag mulcsréteg kiváló rejtõzködésre alkalmas
hely a meztelen csigáknak. Ha az elõrejelzés tartós esõt ígér, csak vékonyan takarjuk a
talajt. A zöldségessorokat nézzük át, és a még sûrûn maradt részeket ritkítsuk ki. Az elsõ
leszedett és üresen maradt sorokat (hónapos retek stb.) gyomtalanítsuk, újra vessük be,
a sorközöket takarjuk (lekaszált fûvel). Ha a terület hasznosítását késõbbre terveztük,
akkor is vessünk bele mustárt vagy csillagfürtöt, amit késõbb fél ásónyomnyi mélyre az
új ültetés vagy vetés elõtt beáshatunk.

A fák és cserjék a felesleges gyümölcseiket általában júniusban ledobják, de ez lehet
aszály vagy vírusfertõzés következménye is, például egyes szilvafajtákon. Ellenõrizzük
folyamatosan a gyümölcsfákat, folytassuk a gyümölcsritkítást. A gyümölcstermõ
növények káliumtúlsúlyos trágyázást igényelnek. A fáknak és cserjéknek két adagban,
márciusban és júniusban ajánlatos adni. Szerves trágya kijuttatásakor feltétlenül
ügyeljünk arra, hogy az általában hiányzó elemeket (a káliumot és a nyomelemeket)
ásványi trágyákkal pótoljuk.

Ebben a hónapban vethetõ magvak:
Cékla - Magját márciustól június közepéig vessük több szakaszban. A vetõsorokat

25-30 cm távolságra jelöljük ki, a vetõmélység pedig 2 cm legyen. Ha a növények 2-3
levelet hajtottak, ritkítsuk 10-15 cm tõtávolságra. A rendszertelenül kelt magvetést a
ritkítás alkalmával átültetéssel egyengethetjük el, ezt úgy végezzük, hogy az óvatosan
kihúzott palántákat üres helyre ültessük be. Ugyanabba a mélységbe kerüljenek, mint
eredetileg voltak! A talajt nyomkodjuk keményre körülöttük, majd elõvigyázattal öntöz-
zük meg. A palánták kiemelése elõtt nedvesítsük meg az ágyást, mert így a talajrészecs-
kék a kihúzott gyökérre tapadnak. Kizárólag fiatal növénykéket ültessünk át, amelyek
alig érték el a 8-10 cm-es magasságot. Az átültetett palántákat meggyökerezésig öntöz-
zük rendszeresen. 

Karalábé - Az õszi betakarításhoz még júliusban, legkésõbb augusztus elején kiül-
tethetünk korai fajtákat is, olyanokat, amelyek a június eleji magvetésrõl keltek. A fiatal
növényeknek gyorsan, zavartalanul kell növekednie. Ha átmenetileg szárazságot kell
elviselnie, a gumó megfásodik, s ha a korábbi szárazságot öntözéssel oldani akarjuk,
hirtelen megreped. Ennek elkerülése érdekében az ágyásokat rendszeresen kell öntözni
- szárazságban szinte mindennap. 

Uborka - Termesztése szempontjából a kései, júniusi idõpont is alkalmas lehet
vetésére pl. a spenót, a fejes saláta vagy a korai burgonya után. Ezek a júniusi vetések
gyorsan kikelnek, az ültetvény egészségi állapota többnyire jó és a betakarítás olyankor
történik, amikor a korai vetemények már beértek. Azonban 20-30 %-kal kisebb ter-
méshozammal kell számolni. A kikeléstõl a növények megkötéséig gyomlálni is kell.

A zöldbab tenyészideje rövid, 80-100 nap, június közepéig folyamatosan ültethetjük
Kétnyári virágok
Magvetési idejük május - júniusban van, csírázási hõmérsékletük 1-2 °C-kal maga-

sabb, mint a rövid tenyészidejûeké. Virágzási idejük a következõ év május-júniusa.
Hosszú tenyészidejû, kiültetési célból termesztett kétnyári dísznövények: bögrevirág,
sárga viola,  piros gyûszûvirág, törökszegfû, nefelejcs. Magvetésüket most kezdjük el,
hogy õszre erõteljes, kiültethetõ palántáink legyenek, melyek a következõ évben már
virágjukkal díszítenek.

