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Emlékszem a régi karácsonyokra. A hó és a
végtelen csend takarta a kis falum házait.
Anyám a konyhában szorgoskodott,
apám borért indult a pincébe,
készültünk a karácsony estére.
A fazékban töltött káposzta rotyo-
gott, melynek illata betöltötte a
kis házat. Minden olyan egy-
értelmû, szép és nyugodt volt.
Varázslatos. Amikor reggel a
feldíszített karácsonyfára éb-
redtünk, a szívünk megtelt
szeretettel és boldogsággal. 

Néha azt hiszem, hogy csak
álmodtam az egészet. Az évek
múlásával, ahogyan minden las-
san kiürült a világból - az öröm, a
szeretet, a nyugalom és a béke - egyre
nehezebben tudjuk megélni azt a csodát,
melyet gyermekkorunkban megtapasztal-
tunk. A mai karácsonyok már nem szólnak sokak-
nak semmirõl, csak a vásárlásról. Nemrégiben olvastam a
legújabb módit, hogy  gazdagéknál ádvent elsõ vasárnapjától,
amikor is már feldíszítve éktelenkedik a giccs karácsonyfa a
szoba közepén, ajándékot adnak a gyereknek, hogy ne hisz-
tizzen a karácsony közeledtével. S ahogyan közeledik a kará-
csony, és egyre nõ az ajándékok száma, az igazi szenteste
eljövetelén már kiüresedik az ember lelke. Igazából nem is
tudják sokan a mai fiatalok közül, hogy mit is jelent ez az
ünnep. Nem Jézus születése, nem a meghitt csoda jelenti az
ünnepet, hanem a hivalkodás, a díszek, a fények. A falvaink már
versenyeznek, vajon melyik falu van legszebben, legjobban
feldíszítve, kivilágítva, mert ez a fejlõdés mércéje. Miközben a
kis Jézus egy istállóban, az állatok melegében, zizegõ szalmán,
szegényen, de annál nagyobb szeretetben jött közénk, hogy a
Megváltónk legyen, addig mi ezt a szerénységet, a lélek igazi
ünnepét már nem tudjuk visszaadni az ünnepek zajában és
hivalkodásában. Európában betonkordonok között, különleges
biztonsági intézkedések közepette tartják a hagyományos kará-
csonyi vásárokat. Embereket gyilkolnak, nõket erõszakolnak a
kultúránktól idegen emberek, akiket nekünk állítólag a szeretet
és az emberiesség nevében be kellene fogadnunk, hogy
feldúlják az életünket, tönkretegyék az ünnepeinket, feléljék
jövõnket. A muzulmánok, akik betelepedtek Európába, hogy a

gáláns nyugat-európai szociális rendszerünket
kihasználják, élõsködjenek rajta, ma azt

mondják, hogy számukra a karácsony
provokáció, mert az Isten (Allah) fölött

nincs semmilyen törvény. Õ maga
törvény, tehát rájuk a világi törvé-
nyek nem vonatkoznak. Ennyit a
liberálisok beilleszkedési elméle-
teirõl. Közben az marokkói
Marrákesben az ENSZ tagálla-
mainak többsége elfogadta azt a
migrációs paktumot, mely lehe-
tõvé teszi a világon élõ bármely

embernek, aki szeretne beteleped-
ni Európába, hogy ezt megtehesse,

nekünk pedig tapsolni kell hozzá és
el kell fogadnunk. Aki ez ellen fel-

szólal, az bûncselekményt követ el. Hát
itt tartunk ma. Elárultak minket harminc

ezüstért. Valakik eltervezték a világ népeinek,
nemzeteinek összekeverését valószínûleg azzal a

céllal, hogy a majdan létrejövõ világkormány majd olyan rab-
szolgatartó társadalmak fölött uralkodhasson, ahol az embe-
reknek nincs identitásuk, nyelvük, gyökereik, vallásuk és
véleményük. Dolgozzanak a bankároknak, a milliárdos üzlet-
embereknek és a mammonnak. Ide jutottunk. Amikor a kará-
csonyfa mellett gyertyát gyújtunk szenteste, gondoljunk arra,
hogy ezt is el akarják, el fogják venni tõlünk, ha hagyjuk. Ha
hitünkben gyengék leszünk, jönnek azok, akik erõsebb hittel
rendelkeznek. Ha nyelvünket, kultúránkat,  szokásainkat megta-
gadjuk, jönnek azok, akik a saját kultúrájukat, nyelvüket, szoká-
saikat ránk erõltetik. Ma sokkal jobban hinnünk kell abban,
hogy a kis Jézus, aki közénk jött, megváltja a világot, és a
szeretet végül is gyõzedelmeskedik a gonosz fölött. A kará-
csonyi fényekben és csendben várjuk a megváltó születését,
lélekben tisztán. Ha odafigyelünk, meghalljuk az angyal szár-
nyának suhogását, amint átrepül  fölöttünk ezen az estén, a leg-
szentebb estén. Ne azt nézzük, hogy mi van a karácsonyfa alatt,
hanem azokat, akik körülállják velünk a karácsonyfát. Mert
igazából ez a fontos. A világ összes ajándékát odaadnánk a
közülünk régen eltávozó édesanya egyetlen ölelésért, de már
nem tehetjük. Vigyázzunk hát egymásra, örüljünk egymásnak.
A kisded megszületik, de csak ha mindnyájan, együtt, tisztán,
szívbõl akarjuk. Áldott karácsonyt mindenkinek!
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Köszönet  a  támogatásért
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. pályázati kiírásainak
jóvoltából az idén is többféle pályázati támogatáshoz jutottunk,
melyek segítségével több rendezvényünket meg tudtuk valósí-
tani. Ezekrõl a rendezvényekrõl az év folyamán a Kürtös havi-
lap oldalain már beszámoltunk. A kulturális támogatásokon
kívül beruházási támogatást kaptunk, mely hozzájárult a
Csemadok TV székháza további felújításához, ezáltal rendel-
tetésszerû mûködésének kiszélesítéséhez. Az idén a tavaly
megépített pihenõ-parkolóhely fölé egy tetõszerkezet lett
megépítve, amely a késõbbiek során - még tovább fejlesztve -
többféle célt szolgálhat (parkolás-rendezvények).

Köszönjük a BGA Zrt.-nek az idei támogatásokat.

Újabb előrelépések az Ipoly-hidak megépülésének terén
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020

Együttmûködési Program prioritása közé tartozik a fenntartható
és minõségi foglalkoztatás elõmozdítása és a munkavállalói
mobilitás támogatása. Ahogy már tájékoztattuk a Kürtös újság
olvasóit, a program keretén belül térségünkbõl két ún. TAPE -
foglalkoztatási célú határon átnyúló térségi akcióterv elsõ kör-
ben elfogadásra került. A TAPE-k kulcsprojektjei közé tartozik
a két új Ipoly-híd megépítése is, amelyek majd biztosítják a
térség jobb megközelíthetõségét, átjárhatóságát és egyben
elõsegítik a határon átnyúló mobilitást. A hídépítés mellett az
akciótervek tartalmaznak olyan beruházásokat is, amelyek
közvetlen eredménye új munkahelyek létrehozása vagy
munkanélküli személyek munkába állása, illetve olyan
kiegészítõ pályázatokat, amelyek közvetetten segítik a
foglalkoztatás növelését a térségben. 

A siker érdekében szeptember elejétõl folyamatosan dol-
goztunk a TAPE-k egyes projektjeinek részletes kidolgozásán
és a második körbe való benyújtásán. Mindkét esetben a
pályázatok idõben leadásra kerültek. Az elõkészítés során több
szakmai értekezletet tartottunk, illetve rész vettünk a projekt-
partnerek által szervezett tanácskozásokon. Munkánkat nagy-
ban segítette a program közös titkársága (Széchenyi Program-
iroda Nonprofit Kft., Budapest) - Holop Szilveszter vezetõ
helyettes és munkatársai, akik nagyon magas színvonalon biz-
tosították a szakmai segítséget a projektek elkészítéséhez.
Ugyanúgy köszönettel tartozunk a budapesti székhelyû Határon
Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálatát
(CESCI) csapatának is, akik „bábáskodtak“ az egyes TAPE pro-
jektek elkészítésénél. A hidak megépítését Magyarországon a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., nálunk pedig az  érintett
településék - Ipolyvarbó és Ipolyhídvég biztosítják majd
Besztercebánya megye (BBSK) hathatós támogatásával.
A megyei hivatal és a regionális útkarbantartó vállalat szak-
emberei a kezdetektõl fogva biztosítják a szakmai hátteret, és
felügyelik a híd- és útépítésre vonatkozó elõírások és szabályok
betartását. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a BBSK és
BBRSC vezetésének és szakembereinek és nem utolsó sorban
Csúsz Péter megyei megbízottnak, aki a kezdetektõl fogva
(megyei képviselõként) hathatósan segítette az Ipoly-hidak
megépítésének ügyét. 

Mindkét híd és az azokhoz vezetõ utak esetében elkezdõdött
az építéshez szükséges engedélyeztetési folyamat. Mivel bo-
nyolult, határon átnyúló beruházásokról van szó, az  építési
engedélyek kiadása jövõ év tavaszán várhatók. Ezt követõen
kerülhet sor a támogatási szerzõdés megkötésére, amit a
közbeszerzési eljárás követ majd. Ebbõl is látható, hogy a jelen-
legi idõszak nem a nagy lépések, a látványos elõrejutás idõsza-
ka, hanem a szorgos és kitartó szakmai munkáé. Mindemellett
mégis szolgálhatunk újabb pozitív elõrelépéssel is: 2018.
december 11-én került sor az Ipolyvarbó-Õrhalom híd
megépítésének feltételeit meghatározó kétoldalú kormányközi
megállapodás aláírására Érsek Árpád, Szlovákia közlekedési és
építésügyi minisztere és az Innovációs és Technológiai
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára,
Mosóczi László között. Nagyra értékeljük a szerzõdés meg-
kötését és az azt megelõzõ elõkészítõ munkát, ami nélkül
nem kerülhetne sor határon átnyúló híd megépítésére. Az
Ipolyhídvég-Drégelypalánk hídra vonatkozó kormányközi
megállapodás megkötésére elõreláthatólag jövõ tavasszal kerül-
het sor, és így a két híd építési munkálatai várhatóan egy idõben
indulhatnak majd. 

