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Az idén már tizenötödik alkalommal került sor augusztus
4-én, vasárnap Ipolybalog legnagyobb rendezvényére, a Szent
Korona Ünnepre. Az ünnep programjának lefolyása hasonló
volt az elmúlt évekéhez, melynek forgatókönyve kiállta már az
idõ próbáját. Az ünnepség megnyitója a község fõterén volt,
ahol elõzetesen már a vendégek, résztvevõk gyülekeztek
a veresegyházi fúvószenekar produkciói alatt. Bálint Péter pol-
gármester megnyitója elõtt és után Hlavács Réka és Lõrincz
Sarolta Aranka gyönyörû énekét és a Szent Korona Kórus
mûvészi elõadását tapsolhatták meg a résztvevõk. A Szent
Korona hiteles másolatát a templomból hintón hozták le a meg-
nyitóra György Ferenc plébános úr védnöksége alatt, majd

helyezték el a helyi koronaõrök õrsége alatt álló kézi
koronatartóba. A polgármester úr üdvözölte a megjelenteket,
méltatta az esemény jelentõségét, és ezzel megnyitotta az
ünnepet.

Elindult a menet ki, a Kápolna-dombra, melynek élén a
veresegyházi katonai hagyományõrzõk lovas csapata vonult,

majd a zászlódísz alatt a népviseletbe öltözött ifjak, leányok és
menyecskék következtek. A Szent Koronát a koronaõrök fogták
közre, õket követte a Szent Korona Kórus, a Visegrádi Szent
György Lovagrend apródjai és lovagjai, a Szent Korona
Társaság tagjai, más lovagrendek és szervezetek képviselõi. A
meghívottak között voltak Veresegyház, Budakeszi és Pákozd
testvértelepülések küldöttségei, megyei és önkormányzati
képviselõk, a magyar kormány részérõl pedig dr. Grezsa István
miniszteri biztos. Az ünnepi szentmise fõ celebránsa fõméltó-
ságú dr. Kiss Rigó László szeged-csanádi püspök atya volt.
Közremûködött a Salgótarjáni Doráti Zenekar és a Szent
Korona Kórus. A szentmisét a Mária Rádió élõben közvetítette. 

„Ha valaki egyedül á lmodik , az csak egy álom. 
Ha sokan álmodnak együt t ,  az egy új va lóság kezdete . "

(Friedensreich Hundertwasser) 

CSEMADOK 70

(Folytatás a 6. oldalon)
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Augusztus elején a Nógrád megyei Bárna község adott
otthont a VI. Palóc Világtalálkozónak, melynek célja, hogy
összefogja a palócságot, erõsítse az identitást, bemutassa a
palócság sokszínû kultúráját, hidat képezve a magyarországi és
a határon túl élõ palócok között. 

Az idén a szervezõk meghívták szervezetünket is, hogy
mutassa be a Csemadokot. Balogh Gábor az ünnepi megnyitón
örömmel tett eleget a felkérésnek, valamint a szombati napon a
Palóc Udvarban biztosítottak helyet annak a 8 bannernek,
amely bemutatja a Csemadokot a kezdetektõl napjainkig.

XV. Szent Korona Ünnep Ipo lybalogonXV. Szent Korona Ünnep Ipo lybalogon

(Folytatás a 8. oldalon)
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Faluszépítõ akcióval indította az
évet az inámi önkormányzat, melyet az
Csemadok Inámi Alapszervezetével kö-
zösen hirdetett meg. A nem éppen ked-
vezõ idõjárás ellenére több mint huszon-
öten jelentek meg a helybéli lakosok a
felhívásra. A faluszépítõ akció ezúttal a
sportpálya szépítésére irányult, 110 tujafa
került kiültetésre az akcióban résztve-
võknek köszönhetõen, akiknek fontos,
hogy tegyenek valamit környezetükért és
ezért a kis településért. Ugyancsak tár-
sadalmi munkával töltötték a május 1-i
szabadnapot az inámi önkéntesek és fiata-
lok, akik ezúttal a falu szépítésén kívül a
falu határában gyûjtötték össze a szemetet.

Elmondhatjuk, hogy az az irány,
melyet az önkormányzat állított maga elé
helyes, és hogy ezáltal nem csak egyes
projekteket valósítunk meg, de közös-
séget is építünk. Ez jó jel, és a továbbiak-
ban a társadalmi munkánkat a faluban
szeretnénk kiterjeszteni más területekre
is - hangsúlyozta Ing. Régi Zsolt pol-
gármester a munka végeztével. „Nagyon
örülök, hogy ennyien voltunk, ez  is azt
mutatja, hogy valamit jól kell hogy
csináljunk. Az elmúlt hónapokban tulaj-
donképpen minden sikerült, amibe
belekezdtünk.“

2018 õszén kezdte meg a suèanyi
Maros építkezési vállalat egy kis park
kiépítését a községi hivatallal szemközti
területen. A tereprendezést követõen ez
év tavaszán lettek kiépítve a kõvel
kirakott járdák. A zöldövezet kellemes
pihenõhelyül szolgálhat, számtalan dísz-
cserje és bokor került kiültetésre, a járdák
mentén padok lettek elhelyezve, és az
egész park új szoborral gazdagodott, a
méhészek védõszentjének, Szent Ambrus-
nak szobrával. Egy igazi kis ékköve a
kialakított park a településnek.

Mint ismeretes, az önkormányzat
választási programjában szerepel a multi-
funkcionális, mûfüves pálya kialakítása a
sportpálya mellett, ahol a munkálatok ez
év májusában fejezõdtek be. A kivitelezõ
ezúttal is a suèanyi MAROS építkezési
vállalat volt. A mûfüves pálya méretei
33x18 m, a projekt uniós pályázati pénz-
bõl valósult meg. A pálya, melyen több
szabadidõs tevékenységet is folytathat-
nak az inámiak, rugalmas, ízületkímélõ
burkolattal készült. Lehet rajta kézilab-
dázni, focizni, röplabdázni. Elmondhat-
juk, hogy kevés olyan település van a
járásban, ahol ilyen mértékben ki lenne
használva a sportpálya és a mûfüves
pálya, mint Inámban. A nyár eleje óta zsi-
bongó gyermekek és sportolni szeretõ
fiatalok vették birtokukba a mûfüves
pályát, és a késõ esti órákig, világítás
mellett is önfeledt sportolásnak lehetünk
szemtanúi.

A sportpálya felújításában nagyon sok
munka önerõbõl valósul meg a helybéli
lakosok hathatós segítségével, melyet
ezúttal is köszön a helyi önkormányzat.