A jácint levelei az elvirágzás után elszáradnak, visszahúzódnak. Hagymáikat
ilyenkor szedjük fel, s õszi kiültetésükig száraz, szellõs helyen tároljuk. Kiemelésükkor
ügyeljünk rá, hogy a növény mélyre is lehúzódó gyökerei minél kevésbé sérüljenek meg.
A tárolás alatt kerüljön sor az elszáradt levelek eltávolítására és a fiókhagymák le-
választására. A nárcisz hagymáinak felszedésével nem kell sietnünk. Csak a lombozat
teljes elszáradása után, június végén, júliusban kerítsünk rá sort. Utóérlelésüket száraz,
szellõs helyen végezzük, s közben róluk is válasszuk le a fiókhagymákat. A válogatott
példányok szeptemberben, kedvezõ idõjárás esetén akár október elején kerüljenek ki a
szabad földbe. -ber-

A kalondai palóc határkereszt
és a trianoni emléknap kapcsán

A kereszt állítása és a trianoni
megemlékezés idõben, térben és témában
is közel állnak egymáshoz. A keresztet
május 29-én Kalondán állították, és nem
egész egy hétre rá, június 4-én a trianoni
megemlékezésre Szécsényben jöttünk
össze. Nekünk ide is, oda is a petõpusztai
Katalin hídon át legrövidebb az út. 

No, de az, ami fontos, az ebben az
esetben sem a forma, de a téma, az eszme,
a gondolat. Mi, magyarok itt, az Ipoly
jobb partján olyan helyzetben vagyunk,
hogy a nyelvünkért, kultúránkért, meg-
maradásunkért valamit tenni kell, mert
külöben elfogyunk, elveszünk, és ha így
történne, nagy kár volna, mert a mi nyel-
vünk, az õsöktõl átmentett, évszázadokon
át fejlesztett kultúránk, az nagy kincs. Az
ünnep, a megemlékezés pedig azon kívül,
hogy mindenkinek élményt szerez, azért
is fontos, mert nem hagyja elfeledni,
hogy kik vagyunk, és hova tartozunk. 

Errõl szólt a felemelõ és megható
kalondai ünnepi délután. Az  Ipoly menti
falvakban összegyûjtött, régi épületekbõl
származó faszerkezetek anyagából
összeállított kereszt - amelyek még régi
idõkre „emlékeznek“ - megszentelése és
felállítása közben a tömeg ajkán elhangzó
himnusz mellett sok õszinte ember
megérezte és átélte, hogy mi, magyarok
egymáshoz tartozunk akkor is, ha az
esztelen trianoni határt annak idején az
Ipolyon húzták meg. Az efféle gondola-
tok az Ipoly mindkét oldalán élõ ma-
gyarok arcán a könnyeket is kicsalták, s
így elgondolkodva és meghatódva idul-
tunk hazafelé.

Szécsényben pedig Ablonczy Balázs
történész elõadásából világosan, a tények
alapján azt tudhattuk meg, hogy az elsõ
világháború után hogyan történt meg a mi
szétválasztásunk és miért. De azt is, hogy
az eseményeken nem bánkódni, sajnál-
kozni kell, hanem a helyzetünket komo-
lyan és felelõsségteljesen felmérni, és a
szülõföldön, amelyet az õseinktõl kap-
tunk, magyarnak megmaradni. 

Most, ha a Kürtös hasábjain elfér, a
földieimhez szólnék egy mondat erejéig,
de talán nem csak rájuk érvényes az, amit
mondani akarok. Kedves barátok Zsély-
ben, magyar testvérek, kedves Csema-
dok-, MKP-, Victoria- és SFPT-tagok!
Tudunk-e még mi a nemes célok érde-
kében összefogni, a saját kis személyes
(sokszor kitalált) sértõdéseinken túllépni,
és a magasztos célok érdekében igazán
hatékonyan tenni? Van még nekünk ki-
látásunk a megmaradásra? No, nehogy
valaki valamilyen bizonytalan, netán
negatív válaszon gondolkodjon! 