A KÜRTÖS ÚJSÁG OLVASÓINAK BÉKÉS, 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKERES ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

Lõrincz Mária
Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
december 15-én adták át a Magyar Örökség-díjakat,
többek között a felvidéki Takács Andrásnak. 

A Csemadok - megalakulása
óta - mind a mai napig meghatá-
rozója a kitüntetett életpályá-
jának. Néptáncgyûjtõ munkája
mellett a Szlovák Állami Nép-
mûvészeti Együttes táncosa, a
Csemadok KB szakelõadója,
egyidejûleg részt vesz a Cseh-
szlovákiai Magyar Népmûvészeti
Együttes (Népes) megalapításában, a tánckar mûvészeti
vezetõje és koreográfusa; a Szlovákiai Népmûvészeti
Alkotások Központi Háza magyar néptánc-szakelõadója, ill.
az Ifjú Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes tánckarának
mûvészeti vezetõje és koreográfusa. Az öntevékeny
szlovákiai magyar táncmozgalom egyik megalapozója. 

A CSNTV és a Kürtös szerkesztõsége gratulál a kitün-
tetéshez és a gazdag életpályához. További munkájához
erõt, egészséget kívánunk!

(-)

A képen a nemrégiben Ipolyvarbón tartott szakmai egyeztetés résztvevõi láthatók.
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December 10-én, hétfõn a Kárpát-
medencei Óvodafejlesztési Program II.
ütemének keretén belül került sor az
ipolynyéki, az ipolynagyfalui és a
kelenyei óvodák felújított épületeinek
átadására.

Örömteli nap volt december 10-e a
fenti három település számára, hiszen
ünnepélyes átadással záródott a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. által biztosított
támogatásokból megvalósult jelentõs
mértékû óvodafejlesztés. A három ese-
mény kiemelt vendége volt Kiss Beáta, az
MKP oktatási és kulturális alelnöke, a
lévai Czeglédi Péter Református Gim-
názium igazgatónõje, valamint Horváth
Éva, a Bethlen Gábor Alapkezelõ komá-
romi irodájának pályázati referense. 

Verõfényes délelõtt gyülekezett az
ipolynyéki óvoda udvarán az átadóra
érkezett csoport, soraiban a kiemelt
vendégekkel, a település régi és új pol-
gármesterével, a helyi óvoda, iskola, plé-
bánia, valamint a környékbeli települések
vezetõivel. Hrubík Béla leköszönõ pol-
gármester üdvözölte a jelenlévõket, és
elmondta, hogy polgármesteri minõségé-
ben ez az utolsó, de annál örömtelibb és
jövõbe mutató nyilvános teendõje, örül,
hogy sikerült - szó szerint is - tetõ alá
hozni az óvoda felújítását. Megköszönte
a magyar kormány támogatását, melynek
segítségével több körben, kívül-belül, az
udvaron lévõ játszótérrel együtt megújul-
hatott Ipolynyék óvodája. Egyetértett a
magyarországi döntéshozókkal abban,
hogy a jó színvonalú magyar nyelvû óvo-
dai oktatás a fundamentuma a magyar
megmaradásnak a Kárpát-medence bár-
melyik szegletében. Kiss Beáta örömét
fejezte ki azért, hogy a Nagykürtösi járás-
ban is több település sikeresen pályázott a

saját óvodájának felújítására. Sok magyar
gyermeket és eredményes nevelõ munkát
kívánt, valamint megköszönte az eddigi
polgármester munkáját, utódjának pedig
kitartást és sok sikert kívánt a település
vezetéséhez. Horváth Éva elmondta,
hogy összességében a Felvidéken közel
140 sikeres óvodafejlesztési pályázat
volt, amibõl nagyjából a felét már át is
adták. A pályázatok elég szoros meg-
valósítási határidõt biztosítottak a nyertes
önkormányzatok számára, így minden
települést köszönet illet a hatékony
együttmûködésért, valamint a gyorsan és
jó minõségben elvégzett munkákért. Sok
boldog kisgyereket kívánt az óvodának és
a településnek egyaránt, hiszen õk a jövõ
záloga. Baksa Krisztián, új ipolynyéki

polgármester is szólt az egybegyûltekhez,
megköszönte elõdje munkáját, és egyút-
tal biztosított mindenkit, hogy minden
lehetõséget meg fog ragadni az óvoda
további fejlesztésére. A beszédeket
követõen Parák József helyi plébános,
püspöki helynök szentelte fel a megújult
óvodát. Az ovisok bent a szép, új nagy-
teremben egy kis - kifejezetten az ovi
megújulásáról szóló - mûsorral, valamint
apró ajándékokkal kedveskedtek a ven-
dégeknek.

Ipolynagyfalun a polgármester,
Kerata László köszöntötte a vendégeket,
elmondta, hogy az önkormányzat mindig
is ragaszkodott az óvoda fenntartásához,
volt olyan év, amikor több volt a dolgo-
zók száma, mint a gyerekeké, ennek
ellenére az ovi folyamatosan mûködött.
Az épület felújítására és a felszereltség
számottevõ javítására ilyen körülmények
között nem nagyon volt lehetõség, ezért
nagy öröm, hogy a magyar állam támo-
gatásából elkészülhetett a belsõ felújítás,

külön hálóterem, konyha és étkezõ is
kialakításra került, valamint megújultak a
mosdók is. Hozzátette, szlovák állami

forrásból jelenleg is zajlik az épület külsõ
rekonstrukciója, szigetelése, ennek vé-
geztével kívül-belül megújult, jól fel-
szerelt intézmény áll majd a helyi kis-
gyermekek és szüleik rendelkezésére.
Végezetül megköszönte a jelen lévõ
építésvezetõnek az elvégzett kiváló mun-
kát. Kiss Beáta örömét fejezte ki, hogy a
magyar kormány az MKP-t stratégiai
partnerének választotta a felvidéki
óvodafejlesztési programhoz, így része-
sei lehetnek ennek a nagy megújulásnak.

Fontosnak nevezte, hogy a gyermekek a
születéstõl az egyetemig anyanyelvi
közegben lehessenek, köztük jól felsze-
relt magyar nyelvû óvodákban. Külön
gratulált ahhoz, hogy Ipolynagyfalu azon
kevés magyar település egyike, amelyik a
szlovák kormányzat által kiírt óvodafej-
lesztési pályázaton is sikeresen szerepelt.
Horváth Éva elmondta, hogy mindig
örömmel vesz részt óvodaátadókon,
hiszen így láthatja, hogy a számára
sokáig csak papírok sokaságában meg-
testesülõ pályázatok milyen szép felújítá-
sokat és mennyi örömet eredményeznek
az adott közösségnek. Gyurász Pál helyi
lelkiatya Jézus, a legfõbb tanító oltalmá-
ba ajánlotta és felszentelte az intézményt,
valamint egy keresztet is adományozott
az óvodának. A meglepõ módon csupa
fiúkból álló ovis csoport itt is kis mûsor-
ral készült a vendégek részére. Az átadási
ceremónia után a három település
közösen rendezett ebéddel kedveskedett a
vendégeknek az ipolynagyfalui község-
házán.

Felújított óvodák átadása a Nagykürtösi járásban

(Folytatás az 5. oldalon)
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A Magyar Kultúra Hete az Ipolyi Arnold Alapiskolában

Az ipolybalogi iskola hagyományos rendezvénysorozata a
„hivatalos“ program szerint csupán december 4-én, kedden
kezdõdött, ám a hétfõi napon, advent elsõ vasárnapját követõen,
gyertyagyújtással kezdtük a hetet és a karácsonyra való
készülõdést. Az adventi koszorún égõ elsõ gyertya, a lelkiatya
gondolatai és a közös ima a lelki ráhangolódást segítették elõ,
míg a fokozatosan karácsonyi díszbe öltözõ iskola külsõ-
ségeiben utalt a közeledõ ünnepre. 

December elején, a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat
keretében különbözõ programok várták iskolánk tanulóit.
Ezeket azért is szervezzük meg rendszeresen, hogy iskolánk
névadója, Ipolyi Arnold tudós püspök, mûkincsgyûjtõ,
mûvészettörténész szellemisége és munkássága elõtt
tisztelegjünk, valamint az általa feltárt és fontosnak tartott
értékeket közvetítsük a fiatal generációnak. A programsorozat

elsõ napján, az idei Mátyás-évhez kapcsolódva, elsõként a
Kuttyomfitty Társulat elõadása szórakoztatta a lelkes közön-
séget. Õk három, Mátyás királyról szóló mese feldolgozását
hozták el közénk, amelyek elõadásába a tanulókat is bevonták,
ezzel okozva nagy örömet szereplõkké avanzsált diákjainknak.

Másnap az alsó tagozatosok részére mesedélután volt a nap-
köziben, ahol Lõrincz Aranka néni saját mesekönyvébõl olva-
sott fel, játszott el megzenésített verseket harmonikáján, énekel-
tette meg a kisdiákokat, beszélgetett velük hagyományokról és
szokásokról, majd az említett mesekönyv illusztrációinak
színezésével fejezõdött be a találkozó. Természetesen Mikulás-
napon - a szülõi szövetség ajándékaival - ellátogatott az iskolá-

ba a Mikulás is, hogy minden egyes diákot megajándékozzon.
Pénteken pedig az idõsebb tanulók vettek részt egy beszél-
getésen Csáky Károly helytörténész néprajzkutatóval. Az isko-
la volt pedagógusa névadónk, Ipolyi Arnold életének és mun-

kásságának kutatója és alapos ismerõje, aki kimerítõ elõadást
tartott a tudós püspökrõl az elmúlt években, ill. idegenvezetõ-
ként kísérte diákjainkat egy tanulmányi útra, amikor névadónk
nyomában jártunk. Most ugyan nem ez volt fõ témája, de ter-
mészetesen most is szóltunk és megemlékeztünk az iskola
névadójáról, Ipolyi Arnoldról. Az idei elõadás, illetve beszél-
getés két történelmi évforduló köré szövõdött. Csáky Károly az
1918-as és 1938-as eseményekrõl tartott vetítéssel egybekötött
elõadást fõként arra összpontosítva, hogy mindez mit jelentett a
régió lakói számára, hogyan változtatta meg mindennapi
életüket. 

