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Elég régen volt már az a történelmi
esemény, amikor a honfoglaló magyarok
a Vereckei-hágón átkelve megpillantották
a mai Kárpátalja dimbes-dombos tér-
ségét, melyet késõbb hazává emeltek a
véres évszázadok alatt. Sok víz lefolyt
azóta a Tiszán. Az egykori haza darab-
jaira hullott egy igazságtalan békeszer-
zõdésben a trianoni kastély valamelyik
térképasztalán, és a magyar ének búsabb
lett, mint Illyés Gyula írja egykoron,
ötágú síppá vált. Kárpátalja ma az ötágú
síp legszomorúbb hangján szól. Az ott élõ
magyarok ugyanazt a nacionalista tob-
zódást élik meg, mint amelyen átestünk
mi is a mai Szlovákiában a kilencvenes
évek elején, vagy melybe majdnem bele-
rokkant az erdélyi magyarság a Csau-
rendszer bukása után elszabadult indula-
tokban. Ukrajna ma keresi helyét Euró-
pában, identitását a nagy orosz szomszéd
árnyékában, s mivel tehetetlensége által a
nagy medvébe nem bír belerúgni, így a
régi recept szerint a kis nemzetek ott élõ
tagjaiba, többek között a magyarokban
véli meglátni azt a kitalált ellenséget,
mellyel még elbír. Az ukránok ugyanis
éheznek a sikerre, ami mostanság az or-
szág tehetségtelen és tehetetlen vezetõitõl
nemigen kapnak meg. A gazdaságuk
romokban, csatlakozásuk az Európai
Unióhoz és a NATO-hoz pedig olyan
távolra került, mint a remény, hogy a
Krím félsziget felett még valaha is ukrán
zászló lengjen. A mai ukrán vezetés Petro
Porosenko elnök vezetésével - senkit se
tévesszen meg a neve, egy zsidó szár-
mazású milliomos csokigyárosról van szó
- a csõd szélére sodorta az országot.
Ukrajna egyes területeit az ukrán maffia
által irányított bandák és félkatonai
szervezetek uralják. Az emberek egyik
napról a másikra élnek, munka alig van,
az ország háborút vív egy területért,
melyet ajándékba kaptak az egykori
szovjet pártfõtitkár elvtárstól, s mely
soha nem is volt igazán az övék, és az
életszínvonal a gyengébb afrikai orszá-

gok szintjére süllyedt. Ebben a helyzet-
ben természetesen kell egy ellenségkép,
aki ellenében felsorakozhat a nemzet.
Nem véletlen persze az sem, hogy
Porosenko elnök nemrégiben az ukrán
állam által adható legmagasabb kitün-
tetést adományozta annak a Soros
Györgynek, aki ma a világ talán leg-
utáltabb tõzsdespekulánsa, s aki maga
akar dönteni a világ sorsáról, persze a
saját szájíze szerint. Tudvalévõ, Soros
György nemigen szívleli a magyarokat,
bár ebben az országban látta meg a
napvilágot, mégis sokkal inkább köze-
lebb van genetikailag Porosenkóhoz,
mint a magyarokhoz. Magyarország ma
Európa egyik leggyorsabban fejlõdõ
országa. Irigykedhetnek a keleti szom-
szédok, mert sajnos õk egy ilyen fej-
lõdésrõl csak álmodhatnak. Ellenség-
képet gyártani sokkal könnyebb, mint
piaci termékeket, s ehhez gyár sem kell,
csak hazug politika és megalkuvó hiva-
talnokok serege. Az ukrán parlamentben
az ország helyzetének javítása helyett
ma sokkal inkább a nyelvtörvény, az

állampolgársági törvény szigorítása van
terítéken. Szinte lekopírozzák az egykori
Szlovákia vagy Románia hasonló tör-
vényeit, jó figyelemelterelés gyanánt.
A kettõs állampolgársággal rendelkezõ
kárpátaljai magyarokat pedig ellenséggé
kiáltják ki, bár az ukrán törvények nem
tiltják a kettõs állampolgárságot. Európa
pedig hallgat. Jean Claude Junker - még a
nevét is szégyellem leírni ennek az alko-
holistának, aki ma Európa vezetõje - két
delírium között aligha ébred már rá, hogy
tönkretették ezt a kontinenst. Valaki vagy
valakik megbízásából. Egyszer talán ez is
kiderül, hogy kiébõl. Májusban európai
parlamenti választások. Itt az idõ elgon-
dolkodni azon, merre megyünk tovább. A
Porosenko-féle bábok útján vagy a saját
népeink által megadott úton. A tét nagy.
Gyermekeink jövõje, nemzetünk meg-
maradása. Vagy talán még ennél is több.
Imádkozzunk kárpátaljai testvéreinkért,
hogy legyen hitük a megmaradáshoz és
erejük embernek maradni.

Hrubík Béla

A z  ö t á g ú  s í p  f á j d a l m a s  h a n g j a

„A teljes szabadság nem létezik, helyette csak a választás szabadsága létezik, vagyis
az, hogy magunk választjuk ki, mi mellett kötelezzük el magunkat.“ 

Paulo Coelho
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Ünnepi  kongresszus
A Magyar Közösség Pártja Duna-

szerdahelyen rendezett ünnepi kongresz-
szusán ünnepelte megalakulásának
huszadik évfordulóját szeptember
29-én, ahol mások mellett kitüntették az
elõdpárt, az Együttélés elnökét, Duray
Miklóst is. A díjakat Menyhárt József,
Berényi József és Csáky Pál adták át.

Az Országos Elnökség posztumusz a
párt három titkárát is díjazta, akik a
közelmúltban hunytak el. Hutter Mária
/Komárom/, Molnár Zsuzsa /Rimaszom-
bat/, Balázs Erzsébet /Rozsnyó/.

A járási szervezetek jelöltjei között
volt Bodzsár Gyula, az MKP járási
titkára, lapunk fõszerkesztõje is.

Szívbõl gratulálunk a kitüntetettnek.
/MK/

Elsõ helyen a Roosevelt Kórház
A napokban készült el az állami

egytemi kórházak rangsorolása. Ennek
alapján elsõ helyen végzett a beszterce-
bányai Roosevelt Kórház és Rendelõ-
intézet. Második helyen a Túrócszent-
mártoni Egyetemi Kórház, harmadik
helyen a Rózsahegyi Központi Katonai
Kórház. A kisebb vagy regionális kór-
házak versenyében magasan végzett az
elsõ helyen az ólublói /Stará ¼ubovòa/
kórház. 

/Br/

November 10-én választunk
Négy év elteltével újra önkormányza-

ti választásokat tartanak kis hazánkban. A
Nagykürtösi járásban 71 településen
mérettetik meg magukat  a polgármester-
és képviselõjelöltek. Vegyeslakta telepü-
léseinken elsõsorban a Magyar Közösség
Pártja, a Most-Híd és a Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség állítottak jelöl-
teket.

Az  MKP polgármesterjelöltjei:
Tóth Henrik- Csáb
Régi Zsolt - Inám
Zsigmond Zsolt - Ipolynyék
Híves László - Lukanénye
Kosík Szilvia - Ipolykeszi
Filip József - Szécsénykovácsi
Pásztor Roman -  Nagycsalomja
Vízi Mária - Óvár
Molnár Klára - Kóvár
Macko Sándor - Leszenye
Kovács Zsolt - Sirák
Cibu¾a Gyula - Dacsókeszi
Dánóci Jaroslav - Ipolyvarbó
Csáky Ilona /MKP-Most-Híd/ - Kelenye
Riech Mária /MKP-SaS-O¼ANO/ - Zsély
Az MKP 32 községben 121 képviselõjelöl-
tet állított

Az MKDSZ polgármestrjelöltjei:
Fagyas Marcel - Ipolyvarbó
Krnáè Marek - Terbegec

Laurik Ján - Nagycsalomja
Darányi Petényi Márta - Apátújfalu
Pixiádes László /MKDSZ-Most-Híd-
SMER/ - Kõkeszi
Baksa Krisztián /Független, az MKDSZ
támogatásával/ - Ipolynyék
Az MKDSZ kilenc községben 14 
képviselõjelöltet állított.

A Most-Híd polgármesterjelöltjei:
Lestyánszky Viktor - Ipolyhídvég
Kerata László - Ipolynagyfalu
Nagy József - Inám
Ádám Béla - Csalár
Vízi József - Óvár
Végh Zoltán - Bussa
Suchánsky Pál - Ipolykér
Kiss Adrián - Szécsénykovácsi
Pobori Renáta - Kóvár
Dimik Tibor - Sirák
Híves József - Szelény
Roško ¼udovít - Obeckov
Máòa Mikuláš - Horné Plachtince
Galo Martin - Zombor
Egry Éva /Híd-MKP/ - Gyürki
Kálazy Csaba /Híd-MKP/ - Apátújfalu

A SMER-Most-Hídtámogatásával:
Varga József - Haraszti
Gyurász Éva - Dacsókeszi
Majdán László - Leszenye
Lichvárová Daniela - Bátorfalu
Benko Štefan - Stredné Plachtince
Kálovcová Marta - Szklabonya
Káššaiová Tatiana - Malé Straciny

A SMER-SNS-Most-Híd jelöltjei
Surkoš Dalibor - Nagykürtös
Krahulec Ivan - Felsõzellõ
Mužikova Anna - Slovenské K¾aèany
Makovníková Anna  - Vieska
A Most-Híd 41 településen 122 képviselõ-
jelöltet állított.