Bõhm András 

S z a b a d i d õ  -  K ö z é l e t
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A régió legnagyobb zenei fesztiválja, a szederFESZT
negyedik alkalommal várja az érdeklõdõket június 23-án és
24-én Csábon. A kétnapos ingyenes rendezvényen jubileumi kon-
certet ad a 20 éves Unique Völgyesi Gabival az élen, felcsendül-
nek a The Beatles és az Edda slágerei, valamint az Arizóna és az
Estendon is bemutatkozik. A község, az alapiskola és a helyi
Csemadok által szervezett esemény elsõdleges célja elhozni
Közép-Szlovákiába, régiójukba is a zenei élet legkülönbözõbb
szereplõit, és tartalmas szórakozást biztosítani a látogatóknak a
legkisebbektõl a
legidõsebbekig.

A fesztivál
e l s õ  n a p j á n ,
s z o m b a t o n  a
kezdés a  gye-
rekeké, akik a
S Z E D E R
O L I M P I Á N
mérhetik össze
rátermettségü-
ket, majd a szederFESZT ÉLMÉNYPARK-ban tölthetik el az idõt
egész kora estig. Pihenésképp az Én elmentem a vásárba címû
vásári komédiát is megtekinthetik a PARAMISI TÁRSULAT
tolmácsolásában. Késõ délutántól már a zenéé a fõszerep. A
szervezõk fontosnak tartják, hogy teret biztosítsanak a hazai,
felvidéki elõadóknak is, így elsõként a 2017-es év felfedezettje, a
farnadi ESTENDON lép színpadra, akik kitûnõ dalokkal érkeznek
(Jahusszancs, vagy a Gímesi Mûvelõdési Tábor himnusza). Több
év után visszatér hozzánk a dunaszerdahelyi ARIZÓNA új felál-
lásban, új dalokkal. Az Egy turné keretében egy új arcát mutatja
meg a Maja vezette banda. 

Szombat este az EDDA Mûvek legnagyobb slágereire
bulizhatunk, jön majd A kör, a Hûtlen, az Érzés, a Mi vagyunk a
rock vagy az Éjjel érkezem. A koncert után egy igazi látványosság
borítja fénybe Csábot. A VÍZIVARÁZS nem mást, mint a fények,
színek és a szökõkutak játékának varázslatos kombinációja. A
napot élõzenés utcabál és dj party zárja.

A vasárnap ünnepi szentmisével és Szeder Fábián író,
szerzetes, a palócok elsõ kutatójának állított emlékhely koszo-
rúzásával kezdõdik. Délután tovább folytatódnak a programok,
ahol az elsõ részben teret kapnak a helyi fellépõk. Újra színpadra
áll a SZEDER KÓRUS, akik idén is meglepetésvendégeket hívtak
maguk mellé. A koncerteket a csábi UNLIMITED SOULS banda
kezdi, akik új felállásban és új mûsorral készülnek az eseményre.
Kora este egy élõ Beatles Show lesz a színpadon, az egyik legsi-
keresebb zenekara, az angol The Beatles slágereivel. A legendás,
máig közkedvelt dallamok az eredeti csapat hû másának, a
budapesti THE BLACKBIRDS-nek élõ nagykoncertjén lesznek
hallhatóak a Revolution Tour 2018 keretében. A fesztivált egy
igazi különlegesség zárja. A 20 éves UNIQUE formáció Völgyesi
Gabival az élen a szederFESZTen adja egyetlen szlovákiai
jubileumi nagykoncertjét. Hallhatjuk majd az együttes legismer-
tebb dalait, felcsendül a Mi van a nevedben?, a Csillagtenger, az
Angyal, a Mozaik, valamint újdonságokat is megszólaltatnak.

A zenén kívül mindkét nap kísérõprogramok is várják a láto-
gatókat, mint például lovaskocsizás, íjászat, kézmûves-foglalkozá-
sok, kézmûves bemutatók.

A programból látható, hogy ezúttal is igényes produkciókat
vonultatnak fel a szervezõk Csábon, a futballpálya melletti
szabadtéri színpadon, ahová nagy szeretettel várnak mindenkit
június 23-án és 24-én. Mindkét napra a belépés díjtalan. További
információk a hivatalos weboldalon, a www.szeder.sk-n, valamit a
fesztivál Facebook-oldalán találhatóak. Ing. Za•ko Ervin

A jubileumi 60. Országos 
Kulturális Ünnepség  mûsora 

Gombaszög - Rozsnyó 2018. június 27. - július 1.