A programok tehát nemcsak a szórakozást, de az
emlékezést, a tanulást, mûvelõdést is szolgálták, melyekbõl
merítve alaposabb ismereteket, árnyaltabb képet szerezhettünk
például a régió történelmérõl, a régi világról, elõdeink életérõl.
S reményeink szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok
tudatosítsák, honnan származnak, hová tartoznak, s szilárd
alapokkal, biztosabban, erõs kötõdéssel lépjenek ki az életbe. 

-ná-
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Minden tanév novemberében iskolánk diáknapot rendez. Ez
az a nap, mely során a végzõs tanulóink veszik át a hatalmat a
pedagógusok felett, mondhatni a tanulóifjúság kezébe kerül egy
napra az intézmény vezetése, õk szabják meg a nap programjait.

Ez, a diákok számára oly közkedvelt rendezvény nem maradt el
az idei tanévben sem. 2018. november 16-án a mesék világába
csöppenhettünk a 9. osztályos tanulók programjainak köszön-
hetõen. Valamennyi pedagógus a népmesék, Grimm-mesék
ismert szereplõinek bõrébe bújhatott, és természetesen nem
úszták meg a rájuk szabott feladatok teljesítését sem. 

Széles volt a paletta a nap további programjait illetõen is,
hiszen a diákok kedvükre fõzhettek a 7. osztályosok által
szervezett fõzõverseny során. Az alsó tagozatos tanulók játékos
feladatokban mutathatták meg ügyességüket, a felsõ tago-
zatosok számára rendezett „Nemek harca“ elnevezésû verseny
során pedig kiderült, melyik nem képviselõi a rátermettebbek.
A nap programjai közül nem hiányozhatott a mozgás sem.
Ügyességi feladatok egész tárháza állt a diákok rendelkezésére.
De lehetõség nyílt arra is, hogy a tanulók megcsillogtassák
énektudásukat, összemérjék szellemi képességeiket. A nap
kiemelt programjai közé tartozott a táncház Farkas Márton,

Petõfi-ösztöndíjas jóvoltából, aki alaposan megtáncoltatott ki-
csit és nagyot egyaránt. 

Nem feledkeztünk meg a kisebb gyermekekrõl sem,
vendégül láttuk ugyanis a környék óvodásait is, akik kézmûves-
foglakozásokon vehettek részt, az elsõs tanulókkal karöltve
bekapcsolódhattak a körjátékokba, mozgásos és ügyességi

feladatokat teljesíthettek, betekinthettek a tantermekbe,
kipróbálhatták, milyen is egy kisdiák élete az iskolában.

A délelõtti események záróakkordjaként az eredményhirde-
tés következett. A szervezõ osztályok mindent megtettek annak
érdekében, hogy a nyertesek olyan jutalmakat kapjanak, ame-
lyekben valóban örömük telik, és ezúton is köszönet illeti õket,
hogy lehetõvé tették azt, hogy valamennyi osztály együtt,
jókedvû szórakozások közepette élvezhette ezt a napot.

Jó volt látni, kedves diákok, ahogyan igyekeztetek a felada-
tok megoldásában jól teljesíteni, hogy mindenki szívvel-
lélekkel sajátjának érezte a nap eseményeit. Jó volt látni azt is,
ahogy a pedagógusgárda szórakoztatta, megnevettette a
diákközönséget, és tette mindezt úgy, hogy közben maga is jól
szórakozott.

Azt hiszem, bátran kimondhatom, hogy a diáknap lebonyo-
lítása méltó volt iskolánkhoz, hiszen egyaránt volt kreatív,
szórakoztató és összetartó erejû. 

Cs. B. 

Diáknap a Balassi Bálint Alapiskolában Ipolynyéken
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Délután Kelenye következett, itt Csáky Ilona
polgármester asszony köszöntötte a jelenlévõket.

Elmondta, hogy az a település, amely a gyermekeknek
épít, hisz a jövõben, így Kelenye is hisz a jövõben. A
pályázaton elnyert 7,5 milliós forintos támogatásból
egy önerõbõl foglalkoztatott ezermester munkája
révén rengeteg dologra futotta a kelenyei óvodában,
megújult az épület lapos tetõs szerkezete, elkészült a
belsõ festés, kicserélték a padlót és a nyílászárókat. Új
mosdóhelyiséggel bõvült az épület, megújult a konyha
is, az udvar egy részére pedig új burkolat és játszótéri
elemek kerültek. Kicserélték az asztalokat, székeket,
kiságyakat, világítótesteket, redõnyöket. Megköszönte
a magyar kormány támogatását és az építõk munkáját.
Igyekeznek azzal meghálálni a pályázati támogatást,
hogy minél több magyar gyermekkel töltik meg a most
már európai színvonalú intézmény falait, és a gyere-

keket innen magyar tanítási nyelvû iskolába indítják.
Kiss Beáta elismerõen nyilatkozott Kelenyérõl, lélek-
ben nagynak nevezte ezt, a lakosság száma szerint kis
települést, hogy ilyen sok mindent sikerült kihozniuk
ebbõl a pályázatból. Azt kívánta, hogy még sok alkal-
ma adódjon a településnek megünnepelni az össze-
tartással elért eredményeket. Horváth Éva is meg-
köszönte az önkormányzat elszántságát és munkáját,
és sok boldog gyermeket kívánt az óvoda falai közé.
György Ferenc lelkiatya örömét fejezte ki, hogy a
falon lévõ feszület révén Jézus õrködik ezen a kö-
zösségen. Áldást kért a gyermekekre, nevelõkre, és
minden helyiséget felszentelt. Az ovisok Kelenyén is
mûsorral köszönték meg, hogy új és szép óvodába
járhatnak. A kelenyei ünnepélyt a vendégek részére
egy kis koccintás zárta a kultúrházban. A magam
részérõl is gyarapodó óvodai létszámot és kitartó
nevelõi munkát kívánok a fenti óvodáknak, illetve a
járás valamennyi magyar nyelvû oktatási intéz-
ményének!

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas

Felújított óvodák átadása a
Nagykürtösi járásban

Az ajándékosztó
jóságos Mikulás az
idén is meglátogatta
a csábi gyerekeket.
December 5-én az
alapiskolában járt.
Elsõként az óvodá-
sokat lepte meg cso-
magjaival, majd az
iskolások örömére
osztályról osztályra
járva megajándékozta õket is. Nem csupán az ajándékozásról szólt ez
a nap nálunk. Lelki örömökben, kulturális élményekben is gazdagod-
hattak a gyerekek, hisz színvonalas színházi elõadásával ellátogatott
hozzánk a Clipperton társulat. Aladin mesés világába csöppenhettünk
a nap elsõ felében. Ezt követte az elsõsök avatása, akik ünnepélyes
keretek között fogadalmat tettek, hogy méltó, igyekvõ diákjai lesznek

iskolánknak. Játékos
ügyességi próbát is
tettek, bebizonyítva
ezzel talpraesettségü-
ket és rátermettségü-
ket. Mindezek után
tért be hozzájuk is a
Mikulás. A gyerekek
kedveskedtek az el-
fáradt  vándornak,
voltak, akik rövidke

dallal, mások verssel köszöntötték õt. Ez a szerdai nap élményekben
bõvelkedett. 

December 9-én, advent második vasárnapján „Fergeteges
Mikulásváró ünnepség“-re került sor falunkban. A rossz idõ ellenére
is megtelt iskolánk étterme kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Neves
magyarországi színé-
szek ismert kará-
csonyi dalokkal szó-
rakoztatták a gyere-
keket, ráhangolva
õket a nagyszakállú,
kedves Mikulás érke-
zésére. A Hókirály-
nõvel, a Hókirállyal
és Mióval, a manóval
együtt táncoltak, éne-
keltek a gyerekek. A
közel két órás szórakoztató elõadás végére megérkezett a nagysza-
kállú Télapó, aki minden jelenlévõ gyermeket kedves szavakkal

köszöntött, majd meg-
ajándékozott. A ren-
dezvény házigazdái
finom süteménnyel,
kávéval, punccsal és
forralt borral kedves-
kedtek a jelenlévõk-
nek. 

A fergeteges zenés
Mikulásváró ünnep-
ség és az azt megelõzõ
kézmûves-foglalkozás
nagy sikernek örven-

dett. A karácsonyi dalok által ráhangolódhattunk a szeretet ünnepére
is.

Zatyko Szilvia

Ho-ho-ho-hó! Csábon is járt a Mikulás...

(Folytatás a 3. oldalról)
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A naptári év végéhez közeledve
mindannyiunkat megérint a karácsony
varázsa. Ez, a titkokkal övezett megható
ünnep, amely nemcsak a kereszténység,
hanem a család, a békesség, az életbe
vetett hit ünnepe is, mely évrõl évre
mindannyiunkat elvarázsol. 

Ráhangolódva az ünnepekre,  2018.
december 8-án, az inámi önkormányzat
a Csemadok Inámi Alapszervezetével
karöltve  rendezte meg községünkben a
hagyományos, családias Télapó és kará-
csonyváró ünnepségét.

A késõ délutáni mûsort karácsonyi
vásár nyitotta meg a helyi óvoda javára.
Saját készítésû ajándékok találtak vásár-
lókra, nagy keletje volt az inámi nyugdí-
jasklub mézeskalácsának, melyet ügyes
kezû asszonyaink jóval a nagy nap elõtt
sütöttek, hogy mire a vevõhöz kerülnek,
finom, puha, illatosak legyenek az apró
sütemények.