A multifunkcionális pálya megépíté-
sével nem végzõdnek a sportpályán a
munkálatok. Tervben van annak teljes
körû renoválása. Felújításra kerül a lelátó
és az öltözõ. Egyszóval az egész komp-
lexum a sportpályán belül megújul.
Kibõvül a már meglévõ gyermekjátszótér
is, terveink között szerepel újabb játékok
vásárlása a legkisebbek részére. Az önkor-
mányzat számít minden önkéntes mun-
kájára és a lakosság támogatására.

Községünk sikeres pályázatának
eredményeként jelenleg folyik a közbe-
szerzési folyamat, hogy megépülhessen a
faluban a gyûjtõ telep, ahol a lakosok le-
adhatják az elektromos, papír-, vas- és
egyéb hulladékot. A munkálatok az õszi
hónapokban indulnak be. 

Ugyancsak sikerrel járt pályázatunk
egy kis játszótér megépítésére a felújított
óvoda mellett. Ez az akció is megvalósul
még az év folyamán. Az óvoda hintával,
csúszdával gazdagodott, de megvalósí-
tásra vár a fedett terasz megépítése.

Az Európai Bizottság pályázati fel-
hívása testvérvárosi együttmûködési prog-
ramok támogatására az Európa a Polgá-
rokért program keretében is sikeresnek
bizonyult pályázatunk, így településünk
küldöttsége ellátogatott Spanyolországba
Santiago de Compostellába, és megál-
lapodást kötött az együttmûködésrõl
Estrada városával, a hattagú küldöttséget
Régi Zsolt polgármester vezette. A
második csoport Szicíliában járt, és írt alá
együttmûködési szerzõdést, melynek
vezetõje Volkovics Gyula alpolgármester
volt, ez a küldöttség is hat fõbõl állt.

Mivel községünkben sok gondot okoz
a nagy esõzések következtében lezúduló
esõvíz a kápolnától egészen a templom
alatti utcáig, valamint a falu legszélsõ
utcáján, ahová a szántóföldekrõl folyik a
víz, és teszi járhatatlanná az utakat, az
önkormányzat tervei között szerepel a
vízelvezetés megoldása. Az árkok spe-
ciális lapokkal lesznek kirakva, jelenleg
folyik a pályázat elbírálása, és bizakodva
nézünk a jövõbe, hogy ezen munkálatok
is megvalósulnak még az év folyamán.

Folyamatban van a volt iskola épülete
vakolatának felújítása.

Igencsak gazdag a falu kulturális
élete, az év eleje óta számos nagyszabású
rendezvény került megrendezésre, így a
disznótoros lakoma, a farsangi vigada-
lom, az anyák napi ünnepség, a gulyás-
fõzõ verseny és a színvonalas jubileumi
Mézfesztivál.

Az augusztus is eseménydúsnak
ígérkezik, hogy csak a legközelebbit

említsem, az augusztus 20-i ünnepségek
keretében nagyszabású templomi kon-
certre kerül sor Inám, Ipolybalog, Ipoly-
nyék és Nagycsalomja MKP Helyi Szer-
vezeteinek és önkormányzatainak szerve-
zésében az inámi Szent György római
katolikus templomban. Tolcsvay László-
Müller Péter-Müller Péter Sziámi Mária
evangéliuma c. rockopera oratórikus elõ-
adása kerül bemutatásra. Mindannyiun-
kat büszkeséggel tölt el, hogy helyben
élvezhetjük e szakrális zenei élményt
nyújtó produkciót.

Végezetül szeretném kifejezni el-
ismerésemet és hálámat magam és több
száz lakótársam nevében Régi Zsolt pol-
gármesternek, a képviselõ-testület vala-
mennyi tagjának és a sok polgártár-
sunknak - akik kiveszik részüket a
faluszépítési akciókból - a településért és
annak lakóiért tett áldozatos munkáju-
kért. Polgármesterünk és a képviselõ-
testület politikai pályájuk során figyelnek
egymásra, a közösségre, de nem utolsó
sorban a település érdekeire. Munkájuk-
kal azon fáradoznak, hogy az emberek
megõrizzék a hitüket, hogy hinni tud-
janak, a közélet is lehet más, mint hazug-
ság, kifogás, félrevezetés, és valamen-
nyien azért dolgoznak, hogy nekünk jobb
legyen.

Hinnünk kell abban, hogy „hat fecske
is csinálhat tavaszt, hogy kisüssön végre
a nap“.

Nagy Mária

Hírek az inámi önkormányzat háza tájáról

A csábi önkormányzat hiva-
talos oldalán arra hívta fel
a lakók és környékbeliek
figyelmét, hogy a környe-
zõ  erdõkben  medvéket
észleltek. A helyi vadász-
szervezet  vezetõsége f i -
gyelmezteti a lakosságot,
hogy a környékbeli erdõk-
ben medvét láttak medve-
bocsokkal  együtt .  Ezért
kérjük önöket, hogy saját
b iz tonságuk érdekében
lehetõleg kerüljék az er-
deinket - olvasható a köz-
ség közleményében.

(-)

Medvék a csábi erdõkben
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Kezdjük az idõutazást néhány idézettel a Miért nem indul
egy listán a Híd és az MKP? címmel, ha jól tévedek, annak ide-
jén az Új Szóban megjelent írásból. 

„A Híd Országos Választmányának 2011. október 22-i dön-
tése után Bugár Béla, a Híd elnöke levélben fordult Berényi
Józsefhez, az MKP elnökéhez. Ebben felajánlotta, mûködjön
együtt a két párt, hogy hatékony parlamenti képviselethez jus-
son a szlovákiai magyarság. Az együttmûködés formájául a
koalíció létrehozása helyett az egy listán való indulást javasol-
ta, felajánlva az MKP-nak a Híd koalíciós potenciálját.

Az MKP Országos Elnöksége másnapi reakciójában
közölte, meglepetéssel vette tudomásul a Híd OV döntését,
amely „kizár bárminemû együttmûködést az MKP-val az
elkövetkezendõ választások elõtt.“ A testület közölte, „mindent
megkíván tenni azért“, hogy a választásokon a szlovákiai ma-
gyar közösség minél erõsebb parlamenti képviselethez jusson.

Két héttel késõbb, november 5-én az MKP ismét elõvette a
koalíciókötés témáját. A párt Országos Tanácsa üdvözölte, hogy
elõrehozott választások lesznek Szlovákiában, majd nyilatkoza-
tában közölte: nyitott a választásokon való együttmûködés
feltételeinek megtárgyalására, a Híd válaszát pedig november
10-ig várják.