Ellenjelölt nélkül indulnak

Amikor ezek a sorok napvilágot lát-
nak, bizony már vészesen közeledik az
önkormányzati választások idõpontja.
Érthetõ, hogy azokon a településeken,
ahol ketten, hárman vagy még többen
pályáznak a polgármesteri székre, egyre
fokozódik az izgalom a jelöltek körében.
Igazából egyikük sem lehet teljesen biz-
tos a megválasztásában, hiszen sok min-
den befolyásolja a választópolgárok dön-
tését. Minden bizonnyal akadnak köztük
olyanok is, akik az utolsó pillanatban
döntik majd el, hogy melyik polgár-
mesterjelöltnek szavaznak bizalmat. A
voksolást egyedül csak azok a jelöltek
várhatják gond nélkül, akiknek nem akadt
ellenjelöltjük. Lássuk az alábbiakban,
hogy járásunk vegyeslakta falvaiban kik
azok, akiknek nincs kihívójuk a pol-
gármesteri választásokon:
Ádám Béla /Most-Híd/ - Csalár

Bálint Péter  /Független/  - Ipolybalog
Deák József /F/ - Ipolyszécsényke
Kerata László /Most-Híd/  Ipolynagyfalu
Kosík Szilvia  /MKP/ - Ipolykeszi
Suchánsky Pál  /Most-Híd/ - Ipolykér
Pixiádes László /MKDSZ-Most-Híd-
Smer/ - Kõkeszi

-bgy-

Nem olcsó mulatság
Mármint az önkormányzati választá-

sokkal járó költségek. A belügymi-
nisztérium több mint hétmillió eurót
különített el a választásokra. Ezt a
Szlovák Statisztikai Hivatal még meg-
toldotta majdnem másfél millióval.

Most ne azzal jöjjünk elõ, hogy ekko-
ra tömérdek pénzt másra is lehetett volna
fordítani. Ennyit viszont megér, hogy
demokratikus játékszabályok mentén
senkitõl sem befolyásolva választhatjuk
meg településeink elöljáróit. Egyedül
csak rajtunk múlik, hogy hiteles, ráter-
mett, a közösségért tenni akaró és tenni
tudó  jelölteknek szavazzunk bizalmat a
november 10-i helyhatósági választá-
sokon!

/Br/

Minijegyzet
„Nem csípem ugyan, de rá szavazok“

Kedves ismerõsömet a minap arról
kérdeztem, hogy a falujukban a három
polgármesterjelölt közül kinek szavaz
bizalmat. „Nézd, komám, a mostani
polgármesterünket különösebben nem
csípem ugyan, de rá szavazok - kezdte
mondókáját. Megvannak ugyan a maga
bogarai, de amit letett négy év alatt az
asztalra, az magáért beszél! Le a kalappal
elõtte! Az elõzõ polgármesterünk, aki
ráadásul közeli rokonom, és most újra
jelöltette magát, egymás után kétszer
négy évig állt a falu élén, és fele annyit
sem csinált, mint a jelenlegi, aki elsõ
választási idõszakban polgármester. Irá-
nyítása  alatt tényleg szemmel látható,
kézzel fogható  pozitív változások történ-
tek a faluban, és aki ezeket nem látja, az
vagy vak, vagy nem akarja látni, mert
valami miatt elfogult a másik kettõvel
szemben. Én õszintén megmondtam a
rokon jelöltnek, hogy,  figyelj, áldott jó
gyerek vagy, de ne haragudj meg,  nem
vagy  való polgármesternek. Van jó szak-
mád, aminek egyébként mestere vagy,
maradj csak ott. A harmadik jelölt pedig
egy fiatal srác, semmilyen önkormányza-
ti  tapasztalata nincs, feleslegesen rontja a
levegõt.“

Ne törje a kedves olvasó a fejét, hogy
melyik faluról is lehet szó, ismerõsöm
ugyanis nem a mi járásunkban lakik. De
mondandóján mindenképpen érdemes
elgondolkodni.

/bodzsár/
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Szeptember elején érkeztem Ipolynyékre, és ahogy szó
került a környékbeli programokról, rögtön jelezték, hogy ha egy
igazi népünnepélyen szeretnék részt venni, akkor véssem be a
naptárba: szeptember 29., Ipolyhídvég. Ekkor tartották immár
10. alkalommal az Ipolyhídvégi Szüreti Felvonulást és
Mulatságot, melynek szervezésében aktív szerepet vállalt a
Czibulya Magdolna vezette CSEMADOK-alapszervezet. Nos,
jól értesítettek, valóban igazi ünnep volt ez az alkalom.

Az ünnepség programja terményáldással és az új temetõi
lélekharang felszentelésével egybekötött szentmisével kezdõ-
dött, melyet Gyurász Pál helyi plébános celebrált. A templomot
ez alkalomból különféle terményekkel, zöldségekkel és
gyümölcsökkel nagyon szépen feldíszítette a helyi közösség. A
szentmise különlegességét fokozta, hogy a zenei kíséretet
részben a közel tucatnyi fúvósból álló Rimóci Rezesbanda biz-
tosította.

A szentmise után Lestyánszky Viktor polgármester és a ren-
dezvényt támogató Kulturális Minisztérium államtitkára, Rigó
Konrád köszöntötte a vendégeket, majd egy tréfás lagzinak
lehetett tanúja a nagyérdemû, amit Kázmér László kisbíró vers-
be szedve konferált. Az egybegyûlteket - a falu több pontján tar-
tott megállókhoz hasonlóan - a helyiek derekasan meg-
vendégelték, finom sós és édes süteményeket, murcit és bort
kóstolhatott mindenki. 

Traktorok vezetésével indult el a felvonulás, menet közben a
Homoki Tamás vezette Rimóci Rezesbanda és a Qualiton
együttes szolgáltatta a jókedvet megalapozó nótákat. A faluban
több helyen is megállt a menet, ezeken az állomásokon a kisbíró
továbbra is versben folytatta részben a tréfás lagzi elbeszélését,

részben a falu méltatását. Szeredy Krisztina, a budapesti Turay
Ida Színház és Jenei Gábor, a Madách Színház mûvésze magyar
nótákkal és operettrészletekkel, a helyi Szivárvány Énekcsoport
és Farkas Márton népdalénekes pedig szüreti témájú nép-
dalokkal örvendeztette meg a közönséget. A Qualiton is több
helyen a húrok, billentyûk és dobok közé csapott, a felvonulók
pedig nagy számban álltak be táncolni.

A közel háromórás felvonulás a sportpályán végzõdött. Az
itteni szabadtéri színpadon Torma Róbert és zenekara muzsikált,
miközben a résztvevõk finom bográcsos vacsorát fogyaszthat-
tak. Az estet egy hatalmas tábortûz meggyújtásával zárták.
Örülök, hogy részese lehettem ennek a nagy ünnepélynek!

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas, Ipolynyék

Tizedik jubileumi Szüreti Felvonulás és Mulatság Ipolyhídvégen
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Szeptember 26-a csípõs reggelén indult útnak mintegy 35
járásbéli kilencedikes és kísérõ tanáraik a CSEMADOK
Nagykürtösi Területi Választmányának szervezésében meg-
valósult „Nagyjaink nyomában“ elnevezésû tanulmányi
kirándulásra. A 2012 óta évente megrendezett utazás célja,
hogy a Nagykürtösi járás magyar alapiskoláinak végzõsei
behatóbban megismerkedjenek a járás neves szülötteivel és az
õ emlékhelyeikkel, kiemelten is a magyar irodalom két
géniuszával, az Alsósztregován született Madách Imrével és a
szklabonyai származású Mikszáth Kálmánnal.

Miután autóbuszunk mind az öt alapiskola csapatát felvette,
mindenkinek kiosztottuk a Nagykürtösi Területi Választmány
által összeállított CSEMADOK-füzetek sorozat elsõ köteteként
megjelent Hagyaték címû kiadványt, ami rövid életrajzi össze-
foglalója a járás neves szülötteinek. Utunk elsõ állomása

Alsósztregován, a Madách-kastélynál volt. A 2014-ben felújí-
tott épület, a Madách-család egykori kastélya, ma a Szlovák
Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
kezelésében áll, és egy látványos kiállítással emlékezik meg a
falai között született és elhunyt Madách Imrérõl, valamint a
szintén itt íródott világirodalmi jelentõségû mûrõl, Az ember
tragédiájáról.

Az alsósztregovai kastély eredeti berendezést idézõ enteri-
õrje, valamint Az ember tragédiája egyes színeit megjelenítõ

kiállítási elemek és a mûhöz Zichy Mihály és más neves
képzõmûvészek által készített, itt is kiállított illusztrációk
érzékletesen hozták közelebb a diákokhoz Madách Imre
világát. A kastély szalonjában egy nagyméretû portrét is láthat-
tunk Madáchról. A képet Nógrád híres festõje, a szintén a mai
Nagykürtösi járásban található Alsóesztergályban 1855-ben
született Kubányi Lajos festette. A múzeum megtekintése után
tiszteletünket tettük az író sírjánál. Az egyik diák felolvasta
Madách Imre Sírom címû költeményét, majd a pedagógusok
elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

Ismét buszra ülve Szklabonyára gördültünk át, ahol a
Mikszáth Emlékház tárlatvezetõje köszöntötte a csoportot. A
faluban, egy ma már nem álló házban született, ifjúkorát pedig
a mostani emlékházban töltötte a Palócföld legnagyobb írója,
Mikszáth Kálmán. Itteni élményeit felhasználva írta meg az
elsõ jelentõsebb irodalmi elismerést jelentõ Tót atyafiak és A jó
palócok címû novelláskötetek. A település az író pályájának 40
éves jubileumán, 1910-ben felvette a Mikszáthfalva nevet.
Rövid megemlékezés után megkoszorúztuk Mikszáth szobrát. 

Következõ állomásunk Zsély volt, ahol fejet hajtottunk a 20.
századi szlovákiai magyar irodalom jeles személyiségének,
Zsélyi Nagy Lajosnak a sírjánál. Zs(élyi) Nagy Lajos a közeli
Karikáspusztán született 1935-ben. Iskolái végeztével rövid
ideig tanított a településen, majd 1958-ban Pozsonyba került.
1960-ig a Szlovák Rádió magyar adásának, majd 1963-ig az Új
Szónak, végül 1994-ig a Hét címû lapnak volt munkatársa.
Eközben több verseskötetet, illetve humoreszkgyûjteményt is
írt, leghíresebbek a Tériszony (1968), Emberke, küzdj! (1975),
Isapur dalai (1977), Cudar elégia (1981), Rendetlen napló
(1985), Nagyképûtlenségek (1992) és az Édeni vihar (1994).
Szülõföldjét nem feledte, édesanyjához, illetve riporterként is
gyakran látogatott haza, valamint mûveiben is megemlékezett a
nógrádi tájról. 2005-ben a falu temetõjében helyezték örök nyu-
galomra.