Amatõr színjátszóink hetek óta nagy-
nagy izgalommal készültek erre a napra.
Méltóképpen, színes ünnepi mûsorral
köszöntötték a közönséget, vidám jelene-
tekkel, énekszóval, muzsikával.

A jelenlevõket Régi Zsolt polgár-
mester köszöntötte. Beszédében kiemel-
te, hogy a „karácsony nemcsak egy
ünnep, hanem egy érzés is, mely egy-
máshoz vezet bennünket“. Az egyedüli
dolog, amiért érdemes ezen a földön élni,
hogy az ember tudjon szeretetet adni és
elfogadni. Csak ez tehet mindannyiunkat
boldoggá. Mert a szeretet az egyetlen
pozitív energiaforrás ezen a világon,
mely jóvá tudja változtatni a rosszat,
igazsággá az igazságtalanságot, békes-
séggé a háborúságot és szabadsággá a
rabságot. S a karácsony célja az, hogy
erre emlékeztessen - hangzott el ünnepi
köszöntõjében.

A színvonalas elõadások nagy sikert
arattak, mosolyt varázsoltak az arcokra,
amellyel sikerült a karácsony üzenetét
tolmácsolniuk, hogy tiszta szívvel, õszin-
tén, szeretettel örüljünk.

Az idei karácsonyi mûsorban négy
ajándékot nyújtottak át az óvodások, a
kisiskolások és a felsõ tagozatos iskolá-
sok, valamint a Csemadok  amatõr szín-
játszó csoportjának tagjai és a Csemadok
UNICUM kórusa a lelkes közönségnek.
Az egyik dobozban az óvodások mûsora
volt, mely  sok éneket, verset tartalma-
zott, de az idén sem hiányzott a betlehe-

mi kis Jézus születésének színpadi vál-
tozata, majd a kisiskolások és a felsõ
tagozatos diákok verses mûsora követ-
kezett.

Az utolsó két doboz volt a leg-
nagyobb, hiszen az egyiket az amatõr
színjátszóink készítették szeretettel,
vidám jelenetekkel, paródiákkal, de nem
hiányoztak a karácsonyi versek Gyurász
Irénke, Jánoska Mátyás és Nagy Evelyn
tolmácsolásában, irodalmi összeállítás a
szeretet erejérõl, és végül az énekkarosok
meglepetése került sorra. Repertoárjukat
ezúttal karácsonyi dalok képezték, így a
csodás Hallelujah..., Ha elmúlik kará-
csony..., és sorolhatnám még tovább.
Szólót énekelt Balík Róbert, gitáron
kísért Balík Róbert és Skerlec Pisti.

Ezek a mûsoros ajándékdobozok hoz-
zájárultak a karácsony szellemének el-
mélyítéséhez, hogy sosem feledjük, mit
jelent ez az ünnep. Nekem azt, hogy
igazán, tényleg összetartozunk azokkal,
akiket igazán, tényleg és tiszta szívünk-
bõl szeretünk. Segít abban, hogy ennek a
kis falunak a lakói egy nagy család
legyenek, Hiszem, hogy van a csoda...
karácsony csodája. Amire várunk. És ami

teljesedik. De ez a csoda nem a színes
szalagokkal átkötött dobozokban rejlik.
Nem a feldíszített zöld fenyõ alatt talál-
juk. Ezt a csodát másutt kell keresni,
másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a
kedves szavakban, õszinte, szívbõl jövõ
kívánságokban, szeretõ érzésben érkezik.
És kell ennél nagyobb ajándék? A kö-
vetkezõ háromszázhatvanöt napban ezek
kísérnek, ezek adnak erõt. Nem a cso-
magokban lapuló tárgyak, hanem csakis
ezek. Csak ezek… „Ez a karácsony
csodája.“

A rendezvény következõ pontja a
Télapó érkezése volt a szabadtéri színpad
elé, amikor is az est sötét leple alatt hin-

taján csengõszóval megérkezett a „nagy-
szakállú“ teli puttonnyal, sok-sok aján-
dékkal, mellyel az inámi önkormányzat
ajándékozta meg a gyerekeket. S bár nem
tudtunk csudapuha hótakarót varázsolni a
tájra, ez a jól sikerült rendezvény mind-
annyiunkban felidézte a meghittséget, a
régi illatokat, ünnepi hangulatot, melyek-
bõl sikerült egy kicsit átmenteni gyer-
mekeinknek. Látva a sok kis apróság csil-
logó tekintetét, az önfeledt örömöt, a fel-
szabadultságot, ahogy kis énekeikkel
köszöntötték a Télapót, mindannyiunkat
megérintett és jólesõ érzéssel töltött el,
hogy a sok munka nem volt hiábavaló,
ezért érdemes volt élni, együtt megélni
ezt a csodát. Amíg a legkisebbek boldo-
gan szorongatták az ajándékcsomagot, az
önkormányzat  minden jelenlévõt megin-
vitált egy pohár puncsra és forró teára a
falu betleheme alá. A varázslatos est
egyik kuriózuma volt, hogy falunk min-
den lakosa kürtõskalácsot kapott ajándék-
ba. A frissen sült kalács, a fahéj illata
belengte a szabadtéri színpad környékét.
A szervezõk gondos figyelemmel készí-
tették elõ a teret, ahol kötetlen beszél-
getések folytak kisebb-nagyobb csopor-
tokba verõdve helyi és vidéki vendé-
gekbõl. Számos helyen kis tábortûz láng-
jai táncoltak a sötétben, és a sok kis
szikra megtöltötte a szíveket szeretettel,
békességgel.

S hogy kik írtak alá ezen nagyszabá-
sú, családias rendezvény megvalósításá-
ban? Az inámi önkormányzat Régi Zsolt
polgármesterrel az élén, a községi hivatal

alkalmazottai, Régi Anikó a kulturális bi-
zottság tagja, Nagy Amálka, a Csemadok
elnöke, aki a mûsor fõmentora egyben,
Vámos Róbert képviselõ, Balík Róbert az
UNICUM kórus vezetõje, szólóénekese,
Rados Klára az inámi óvoda pedagógusa
és természetesen minden szereplõ, akik
idõt, fáradságot nem kímélve lelkesen
készültek erre a napra, és felszabadult
alakításukkal kiérdemelték az elismerést
és vastapsot. 

Áldott, békés, szeretetteljes kará-
csonyt és sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánok falunk minden lakosának és
jóravaló embernek ezen a világon!

Nagy Mária

Télapó és karácsonyváró ünnepség
Inámban
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Kit ünneplünk 
Krisztus születésére készül a világ. A pogányok is, meg

a keresztények is. Minden olyan csatornán, a médiákon
keresztül, ami eljut az emberekhez szerte e világon, min-
denki a karácsonyról beszél, mert készíteni akarnak ben-
nünket a karácsony megünneplésére. Mindenrõl szó esik,
ami a hirdetõk szerint fontos egy embernek, csak egyedül
Krisztusról nem beszél a világ, mert ha Krisztusról merne
valaki beszélni, akkor kénytelen lenne felismerni az Õ
vélekedését: „Ahol a kincsed, ott a szíved is“. Ha a kará-
csonyfa alatt meg az asztalon van a kincsed, akkor az
ajándék és az ételek elfogyasztása után eltûnik az örömöd
is. Ha a kincsed a lelkedben lakó, s téged a másik ember-
rel testvérré tévõ Krisztusban van, akkor õ ott is marad, s
örömed nem múlik el, még ha a karácsony napjai tovatûn-
nek is. Nem elég, ha ugyanazokat a készületeket tesszük,
amit a pogányok tesznek. A lelkünk készítése még
fontosabb, hogy gazdagságban vagy szegényesen fog-e
mutatkozni hajlékunkban a Születés napja.

Az ünnepet az határozza meg, akit ünnepel az ember,
ezért ezen írásomban arra a kérdésre szeretnék valamilyen
választ keresni, amit Krisztus tett fel egyszer a tanítvá-
nyoknak: „Mit tartotok ti a Messiásról?“ A karácsonyunk,
de nem csak az, hanem az egész életünk attól függ, hogy
milyen választ tudunk adni erre a kérdésre. Nem új választ
szeretnék adni - hisz Jézus Krisztus ugyanaz tegnap ma és
mindörökké - csak néha fel kell frissítenünk, amit hiszünk,
amit tudunk Krisztusról. Nehogy megfeledkezzünk,
s elsodorjon bennünket az istentelen világ.