Bugár Béla november 8-án kelt levelében örömmel vette
tudomásul, hogy az MKP is belátta: az együttmûködés az
egyetlen út annak érdekében, hogy egyetlen szlovákiai magyar
szavazat se vesszen el. Egyben meghívta „az MKP képviselõit
az együttmûködés lehetõségének megvitatására“ november 11-
re a Híd székházába.

Ezt a meghívást az MKP még aznap visszautasította azt állít-
va, hogy a Híd csak az egy listán való indulásról hajlandó tár-
gyalni. /.../

Összegezésül: Annak érdekében, hogy a választásokon
egyetlen magyar szavazat sem vesszen el, a Híd elnöke
együttmûködési ajánlatot tett az MKP-nak. Kifejezte meg-
gyõzõdését, hogy a koalíció nem biztosítja a hét százalékos
választási küszöb átlépését... /.../.“

A Felvidék.ma hírportál kérdésére Berényi József meg-
erõsítette, hogy Bugár levelét megkapta. Az MKP elnöke sajnál-
ja, hogy a Most-Híd nem hajlik a partneri alapon történõ tár-
gyalásokra, és továbbra is kizárólag a saját listájukban látják az
együttmûködés lehetõségét. Nem arról kellene szólni az
esetleges együttmûködésnek, hogy az MKP politikusai hogyan
erõsítsék meg a Híd választási listáját. Ebben a cikkben
olvashatjuk az MKP sajtóközleményét: „Legfontosabb a
közösség érdeke. A Magyar Koalíció Pártja november 8-án
megkapta a Most-Híd válaszát az MKP Országos Tanácsának
november 5-én megfogalmazott tárgyalási ajánlatára. Sajnálat-
tal tapasztalja azonban, hogy a válaszlevélben - ultimátium-
szerûen - az MKP politikusainak a Most-Híd választási listáján
való indulása elfogadásához köti tárgyalási /?/ meghívásukat.
Az MKP Országos Tanácsának döntése - ahogy azt a Most-Híd
elnökének elküldött levél leírja - arról szólt, hogy „az MKP
mindennemû együttmûködést csakis az egyenrangú partneri
viszony alapján vállal fel.“

2011. november 14-én a Felvidék.ma hírportálnak Berényi
József úgy nyilatkozott, annak ellenére, hogy Bugár Béla, a
Most-Híd elnöke lezártnak tekinti pártja és az MKP esetleges
közös indulását az elõrehozott parlamenti  választásokon, egy
alulról érkezõ, komoly igény - amilyen 1998-ban is megfogal-
mazódott - talán még változtathat ezen az állásponton. Az MKP
továbbra is nyitott a tárgyalásokra. Berényi kijelentette: „A
mostani folyamat is nehéz, de még nincs vége. Ha politikusok
érezni fogják, hogy van igény a szlovákiai magyar választók
között a két párt közötti koalíciókötésre, elképzelhetõnek tartom
a jelenlegi helyzetváltozást. Az MKP Országos Tanácsának
döntése is errõl szól. A múltban is úgy volt, hogy ha a politikus
kimondja a véleményét, ám érzi, hogy a választók igénye más,
akkor hajlamos a változtatásra, és erre módja is van. Úgy érzem,
egy nagyon komoly igény megfogalmazása, egy alulról jövõ
kezdeményezés esetén talán a Most-Híd álláspontja is vál-
tozhat.“

Ha a fenti citátumokból kihagytam volna az évszámot, az
idõpontokat és a pártelnökök nevét, a kedves Olvasó elsõ pil-
lantásra azt gondolhatta volna, hogy a jelenlegi helyzetet
vázoltam. Adódik a kérdés: Hol tartanak most, 2019 nyarán a
két jelentõs magyar párt közötti tárgyalások a 2020-as parla-
menti választásokon való indulást illetõen? Netán ott, ahol 2011
õszén abbamaradtak? Mutatkozik-e valós igény a szlovákiai
magyar választók körében a két párt közötti koalíciókötésre? Ha
rajtam múlott volna, a felvidéki választók körében köz-
vélemény-kutatás, azt ne mondjam, nemzeti konzultáció for-
májában kerestem volna a kérdésre a választ. Sajnos, erre már
nincs idõ, és talán akarat sem mutatkozott volna rá.

Ui.: Ha lapzártánkig újra tárgyalóasztalhoz ül az MKP és a
Híd tárgyalódelegációja, tájékoztatjuk olvasóinkat a tárgyalás
végeredményérõl.

Bodzsár Gyula

FORGASSUK VISSZA AZ IDÕ KEREKÉT, 
AVAGY MI VÁLTOZOTT 2011 ÓTA?



K ö z é l e t4 Kürtös 2019. augusztus

- Gergely Anikó vagyok Ipolyszécsénykérõl, és olyan
egészségügyi probléma volt a családomban, amelyre éveken
keresztül különbözõ egészségügyi intézményekben kerestem a
megoldást. Egyik ismerõsömön keresztül jutottam el dr. Zsók
Ildikó Juliannához, aki csecsemõ- és gyermekgyógyász, homeo-
pata orvos, Ájurvéda - életmód-tanácsadó, orvos, természet-
gyógyász. Segítségével rövid idõn belül megtaláltam a
gyógymódot. 

Szerettem volna, ha ismerõseimen és másokon is segítene,
ezért szerveztük meg kedd esténként ezeket a találkozókat,
amelyekre a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának
a vezetõsége rendelkezésünkre bocsájtotta az ipolynyéki
székházának egyik termét. Mivel már hónapok óta nagy az
érdeklõdés és a pozitív visszajelzés, ezért úgy gondoltam,
hogy a Kürtös hasábjain is bemutathatnánk, miben is rejlik a
doktornõ segítségnyújtásának a titka, egyáltalán mivel is
foglalkozik. Ezért kértem õt erre a beszélgetésre.

- Miért ez a sok szakképesítés?

- Mert kerestem a választ a sok miértre. Orvosként a legjobb
tudásom szerint jártam el, és mégis sok esetben nem tudtam
segíteni a páciens problémáin. Rájöttem, hogy szükséges egy
tágabb szemlélet (holisztikus szemlélet), ami által az embert
mint egy egészet kell figyelembe venni. És ekkor kezdtem el
kutatni szelídebb gyógymódok után, mert az orvosi eskümet
komolyan vettem NIL NOCERE! - NE ÁRTS! Természetesen
az orvosi praxisomat folytattam, és egyesítettem a kettõt, a
hagyományos orvoslást az alternatív orvoslással. Mindezt 25
éve gyakorlom sikeresen. A kettõ nem zárja ki, sõt támogatják
egymást. Eljött az ÉBREDÉS ideje, és vissza kell térni a ter-
mészethez. A sok szintetikus anyagnak káros következményei
vannak és lesznek. Egyre jobban fejlõdik a technika, a
tudomány, a gyógyszeripar, mégis egyre több a beteg ember - az
úgymond Egészségügy, ami valójában Betegségügy, kezd

bedugulni.