N A G Y J A I N K  N Y O M Á B A N
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Átkelve a ma már légiesnek tûnõ országhatáron, vagyis az
Ipoly hídján, Magyaroszágon folytattuk nógrádi túránkat.
Következõ úti célunk Horpács volt. A Szklabonyáról még
ismeretlenül és elszegényedve távozó Mikszáth ünnepelt, orszá-
gos hírû íróként és országgyûlési képviselõként is visszavágyott
Nógrádba. Errõl õ maga így vallott: „Sok földet bejártam, de
mégis csak Nógrád tetszik legjobban: hegyeivel, völgyeivel,
egyenesre nõtt fáival; itt úgy látom, a füvek zöldebbek, a virá-
gok illata édesebb, mint bárhol másutt a világon. Még a felhõ is
mintha rózsaszínbe öltözne, amikor átsuhan fölöttünk… Ez az
én igaz hazám“. 1904-ben, Szontagh Pál halála után, az õ
örököseitõl vásárolta meg a horpácsi birtokot. Nem költözött
ide, pesti lakását megtartotta, de a haláláig tartó bõ 5 évben
sokat idõzött a világtól elvonultan kedves birtokán. Horpácsi
látogatásunk végén még készült néhány derûs fénykép a bronz-
ba öntött Mikszáthtal egy padon üldögélõ diákokról.

Horpácsról visszamentünk Balassagyarmatra, az egykori
nógrádi megyeszékhelyre - ahol mind Madách, mind Mikszáth
hosszabb-rövidebb ideig viselt hivatalt. A városon keresztül
Csesztvére érkezett be a buszunk. Csesztve Alsósztregova után
a második legfontosabb Madách-emlékhely, a mai napig meg-
maradt kúriát Madách Imre édesanyjától, Majthényi Annától
kapta nászajándékként. Itt lakott családjával 1844 decembere és
1853 szeptembere között. Itt született mind a négy gyermeke,
akik közül azonban csak kettõ érte meg a felnõttkort. Ebben az
idõben Madách többféle közhivatalt is ellátott a közeli
Balassagyarmaton. Elõször táblabíróként, majd megyei élel-
mezési fõbiztosként tevékenykedett. A '48-as szabadságharc
idején egészségi állapota nem engedte meg, hogy nemzetõri
szolgálatba álljon, de a megyei újoncok toborzásával kapcso-
latos teendõkben aktívan közremûködött. Mivel több
egykori szabadságharcost, köztük Rákóczy Jánost, Kossuth
titkárát is bújtatta birtokain, ezért 1852 augusztusában letartóz-
tatták, és csak egy évi, Pozsonyban és Pesten elszenvedett vizs-
gálati fogság után térhetett haza Csesztvére. A börtönben írta
meg Az ember tragédiája elsõ változatát Lucifer címen.
Hazatérte után a korábban sem problémamentes házassága vég-
leg zátonyra futott, és hamarosan visszaköltözött édesanyjához
Alsósztregovára. A csesztvei kúriát onnantól testvére, Madách
Károly birtokolta. 1862-ben Madách Imre itt, Csesztvén fogad-
ta Az ember tragédiája elsõ nagy méltatóját, Arany Jánost.

Alsósztregovához hasonlóan a csesztvei kúriában is nagyon
ízlésesen berendezett kiállítás emlékezik Madách Imrére.

Meglepõ volt látni Madách Imre kiállított grafikai és festészeti
remekeit, hiszen nem csak az irodalomban, hanem ezekben a
mûvészeti ágakban is jeleskedett. A diákok nagyon élvezték az
utolsó teremben azokat a jelmezeket, amelyekbe beöltözve Az
ember tragédiája egyes színeinek szereplõiként léphettek szín-
padra. Az eddigi helyszínekhez hasonlóan közös fotózás és kos-
zorúzás keretezte csesztvei látogatásunkat.

A csapat láthatóan egyre fáradtabban szállt vissza a buszra.
Még két rövid megálló várt ránk. Mohorán annál a kis evangé-
likus templomnál álltunk meg, ahol Mikszáth Kálmán és Mauks
Ilona 1882. december 31-én immáron másodszor házasodtak
össze. Történt ugyanis, hogy Mikszáth Kálmán, aki 1871-ben
esküdtként dolgozott a balassagyarmati szolgabíró, Mauks
Mátyás mellett, beleszeretett annak Ilona nevû lányába. Mivel
ekkor nagy társadalmi különbség volt kettejük között, ezért szó

sem lehetett arról, hogy Mauks Mátyás odaadja a lánya kezét a
vagyontalan Mikszáth Kálmánnak. A szülõi tilalom ellenére
1873-ban Pesten összeházasodtak. Anyagi helyzetük, különösen
Mikszáth szüleinek ugyanazon évben történt halálával, rend-
kívül nyomorúságos lett. 1874-ben született meg elsõ gyerme-
kük, aki a három hónapos kort sem érte meg. Ilona is meg-
betegedett, és mivel Mikszáthnak semmi lehetõsége nem volt a
kezeltetésére, hazaköltözött szüleihez, Mohorára. Mikszáth el
akart válni, mert úgy érezte, rendes jövedelem nélkül nem méltó
a feleségéhez. A válásra végül 1878-ban került sor. Mikszáth
Kálmán Szegedre, majd Pestre került tudósítónak. 1881-82-ben
aratta elsõ irodalmi sikereit a Tót atyafiak és A jó palócok címû
novellásköteteivel. Ezzel párhuzamosan anyagi helyzete is ren-
dezetté vált. Ekkor újra megkérte Mauks Ilona kezét, aki immár
szülõi beleegyezéssel újra hozzáment feleségül.

Mohorán megkoszorúztuk a templommal szemközti park-
ban Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona szobrait, majd elindul-
tunk utolsó állomásunk, az egykori Hont vármegyei, ma a
szlovákiai oldalon található Csáb felé. Itt néhány méltató szó
után fejet hajtottunk Szeder Fábián, 1784 és 1859 között élt,
csábi születésû bencés szerzetes, tanár, iskolaigazgató és rendi
jószágkormányzó 10 nappal korábban felavatott szobra elõtt.
Szeder Fábián volt a palócok elsõ néprajzi leírója, 1819-ben
megjelent A` palóczokról címû népismereti tanulmányában
részletesen ír e népcsoport eredetérõl, szokásairól és különös-
képpen nyelvjárásáról.

Programunk a csábi általános iskolában zárult, ahol közösen
megtekintettük a Mátyás Emlékév kapcsán a budapesti
Magyarság Háza gondozásában elkészült Hunyadi Mátyás ván-
dorkiállítást. Ezúton is köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelõ
Zrt. kirándulásunkhoz nyújtott támogatását! Reméljük, hogy az
idén 9. osztályos tanulók is sok élménnyel és hasznos ismerettel
tértek haza, és ezután nem csak tankönyvi adatként, hanem
ismerõsként és némi büszkeséggel tekintenek a környékük híres
szülötteire. Elkövetkezõ középiskolás éveikre és a nagybetûs
életre pedig Madách Imrével és Zsélyi Nagy Lajossal kívánjuk,
hogy „Ember(ke): küzdj és bízva bízzál!“ 

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas, Ipolynyék
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A korábbi évekhez hasonlóan az
évad elején látta vendégül a Magyar
Állami Operaház a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségében közös-
ségi tevékenységet vállaló magyar csalá-
dokat. A Csemadok nagykürtösi járási
alapszervezetei is képviseltették magu-
kat, a járás számos községébõl egy
autóbusznyian utaztunk Budapestre.
Útközben - az idei Mátyás Emlékévre
tekintettel - Visegrádon megnéztük a
királyi palotát, melyben Mátyás király is
szívesen idõzött.

Szeptember 23-án, vasárnap reggel
indult útnak egy autóbusznyi, a járás szá-
mos településérõl érkezõ csemadokos,
hogy részt vegyen az idei Határtalan
Opera elõadáson Budapesten, az Erkel
Színházban. A Balassagyarmatról induló
autóbusz fokozatosan telt meg utasokkal,
hiszen a járás nyugati felén keresztülha-
ladva minden településen többen és
többen foglalták el ülõhelyeiket. A busz a
Budapestre egyenesen vivõ váci útirány
helyett Párkány - Esztergom felé haladt,
mivel a délelõttöt Visegrádon töltöttük. 

9 óra 30-kor a visegrádi királyi palo-
tában Balogh Gábor, a Nagykürtösi
Területi Választmány elnöke és egyben a
visegrádi Szent György Lovagrend tagja
köszöntötte a csoportot. A köszöntõ után
Gróf Péter muzeológus vezetett körbe
bennünket az egykori királyi palotában.
Megismerhettük a palota építésének
történetét, illetve a Mátyás király korában
elvégzett bõvítéseket. A körbevezetés
során megtekintettük a híres Herkules-
kutat, amely a magyar 1000 forintos
bankjegy hátulján is látható, valamint a
Mátyás korabeli berendezést a palota ter-
meiben. Utóbbi jól érzékeltette, hogy
milyen is lehetett az élet Mátyás király
udvarában. Azt a termet is megnéztük,
amelyben az 1335-ös visegrádi király-
találkozó emlékére 1991. február 15-én
Antall József magyar miniszterelnök,
Václav Havel csehszlovák és Lech
Wa³êsa lengyel köztársasági elnök aláírta
a Visegrádi Együttmûködés alapító nyi-
latkozatát. Visegrádi látogatásunkat a
palota kertjének megtekintésével zártuk.