Tudjuk, hogy a történelemben egyszer megjelent egy
szelíd, mezítlábas vándortanító. Legalábbis így látta õt
akkor a világ. Jézusnak hívták. A születése körül rend-
kívüli dolgok is történtek, de ez a csoda is csak három
napig tartott, a történelmet áthidaló hírnevét jóval késõbb
szerezte meg. Megjelenésének s életének az egyszerûsége
miatt szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy õ az, aki a
történelmet két korszakra osztotta. Minden lexikon és min-
den történelmi évszám Kr.e. és Kr.u.-ról beszél, vagy leg-
feljebb idõszámítás elõtt vagy szerint, de akkor is Krisztus
születéséhez viszonyítanak. Nem II. Ramszesz, Nem
Caesar, nem Napóleon, nem Lenin, nem más. Pedig sokan
életükben sokkal nagyobbakká és híresebbé váltak
Jézusnál, aki a világban megjelenõ vezetõk között talán a
legkevésbé feltûnõ. Szinte titokban mûködik, s nyilvá-
nosan mindössze három évig. Nem igázott le népeket, nem
vívott gyõztes világi háborúkat, nem akarta, hogy
uralkodónak válasszák, s nem akarta, hogy szolgáljanak
neki. S mindezek ellenére 2000 évig jövendölték, s 2000
éve követik. Van-e valaki még ezen a világon, aki hozzá
fogható? Nem véletlen, hogy Krisztus a történelem tenge-
lye! És amennyiben te a történelemben élsz - márpedig
onnan senki ki nem léphet, amíg ezen a világon él - akkor
a te életednek is Krisztus a tengelye. Krisztus van életed
középpontjában akkor is, ha követni próbálod, akkor is, ha
nem veszel tudomást róla. A kõ, amit az építõk megvetet-
tek, szegletkõ lett. Nem lehet nem tudomást venni róla.
Nem lehet elkerülni. Vagy ráépíted az életed, vagy egy-
szer törvényszerûen rázuhansz, és összetörik erõsnek hitt
életed, amikor már nem saját jószántadból találkozol majd
vele. 
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Azt is tudjuk Krisztusról, hogy
hatalmas volt, noha egyáltalán nem
úgy, ahogy a világ hatalmasnak ismer
el valakit. A hatalom, amelyre a világ
szinte minden egyes értelmes és értel-
metlen létezõje - hibás módon - törek-
szik, nem fizikai természetû. Nem a
hadsereg létszámától és a fegyverek
erõsségétõl függ. Nem véletlen, hogy
Jézus mondja ki ezt a mondatot is:

„Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.“ Jézus ezt nem
csak mondja, hanem ezt mutatja egész életével is. S a modern
ember, aki intelligensnek, ismeretekkel és bölcsességekkel
felvértezettnek tudja magát - ez az ember még mindig erõszak-
kal válaszol az erõszakra. Haragosok vannak a mi szintünkön
is, az egyházban is, meg országok között is.  S mindez még nem
elég, sokan Krisztust is szívesen látnánk a hatalmasok, a világi
értelemben hatalmasok között, a nagyok, a sikeresek, az erõsen
gyõzõk között, hogy ránk, keresztényekre dicsõséget hozzon a
világ szemében. Krisztus azonban minden hasonló torz
vágyakozásunk között hozzánk hajol, s szelíden csak ezt súgja:
„Bízzatok, én legyõztem a világot.“ Így, ahogy van.
Mindenestül. S az emberek, akik versengenek, letapossák, meg-
gyilkolják egymást azért, hogy hatalmasabbnak, nagyobbnak, s
ezáltal boldogabbnak tudhassák magukat, ezek az emberek
vesztesek lesznek mindaddig, amíg rá nem döbbennek, hogy a
boldogságért folytatott harcban csak egyetlen fegyver, a
szeretet használható eredményesen.

S ez a Krisztus, aki a történelem, az élet tengelye, s aki a
maga módján hatalmas, szelídségében még valami olyat is
meghirdet, amit csak olyan ember mondhat, aki vagy õrült,
vagy tényleg õ az Isten Fia. „Én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet!“ A világban Krisztus elõtt és után sok tanító volt, és ezután
is sok lesz még. Van egy tanításuk, egy út, amit mutatnak, egy
életforma, amit felkínálnak, de egyikük sem, csak Jézus mond-
hatta, hogy: Én vagyok az. Talán még sok utat, és igazságnak
kikiáltott hazugságot fog kipróbálni a világ, amíg megérti, hogy
Jézus az Út és az Igazság egyedül, aki közelebb viheti a világ-
ban élõ embert a boldogabb élethez. S nem csak az Út és az
Igazság, hanem az Élet is. Benne él minden élõlény, rajta kívül
nincs élet. Nélküle az élet csak véletlenek játéka lenne, s a
borzalmas tudat, hogy a semmibe hullunk vissza. Nekünk nem
jog szerint jár a halhatatlanság. Jog szerint az ember a halál fia.
Ezt érdemli. Az örökkévalóság, annak minden napja és órája az
Isten ajándéka az embernek.

S még valami Krisztusról. Õ a Jó pásztor és a Szõlõtõ.
Tapasztalatból tudjuk, nincs az a mesterségesen létrehozott
szervezet, ami Jézus, az õ Egyháza helyébe léphetne. A nagy
szövetségek is széthullanak. Csak az Õ szárnyai alatt lehet két
ember igazán testvér, akik szeretettel vannak egymás iránt. Két
pogány szövetségen belül vagy kívül mindenképpen ellensége
egymásnak.

Krisztus a világ és életünk tengelye, a szelíden hatalmas, az
Út, Igazság és Élet, a mindnyájunkat testvérré tévõ Szõlõtõ. Mit
tartunk mi a születendõ Messiásról? Õ a mi egyetlen esélyünk
az életre. Egyetlen esélyünk az õ követése arra, hogy egy kicsit
jobban, boldogabban éljünk most, karácsony napjaiban és
mindörökké.

Balga Zoltán, plébános

karácsonykor?
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Itt az advent, közeleg a karácsony, ezért jó, ha másokra is
gondolunk, nemcsak saját magunkra. Amikor elfelejtjük önma-
gunkat, akkor tudunk igazán másoknak is örömet szerezni.  

Ilyenkor, advent idején, karácsonyhoz közeledve az ember
lelke elcsendesedik, és arra gondol, hogy Isten emberként a
földre született azért, hogy az emberiségnek örömet, békét,
megváltást hozzon.  Nem anyagiakat, nem drága ajándékokat,
nem pénzt hozott, hanem örömet, békességet, szeretetet. 

Sokan vallják, hogy nemcsak a családot, a közeli hozzátar-
tozókat lehet karácsony táján megörvendeztetni, hanem egy
faluközösséget is. Tudatosan így tett az ipolybalogi Bukréta
hagyományõrzõ asszonyok csoportja is. Immár negyedik alka-
lommal adott lehetõséget, így advent idején, a helyi és környék-
beli kézmûveseknek, hogy saját és mások örömére megmu-
tathassák kézügyességüket, kreativitásukat az emberek elõtt. 

2018. december 9-én, vasárnap délután 13.00 órától jöhettek
a kézmûves árusok a helyi sportpálya melletti helyiségbe, hogy
közszemlére tegyék és árulják a szebbnél szebb kézmûves áru-
jukat. 

Azért, hogy ez a délután még szebb, kellemesebb legyen,
errõl a Bukréta asszonyok csoportja gondoskodott, természete-
sen a helyi polgármester, Ing. Bálint Péter támogatásával.

Czibulya Péter és Pásztor Tamás már reggeltõl fõzte a nagy
katlan marhagulyást. Készült a forralt bor és a meleg tea. A
bukrétás asszonyok süteményeket sütöttek, majd a feldíszített
teremben örömmel fogadták a már elõre bejelentkezett
kézmûveseket. Voltak házi készítésû szappanok, illatszerek,
mézbor, méz, gyógykészítmények, mézeskalács, kézi készítésû
viaszgyertyák, textilbõl és gyöngybõl készült gyermekjátékok,
karácsonyi asztali díszek, édes ostya és még sok más egyéb.

15. 00 órától pedig kezdõdött az adventi - karácsonyi mûsor.
A jelenlévõ vásárlóknak és árusoknak elõször a helyi óvodások
kedveskedtek. Kis verseiket, dalocskáikat a tanító nénik
irányításával adták elõ. Szép, illedelmes szereplésük köszönetet
érdemel. De köszönetet illeti azt a nagycsalomjai házaspárt is,
akik vették a fáradságot, és három óvodáskorú gyermeküket
elhozták erre a kultúrmûsorra.

Õket követték az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös
Igazgatású Katolikus Iskola kis énekesei. Öröm volt látni, hogy
a lányok között egy bátor ipolybalogi fiú is akadt, Hornyacsek
Kevin, aki nem húzódozott a közös énekléstõl, hanem tiszta
énekhangjával erõsítette az amúgy is gyönyörûen éneklõ
kislányok csoportját.

Hej, víg juhászok, csordások… kezdte a kis Mokso Kamilla
és a többiek, Mokso Lucia, Jekkel Linduska, Csáky Pannika és
Bíborka, az éneklés csodálatos örömével folytatták. Fábián
Máté mély, érzelmektõl teli éneke is többeknek nagy lelki
élményt nyújtott.

Végül a Bukréta hagyományõrzõk mûsora következett.
Selma Lagerlöf svéd írónõ A szent éjszaka c. novellájából
készült bábelõadást adták elõ. A bábelõadásban a bukrétás asz-
szonyok segítségére volt Rados Franciska 2. osztályos,
valamint Budai Brigitta 4. osztályos kislányok és természetesen
a bukré-tás törzstagok, Pásztor Lili és Tamás.

A bukrétás asszonyok a kultúrmûsor végén minden szerep-
lõt megvendégeltek. A gulyás mellé finom gyümölcsteát,
süteményt és egy-egy ajándékcsomagot kaptak a szereplõ gyer-
mekek.

A vásárosok is meg voltak elégedve, hiszen szépen fogyott
a kirakott kézmûves termék, és természetesen nekik is járt a
gulyás, a meleg tea és a sütemény.

Szép, szeretetteljes, családias hangulatú volt a kézmûves
vásár. Érezni lehetett, hogy jelen volt az önfeláldozó szeretet.
Bizony kellenek az ilyen közösségi szervezések, mert a mostani
kiüresedett világunkban minden önzetlen megmozdulás,
közösségi összejövetel egyfajta erõdemonstráció az emberi
önzés ellen. Nem magunknak élünk, hanem a közösségnek,
amelybe születtünk, és amely egyfajta erõt, kapaszkodót jelent
magyarságunk megmaradásában is.

L.S.A.

Szerezzünk másoknak is örömet!
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Kapa Mátyás legújabb regé-
nye az 1919. januári balassa-
gyarmati „csehkiverés“ történetét
meséli el, amikor is az újonnan
alakult csehszlovák állam katonái
átlépték a magyar határnak meg-
állapított demarkációs vonalat,
megszállták a várost, és további
magyar területeket akartak elfoglalni. A város polgárai, vasuta-
sok, katonák kiûzték a betolakodókat, megmentve ezzel a hazá-
nak egy darabját. 