- Mi a legfontosabb az Ön számára?

- A PREVENCIÓ, mert könnyebb lenne megelõzni, mint a
bekövetkezendõ krónikus betegségeket kezelni. Legalább 80
százaléka a krónikus betegségeknek (allergia, ekcéma, migrén,
emésztési panaszok, fáradékonyság, álmatlanság, ízületi pana-
szok, vérnyomás, II-es típusú cukorbetegség…) elkerülhetõ
lenne, ha az emberek tudnák, hogy mit kellene észrevenni és
tenni önmagukért. Eldöntöttem, hogy segítek! Az embereknek
szükségük van egy kis törõdésre, odafigyelésre, megmutatni a
helyes irányt - ne csak utasítást, tiltást vagy furcsa latin szavakat
kapjanak, ami mögött ott áll a bizonytalanság, a félelem a
jövõtõl a betegségtudatot erõsítve. 

- Mit tanácsol?

- Elõször is meg kell értsék, hogy minden ember felelõs a
saját maga egészségéért, az orvos csak negyed részét teszi ki.
Számomra a MEGELÕZÉS (PREVENCIÓ) egy „tudatos
életvezetés megismertetését jelenti“. Ezeken a keddi klub-
délutánokon kellemes, baráti légkörben szeretnék átadni egy-
szerû és jól követhetõ életmódbeli tanácsokat az egészség
megõrzésére és a betegségbõl való mielõbbi felépülés
lehetõségére. Lehetõséget adok egy személyre szóló állapot-
felmérésre. A gyermekeink a jövõnk, fontos hogy egészségesen,
erõs immunrendszerrel növekedjenek. Egy csillogó szemû,
kiegyensúlyozott mosolygós anyuka, erõs apuka, egészséges
boldog nagyszülõk legyenek. 

Ez egy elõadássorozat mindenki részére, ahol kérdezhet, és
megtanulhatja, hogyan segíthet magán és szerettein.

- Hogyan lehet ezekre a találkozókra jelentkezni?

- Ez egy zártkörû rendezvény, csak személyes meghívásra
vagy telefonos bejelentkezéssel lehet rajta részt venni. 

Segítek, hogy segíthessen!

- Ha valakinek felkeltettük az érdeklõdését, annak szívesen
adunk tájékoztatást a 0915 72 14 24-es telefonszámon.

Egészségünk  megőrzéséről  -  keddenként  Ipolynyéken
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F A L U N A P  C S A L Á R B A N

Csalár Község Önkormányzata az idei évben augusztus
10-én szervezte meg falunapi rendezvényét. Az idõjárás, mint
mindig, most is kedvezett. Az ünnepi szentmisét Mgr. Peter
Ondrík lelkiatya celebrálta a szabadtéri színpadon, majd fel-
szentelte a megújúló helyi tûzoltó szervezet zászlaját, valamint

a traktort a pótkocsival. Ezen résztvett Mgr. Galèík Anita a
Járási Tûzoltó Szervezettõl, az önkormányzat által egy pályáza-
ton keresztül nyert traktor kulcsait pedig PaedDr. Nagy Csaba
adta át a polgármester úrnak. A helyi szabadtéri színpadon sorra
kerülõ falunapi rendezvény elõtt Ádám Béla, Csalár polgár-
mestere nyitó beszéde következett. A konferálást, mint minden
évben, Ádám Tímea vállalta. A gyerekek szórakozását trambu-

lin és ugrálóvár szolgálta, de a játékárus portékái között is
lehetett válogatni. Arra pedig, aki megéhezett a nap folyamán,
az erre a célra szolgáló sátrakban különféle frissítõk, étkek,
valamint édességek vártak. Egész délután az egyes folklórcso-
portok szórakoztatták a nagyérdemût, köztük a budapesti
énekesnõ, Ress Hajnalka is, aki gyönyörû dalaival ejtette ámu-
latba a közönséget. Ez a program egészen a tombolahúzásig
tartott, utána következett az est fénypontja, a Romantic együttes
fellépése. Az ünnepséget reggelig tartó szórakozás zárta a
FÉNIX zenekarral.

FARKAS

Az idei évben nyolcadik alkalommal került megren-
dezésre a „Nógrád szívében“ nevet viselõ folklórfesz-
tivál községünkben. Az elõkészületeket ugyan jó idõ
kísérte, ám szombaton megeredtek az ég csatornái, s
már-már elúszottnak látszott a vigadalom, ám Borsos
János József atya szavaira a szentmise keretén belül,
melyet Jókay Lukács és Dobrovodsky Péter atyákkal
közösen mutattak be, az ég is kiderült. Folklór - népi
hagyomány - palóc vendégszeretet, ezek jellemezték a
kora délután elsõ óráit. A már reggeltõl sürgölõdõ
emberek, idegenek, hazaiak, vadászok és civilek keze
munkáját dicsérték a finomabbnál finomabb ételek.
Közben a legifjabbak bemutatót láthattak a lesti tûzoltók
munkájából, kézmûveskedhettek, ill. bumper labdákkal
szórakozhattak. Eközben a színpadon cigányzene és
különbözõ hagyományõrzõ csoportok mutatták be tu-
dásukat. Minden korosztály megtalálhatta a hozzá
legközelebb álló mûfajt. Talán minden korosztályt
megszólít az operett, mely záróprogramként fejezte be a
fesztivál nappali mûsorát. Az est elõadója is a múltat,
habár nem elõdeink, de fiatal korunk slágereit szólaltatta
meg a Jambo Africa Babylon címû elõadásával Boney

M. slágerekkel sziporkázva 2 órán át. A jó kedvet
fokozandó karaoke show következett, melyet a Fénix
együttes zenéje vitt tovább az éjszakába egészen haj-
nalig. Szeretnénk megköszönni minden támogatónak,
együttmûködõnek, résztvevõnek, hogy velünk dolgozott,
ünnepelt, és ezzel elõsegítette hagyományaink feleleve-
nítését, megõrzését. Külön köszönjük a Kisebbségi
Kulturális Alap és a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat támogatását, mely nélkül rendezvényünk nem
valósulhatott volna meg.

Vízi J.