Buszunk a hétvégi kedvezõ forgalmi
viszonyok között egy-kettõre Budapestre
ért. Az elõadás kezdete elõtt bõ két órával
több részre vált szét a társaság. Egy na-
gyobb rész a közeli Fiumei úti Sírkertbe
ment, hogy lerója kegyeletét Mikszáth
Kálmán sírjánál, valamint a Nagycsalom-
ján született kiváló zenetanár, zene-
szerzõ, Fayl Frigyes családi síremlékénél.
Mások rövid bevásárló körútra indultak,
a harmadik csoport tagjai pedig az Erkel

Színház elõadás elõtti hivatalos program-
jain vettek részt. 2 órától Erkel Ferenc
szobrát szülõvárosa, Gyula polgármeste-
re, dr. Görgényi Ernõ vezetésével ko-
szorúzták meg az egybegyûltek. Fél 3-tól
Józsefváros Önkormányzata szervezésé-
ben a színház nagytermében több külhoni
magyar tett magyar állampolgársági
esküt. Az ünnepélyes alkalomból dr.
Beneda Attila, az EMMI család- és
népesedéspolitikáért felelõs helyettes
államtitkára, Sántha Pálné, Józsefváros
alpolgármestere és Pataki János, a
Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetségének elnöke mondott köszön-
tõt. Az eskütétel után az addig máshol
tartózkodók is csatlakoztak a színház
nagytermének közönségéhez. Az egy-
besereglett népes közönséget, akik a
Kárpát-medence minden szegletébõl ér-
keztek, Ókovács Szilveszter, az Operaház
fõigazgatója üdvözölte az Erkelben, és
egyben néhány mondatos ismertetõjét is
adta a Határtalan Opera idei elõadásának,
Carl Orff: Carmina Buranajának.

A darab a sokak számára ismerõs
zenét és énekeket csodálatos vizuális
látványvetítéssel tette még izgalmasabbá.
Az eredeti latin, német és francia nyelven
elhangzó dalokat magyar és angol felirat
kísérte, hogy az elementáris hangzás- és
látványvilág mellett a cselekménynek is
részese lehessen a nagyérdemû. A
Carmina Burana, Orff legismertebb
mûve, 1937-ben készült el egy bajor-
országi kolostorban talált középkori
vágáns (magyarul: vándordiák, vándor-
énekes) dalgyûjtemény feldolgozásával.
A dalok a szerelem, a bor és a tavasz
témái köré csoportosulnak. Az Erkel
Színházban a világon elsõként adták elõ
úgy a darabot, ahogy azt Orff eredetileg
is megálmodta, azaz nem csupán koncert-
darabként, hanem színpadi alkotásként. A
hatalmas, százhúsz fõs kórust szintén
nagy létszámú zenekar kísérte, a szín-

padon pedig részben színi betétek,
részben balett etûdök és nem utolsó sor-
ban a világhírû Freelusion csoport által
alkotott 3D videós látványelemek tették
teljessé a nagyszerû zenemûvet. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy az Erkel Színház-
ban egy világszínvonalú összmûvészeti
elõadásnak lehettünk szem- és fültanúi.

A szûnni nem akaró taps közepette
véget ért elõadás után megkerestük a
buszunkat, aminek valamilyen félreértés
miatt idõközben máshová kellett állnia,
mint ahol leszálltunk róla. Negyed 6
körül indultunk vissza Budapestrõl, és
nagyjából egy bõ másfél óra múlva min-
denki élményekkel gazdagodva szállt le a
buszról a saját falujában, illetve a kele-
tebbre lakók a szlovákgyarmati végál-
lomáson. Reméljük, hogy jövõre is foly-
tatódik a Határtalan Opera kezdemé-
nyezés, és hasonlóan nagyszerû program-
ban lehet részünk akkor is! Köszönjük a
Magyar Állami Operaház és a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetsé-
gének meghívását, valamint a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmányának
az utazás és a nap többi programjának
megszervezését!

Farkas Márton, 
Petõfi-ösztöndíjas, Ipolynyék  

Látogatás a visegrádi királyi palotában, 
Határtalan Opera az Erkelben
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Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a nótaénekesek részérõl
változatlan érdeklõdés kíséri a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya által évrõl évre meghirdetett, Õszirózsa címet
viselõ magyarnóta-énekesek országos versenyét. Idén október
14-én Ipolynyéken egy híján huszadik alkalommal randevúztak
a jó hangú felvidéki nótaénekesek. Egy nappal elõtte Nagy-
csalomján a helyi kultúrházban nótagála keretében mutatkoztak
be, készültek fel az elõadók a másnapi megmérettetésre, ahol a
Tarnai Kiss László - Szeredy Krisztina - Antal Gusztávné -
Magyar Nándor összetételû szakmai zsûri várta és értékelte a
produkcióikat.

A rendezvény délelõtti programjában immár hagyomá-
nyosan, magyarországi nótaénekesek minõsítõ versenyére került
sor. Mezei Zsolt és zenekara kísérte a tizenhat elõadót, akik
szinte az ország minden sarkából érkeztek Nyíregyházától
Budapesten át Gyõrig. A bíráló bizottság 4 énekes teljesítmé-
nyét aranykoszorús minõsítéssel díjazta, 5 énekes ezüst-
koszorús, 3 énekes bronzkoszorús minõsítéssel térhetett haza.
A legjobb magyarországi énekes címet Putnoki A. Dávid nyerte
el Budapestrõl.

Nem véletlenül említettük a bevezetõben, változatlan a
nótaénekesek érdeklõdése eme rangos verseny iránt, hiszen
Bodrogköztõl Csallóközig huszonhat elõadó lépett színpadra.

Öt-hat kivételével visszatérõ énekesekkel találkozhattunk,
akiknek túlnyomó többsége a zsûri értékelése szerint, úgymond,
jó formában volt, és megérdemelten kaptak arany-, ezüst- vagy
bronzminõsítését. 

Az Õszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyének
idei gyõztese Molnár Lóránt /Bély/. A bírálóbizottság 4 énekest
talált alkalmasnak aranykoszorús elõadónak. Aranykoszorús
minõsítést 1 évre heten kaptak. 12-en örülhettek az ezüst-
koszorús, ketten a bronzkoszorús minõsítésnek.

A rendezvény krónikájához tartozik, hogy az amatõr
nótaénekesek bemutatkozása után, amíg a zsûri meghozta dön-
tését, az Õszirózsa korábbi gyõztesei léptek színpadra. Az
ünnepélyes eredményhirdetést megelõzõen viszont a tisztelt
zsûri tagjai nótáztak, szórakoztatták hatalmas sikerrel a közön-
séget.

A mûsort ezúttal is, és sok humorral fûszerezve, Bodzsár
Gyula vezette.

Apropó, közönség. Meglehetõsen foghíjas volt a nézõtér,
pedig ez a rendezvény megérdemelt volna jóval nagyobb számú
közönséget. Ettõl függetlenül köszönet jár mindenkinek, aki
ilyen-olyan formában hozzájárult a rendezvény lebonyolí-
tásához.

B.Gy.

Őszirózsa − egy híján huszadik
alkalommal

K u l t ú r a

A rendezvény az SZK Kisebbségi  Kulturál is  Alap 2018 
programja támogatásával  valósul t  meg.  -  Real izované s  f inanènou 
podporou Fondu na podporu kul túry národnostných menšín 2018
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A sors kegyébõl szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, mert szülõföldünk e kis
darabján, Nógrád  csücskében, több jeles
írónk, költõnk és más nagyok társa-
ságában született, alkotott és élt az Ember
tragédiája írója, Madách Imre. Reá emlé-
keztünk október 5-én, Alsósztregován,
a kastély termeiben és a síremlékénél.
Az emléknapot, mely egyben Madách
Irodalmi Napokként is szerepel, ha-
gyományosan a Szlovákiai Magyarok
Múzeuma mint fõrendezõ, társrendezõ-
ként pedig Alsósztregova Önkormányza-
ta és a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya szervezte, már tizenötödik
éve. Az emléknap szervezésében még
segítséget nyújtott a Hagyományok és
Értékek Polgári Társulás. 

A megjelenteket Jarábik Gabriella, a
SZMM igazgatója köszöntötte, egyben
kiemelte, hogy az esemény annak jegyé-
ben is zajlik, hogy a múzeum egy hatos
csapatban részt vesz egy uniós pályázat-
ban három magyarországi és három
szlovákiai résztvevõvel. A célja ennek a
projektnek, hogy tovább építsék a Palóc-
Hont-Podpolanie Utat, hogy az itt talál-
ható értékeket és hagyományokat meg-
õrizzék, továbbadják. Itt mi irodalmi
hagyományra építünk, célunk a kastély
parkjának helyreállítása, újjáépítése.
Igaz, hogy a felújításhoz nincs meg még
a teljes összeg, ennek ellenére bízik
abban, hogy 2019. szeptember 30-án a
felújított rész átvehetõ lesz. A látvány-
terv megtekinthetõ a kastély alagsorában,

a kiállítás szomszédságában. Az emlék-
napot megtisztelte jelenlétével dr.
Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum tör ténésze,  aki  egyben
a Magyar Történelmi Társulat elnöke,
valamint két munkatársa, akiknek kö-
szönhetõen az 1848-49-es eseményekrõl
szóló kiállítást is megtekinthettük.
További állandó visszatérõ vendégként
köszöntötte Andor Csabát, a Madách
Társaság elnökét és tagjait, Medvácz
Lajost, Balassagyarmat polgármesterét és

munkatársait, a SzondySokk irodalmi
színpad tagjait Ipolyságról, annak vezetõ
rendezõjét, N. Tóth Anikó egyetemi
oktatót, Madách- és Talamon-díjas írót,
akit - hagyományteremtõ szándékkal -

felkértünk az ünnepi beszéd megtartására
is. Ettõl az évtõl kezdve minden évben
egy Madách-dí jas  í rót  kérünk fel ,
hogy Madách Imre sírjánál emlékezzen
a nagy drámaíróra. Továbbá üdvözölte
Écs Piroskát, a Magyar Színháztörténeti
Intézet igazgatóját és munkatársát,
Praznovszky Mihály irodalomtörténészt,
Madách-kutatót, írót, valamint Pallman
Imrét, Csesztve polgármesterét.

Az emléknap bevezetõjeként stílu-
sosan Herencsér Viktória cimbalom-
mûvész Liszt Ferenc: A Magyarok Istene
címû darabjának egy részletét játszotta el.
Az emléknap programjának legérdeke-
sebb és legfontosabb része a könyvbemu-
tató volt, amely Madách Imre és Arany
János levelezését dolgozza fel „Tisztelõd
és barátod“ címmel. A kötet szerzõje
Praznovszky Mihály, akivel E. Csorba
Csilla mûvészettörténész beszélgetett.
A kötetrõl többet a havilap 12. oldalán
található könyvajánlóban olvashatnak.