Balassagyarmat lakói 1919. január 29-én nem történelmet
akartak csinálni. Amikor a fegyveres ellenállást megtiltó kor-
mány akaratával szembeszegülve elszánták magukat a véres
harcra, nem kibogozhatatlan világpolitikai lehetõségeket mér-
legeltek. Õk csupán azt a darab földet akarták visszaszerezni,
amelyet érzésük szerint galádul eloroztak tõlük. Tettük ezért
marad számunkra örökre a vitézség, a hazaszeretet és a polgári
összegfogás példája, írja a könyv bevezetõjében Medvácz
Lajos, a város polgármestere.

A regény a magyar történelem egy kevéssé ismert, di-
csõséges fejezetét dolgozza fel. Valós eseményeket, amelyek
nyomán az Országgyûlés Balassagyarmat védõinek tántorít-
hatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatta, a
település pedig kiérdemelte, hogy a „Civitas Fortissima“, azaz
a „Legbátrabb Város“ címet viselje.

Kapa Mátyás: 

Maradj meg 
MAGYARNAK 

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óóA magyar szórvány napja

Régiónkban az utóbbi években meg szoktunk emlékezni a
magyar szórvány napjáról, hiszen ha egy-egy falu esetében
errõl még nem is beszélhetünk, de az Ipoly mente - egészét
tekintve - már lényegében a szórványhoz tartozik. A megem-
lékezést november 17-én tartottuk Ipolyhídvégen, vendég-
elõadónk dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgató-
ja volt.

Elõadásában igyekezett kifejteni, hogy a szórvány meg-
határozás mit jelent, hányféleképpen értelmezik, milyen külsõ
és belsõ hatásoknak van kitéve, mi a lehetséges hozadéka, miért
érdemes vagy kell vele foglalkozni. Kitekintést adott az egész
Kárpát-medencei szórványságról, majd javaslatokat adott
ennek kezelési lehetõségeirõl, nem elfeledkezve azon nemzet-
társainkról sem, akik az országban szétszórtan, szlovák
nyelvterületen élnek, és eddig még tartják magyarságukat.

Kísérõ rendezvényként a résztvevõk megtekinthették a
„Középkori faliképek a Szepességben“ címû kiállítást, amely az
Intézet jóvoltából került bemutatásra nem csak itt, de már más
helyeken is járásunkban. A kiállítást dr. Molnár Imre, az Intézet
igazgatója nyitotta meg.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya november
17-én megtartotta õszi ülését. Ennek az alapszervezet és a
község jóvoltából Ipolyhídvég adott otthont. Köszönjük. A
szépen elõkészített környezetben egy kis bevezetõ kultúrmûsor
után a küldöttek megtárgyalták a tavaszi ülés óta eltelt idõszak
eseményeit, rendezvényeit. Megállapították, hogy a 2018-as
évre elfogadott program-
tervezet teljesítve lett, sõt
terven felül is megvaló-
sultak rendezvények, me-
lyekbe legtöbb esetben az
alapszervezetek is bekap-
csolódtak.

Az ülés egyik fõ pont-
ja a jövõ évi rendezvé-
nyek tervezete volt. A
Csemadok közelgõ, 70 éves jubileuma alkalmából a jövõ évben
a rendezvényeknek fokozott jelentõségük lesz, ezért fontos,
hogy felkészüljünk erre az évfordulóra. Ez az évforduló legyen
számunkra ösztönzõ hatású tevékenységünk gazdagítására, a
tagság összekovácsolására, új tagok felvételére, hogy ne legyen
gond a jövõ biztosítása megmaradásunk érdekében.

Az ülés végén határozat lett elfogadva. Ezt írásban minden
alapszervezet megkapta a 2018/4-es számú körlevél kísére-
tében, melyben további információkat közöltünk, és elvég-
zendõ feladatokat jelöltünk meg.  

Az oldal anyagát írta: Balogh Gábor

Civitas Fortissima - centenáriumi emlékév
A Csemadok TV őszi ülése 

2019. január 29-én lesz száz éve annak, hogy a megszálló
csehszlovák katonaság kiûzésével Balassagyarmat Magyar-
ország része maradt. Ennek tiszteletére az önkormányzat
emlékévet rendez. A centenáriumi emlékévrõl tartott pénteki
sajtótájékoztatón Medvácz Lajos polgármester elmondta, hogy
négynapos programmal köszöntik a január 29-i eseményeket, és
tisztelegnek a katonai és polgári hõsök elõtt. Az események
sora 2020. június 4-én zárul majd.

Programelõzetes: 2019. január 26-29. (szombat-kedd)
kezdõdnek az ünnepségek, melyek részletes programját majd
januári számunkban közöljük.
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Mikulás-nap Ipolybalogon

2018.12.02-án vasárnap délután  együtt vártuk a
Mikulást a gyerekekkel Ipolybalogon, a fõtéren.
Hogy a várakozás ne tûnjön olyan hosszúnak, a
gyerekek rajzolhattak, mesét nézhettek, valamint
mézeskalácsot süthettek és díszíthettek is. Ezután a
gyerekek a RépaRetekMogyoróval, azaz Zsuzsi és Dóri
manókkal énekelhettek, hogy a Mikulás hallja, meny-
nyire várják már. Nem is késett sokat, a kisvonattal
hamar ideért. A gyerekek örömére a Mikulás mindenkit
ajándékkal jutalmazott, mivel mindenkit jónak talált az
év során.

Természetesen az idén is elmaradhatatlan volt a forró
tea, a forró csoki, a felnõtteknek pedig a forralt bor és a
puncs. Az est folyamán lehetõség volt kisvonatozni,
kürtõs kalácsot venni, és karácsonyi díszeket vásárolni,
amelyeket lelkesen készítettek a helyi alapiskola diákjai.

Lenicky Anett

Csalárban is köszöntötték a nyugdíjasokat
Mint minden

évben, az idén is
novemberben
k e r ü l t  s o r  a
N y u g d í j a s o k
n a p j á r a
C s a l á r b a n .
Ezen az ünnep-
ségen a község
polgármestere,
Á d á m  B é l a

köszöntötte a korábban született polgárokat. Külön megemlékezett
a 60, 70, 80 és a 90. életévüket betöltõ ünneplõkrõl, akik virágot és
ajándékot kaptak. Az ünnepi beszédet a polgármester úr magyarul
tartotta, míg Dobra Monika szlovákul köszöntötte az idõseket.
A fellépõ magyar-
országi cigány-
zenekar - az idõ-
sek nagy örömére
- gyönyörû hall-
gatókat és nótákat
játszott. Az ün-
nepség bõséges
vacsorával folyta-
tódott, amiért ez-
ú ton  mondunk
köszönetet a szakácsnak, a felszolgáló fiatalasszonyoknak
és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a szép ünnepséghez. 

Kálmán Évi
Mindenki Mikulása

MIKULÁS-NAP Ipolykeszin

December 6-án délután, Mikulás
napján Ipolykeszire is ellátogatott a
Télapó - és természetesen  a krampusz is
- nemcsak a gyermekek nagy örömére.
Elsõ útja a helyi óvodába vezetett, ahol
szebbnél szebb versekkel, mondókákkal
várta õt min-
den gyermek. 

A délutánt
kis falunkban
töltötte, és min-
den házhoz
nagy örömmel látogatott el, ahol felejt-
hetetlen pillanatokat örökíthettünk meg!
Minden gyermek boldogan vehette át a
nagy szeretettel készített csomagokat, és
természetesen a krampusz zsákjából sem
maradhatott el a „megérdemelt“ virgács!

Köszönet a helyi önkormányzatnak és
a szervezõknek!

B.B.

A Csemadok Ipolyhídvégi Alap-
szervezete  2018.  december  5-én

Mikulás-estet szervezett közel 80
gyerek részére, akik még nem töltötték
be a 15. életévüket .

A Mikulás érkezését megelõzõen
kézmûves vásár várta az érdeklõdõket,

valamint forró teát és káposztalevest
fogyaszthattak az ide látogatók. A nagy

izgalommal várt Mikulás minden jelen-
lévõ gyereket szeretetcsomaggal ajándé-
kozott meg. 

-czm-

M i k u l á s - e s t  I p o l y h í d v é g e n



Kürtös 132018. december K u l t ú r a

Az én földem
A „legszentebb“ szavakkal sem tudnám kifejezni, miért

ragaszkodom eme helyhez, hogy mi is itt tulajdonképpen a
feladatom, a küldetésem. Nem is juthat minden eszembe,
amiért ostoroznom kell(ene) magam, de nem is tehetek róla.
Micsoda paradoxon. 

A szülõföldemrõl beszélek, ahol eddigi életem boldog nap-
jait, fájdalmas, szomorú óráit éltem meg. Itt tanultam meg a
köszönetet, az örömöt, a szépnek a meglátását, itt ért minden
csodálat és csalódás egyaránt.

Itt neveltek és nevelnek szüleim, eme helyen mesélt nékem
nagymamám a régmúltról, a faluról, itt lettem én is Isten gyer-
mekévé, e tájon vehettem magamhoz a szentségeket. 

Kisgyermekként itt fedezhettem fel az élet apró titkait, a
mozzanatos, de olykor szürke hétköznapokat, a tanulás és
tanítás bölcsességét, melyet nem mindig fogadtam meg, tanul-
tam a hibáimból, de még mindig nem eleget. Az emberi
gyarlóság, tulajdonság olyan, mint a történelem: mindig megis-
métlõdik.

Még fiatal vagyok, a nagybetûs élet kapuja elõttem nyitva
áll. A kapun még nem léptem át. Bevallom, félek is átlépni,
mert nem akarok elszakadni e helytõl. Nem szeretném leélni
külföldön az életemet, szeretnék itt maradni. Minden szál
ideköt, ehhez a helyhez, ahol valójában nincsen nagy munkale-
hetõség, nincsen semmi látnivaló, semmi a faluban, semmi
szórakozás meg miegyéb. Persze, elsõ kiszólalásom hirtelen ez,
én is ezt mondom a helyre, mint sok más „idegen“ (távoli
nagyvárosból, külföldrõl), aki betérne a falumba. 