M á r  n y o l c a d s z o r
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Augusztus 3-án különleges
élményben volt része az ipoly-
nagyfalui nõi éneklõcsoport
tagjainak. Részt vettünk az
északkelet-magyarországi
Bárna községben megszerve-
zett VI. Palóc Világtalálkozón.
Bárna egy csodálatos fekvésû
község, két domborulat között
terül el erdõkkel körülvéve.

Hónapokkal ezelõtt jelent-
keztünk be, azóta hetente
szorgalmasan gyakoroltunk, és
azon tanakodtunk, hogy mivel
tudnánk meglepni a közönsé-
get. A találkozó alapgondolata
a lakodalmas szokások felelevenítése volt. Vezetõnk javaslatára
fonott kalácsokat rendeltünk a helyi üzletben. Mindenki biztosí-
tott magának fonott kézikosarat, melyekbe a szépen felszeletelt
kalácsokat beleraktuk, és hagyományos módon hímzett terítõ-
vel letakartuk. Az utazásunkat személyesen a polgármesterünk
Kerata László és a községi hivatal alkalmazottja, Huszár Renáta
biztosította be. Személyautóikkal vittek el bennünket. A kalá-
csos kosarakat az alpolgármester úr, Tómus Tibor hozta. Így
indultunk el reggel 7 órakor vidáman a mintegy másfél órás
útra. 

Szerencsésen megérkeztünk a faluba, a találkozó hely-
színére, ahol már nagyon sok autó és autóbusz volt. Sikerült le-
parkolni a nagyszínpad közelében, ahol mi léptünk fel, mivel az
elõadások két színpadon, két helyszínen zajlottak. A formasá-
gok elintézése után felöltöztünk a szép népviseleti ruhákba, és
fél 10-kor már ott voltunk a megnyitón. Igazán szép és szívhez
szóló volt. Mi 11 óra körül léptünk fel. A kaláccsal teli ko-
sarakkal léptünk a színpadra, elénekeltük a blokkunkat a
legjobb tudásunk szerint. Fellépésünk után kínálgattuk a közön-

séget az „úgymond“ nagy-
falusi lagzis kaláccsal. Mon-
danom se kell, hogy mennyi
sok dicséretet és köszönetet
kaptunk érte. Pár perc alatt
kiürültek a kosarak. Ezután
elsétáltunk a másik színpad-
hoz, megnéztünk néhány fel-
lépõt, és ebédelni mentünk.
Volt mibõl választani. Az
egyes falvak jellegzetes ételei-
ket fõzték. Volt szilvásgom-
bóc, bivalypörkölt, palacsinta,
töltött káposzta, tárkonyos
húsgombócleves cipóban tá-
lalva, krumplilaksa és még sok

más finomság. Mindenki kedve szerint választhatott magának. 
Ezután visszasétáltunk a nagyszínpadhoz. Itt a kézmûvesek

munkáit csodáltuk meg elõször, majd leültünk a közben
állandóan folyó mûsort nézni. 3 órakor felkerekedtünk, és fájó
szívvel elhagytuk ezt a szép helyet, ahol ezt a kellemes napot
töltöttük. Dicséret illeti a szervezõket, hiszen több mint ezer fel-
lépõnek kellett biztosítani parkolót, öltözõt és pihenõhelyet.
Jelesre vizsgáztak. Hazafelé Szécsényben megálltunk egy
cukrászdában, ahol a polgármester úr mindnyájunkat meghívott
egy kávéra és sütire. A frissítõ és a gesztus is nagyon jólesett.
Utunkat folytattuk, és 4 óra után szerencsésen hazaérkeztünk. 

Egy kellemes napot töltöttünk együtt tele pozitív élménnyel,
ami többet ér minden anyagi értéknél. A mi kis csapatunk is
része volt az ott összegyûlt, kultúrát szeretõ és néphagyomá-
nyainkat ápoló nagyközösségnek, ami reményt ad arra, hogy
népdalaink, táncaink és népszokásaink fennmaradnak az utókor
számára.

Bodonyi Ilona

Palóc Világtalálkozó a Karancsságban

VI .VI . Palóc Palóc VilágtalálkozóVilágtalálkozó

A háromnapos rendezvény gazdag
programokkal várta az idelátogatókat. 

Pénteken Bárna védõkeresztjének
felavatásával nyílt meg a találkozó. Ezzel
egyidõben a római katolikus templom
adott otthont a „Kékpántlika“ népdal- és
népmesemondó versenynek, melynek
ipolybalogi versenyzõi is voltak. Ezen a
napon a legforgalmasabb a Palóc Udvar
volt, ahol a Jurta faluban és az iskolában
különféle kiállítások és író-olvasó talál-
kozók voltak, de az „Íz-lelõ“ Gasztro-
nómiai Fesztivál is itt kapott helyet,

ahogyan a Palócok Fája is itt volt
feldíszítve - egyedi festett táblákon
megörökítve nagyjainkat. Természetesen
a kisszínpadon kultúrmûsor is várta az
érdeklõdõket. Este pedig tábortûz és
Palóc Virtus - Ónodi Krisztofer tüzes-
ostoros elõadása mellett lehetett szóra-
kozni.

A szombati napé volt a fõszerep. A
már említett megnyitó után a két helyszí-
nen több mint ezer szereplõ mutatkozott
be (a Felvidéket is több csoport kép-
viselte). A palócság sokszínûségét legjob-
ban a lakodalmas menetben lehetett
megcsodálni, de volt mit nézelõdni a
vásári forgatagban és a képzõmûvészeti
kiállításokon is. Este a Honfoglalás c.
rockopera zárta a programsorozatot,
melyet az itt-ott eleredõ esõ sem tudott
elrontani.

Vasárnap a Nagyszínpadon folyta-
tódott a hagyományõrzõ kultúrmûsor,
amely össztánccal fejezõdött be, melybe
a szereplõk, rendezõk és a nézõk is
bekapcsolódtak. A találkozó szentmisével
zárult, melyet a palócok összefogásáért,

megmaradásáért mutatattak be. Ebben az
idõben minden magyar templomban
imádkoztak a palócokért.

Berze Mariann, a társszervezõ Tar
Lõrinc Baráti Közhasznú Egyesület
titkára azzal a kívánsággal búcsúzott,
hogy egyik elszakított országrész ma-
gyarjainak sem kelljen soha többé meg-
érni azt, hogy míg lakóhelyükön „lema-
gyarozzák“, addig az anyaországban csak
ukránok, románok, szerbek, szlovákok
jelzõvel illetik õket, pedig õk is ugyan-
úgy magyarok. 