Rozsnyó, péntek (2018. június 29.) 
17:00 - Konferencia a Történelmi Városházán, 

fellép a békei Búzavirág nõi kar, a béke-sárosfai
Cimbora férfikar és a Bokréta vegyes kar

Rozsnyó,  szombat (2018. június 30.) 
10:00 - Gombaszögi pillanatok - Kiállítás 

a Bányászati Múzeum Galériájában  

Gombaszög, szombat (2018. június 30.) 
16:00 - Koncert a pálos kolostor romjainál 

Közremûködik a pelsõci Korona Énekegyüttes és
a béke-sárosfai Bokréta vegyes kar

Délután: 
- Ízek utcája a gombaszögi völgyben 
- Szabadtéri fotókiállítás 
- Mûvészettörténeti és helytörténeti elõadások
- Játszóház a rozsnyói óvoda, Fábry Zoltán
Alapiskola és Szakközépiskola pedagógusainak
irányításával

18:00 - A rozsnyói régió folklórcsoportjainak 
bemutatkozása a nagyszínpadon

19:00 - Ez a föld a hazám - az Õszirózsa - magyarnóta-
énekesek országos versenye gyõzteseinek 
mûsora a nagyszínpadon, 
közremûködik Mezei Zsolt és zenekara

20:00 - Gombaszögi táncok - ünnepi elõadás a fesztivál 
60. évfordulója alkalmából a nagyszínpadon
Rendezõ Hégli Dusan

Táncház

Gombaszög, vasárnap (2018. július 1.)
15:00 - Öregapám mesefája - a Rozsnyói Meseszínház

(Badin Ádám) elõadása a Pajtaszínházban
15:00 - az Õszirózsa - magyarnóta-énekesek országos

versenye gyõzteseinek mûsora a nagyszínpadon
Közben: A miskolci Vaga Banda Társulat elõadása
16:00 - Mint fát a gyökér… hagyományõrzõ együttesek

mûsora a nagyszínpadon
Rendezõ Richtárcsik Mihály
Tombolahúzás 

17:00 Felvidéki folk/rock katlan - a somorjai Rómeó
Vérzik, a dunaszerdahelyi Expired Passport és
Török Ádám, valamint  a Pósfa zenekar 
koncertje a nagyszínpadon

P r o g r a m a j á n l ó
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E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK 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

Inám Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2018. 07. 7-én megrendezésre kerülõ

X I X .  M é z f e s z t i v á l r a

10.30   Méhészeti szakmai elõadás
12.10   Sõtér Kálmán emléktáblájának megkoszorúzása
13.30   Fergeteges kultúrmûsor
18.30   MIEZ - MiskoIci lllés EmlékZenekar - élõ koncert
Közben:

Mézkirálynõ-választás, akácméz-, mézbor-, 
mézessütemény-verseny

20.30   NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI élõ koncert

Belépõ: Elõvétel: 7 € Helyszín: 9 €
22.30   DJ KUTI Retro Disco
14.00 - 18.00 lngyenes gyermekprogramok

P r o g r a m a j á n l ó

FELHÍVÁS!!!
Szeretettel várjuk a Mézkirálynõ-jelöltek és a sütni

szeretõ hölgyek jelentkezését versenyeinkbe.
Egyúttal tisztelettel felhívjuk a méhészek figyelmét

akácméz- és mézborversenyünkre.

2018. június 29., péntek 17.00
DEÁK ERNÕ

a Bécsi Napló fõszerkesztõje, 
a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetsége elnökének 

könyvbemutatója 
a Balassagyarmati Városi Könyvtár kupolatermében

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Korcsok Anikó

Nagycsalomja, 
2018. június 23.
Pusztatemplom

19.00 - Ünnepi szentmise a 
Pusztatemplomnál 

Szent László királyunk tiszteletére 
celebrálja a nézsai plébános - Rados László

A 21.00 órakor kezdõdõ kultúrmûsorban fellépnek:
Helybeli mûkedvelõk: Márkušová Vivien, Takáèová Tímea,
Nagyová Annamária, Kováèová Alexa, Bicskeiová Rita, Villant
Dávid és Bolerac Poljak Ljubka, valamint Híves Mária, az
Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola tanárai: Híves István, Rédli
János, Baráz Ádám, a Balassagyarmati Dalegylet - Ember
Csaba karnagy vezetésével

A rendezvény ideje alatt megtekinthetõ a Középkori
faliképek a Szepességben címû kiallítás, 
és a falumúzeum is várja a látogatókat.

Múzeumok éjszakája 