Én mégis a szépet, a titkot, az õsök illatát, kemény minden-
napjait tapasztalom itt, és úgy érzem, nekem is itt kell marad-
nom. Az Isten és a Sors, ha másképpen rendelkezik, akkor
muszáj lesz mennem, de akkor sem örökre! Nem tudnám itt
hagyni ezt a „koszfészket“, mert múltam minden szála ideköt.
A történelem ezer s ezer arca itt van elõttem, melyet megélni,
tapasztalni akarok még, nem elég, amit eddig megéltem!
Tovább kell az õsök, a földem iránt mélyednem elmémben,
mert ez, mondhatni, hogy mindennél többet ér. Nem vágyódom
el a nagyvilágba, nékem ezen a helyen - hol akácosok, tölgye-
sek, a sok-sok virág, a madarak és minden más állatok élnek
harmóniában - érzem magam otthon. Egy kicsinyke földrész
csupán a Kárpát-medencében, de számomra ez az otthon! Ez a
nagyvilág! Ez minden. 

Ó, Inám, Terbegec erdõi, oly sokszor látogattalak már meg
benneteket, de még mindig kevés volt lelkemnek csodás szép-
ségetek! Sosem tudok betelni gyönyörû erdõségeitekkel!

Ó, Inám, én szülõfalum és a környék falvai! Annyira
szeretlek, mint amennyire gyûlöllek titeket! Gyûlölnöm kell,
mert elmaradott, bezápult emberek hoznak le, bosszantanak
engem nap mint nap és „távozásra kényszerítenének“.
Szeretnem kell, mert én élek, s mert életem napjai, pillanatai
bennetek, falutokban zajlik le, de legfõképp tebenned, szülõ-
falum!

Ó, Uram, add, hogy leküzdjem eme rossz kísértéseket, és
hogy még jobban ragaszkodjak e helyekhez! Szülõfalumhoz,
mert szeretem e helyet, Terbegechez, ahonnak az Õsök is szár-
maznak és a vegyes, mesés erdõségeihez. Ipolyfödémeshez,
ahol a legõsibb õsök telepedtek meg még a török korban, és
ágaztak szerteszét a környéken s a világban.  A környék minden
más falujához, mert szépségei, gyönyörei, múltjai minde-
gyikének megvannak, mint a természeti harmónia vagy a szak-
rális emlékei, mesélnivalója e községeknek.

Szülõfalum! Maradj meg mindig énbennem, ahol olyannyi-
ra vágylak, kívánlak!

Jánoska Mátyás

A Magyar Köz-
lekedési Közmûve-
lõdésért Alapítvány
(MKKA) idén már
több mint 20. al-
kalommal rendez-
t e  meg  a  Zsé ly i
Aladár-emlékutat,
a magyar repülés
híres  a lakjának
idén éppen 135.

születésnapja, december 12-e alkalmából. 
Az MKKA célja többek között, hogy a közlekedéstörténet

magyar nagyjainak emlékét szerte a nagyvilágban ápolja. Az
1990-es években kezdtek Zsélyi Aladár születésnapja alkal-
mából Bussára és Csalárra utazásokat szervezni a repü-
léstörténeti géniusz megismertetésére. A környék és az egész
ország elsõ igazi téli napján, december 15-én, szombaton
vágott neki a mintegy 30 résztvevõ a buszos kirándulásnak. Az
idei út is - melynek részese lehettem - Gáspár János, az MKKA
elnökének szakértõ vezetésével zajlott. A budapesti indulás
után Zsélyi Aladárról, valamint az egykori Nógrád vármegye
más neves tudós nagyjairól, közlekedéstörténeti érdekességei-
rõl hallhattunk érdekes elõadást. Elsõ megállónk Szklabonyán
volt, ahol Böhm András az íróhoz méltó humorral fûszerezve
mutatta be a Mikszáth Emlékházat. Utunk innen Kékkõ várába
vitt, ahol Molnár István tolmácsolásával sikerült megis-
mernünk a Balassi család történetét és a várban található Játék-
és Bábmúzeumot. Az óriási kastély fûtése érthetõ okokból
nehezen megoldható, így a közel másfél órás fagyoskodás után
jólesett újra a fûtött buszra szállni.

Kora délután
következet t  a
szakmai része a
programnak, 14
óra tájban Bus-
sán az MKKA, a
C s e m a d o k
N a g y k ü r t ö s i
T e r ü l e t i
Választmánya és
helyi alapszervezete, valamint az önkormányzat megkoszorúz-
ta Zsélyi Aladár emléktábláját a községháza elõtt. Ezt követõen
az út túloldalán, rövid emlékbeszéd után, koszorút helyeztünk
el Molnár Katalinnak, az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári
Társulás egykori elnökének, a pöstyénpusztai híd névadójának
emlékmûvénél. Ismét buszra szállva a csalári temetõhöz
gördültünk át, ahol a fent említett szervezetek és Csalár
Község Önkormányzata, valamint helyi Csemadok alap-
szervezete helyezték el a megemlékezés koszorúját Zsélyi
Aladár sírján. A nap zárásaként Csalár község vendégül látta a
résztvevõket egy finom gulyásra a községházán. Az étkezést
követõ vidám poharazgatás közben megkértek, hogy egy kis
énekszóval is járuljak hozzá a jókedvhez, amit örömmel elvál-
laltam, az utolsó nógrádi dudás, Pál Pista bácsi dalaiból fújtam
egy csokorra valót. A vendégség végére Végh Zoltán, Bussa
polgármestere is megérkezett, aki más hivatalos elfoglaltságai
miatt nem tudott korábban csatlakozni, az õ baráti szavaival
indultunk mintegy kétórás utunknak Budapest felé. Örülök,
hogy részese lehettem ennek az utazásnak, rengeteg ismerettel
lettem gazdagabb, és számos érdekes, nagy tudású embert
ismerhettem meg.

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas

Zsélyi Aladár-emlékút
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Deres már a határ, õszül a vén betyár,
Rá sem néz már sohasem a fehérnép.

Nem is vár több nyarat, senkije se maradt,
Egyetlenegy hû társa:a szegénység...

Más se kell az egész világból,
Csak egy pipa, meg egy pohár bor!

Deres már a határ, õszül a vén betyár,
Rá sem néz már sohasem a fehérnép...

Deres már a határ, sose bánd, vén betyár,
Akad még az õszi erdõn virágszál.

Bár a nyár elszaladt, egy szív tiéd maradt,
Kivirulna, ha reája találnál.

/:Van az úgy, hogy egy szál virágtól,
Tavasz lesz az egész világból.

Deres már a határ, sose bánd, vén betyár,
Nyílik még az õszi erdõn virágszál...

K ö z é l e t  -  K u l t ú r a

Régi nóta, híres nóta

Hull a fa levele, hull a hó,
Rózsám, ide gyere, itt a jó.

Jó lesz, ha idebe összebújunk,
Szót se szólunk, minek kell ide szó.

Nem baj, ha csikorog künn a fagy,
Rózsám, te idebenn csókot adj,

Akkor a hideget meg sem érzem,
Forr a vérem, szerelmem csuda nagy.

Mint a kályha, a szívem, de meleg,
Hogyha másra vetnéd a szemedet,

Ott az ajtó rézkilincse,
Szerbusz, rózsám, tedd rá a kezedet.

Járásunkban az idén 19. alkalommal rendeztük
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. 

Hordós káposzta mindig savanyú,
Virágos a kedvem, sose szomorú
Énrólam a bánat hamar lepereg,
Egyet alszom rá, aztán nevetek.

Morgós az uram, besavanyodik,
Ecetes a kedve sokszor napokig
Vigye el az ördög, nem nevet velem.
A hordós káposztát jobban szeretem.

Évek óta szokás az
ipolynyéki Csemadok-
alapszervezetnél, hogy
téli rendezvényeik, pél-
dául a Máriás-verseny,
az évzáró vagy a Karne-
vál étkezéseit egy kö-
zös disznóölésen elké-
szült finomságokból
biztosítják. Eljött az
ideje az idei ölésnek is. 

December 11-én,
kedden kora reggelre az ipolynyéki csemadokos csapat az összes kel-
léket elõkészítette a kultúrházban és elõtte, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is minden rendelkezésre álljon egy jó hangulatú közös
disznóölésre. A fõszereplõért Inámba mentek el néhányan, onnan már
halva hozták el az éppen 200 kilós disznót. A szõrkaparás, pörzsölés,
bõrsúrolás után a coca elvesztette a fejét, majd kezdõdött a bontás.
Ekkortájt éppen esett a hó, bíztunk benne, hogy így is marad, de sajnos
hamar átváltott esõre, ami azonban nem zavarta meg a jó hangulatú
munkát. A kinti ténykedést és a jó hangulatot természetesen néhány
elmaradhatatlan kupica pálinka is segítette. Mire az emberek darabjaira
kapták a disznót, az asszonyok elkészültek a hagymás sült vérrel, az lett
a kései reggeli. 

Reggeli után megin-
dult a további darabolás,
elkezdtük kisütni a zsírt,
mások elkészítették a kol-
básztölteléket, amit egy
ilyen boros faluban egy jó
adag fehérborral is nya-
kon öntöttek. Még koráb-
ban sehol  nem lát tam
ilyet, hogy bor került vol-
na a kolbászba. Szerencsére azért nem csak a kolbászba jutott belõle,
aki kiszabadult éppen aktuális disznóságából, vígan poharazgatott
egyet-egyet a finom nyéki borokból. A kolbásztöltés közben elkészült a
disznósajt, az abált szalonna, majd egy másik adag húst az abalében
kifõtt rizzsel, fûszerekkel hurkának összekevertek. A hurkatöltés idején
kint, a katlanban megsült a zsír, leszûrtük és kitettük a tepertõt, amit
mindenki nagyon ízletesnek talált. A másik katlanban készült az
abárkása. Bent már a különféle rendezvényekhez való adagok, valamint
kisebb kóstolók porciózása, a kocsonyához való bõrök és húsok sózása
és természetesen a minden esetben elengedhetetlen mosogatás zajlott. 