-ké-

Folytatás az 1. oldalról
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Labdarúgótorna
Ipolykeszin

2019. július 27-én délután  Ipoly-
keszin a helyi MKP-szervezet veze-
tõsége szervezésében labdarúgótornát

tartottunk. Finom gulyással és frissítõ-
vel vártunk minden futballrajongót és
vendéget. A délután folyamán 3 csapat
küzdött a helyezésekért. Elsõ helyen

Csitár község csapata gyõzött, második
helyen Ipolyszög község csapata jeles-
kedett, és a harmadik helyezett pedig
községünk csapata lett. Szuper hangu-
latban zártuk labdarúgótornánkat!

Cs.P.

Nagyszabású Palóc ételek fesztiválja Kőkeszin

2019. július 13-án színvonalas rendezvény volt megtartva kicsi falunkban
immáron 12. alkalommal. Finom ételek illata borította a környéket. A régi szokás
szerint a sok vendéget, szereplõket és a falu lakosait üdvözölte a polgármester,
Pixiadesz László. A gazdag kultúrmûsorban felléptek helyi és környékbeli nép-
táncegyüttesek, a magasmajtényi (hrussói) Bendík fivérek, a Napocska tánccso-
port, Básti János és Skamla József, akiket a közönség nagy tapssal jutalmazott. 

A konferáló Tóth Terézia volt, akinek szintén köszönet jár. A fesztiválon 17
csapat  vett részt, és mutatta meg tudását a gasztronómia terén. A zsûri elmondá-
sa szerint minden
csapatnak nagy si-
kere volt, és nagyon
nehéz döntés  e lé
voltak állítva, mert
mind a 17 csapat éte-
le gyõzelmet érde-
melt. (zsûritagok:
Nagy Zsófia, Jám-
bor László és Danko
Sándor) 

Mivel a vándorserleget csak egy csapat viheti el, a zsûri A FANTASTIC TRIO
csapatát választotta, akik megvédték tavalyi gyõzelmüket, így ismét megnyerték a
vándorserleget a 12. Palóc ételek fesztiválján. A Fantastic trio 3 fajta gyõztes
menüje: 1. szûzérme csirkemellel töltve, 2. pikáns mártásban pácolt mézes sült
oldalas, 3. édes-savanykás parasztkáposzta füstölt csülökszelettel. 

Köszönet jár a támogatóknak is, akik értékes tomboladíjakat ajándékoztak,
volt, aki anyagilag is hozzájárult a rendezvény színvonalához. 

A tombolasorsolást követõen az Akropola és a Majdnem Edda együttesek
szórakoztatták a jelenlévõket, majd a koncert után hajnalig tartó Retro diszkóra
rophatták a szórakozni vágyók.

A szervezõk is elégedettek voltak, hogy a rendezvény sikeresen lezajlott.
Reméljük, hogy ez a szokás megmarad falunkban még hosszú évek során. Ehhez
pedig jó egészség és akarat kell a falu polgáraitól. Hiszen mi lehet értékesebb,
mint a megértés és az összefogás a falu lakosai között. A további munkához
kívánok sok jó egészséget, megértést és sikert!

Kotian Emília
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A püspök atya beszédében megemlékezett arról a történelmi
eseményrõl, amikor a Szent Korona egy éjszakát Ipolybalogon
töltött. Párhuzamot vont a biblikus eseményekkel a Szent
Korona hányatott sorsát illetõen. Felhívta az értékekre a figyel-
met, azokra, melyekre építeni lehet a túlélés és a szebb jövõ
érdekében. Melyek ezek az értékek? A legalapvetõbb emberi
értékek, hogy a gyermek tisztelje szüleit, hogy a szülõ gondoz-
za gyermekét, amikor a gyermek felnõ, és a szülei idõsek, akkor
ne feledkezzen meg róluk. A jellem legyen egyenes, ne
csavaros, ne jobbra-balra érdekek mentén tekingetõ, legyen
becsület, a házasság férfi és nõ között, a család, az emberi élet
méltósága, az emberi élet tisztelete, a munka becsülete, a szoli-

daritás, az õszinteség, melyekhez nem kell vallásosnak lenni,
nem kell hívõnek lenni, csak „embernek“. Ezek nélkül nem
megy. Ma a keresztény Európában sokan hivatkoznak a
keresztény értékekre, de az emberi értékekben hiányt szenved-
nek. Ezt nevezzük álszentségnek, farizeus lelkületnek. A Szent
Korona, mindaz, amit jelképez és a mai megemlékezés erõsít-
sen meg bennünket abban, hogy higgyünk az alapvetõ emberi
értékekben, ezeket képviseljük, ezeket gyakoroljuk, akkor

fogjuk tudni építeni az igaz jövõt saját magunkért, Európáért. 
A szentmise végén sor került a Szent Koronára tett

fogadalom megújítására és az ünnepi köszöntõre, melyet
dr. Grezsa István miniszteri biztos tartott. 

Köszöntõjét egy Áprily Lajostól vett néhány verssoros
idézettel kezdte, mely összesûríti azt, amit mi, magyarok ezer
év óta sorsként viselünk magunkon. Ennek a sorsnak elválaszt-
hatatlan része a Szent Korona, amely belénk épült. Ez a kap-
csolat az alattvaló és a korona között egy olyan különös misz-
térium, amely nekünk, magyaroknak is idõnként megfejt-
hetetlen, távolabbról tekintve pedig más népek számára nem
adatott meg, és ezért nem is értik. (...)

Fel kell tenni azt a kérdést magunkban, hogy mit üzen a
magyar Szent Korona nékünk a 21. században. Számomra
elõször is azt a hûséget jelenti, amelyet Wass Albert így fogal-
mazott meg: Szeresd a Te népedet, nemzetedet, jobban, mint
önmagadat, tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy
maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta. De jelenti ön-
azonosságunkat is, nemzeti identitásunkat, valahogy úgy,
ahogyan a hetvenes években Sütõ András egyik híres drámá-
jában megfogalmazta, hogy merjünk azonosságot vállalni újra
önmagunkkal. Jelenti az anyanyelv õrzését is. Azt az anyanyel-
vet, melyrõl Kosztolányi Dezsõ azt mondta, csak anyanyelven
lehetek én. Jelenti azt is, hogy egyesítsük újra a nemzetet. Ez az
egyetlen lehetõség arra, hogy a közelgõ 100 esztendõs évfor-
duló elõtt, azaz a trianoni békeszerzõdés centenáriumára el
tudjuk mondani azt, hogy a nemzetegyesítés megtörtént, és
végre meg tudjuk haladni Trianont, mert veszteségeit úgy sem
tudjuk méreténél fogva feldolgozni, de kötelességünk, hogy túl-
lépjünk rajta. A centenárium arra is alkalmat ad, hogy a velünk
élõ tejtestvér népekkel együtt merjünk igazságot vállalni
közösen, ahogy Tamási Áront gyakran idézzük, mert az
igazságot is meg lehet szokni. Tekintsük újra az egész Kárpát-
medencét otthonunknak, függetlenül attól, hogy hol húzták meg
a határokat. 