Említést érdemel az ipolysági Szondy
György Gimnázium nívódíjas Szondy-
Sokk diákszínjátszó csoportjának szerep-
lése is az emléknap folyamán, akik az
egyes programok közt tartották meg
elõadásaikat.

A programok ugyancsak másik
érdekes témája az „Egy magyar család
a forradalomban“ címû elõadás volt
dr. Hermann Ottó hadtörténész jóvoltá-
ból. Ez a Madách testvérek és a család
1848-1849-es tragikus szerepvállalásáról
és sorsáról szólt, és része annak a kiál-
lítási anyagnak, amely az 1848-1849-es
eseményeket mutatja be a kastély alag-
sorában. A kiállítási anyag fõleg az
alapiskolások és középiskolások érdek-

lõdésére tarthat számot, de a felnõtteknek
is sok új ismeretet adhat. A kiállítás
ingyenes, és 2019. szeptember végéig
lesz látogatható.

Az elõadások után, de még a kiállítás
megtekintése elõtt, Kerényi Ferenc
Madách-kutatóra emlékeztek és koszo-
rúzták meg emléktábláját a résztvevõk,
halálának 10. évfordulója alkalmából, aki
a kastély meglévõ tárgyainak, berendezé-
seinek és elrendezésének segítõ beszer-
zõje és elrendezõje volt, és szívén viselte
a kastély sorsát, a madáchi hagyatékot. 

Balogh Gábor

A   s z ü lő f ö l d   e m l é k e z e t e
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Az emléknap záró programja a Madách-síremlék elõtt zajlott le, ahol a
kultúrmûsor és a koszorúzási ünnepség mellett N. Tóth Anikó mondott
emlékbeszédet, melyet az alábbiakban közlünk.

Hölgyeim és uraim! 
Tisztelt emlékezõ közösség!

Rendkívüli helyen állunk. Az õszi táj
emlékeztet bár az elmúlásra, a színárnyalatok
pompája azonban finoman áthangolja a
kegyelet melankóliáját: különlegesen gazdag
személyiséget és pályát idézünk meg évrõl
évre így, október elején az alsósztregovai
kastélyban és a park félreesõ zugában álló
síremléknél. A táj, a tárgyi környezet lát-
ványélménye, a családi és baráti leveles-
ládákból, visszaemlékezésekbõl, hivatali és törvényhatósági aktákból feltárt
adatok segítenek abban, hogy elképzelhessük a szülõhelyhez erõsen ragaszkodó
jeles elõdünk mindennapjait a világra csodálkozó gyermekévektõl a válságokkal
sokszor felforgatott férfikorig, hiszen rövid életútján itt idõzött a legtöbbet.

De vajon csupán a tiszteletadás kötelessége szólít-e bennünket ide, a fõ
útvonalaktól mindenkor távol esõ falucskába? Kíváncsiság egy letûnt korszak
iránt? Netán a találkozás vágya? Vagy inkább a keresés igénye: milyen példát
adhat Madách magatartása a ma emberének? Segíthet-e tájékozódni nekünk rop-
pant életmûve abban a kiismerhetetlen forgatagban, amelyben élünk?

Álljon itt néhány lehetséges jellemvonás és életmozzanat. Aprólékos biográfiákból rendre kitûnik, hogy Madách, a lenyûgözõ
intellektus mindent gondolati síkon közelít meg, ugyanakkor a romantika korszellemének megfelelõen szélsõséges érzelmi
beleélés is jellemzi. Törékeny testében számos belsõ konfliktus, a soha meg nem elégedés nyugtalan lángjaiban lobogó lélek és
szellem lakik, mely arra törekszik, hogy soha semmi középszerût ne adjon a világ elé. Magánéleténél elõbbre valónak tartja
közéleti-politikusi szerepvállalását, sokat vállal és cselekszik mind a szûkebb pátria, mind a haza érdekében. A szenvedélyes
érdekeltségtõl, a radikális tettvágytól, a liberális eszméktõl fûtött fiatalember
„csatázva a kisszerû kor szûk korlátaiban“ egyre kiábrándultabban figyeli a
vármegyei hivatalnokok túlkapásait, ugyanakkor becsülettel és legjobb
tudása szerint végzi fõbiztosi munkáját: törõdik a losonci kórház állapotával,
javíttatja a nagyoroszi tiszti lakásokat, felel az újoncozásért. A korabeli
nemesi életmódnak megfelelõen élénk társasági élet is folyik Alsósztregován
és a közeli Csesztvén, melyben azonban nem az unalomûzõ vadászat és a
borgõzös lakomák számítanak a legfontosabb célnak, mint általában a
környezõ kúriákban: inkább eszmék magasságában szárnyalva kalandoznak,
költõi versenyeket, felolvasásokat rendeznek barátaival, Szontagh Pállal és
Matolcsy Györggyel, közösen keresik a választ a „megy-e elõbbre majdan
fajzatom“ kérdésre, erõsen bízva abban, „hol szellem van, ott a gyõzelem“. 

Madách nem riad vissza a politikai aktivitástól a nagy történelmi pillanatokban, a vágyott szabadságharc idején sem, nem gon-
dolva nevével, csak a haza szabadságával: választási elnökként Füleken szavatolja a törvények betartását és a nyugodt
körülményeket, önkénteseket indít a csatatérre, majd a bukás után a honti mozgó nemzetõrség vezéreinek és Kossuth titkárának,
Rákóczy Jánosnak biztosít rejtekhelyet, vállalva a megtorlás veszélyét is.

Madách otthona a nógrádi táj, földijei a nógrádi emberek, akiknek sorsát minden erejével, köznapi cselekedetével jobbítani
igyekszik, akikért áldozatra is hajlandó. Ugyanakkor Madách hazája az irodalom, szellemi honfitársai pedig filozófusok, múzsák
és poéták, akikkel állandó disputában, küzdést és akár diszharmóniát is kívánva arra törekszik, hogy új erõt, új világot mutasson
az európai szellemi értékek jegyében.

Fõ mûve, Az ember tragédiája méltán vált nemcsak a magyar, hanem az európai irodalomtörténet kiemelkedõ darabjává, mely
nem veszített fényébõl a születése óta eltelt 158 esztendõ alatt sem. Ennek magyarázata a nyitottság, az egymás mellett álló ellen-
tétes világmagyarázatok mint lehetõségek, melyek állandó feszültségben állnak egymással, újabb és újabb kérdéseket vetnek fel,
így fokozott szellemi izgalmat és esztétikai hatást váltanak ki. A Tragédia állandó újraolvasásra és újragondolásra csábít tehát, mint
a korokon át fel-felragyogó remekmûvek. Olvasóként feladatunk, hogy idõrõl idõre fellapozzuk a drámai költeményt, hogy
ismételten nekifussunk a madáchi eszmék újraértelmezésének, hiszen a felvetett kérdések megválaszolása létünk, világunk
folytonos változásának tükrében rendkívüli kihívás és megtartó erõ is lehet.

Hölgyeim és uraim!
Nemcsak a tárgyi világ szemlélõi és megõrzõi vagyunk, hanem szellemi örökösök is, ami felelõsséggel és kötelezettséggel is

jár. Csak úgy vihetjük tovább és hagyományozhatjuk át a következõ generációkra Madách örökségét, ha eszmekörünk felül van a
köznapin. Tegyük hát dolgunkat ennek tudatában ki-ki a maga helyén, hétköznapokon és jeles napokon egyaránt!
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Püspöki szinódus a fiatalokért
Az októberi hónapban figyelmünket

a szépkorúak felé fordítjuk, mégis Szent
Péter székénél, a Vatikánban, a püs-
pökök testülete a fiatalokra próbál
figyelni, és keresik a válaszokat olyan
kérdésre, mint: Egyházunk miként
tudja segíteni a fiatalokat, hogy hitünk
útját járják, hogy megtalálják, melyik
az a hivatás, amelyben a leginkább
meg tudják tapasztalni, hogy Isten
számít rájuk, mint hajdan az apos-

tolokra és tanítványokra, hogy a társadalmaknak miként kell
reagálni arra a tényre, hogy a fiatalok összekuszálódott tár-
sadalomban élnek és növekednek. 

A szinódus fogalmát és feladatkörét egyébként az a VI. Pál
pápa dolgozta ki, akinek szentté avatása október 14-én történt
Rómában. A szinódus azt jelenti, hogy közös úton levés. Az
1965-ben alapított testület arra hivatott, hogy a világ minden
országából akár több püspök is érkezzen Rómába, ahol az
Egyházra aktuálisan váró feladatokat beszélik meg, határozzák
meg, hogy milyen irányba vezetik Isten népét, a katolikusokat,
és a társadalmak felé milyen üzenettel szólnak.

A szinódusi atyák nem csak egymással vannak közösség-
ben, hanem útjuk közös Istennel, de közös a világ népeivel.
Most pedig sajátosan a fiatalokkal. Ezúttal tehát 15. alkalom-
mal gyûlt össze a „szinódus“, hogy együtt figyeljék az idõk
jeleit. Amikor Ferenc pápa megnyitotta a tanácskozást, akkor
szorgalmazta, hogy reménnyel és méltósággal teli jövõt kell
biztosítani a fiatalok számára, ahhoz hogy a fiataloknak álmaik,
reményeik és távlataik legyenek. Valamit szeretnének adni a
fiataloknak, útmutatást, gyakorlati tanácsot, hogy megtalálják a
helyüket, hivatásukat az életben, és hogy ki tudjanak teljesedni.
Ahogy a szentatya fogalmazott, a fiatalkor ajándék, de egyben
feladat is, hogy a bennük lévõ talentumokat kamatoztassák.