Az abárkása, illetve
a fõtt krumpli elké-
szülte és a hurka-kol-
bász megsülte után
nekiláttunk a jól meg-
érdemelt vacsorának,
amihez Parák József
lelkiatya és más ven-
dégek, valamint csa-
ládtagok is csatlakoz-
tak. Elégedetten nyug-

táztuk, hogy mi minden finomságot készítettünk a nap folyamán. A több
éves összeszokottság meglátszott, dicséretes volt az együttmûködés,
ahogyan minden munkafolyamathoz rögtön került ember. Az igazi
közösségi szellemet pedig az jelezte a legjobban, hogy a közös ren-
dezvényekre szánt hozzávalókat, hurkát, kolbászt, különféle húsokat
egy közös disznóölés alkalmával készítették el. Köszönöm az
Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének, hogy engem is meghívtak
erre a remek alkalomra, jó hangulatban és a finomságokkal telve indul-
tam haza.

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas

Csemadokos disznóölés Ipolynyéken
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Ha télen is szeretnénk üde szín-
foltokat kertünkbe, a téli jázmin kiváló
megoldás. Amíg a legtöbb növény télen
nyugalmi idõszakban van, a téli jázmin
egyike azon, télen virágzó növényeinknek,
amelyek enyhe idõjárás esetén december-
ben bontják elsõ virágaikat, hogy aztán
hõsiesen virágozzanak egészen áprilisig.
Ennek a téli növénynek a jellemzõje,
hogy egymás után hozza sárga virágait,
így hosszabb ideig lehet bennük
gyönyörködni. A téli jázmint csüngõ-
vagy kúszónövényként is lehet nevelni.
Kúszónövényként támasztékra van szük-
sége, ami lehet egy növénylétra vagy
valamilyen más cserje, csüngõnövény-
ként nevelve különösen jól mutat kerti
falakon. Nem igényel különleges bánás-
módot, és általában magától is szépen
fejlõdik. Napos, félárnyékos helyre cél-
szerû ültetni, ahol lehetõleg ne érje szél.
A növény nem igényel különleges talajt,
de elõnyben részesíti a meszesebb, táp-
anyagban gazdag talajt. További trágyá-
zást nem igényel.

A téli jázmin legideálisabb ültetési
idõszaka a tavasz, így akkor már a
következõ télen virágozni fog. Mivel a
virágok az elõzõ évi hajtásokon jelennek
meg, érdemes az ágakat virágzás után az
ág hosszának egyötödével visszavágni.
Ha õsszel le is hullajtja leveleit a növény,
zöld ágainak köszönhetõen soha nem
nyújt unalmas látványt. Érdekessége,
hogy a növény rendkívül egyszerûen sza-
porítható dugványozással. Ha egy ág a
talajon van, nagyon gyorsan gyökeret
ereszt, majd késõbb leválik az anya-
növényrõl. Mindezeken túl a téli jázmint
rendkívül könnyû cserépben nevelni, így
könnyedén válhat az erkély vagy terasz
díszévé.

A tiszafa Eurázsiában honos, 5-10
méter magas, változékony korona alakú
örökzöld nyitvatermõ növény. A fenyõ-
félékkel közeli rokonságban van, viszont
minden része mérgezõ (levele, szára,
kérge, gyökere, pollenje), leszámítva a
piros magköpenyt, amelyet a madarak
elõszeretettel fogyasztanak! A tiszafa las-
san nõ, de több száz évig is elél. 

Néhány télen is díszítõ kerti virágnak
szimbolikus jelentése is van. Ezek egyike
a magyal.

A magyal szúrós levelei Krisztus
töviskoszorúját idézik, piros bogyói vére
cseppjeit. Az egész világon használják
karácsonyi dekorációként. A szokás a
korai rómaiaktól jött, akik  magyalcsok-

rokat küldtek a barátaiknak /a téli napfor-
dulót ünnepelték lakomákkal és mula-
tozással/. A házi díszítés szokása a kelta
papoktól, a druidáktól ered, akik télen a
kunyhóikat ékesítették örökzöldekkel az
erdõk szellemei tiszteletére. A pogány
néphit szerint a magyal az erdõlakó
tündéreknek nyújt menedéket a hideg
ellen.

Az örökzöld magyal télen is kertünk
dísze. Nagytermetû, egyes helyeken
egész fává cseperedik. Tél végéig fenn-
maradó csillogó piros bogyóterméseivel
hívja fel magára a figyelmet.

A fehér fagyöngy kultikus tisztelete
szintén ókori eredetû. A kelta papok, a
druidák szent növényként tisztelték: a
napforduló idején aranysarlóval egyetlen
vágással vágták le a fákról, és még
mielõtt a földre ért, fehér lepedõben kel-
lett felfogni, hogy ne veszítsen az ere-
jébõl.

A fagyöngy félélõsködõ, örökzöld
növény. Utak mentén, különösen lomb-
hullás után, gyakran láthatjuk nyárfák,
hársfák, akácok, tölgyfák ágain ezt a
gömb alakú növényt. Rövid, szerteágazó
ágai, zöldessárga, bõrszerû átellenes le-
velei között ülnek a borsónyi méretû,
fehéres színû, sûrû, ragadós nedvet tartal-
mazó bogyók. Gyógyhatású teát készí-
tenek belõle, a kertészek azonban nem
kedvelik a fagyöngyöt. A madarak gyor-
san terjesztik a környezõ fákon az
élõsködõ növényt, amely végül a gazda-
növények pusztulását okozza.

A terméssel díszítõ cserjék között a
madárbirs igen elõkelõ helyet foglal el,
hiszen az idõsebb példányok nagyon
feltûnõ jelenségek. Az elterülõ változa-
tokat nagyon kedvelik rézsûk beül-
tetésére, mert viszonylag hamar beteríti a
talajt és mutatós. A madaraknak is ked-
vence a madárbirstermés, szívesen lak-
mározzák a számukra nagyon értékes
gyümölcsöt.

Kertjeinkben csak igen kevés helyen
találkozunk egy csodaszép virággal, a
hunyorral, pedig némelyik fajtájuk már a
tél közepén virágzik. A hóban nyújtóz-
kodó virágok  nagyszerû látványt mutat-
nak, hisz nem csak fehér, hanem rózsa-
szín, sötétvörös, kék és zöldes árnyalat-
ban is nyílnak. Kora tavasszal, sõt már a
tél végén virágzó évelõ növény. Fajtától
függõen 15-50 cm magas.

A humuszban gazdag, üde talajt ked-
veli. Kifejezetten mészigényes növény,
vagyis a mi kertjeinkben szinte minden-
hol termeszthetõ. Különleges növények,
különleges igények nélkül.

Talaját terítsük komposzttal, kéreg-
törmelékkel, mert szereti, ha nyirkos, de
nem mocsaras. A hunyorok a cserjék
félárnyékában fejlõdnek legjobban. Nem
szereti, ha háborgatjuk õket. Virágzási
ideje fajtától függõen változik, általában
decembertõl májusig tart. A hunyorok a
félárnyékos sziklakertekbe, facsoportok
alá kerüljenek a kertünkben. Száraz
idõszakban öntözni is szükséges, bár
árnyékban elég szárazságtûrõk. Virág-
zása tartós, mert a sziromszerû virág-
takaró levelek sokáig nem hullanak le,
így télen is díszítenek.

-ber-

K e r t ü n k  d í s z e i
t é l e n

Ó, 
szép 

fényes 
hajnalcsillag 

Adventi koncert 
az inámi Szent 

György-templomban 
december 23-án 

14.30 órától 

Ének: Korpás Éva - népdalénekes  
Cimbalom: Balogh Kálmán -  

cimbalommûvész  
Gitár, zongora: Madarász

András elõadómûvész 
Belépõ: 3 €
Mindenkit szeretettel várunk!
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

Szentestén a kisfiú busás ajándékot kap, 
holott tudja, hogy egész évben sok borsot tört
a szülei orra alá. Rá is kérdez, majd a szülõ
kénytelen-kelletlen reagál:
- Dicséretes az önkritikád fiam, de tudod, a
mai világban akármilyen rossz is vagy,
adókedvezménynek még mindig megteszed.

A rénszarvasok elhagytak,
a krampuszok sztrájkolnak, kibicsaklott a
bokám és beleszorultam a kéménybe!
Úgyhogy az idén nem jövök. 

Üdv: Mikulás.

A 20 éves „gyerek“ levelet ír a
Mikulásnak: Kedves Mikulás! Kérlek
legyen világbéke!

Válasz: Lehetetlent nem tudok tel-
jesíteni.

A gyerek: Akkor értsem meg a nõk
gondolkodását.

Mikulás: Fiam, hogy is volt az a világ-
békés dolog?

Néha megértem a Mikulást,
hogy évente csak egyszer akar
emberek közé menni… :)

Anya és lánya vásárolnak a plázában. 
Az anya meglát egy szõrmebundát az egyik
kirakatban, és azt mondja a lányának:
- Idén nem kell ajándékot vennetek nekem
karácsonyra, majd veszek én magamnak.
A lány ránéz a szõrmebundára:
- De, anya! A szegény állat nagyon sokat
szenvedett azért, hogy te ilyen kabátot hord-
hass. Nem tartod ezt kegyetlenségnek?
- Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a szám-
lát még néhány hétig.

Mikulás-baleset.
- Mi történik a Mikulással, ha
karambolozik?
- ???
- Szánja bánja…

Két skót beszélget:
- Képzeld, az én
feleségem születés-
napja és a névnapja
is karácsonyra esik.
- Nohát, micsoda
véletlen!
- Dehogy véletlen!
Mit gondolsz, miért
pont õt vettem fele-
ségül?

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt
ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen for-
dul a nagyihoz: 

- Anya, hogy vehettél neki ilyen aján-
dékot?! Már nem emlékszel, mennyire dühös
voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent
összefröcsköltünk? 

A nagyi elmosolyodik: 
- Dehogynem, nagyon is...

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

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