XXVV..  SSzzeenntt  KKoorroonnaa  ÜÜnnnneepp  IIppoollyybbaallooggoonn
Folytatás az 1. oldalról
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Kékkõ várában a Szent Anna-kápol-
nának külön története van. A kápolna
keletkezésének idején II. Balassa Pál
(1700-1769) uralta a várat. 1721-ben
grófi címet kapott. 1730-ban egy tûzvész
után átépítette a reneszánsz-gótikus vár
alsó részét barokkos stílusú kastélyra.
A császári udvar hûséges szolgálatáért
magas állami tisztségeket kapott. Tevé-
kenysége alatt templomok, kápolnák,
plébániák egész sorát építette. A Szent
Anna-kultusz mûvelõje volt, mert Szent
Anna volt nemzetségük védõszentje.
Érdekességként említem, hogy Szent
Anna napján halt meg 1769. július 26-án.
Az egyházban betöltött szolgálataiért

XIII. Benedek pápa az „apostoli gróf“
címet adományozta neki. Még életében,
1759-ben a kastélyhoz építette a Szent
Anna-kápolnát, melyet Révay Antal
püspök szentelt fel. A vár a Szlovák
Nemzeti Múzeum tulajdonában van,
jelenlegi vezetése - Helena Ferencová
igazgató asszonnyal az élén - elhatározta,

hogy minden évben egy ünnepi szent-
misével emlékeznek a kápolna szüle-
tésére. 2009-ben, a kápolna felszentelé-
sének 250. évfordulóján megtalálták a
gróf Szent Anna-ereklyéjét, és mivel a fõ
oltárkép nem maradt meg, helyette fel-
szentelték a Szent Annát ábrázoló mûvé-
szeti festményt, melyet Darina Gladišová
festõmûvész festett. 

A 260. évfordulóra készülve szüksé-
ges volt a kápolna teljes felújítása, mert
egyes részei életveszélyes állapotba
kerültek. Nem kis munka volt a helyre-
hozatal, és a költségvetés többszöri átdol-
gozását vonta maga után. Hogy idõben
elkészüljenek, minden résztvevõnek
rendkívüli teljesítményére volt szükség.
A rekonstrukciós munkálatok során az úri
család által használt imahelyen, empórá-
ban, egy 18. század második felébõl
való különleges emlékérmet, egy nyakba
akasztható lapos képtokot találtak, amely
a mariazelli búcsújáró helyrõl származ-

hatott. Elkészíttették ennek hû másolatát,
és az eredetit több más dokumentumok-
kal együtt egy idõkapszulába zárták, és
visszatették a talált helyére, hogy ne sért-
sék meg a védõ-óvó funkcióját. A talált
tárgyakat, illetve másolataikat kiállították
az évforduló kapcsán, hogy a látogatók is
megtekinthessék, és gyönyörködhesse-
nek bennük. 

Az emlékünnepség augusztus 26-án
az újjászületett kápolnában zajlott, ahol
az igazgató asszony, Helena Ferencová
üdvözlõ szavai és köszöntõje után egy kis
koncertre került sor, majd a résztvevõk
megtekinthették a restaurált helyeket,
valamint megcsodálhatták a Madonna a
gyermekkel címû kiállítást, melynek
anyagát a bajmóci múzeumból köl-
csönözték. 

A meghitt és felemelõ ünnepséget a
szép számú résztvevõ közös társalgással
fejezte be.

Balogh Gábor

Szellemileg lakjuk be, és szüljük újra tele, mert képesek
vagyunk rá még akkor is, ha most ez lehetetlennek látjuk. Végül
az utolsó kérdés, hogy milyen ma a korona és a magyar ifjúság
között a kapcsolat. Sajnos nem lehetünk abban biztosak, hogy
mi itt a helyes válasz. Én egy olyan gimnáziumba jártam, ahol -
belépve az ajtón - a következõ felirat fogadott: Az ifjúságnak

joga és kötelessége, hogy a világot a maga igénye szerint újra
fogalmazza. A halál ott kezdõdik, ha errõl a jogáról kényelem-
bõl vagy a könnyebb utat keresve lemond. Németh Lászlónak
ezek a sorai a korona és a mai magyar ifjúság kapcsolatára is
vonatkoztathatók. Ez a mai szentmise a jó oldalát erõsíti meg
hitünknek, de nem tudhatjuk biztosan, hogy az elmúlt harminc
esztendõ ún. szabadsága, amely inkább a szabadosság felé nyi-
tott utat, vajon az értékek megõrzésében azon örök értékek felé
mutatnak, amelyrõl a püspök úr beszélt szentbeszédében.

Az ünnepi köszöntõ után sor került az emlékplakettek
átadására, mellyel az idén dr. Grezsa István miniszteri biztos,
Torják Vilmos és a Salgótarjáni Doráti Kamarazenekar,
valamint az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola áldozatos
munkáját jutalmazták, mellyel segítették a határon túli
magyarságot, régiónkat és községünket.

Délután kultúrmûsorra került sor a Kápolna-dombon, az
Árpád-kori templomban a Magyar szentek litániájára és hang-
versenyre, majd este élõ koncertet tartott a BoneyM együttes.
Az egész napi ünnepséget a sûrû látogatottság jellemezte.

Balogh Gábor

XXVV..  SSzzeenntt  KKoorroonnaa  ÜÜnnnneepp  IIppoollyybbaallooggoonn
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A nyár a rendezvények, fesztiválok
ideje, és ilyenkor talán egy község sem
akad, ahol ne rendeznének (akármi le-
gyen is a neve, például) falunapot, amely-
nek célja, hogy emlékezzünk a múltunkra
és õseinkre. És a faluközösségi életének
fejlesztése és nem utolsósorban a lakos-
ság szórakoztatása. 

Erre Nagycsalomján július 27-én
került sor a helyi Béke parkban.

Az ünnepélyes megnyitón megem-
lítésre került, hogy Nagycsalomja ebben
az évben ünnepli elsõ írásos említésének
775. évfordulóját. Falunk valószínû,
hogy már jóval korábban is létezett, és
tudjuk, hogy a századok során sokszor
jelentõs regionális szerephez jutott. 