A magyar fiatalokat Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregy-
házi Egyházmegye püspöke és Kocsis Fülöp, görögkatolikus
érsek képviselik. Palánki Ferenc felszólalásában egy aktuális
témát érintett, ami Magyarországon, Kelet-Európában óriási
probléma: sok tehetséges, akár diplomás fiatal elmegy külföld-
re egy jobb élet reményében. Ám gyakorta nem kapnak
képzettségüknek megfelelõ munkát, így elvész a talentumuk,
nem hoznak gyümölcsöt. Mindez nem jó a befogadó országnak,
nem jó a fiatalnak, mert nem tud kibontakozni, de nem jó az
Egyháznak sem - a fiatalok nagyon sokszor „otthon hagyják“ a
hitüket, és nem találják a közösséget az idegen országban a
helyi egyházzal. És természetesen mindez nem jó a fiatal szülõ-
hazájának sem, mert néhány év múlva hiányozni fog az illetõ
tehetsége, tudása onnan.

Hogy ezt megelõzzük a lelki vezetésben és a katekézis során
föl kell hívni a figyelmet az igazi értékekre - mutatott rá Palánki
Ferenc püspök. Nagy vonzereje van a luxusnak, de nem a luxus
teszi boldoggá az embert, hanem az, ha a talentumait mások
javára ki tudja bontakoztatni. A püspök kiemelte, hogy sokat
tehetnek a külföldön munkát vállalókért a külföldi nemzeti
missziók lelkipásztorai. 

Palánki püspök úr hangsúlyozta: „A fiataloknak ne csak
beszéljünk, hanem beszélgessünk is velük!“ Ez vezessen ben-
nünket is, hogy így tudjuk segíteni a fiatalokat hivatásuk meg-
találásában!

Balga Zoltán

I. helyezett:  Molnár Lóránt /Bély/
II. helyezett: Orosz Tóth István /Vágkirályfa/

III. helyezett: Slezák Erika /Nagyfödémes/
Arany minõsítés: 

Csemez Anikó /Nagyfödémes/
Molnár Lóránt /Bély/
Orosz Tóth István /Vágkirályfa/
Slezák Erika /Nagyfödémes/

Arany minõsítés 1 évre:
Deák Béla /Felsõszeli/
Filó Katalin /Felsõszeli/
Ladacsi Mónika /Nyárasd/
Nagy Noémi /Nemeshodos/
Simkó Mária /Felsõszeli/
Szõcs Márta /Felsõszeli/
Tusko Rózsa /Ipolyság/

Ezüst minõsítés:
Belá József /Ipolykeszi/
Cséfalvay Zsolt /Nagyfödémes/
Csókás Bertalan /Szete/
Jurász József /Bodrogszerdahely/
Kovács István /Párkány/
Kovács László /Ebed/
Kukolíkné Szendrei Rózsa /Rimaszombat/
Lachata Pál /Vága/
Molnár Margit /Bély/
Nagy Irma /Nemeshodos/
Smid Erzsébet /Bény/

Ezüst minõsítés 1 évre: Rezes Gyula /Szepsi/
Bronz minõsítés:

Nozdrovicky Ilona /Ipolyság/
Oláh Júlia /Vága/

A legjobb magyarországi  énekes
Putnoki A. Dávid /Budapest/ 

Arany minõsítés:
Bánki Erzsébet /Tamási/
Fodor János /Miskolc/
Gengeleczki Tibor /Pilis/
Putnoki A. Dávid /Budapest/ 

Arany minõsítés 1 évre: Égetõ Ilonka /Tázlár/
Ezüst minõsítés: 

Forgács Erzsébet /Karancslapujtõ/
Sipos Izolda /Nyíregyháza/
Suba Sári /Kiskõrös/
Sztruhala József /Jánoshida/
Tóth Mácsai Árpád /Jászladány/ 

Bronz minõsítés:
Nagy Mária  /Kecskemét/
Siposné Heigli Marianna /Tiszajenõ/
Szilágyi Boros József /Gyõr/

Ősz i rózsa eredmények
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Szeptember 23-án, vasárnap egy nívós, lélekemelõ
ünnepen vehettek részt az inámi lakosok. Immár harmadik
alkalommal emlékeztünk meg a felvidéki meghurcolt kato-
likus papok, hívek és Mons. Lénár Károly atyáról.

A helyszín újra az inámi Szent György római katolikus
templom volt, melynek kertje az ünnepség elõtt megújult. A
falusiak nagy számban részt vettek a szépítésén, hogy
méltóképpen emlékezhessünk. Ezúttal is köszönet minden
résztvevõnek.

Az események a templomban kezdõdtek, ahol a miskolci
ANIMA vonósnégyes komolyzenei koncertje fogadta a hívõket,
miközben Molnár Imre történész, szociológus, a Pozsonyi
Magyar Intézet igazgatója megnyitotta Méry Gábornak a temp-
lomban megtekinthetõ fotókiállítását. A képeken középkori
falfestmények láthatók, melyeket a Felvidéken leltek fel, fõleg
a Szepességben, Lõcsén. Bibliai jeleneteket, történelmi
eseményeket õriznek meg. Molnár Imre beszélt a történelem
jeles alakjairól, katonaszentekrõl, Szent László királyról, temp-
lomunk védõszentjérõl, Esterházy Jánosról, és persze Lénár
Károly atyáról is. A tárlat két hétig látható templomunkban.

A délután 15:00-kor kezdõdõ szentmisét Kozma Imre atya,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója celebrálta.
Prédikációjában megemlékezett Lénár Károly atyáról, falunk
szülöttjérõl, akit 1951-ben koholt vádak alapján 17 évi börtönre
ítélték és bebörtönözték. Élete és munkássága példaértékû min-
dannyiunk számára. Beszédével arra buzdította a híveket, hogy
mindig a hit útját válasszák. 

A szentmisén részt vettek rajta kívül a környék lelkiatyái,
valamint a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar csodálatos énekeit
hallhattuk. A rendezvény hangulatát tovább emelte szavalatával
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas érdemes mûvész is.

A szentmise után
a megemlékezés a
t e m p l o m k e r t b e n
folytatódott, ahol a tárogató mélabús hangja fogadta a jelen-
lévõket, amit Agócs Sándor szólaltatott meg. Parák József
püspöki helynök köszöntötte Kozma Imre atyát, Csáky Pált, az
MKP EP-képviselõjét, Bárdos Gyulát, a Csemadok országos
elnökét, Jámbor László megyei képviselõt. Régi Zsolt polgár-
mester beszédében elmondta, hogy ez a nap számunkra az
emlékezés, a tiszteletadás napja. Községünk önkormányzata
úgy gondolta, hogy erkölcsi kötelességünk évente emlékeztetni
ezekre a felvidéki bátrakra, nagybetûs Emberekre, akikre
büszkék lehetünk.

A polgármesteri beszéd után Csáky Pál EP-képviselõ is
elmondta ünnepi megemlékezõ beszédét, melyben hitünk meg-
tartásáról, a tisztességrõl, a meghurcoltatásról szólt. Megemlí-
tette azokat a településeket is, ahol Lénár Károly atya mun-
kásságát töltötte, és ugyanúgy, mint községünk, szeretettel
emlékeznek meg róla.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke beszédében
felidézte Lénár atya életét, annak egyes állomásait, mun-
kásságát. Valamint beszélt az atya és Esterházy János
találkozásáról is.

Az ünnepi beszédek elhangzása után vendégeink elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit Lénár Károly atya sírjánál.

Nagy nap volt ez községünk számára, leróhattuk
kegyeletünket falunk szülötte elõtt, akire büszkék lehettünk, és
büszkék vagyunk a mai napig is. Köszönet jár mindazoknak,
akik segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nap eseményei
fennakadás nélkül folyhassanak, és azoknak, akik bármilyen
módon támogatták kegyeleti megemlékezésünket.

Gyurkovics Szilvia

Harmadszor is megemlékeztek
az inámiak
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A.Sztregován,1864. március 14.

Tisztelt kedves Barátom!
Mi rég óhajtlak, s mindhiába. Részint

egészségem állapota, részint elfoglaltsá-
gom a nyár elõtt aligha megengedik tár-
saságod élvezhetni. Azonban nem heve-
rek; székfoglalóm kész, munkám halad, s
kisebb költeményeimet is csiszolom, ren-
dezem. Ide zárva a Koszorú számára
küldök három verset, ha ínyedre vannak;
csak meg volnék róla gyõzõdve, hogy a
Koszorú érdekét némileg elõsegíthetik,
többször is bekopogtatnék nálad; de te
amily mûvész, ép oly végtelen jó ember
is vagy, s jóságod egész addig visz, hogy
rossz baráttá válsz.

Tudod, hogy én hatalmas szárnyaid
védelme alá húzódtam, s ha magamat
költõnek szabad nekem is neveznem a
többivel, téged választottalak mint ilyen,
atyámnak. De az állás bajjal is jár, s
neked nem szabad jóságból hibám iránt
elnézõnek lenni, de korholni, útba igazí-
tani. Ha mit küldök s tudom, hogy ha
rossz nem csak hallgatva mellõzöd, vagy
elnézve kiadod, de rám ripakodsz, akkor
foglak egészen szeretni, s bátran lépek
eléd; addig félve, bizonytalanul. Ne saj-
náld tõlem e fáradtságot, nagy dolgok az
sok elfoglaltságaid közt, de te szívesség-
bõl nagyobbakat megtettél.

(…)
Ha már egyszer megtiszteltél barátsá-

goddal, mutasd azt végig. Vágj le, ölj
meg, ha kell mindig - de taníts; ez nekem
itt még szükségesebb, mint másnak, ki a
fõváros levegõjével szívhatja a közvéle-
ményt magába.

Most csak ezt akartam tõled kérni,
s remélem, megértesz s méltányolsz.
Remélem, legközelebb újra írhatok.
Addig legõszintébb tiszteletem nyil-
vánítása mellett vagyok

igaz hû barátod: Madách Imre

(részlet Madách Imre utolsó, Arany
Jánoshoz írt levelébõl)

M e g ú j u l t  a z  i p o l y k e s z i
ó v o d a

„A gyerekek olyanok, mint a  madarak,
szükségük van fészekre, 
hogy repülni tanuljanak.“

Október 14-én délután Ipolykeszin ünnepélyes keretek
között megtartottuk a felújított óvodánk átadását. Köz-
ségünkben köszönthettük Csáky Pál EU-s képviselõ urat,
továbbá Medvácz Lajost, Balassagyarmat város polgár-
mesterét, Lencsés Zsolt festõmûvész urat, Szeredy Krisztina

operett-énekesnõt, Alsóbodok polgármesterét, Jámbor László
megyei képviselõnket, Balík László doktor urat, valamint
szomszéd falvaink polgármestereit. Gyönyörû beszédekkel és
meghitt pillanatokkal adhattuk át azt az óvodát, amelyben sok-
sok magyar ajkú gyermek készülhet fel a nagybetûs életre.
Községünk plébánosa tartott szentmisét, és megszentelte
óvodánkat, valamint az est folyamán egy gyönyörû elõadással
zártuk az ünnepséget, mégpedig Csáky Pál Hit és illúzió címû
színpadi elõadásának bemutatójával. 

P.P

K ö z é l e t  -  K u l t ú r a

Alsósztregován a Madách-
emléknapon ismét bõvült, gazda-
godott az az ismeretanyag, amely
az egyszerûbb halandók és amatõr
irodalmárok számára közelebb
hozza a madáchi hagyatékot. Az
emléknap keretén belül bemu-
tatásra került a fentebb említett
kötet a szerzõ jelenlétében. Mint
minden alkalommal, a szerzõ
most is nagyon élvezetesen és
szellemesen beszélt a kötet meg-
írásának elõzményeirõl, a szem-
pontok kiválasztásáról, miközben újból átélhettük a Madách
korabeli idõket, eseményeket, Madách Imre lelkivilágát. 

Arany János és Madách Imre levelezése, valamint más
fontos személyekkel való levélváltások mind Madáchot és az
Ember tragédiáját érintik. Arany és Madách 16 levélváltása és
a további 13 levél, melyek közvetve vagy közvetlenül erre a
barátságra utalnak, egy izgalmas 21. századi olvasmány. A
szerzõ maga is beleavatkozott a történetbe egy sajátságos
szerkezetet kialakítva. Errõl így ír a könyv bevezetõjében: 

„A levelekkel idõrendben haladok. A levél közlése után
olvasat címszó alatt elmesélem az adott levélben leírtak
mögöttesét, ahogyan ma már a terjedelmes szakirodalomból
kideríthetõ. Majd én is jegyzeteket fûzök bizonyos szavakhoz,
fogalmakhoz, eseményekhez, ezek olykor meghaladják egy-
egy szó értelmezésének terjedelmét. (Az általános jegy-
zeteket a kritikai kiadások alapján állítottam össze,
kiegészítve azokat). Ezután következik az irodalomjegyzék,
amely a maga módján több mint egyszerû bibliográfiai leírás.
Végül helyenként el-elejtettem egy-egy idézetet,  mintegy
színesítésként, a történet gazdagításaként. S persze kerül a
kötetbe néhány fotó is.“

Ez a könyv olyan, mint egy életregény, lényegében az is,
csak az izgalmasabb részek vannak kiragadva, amelyek meg-
mutatják a világhírnév felé vezetõ út vívódásait.

Balogh Gábor

Praznovszky Mihály:

„Tisztelőd s barátod“
Arany János levelezése Madách Imrével

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó
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Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság
sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szellemi örökségének népszerûsítése. Az
anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedõen fontos a szomszédos országokban
kisebbségben élõ magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint a
Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erõsítése. A Rákóczi Szövetség
központi irodája és Kárpát-medence szerte mûködõ közel 490 helyi szervezete révén
gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. Szervezetei közül több mint
260 - Kárpát-medencei középiskolában mûködõ - ifjúsági szervezet. A Rákóczi
Szövetség taglétszáma 2017-ben meghaladta a 24 ezret.

A Szövetség rendezvényeirõl, programjairól havilapunkban ezentúl - a teljesség igénye nélkül - mi is beszámolunk.
Részletesebb információk a Szövetség honlapján találhatók: https://www.rakocziszovetseg.org/index.php

OKTÓBER 23-I
DIÁKUTAZTATÁSI

PÁLYÁZAT

Idén is utazási lehetõséget hirdet a
Kárpát-medence középiskolásainak az
október 23-i nemzeti ünnep alkalmából a
Rákóczi Szövetség. A program célja,
hogy a Kárpát-medence országaiban élõ
magyar középiskolások együtt emlékez-
zenek meg az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról, illetve minél több
személyes kapcsolat szövõdjön a magyar
diákok, tanárok és iskolák között. A
Rákóczi Szövetség által meghirdetett
pályázatra bármely Kárpát-medencei
középiskola jelentkezhet. Az egyik jelen-
tkezési feltétel, hogy az utazó közép-
iskolás csoport a Kárpát-medencében
legalább egy határt átlépjen, és egy másik
iskolával a nemzeti ünnephez kapcsolódó
közös programot szervezzen. A Rákóczi
Szövetség - az utazásban résztvevõ
diákok számától függõen - akár 200 ezer
forint utazási támogatásban is részesítheti
a sikeres pályázókat, illetve igény szerint
segít a fogadó iskola közvetítésében. 

TÚRACIPÕBEN AZ
ÖSSZETARTOZÁSÉRT

2018. szeptember 28-30-án közel 200
magyarországi és határon túli diák és
pedagógus kirándult együtt Kárpátalján
és Partiumban a Rákóczi Szövetség
szervezésében.

A programok célja a kárpátaljai és
partiumi városok, magyar vonatkozású
kulturális és történelmi emlékhelyek fel-
keresése és megismertetése volt. Ezzel

együtt kiemelt cél, hogy a Kárpát-meden-
cei ifjúsági szervezetek diákjai megis-
merjék egymást, és egy jó hangulatú
hétvégét töltsenek el közösen.

TALÁLKOZÓ ÉS
TOVÁBBKÉPZÉS A

LEGKISEBBEKÉRT ÉS
AZ IFJÚSÁGÉRT

A Rákóczi Szövetség 2018. október
5-7. között határon túli óvodapedagó-
gusok és tanítók részére szervez tovább-
képzéssel egybekötött találkozót. Tudva-
levõ, hogy a magyar iskolaválasztás
szempontjából meghatározóak az óvodai
évek, és rendkívül fontos, hogy a pedagó-
gusok milyen módszerekkel, eszközökkel
formálják a kicsik tudását, illetve meny-
nyire tudják a családokat is maguk mellé
állítani. A rendezvény célja a magyar
iskolaválasztás elõsegítése, a külhoni
magyar óvodák és iskolák, óvodapedagó-
gusok és tanítók munkájának segítése,
illetve a tartalmas és jó hangulatú együtt-
lét. A rendezvény helyszíne: Hotel Silver
és Hotel Hõforrás (Hajdúszoboszló). Az
óvodapedagógusok és tanítók találkozó-
jával egy idõben szintén Hajdúszobosz-
lón zajlik a Rákóczi Szövetség immáron
harmincharmadik alkalommal meghirde-
tett ifjúsági találkozóval egybekötött
vezetõképzõje, mely központi témája
idén az ifjúság és az érték gondolat köré
épül, számos érdekes és hasznos elõadás
kíséretében.

MAGYAR ÖRÖKSÉG
KASSÁN ÉS VIDÉKÉN

A Rákóczi Szövetség huszonnegyedik
alkalommal hirdeti meg középiskolai
ifjúsági szervezetei számára a Felvidéki
séta elnevezésû programját. A program

célja a felvidéki városok, várak magyar
vonatkozású kulturális és történelmi
emlékhelyeinek felkeresése és megis-
merése. A Rákóczi Szövetség fontosnak
tartja mindemellett, hogy a Kárpát-
medencében élõ magyar diákok megis-
merjék egymást, és egy jó hangulatú
hétvégét töltsenek el közösen. A meg-
hirdetett utazás során Kassát és vidékét
barangoljuk be. A kirándulás idõpontja:
2018. október 12-14. 

GLORIA VICTIS 1956

A Rákóczi Szövetség október 21-23.
között 26. alkalommal valósítja meg a
GloriaVictis - 1956 elnevezésû rendez-
vénysorozatát Kárpát-medencei ifjúsági
találkozóval összekötve.

A rendezvényen 2500 Kárpát-meden-
cei egyetemista és középiskolás vesz
részt azzal a céllal, hogy tisztelegjenek
1956 hõsei elõtt, és élményszerû ismerete-
ket szerezzenek az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról.

A háromnapos rendezvény központi
helyszíne a Mûegyetem, programja azon-
ban sok szálon fut. A Bem téri koszorú-
zási ünnepségen 17 óra 30 perctõl Gulyás
Gergely miniszterelnökséget vezetõ mi-
niszter és Bence Norbert kárpátaljai
egyetemista mond beszédet.

Az eseményen résztvevõ 2 500 fiatal
a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei
középiskolákban és egyetemeken mûkö-
dõ ifjúsági szervezeteinek képviseletében
érkezik a fõvárosba. Magyarországról
800 középiskolás, Felvidékrõl 700,
Erdélybõl 550, Délvidékrõl 250, Kárpát-
aljáról 300 középiskolás és egyetemista
vesz részt az ünnepségsorozaton.

szerk.

A Rákóczi Szövetség 
õszi programjaiból
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Lõre, lõre, cudar lõre, de savanyú lõre,
Vesztél volna, de vesztél volna a homokos földbe!
Húzzátok, cigányok, estétõl reggelig!
A sörtõl, a bortól, a széplánycsóktól a bánatom elmúlik.

Megcsalt engem a szeretõm, a fõbíró lánya,
Bánatomnak muzsikaszó, bor az orvossága.
Bort ide, csapláros, végig az asztalon,
Ha berúgok, a szemembe húzom csárdás kis kalapom.

F e l h í v á s  -  K u l t ú r a

Hallod-e nótás ,  füt työs szép madár,
Ennek a  huncutságnak vége már.
Szál l j  e l  a  bús szívemrõl  messze földre ,
Mindörökre te  hût len,  csapodár.

Huncut  a  májad,  zúzád,  csalfa  vagy,
Párom is  akkor  légy hát ,  majd,  ha fagy.
Ég veled,  édes  rózsám, Is ten áldjon,
Azt  kívánom, magadra ne maradj .

/ :Gombház,  gyer  ide pr ímás,
Veled a  szívem búját  ma még el temetem.
Tedd rá  a  húrra  a  vonót ,
Reggel ig  rakjad szépen helyére  az  eszem.: /

Megszólalt a bolond szívem, mert te rám nevettél,
Megszépült az egész világ, mert te megszerettél.
Olyan szépnek látlak téged, mint egy nyíló rózsát,
Ezért küldi szívem néked szívbõl ezt a nótát.

Ha te, kincsem, mindörökre hû maradnál hozzám,
Én az igaz boldogságot lábad elé hoznám.
/:Ez a széles, kerek világ meseerdõ lenne,
És a szívünk, mint két galamb, turbékolna benne.:/

Régi nóta, híres nóta

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

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési
Szövetség - Csemadok Országos Tanácsa, valamint a
Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága meghirdeti és
karöltve a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányával, a
Csemadok Érsekújvári Alapszervezetével, az érsekújvári
Regionális Népmûvelési Központtal, Érsekújvár Városa támo-
gatásával 2019. május 9-10-én Érsekújvárban megrendezi a
szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos
seregszemléjét, a XVII. Csengõ Énekszó fesztivált, amely
egyúttal minõsítõ verseny is.

Helyszín: Érsekújvár - Lovarda (Cisársko - krá¾ovská 
Jazdiareò, Kasárenská, 940 02 Nové Zámky)

Idõpont:
2019. május 9. (csütörtök) 

az I. és a III. kategória minõsítõ versenye
2019. május 10. (péntek) 

a II. és IV. kategória minõsítõ versenye 

Közös éneklés - eredményhirdetés:
* az I. kategóriában szereplõ kórusok számára a verseny után
* a II-III-IV. kategória szereplõi számára május 10-én az esti
Gálahangversenyen, amelyen minden kórus fellép. Az ott
elhangzó mûveket a szakmai zsûri választja ki.

Nevezési díj
Az egyre korlátozottabb állami támogatás miatt a szerve-

zõbizottság kórusonként 50.-€ nevezési díjat hagyott jóvá.

A verseny 
A benevezõ kórusok négy kategóriában versenyeznek:
* I. kategória - az alapiskolákban mûködõ alsó tagozatos

kórusok (1-4. évfolyam). A kórustagok életkorának alsó határa
nincs meghatározva. A kórus létszámának 10%-a egy évvel
átlépheti az I. kategória felsõ korhatárát.

* II. kategória - az alapiskolák felsõ tagozatos tanulóiból
álló kórusok (5-9. évfolyam), ill. a nyolcosztályos gimnázi-
umokban a megfelelõ évfolyamok kórusai. A kórustagok
életkorának alsó határa nincs meghatározva. A kórus létszámá-
nak 10%-a egy évvel átlépheti a II. kategória felsõ korhatárát.

* III. kategória - a középiskolák kórusai
* IV. kategória - a mûvészeti alapiskolák kórusai

A benevezés módja: 
A pontosan kitöltött Nevezési lapot kérjük 2018. december

21-ig Szalay Szilvia e-mail-címére sziszo@osbkn.sk vissza-
küldeni. A nevezési lap átvétele után a közös számok kot-
taanyagát minden kórusnak elküldjük.

Bõvebb tájékoztatás: 
Szalay Szilvia: sziszo@osbkn.sk
Kazán József: kazanjozsef48@gmail.com
Danczi József: cstvujvar@gmail.com

F e l h í v á s

XVII.  Csengõ Énekszó -
a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági

kórusok országos fesztiválja
Érsekújvár, 2019. május 9-10.
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Kerti  munkák  ősszel
Ebben a hónapban a kerti munkák, betakarítások ideje

már lejárt, ennek ellenére marad még tennivaló: ásás,
gyomok kikapálása, trágyázás stb.

Õsszel a talajt jól meg kell dolgozni. Vissza kell pótolni a
növények által kivont tápanyagokat, javítjuk a talaj
szerkezetét, és a gyomokat is kiirtjuk. A kerti dísznövények
és zöldségfélék a talaj felsõ 30-35 centiméterében, a
gyökérszintben egyenletesen elmunkált, jó levegõ- és
vízgazdálkodású, elegendõ tápanyaggal ellátott talajt kíván-
nak. A gyümölcsfák és a szõlõ gyökérzete mélyebbre nyúlik
a talajban, a tápanyagot felvevõ hajszálgyökerek viszont a
felsõ talajrétegben helyezkednek el, ezért ajánlatos a
sorközök lazítása is. Különösen csapadékos nyáron a még
máskor gyommentes kertekben is felütik fejüket a gyomok,
és szétszórják magvaikat. Szükséges tehát õsszel a gyomokat
kiszedni, összegyûjteni, elégetni, nehogy a talajba kerülõ
magok a következõ évben többletmunkát adjanak számunkra.
A növényi maradványok jelentõs része fertõzött valamilyen
gombás betegséggel, szedjük tehát össze az uborka, paradi-
csom, paprika, az egynyári virágok stb. szárát, és ezeket
égessük el. Nem felesleges a gyümölcsfák lehullott lombjá-
nak az elégetése sem. Az egészséges lombot azonban ne
égessük, hanem komposztáljuk.

A gyümölcsfák talajának munkája az õszi ásás. Ügyeljünk
arra, hogy az esetleg túl magasan elhelyezkedõ gyökérágakat
az ásással ne sértsük meg. A trágyát is õsszel juttassuk ki a
gyümölcsfák tövéhez.

Õsszel kell kiültetni a gyümölcsfákat is. A lombhullató
fáknál érdemes megvárni, míg a levelek lehullanak, és azután
elültetni. Gyümölcsfák esetében figyeljünk az ültetõtávolság-
ra, hisz 4-5 év múlva nagyra nõnek a fák. Általános tõtávol-
ság 6-8 méter, de ez a kifejlett fa méretétõl függõen változhat.
Faültetés: ássunk egy 2-3 ásónyomnyi mély gödröt, a szé-
lessége is nagyobb legyen, mint a fa gyökere. A gödröt tölt-
sük fel félig vízzel, és helyezzük bele a fát, majd óvatosan
helyezzük vissza a földet úgy, hogy iszapos földben legyen a
gyökérzet. Utána tapossuk meg a földet, hogy kicsit tömöröd-
jön. Ültetés után érdemes kikarózni a fát, mert iszapos föld-
ben könnyen kidõlhet nagyobb szél esetén. A fa koronáját
ilyenkor nem kell megmetszeni, majd csak tavasszal.

A rózsák ültetését október közepén, végén érdemes
elvégezni. Õsszel azért elõnyösebb rózsát ültetni, mert még
lesz ideje begyökeresedni. Tavasszal már erõteljesebben tud
növekedni, és több virág, intenzívebb virágzás várható. A
fiatal töveket be is kell takarni, hogy az esetleges kemény tél
ne tegyen kárt benne, ne fagyjon ki. Ültetés: ültetés elõtt for-
gassuk meg a földet, a gödör kiásása után iszapoljuk be a
növényt. A magas törzsû rózsákat kb. 80-100 cm tõtávolságra
ültessük. Bokorrózsánál elegendõ a 40-50 cm tõtávolság. Az
októberben kiültetett rózsákat már csak tavasszal metsszük
meg. Fagyok elõtt mindenképpen takarjuk be a tövét földdel
vagy faforgáccsal, ami megvédi a növényt.

Õsszel a gyepet is érdemes megtrágyázni szerves vagy
mûtrágyával. Egyenletesen szórjuk szét, majd alaposan
öntözzük meg, hogy a trágya beivódjon a földbe. Szeptem-
ber, október a legalkalmasabb idõ a fûmag vetésére.

-ber-

TÖRTÉNELMI SIKER 
A HARMADIK LIGÁBAN

Csapatunk a 2017/2018 évi bajnokságban a 4. liga 4.
helyén végzet megelõzve olyan városok csapatát, mint Fülek,
Garamszentkereszt, Selmecbánya. A 2018/2019-es  bajnoksá-
got Ipolybalog-Kiscsalomja csapata a 3. ligában folytatja.
Történelmi mérkõzésre került sor 2018. október 6-án,
melynek végeredménye:
ŠKM DUDINCE (Gyûgy) - IPOLYBALOG-KISCSALOMIJA 6-8.

A gyõztes csapat pontszerzõi: 
Simko-Kremnicky 1, Súth 2, Bevíz 2, Kremnicky 2,
Simko 1.

További mérkõzések:
STO Podkonice A (Padkóc) okt.13-án idegenben 10.00-

kor és STO MŠK BREZNO (Breznóbánya) szintén idegen-
ben okt.13-án délután 15.00-kor. 

HAJRÁ BALOG-CSALOMJA!

Ezúton is köszönjük Ipolybalog Község Önkormányzatá-
nak és Bálint Péter polgármesternek, valamint Kiscsalomja
polgármesterének és önkormányzatának egész évi támogatá-
sukat.

Súth Ákos
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Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh
Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/84 22 67. Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula, telefon: 0905/71 77 76.

Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. 
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A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének,
esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk. 

K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

2018.október 24-én ünnepli 
50. születésnapját 

K R A S N I C A M Á R I A
Ipolynyéken. 

Ebbõl az alkalomból kíván erõt,
egészséget, boldogságot családod

körében testvéred, 
Ákos és családja.

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

H i r d e t é s  -  P r o g r a m a j á n l ó

Logópályázat 
A nemrégiben megalakult

Szlovákiai Magyar Kézmûves
Szövetség 

logópályázatot hirdet,
amelyre jpg, pdf és vektor 

formátumban várják 
a logótervezeteket a 

kezmuvesek01@gmail.com címre.

A Szlovákiai Magyar Kézmûves
Szövetség célkitûzései között sze-
repel a hagyományos kézmûvesség
újjáélesztése és megtartása, mester-
ségek oktatása, a fiatalok és gyer-
mekek képzése, alkotómûhelyek
kialakítása. 
Az alkotóktól azt várják, hogy a
logó a Szövetség nevét és céljait
tükrözze. 
Beküldési határidõ 

2018. december 15. 
A kiírók még az idei évben 

eredményt hirdetnek. 

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK támogatta.