Talán szerencsésnek is mondhatjuk
magunkat, hogy az idén nem volt egész
napra tervezve program, mivel az ég
csatornái már reggel megeredtek, és az
esõ nem is állt el - tán a rendezõk imáinak
meghallgatásaként - csak épp mûsor-
kezdéskor.

Az esõ a hagyományos ételek fõzõ-
versenyére benevezett csapatokat szeren-
csére nem akadályozta meg abban, hogy
teljesítsék küldetésüket, így a zsûri -
Nagy Zsófia gasztroszakértõvel az élen -
kiértékelhette a megfõzött ételeket. Az
elsõ hely a helyi Szkabella Gábornak és
csapatának lett odaítélve, megérdemel-
ten, hisz a csapat már sok más helyen is
bizonyított.

Testvérközségünk, Nagylóc asszonyai
az idén is remekeltek, és egész délután

kínálták a finom, friss krumplilaskát és
kiadós, ízben gazdag marhapörköltjüket,
amellyel meg is nyerték a második
helyezést.

A rendezõknek köszönhetõen ele-
gendõ sátor lett felállítva, hogy a
gyerekeknek beígért programok is meg-
valósulhattak az ugrálóvár kivételével.
Még a hivatalos megnyitó elõtt bemu-
tatkozott az M.I.T. együttes, két fiatal
tehetséges zenész, Fábián Máté ás Tauber
Krisztián felállásban, és szórakoztatta az
akkor már sokasodó, tenni akaró fõzõál-
lomások tagjait és a gyülekezõ nézõket. 

A polgármester úr köszöntõje után
egy tehetséges helyi ifjú lakost, Balla
Borist hívta fel a pódiumra, és elismerõ
díjban és dicséretben részesítette a si-
keres szerepléséért a Karate és Kobudo
Világbajnokságon Pozsonyban 2019.
június 23-án, ahol nagyon szép helyezést
ért el. 

Valamint említést tett arról is, hogy a
községünkben nagyon sok tehetséges
ember van az élet számos területén, nem-
csak a sportban, hanem a gasztronómia
vagy a mûvészet és a tudomány területén
is. Õ csak buzdítani tudja ezeket az
embereket, hogy csak így tovább, és
ezzel emeljék községünk hírnevét, így a
jövõjét is.  

Továbbá a mûsorban felléptek a helyi
citerások (Rimóci Gábor és Murányi
Árpád), a dejtári pletykás asszonyok, a
nagylóci asszonykórus, az ipolynyéki
palóc hagyományõrzõ csoport és a
Karnevál énekesei, majd Inámból az
Unicum együttes és Balassagyarmatról a
tehetséges ifjú tánccsoport, majd Villant
Dávid gitáron játszott, és mellesleg õ volt

a rendezvény konferansziéja is.
A nap érdekessége volt a veterán

autók bemutatója, az érdeklõdõk tucatnyi
régi autótípust csodálhattak meg közelrõl
is, köszönhetõen Bartók Lászlónak, az
Ipolysági Veterán Klub tagjának.

A tombolahúzás után kezdõdött a
falunapi mulatság, amelyen a Kanta-
fivérek „húzták“ a talpalávalót egészen

hajnalig. Remélhetõleg mindenki jól
szórakozott, hisz ha már valaki eljött, a
fedett helyszínnek köszönhetõen egy kis
nyári zápor már nem okozott kellemet-
lenséget.

Lehet, hogy akadnak, akik hiányolják
a falunapi fellépõk között az ismert
neveket, hírességeket, de a falu vezetõ-
ségének nem a nagy tömegek idevonzása
volt az elsõdleges célja idén, hanem a
családias jó hangulat megteremtése.
Reméljük, hogy ez teljesült is…  

Hisz a helyi önkormányzat nem kevés
kulturális és zenei programmal szórakoz-
tatta idén a helyi lakosokat és a tisztelt
vendégeket.

Vanda Zsófia

F A L U N A P  N A G Y C S A L O M J Á N
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2019. augusztus 11-én a szklabonyai Mikszáth
Kálmán Emlékházban, majd a balassagyarmati
Švejk Vendéglõben emlékeztek a volt és jelenlegi
tagok, támogatók és vendégek arra, hogy 30 évvel
ezelõtt, 1989. augusztus 6-án Urbán Aladár hívására a
szklabonyai emlékház udvarán gyûlt össze az a hu-
szonkét ember, akik célul tûzték ki Mikszáth Kálmán
és a régió más jeles szülöttei emlékének ápolását, iro-
dalmi hagyományainak õrzését, az itt élõk magyarság-
tudatának megtartását és erõsítését, s alakították meg a
Palóc Társaságot. Az emlékezést Híves Boglárka
éneke nyitotta meg, akit Híves István kísért furulyán.
A megemlékezés szklabonyai részének házigazdája
Bõhm András, az Emlékház gondnoka, a Magyar
Kultúra Lovagja volt, aki üdvözölte a résztvevõket, és
röviden szólt a Társasághoz fûzõdõ kapcsolatáról,
majd Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke fordult
az egybegyûltekhez, felidézve a megalakulás körül-
ményeit. Koiš Szilvia nemcsak szavalatával, hanem
gyönyörû népviseletével is fokozta az ünnepség
hangulatát, majd köszöntõje és volt tanítója irányába
elmondott köszönõ szavai után egy saját maga által
varrt, varbói népviseletbe öltöztetett babával ajándé-
kozta meg a Társaság elnökét. Az ünnepi összejövetel
Balassagyarmaton folytatódott, ahol Híves István fu-
rulya- és klarinétjátékában, valamint lánya, Boglárka
énekében gyönyörködhettünk. Itt a háziasszony
szerepét Balík Judit vette át, aki egyébként tapasztalt
versmondó, elõadómûvész és rendezõ, így - hûen
önmagához - egy nagy átéléssel tolmácsolt verssel
köszöntötte az egybegyûlteket. A vendégek között
üdvözölte Oláh Szilveszter grafikus szobrászmûvészt,
a PT tiszteletbeli tagját, akinek alkotásai régiónk több
településén is megtalálhatóak, valamint Kocsis István
írót, a Társaság által szervezett Örökség Népfõiskolai
Tábor elõadóját. Z. Urbán Aladár elnöki eszmefut-
tatásában az elmúlt három évtized tevékenységérõl,
az emlékjelhagyásokról, szobor- és táblaavatókról,
mûveltségi vetélkedõkrõl, szavalóversenyekrõl,
népfõiskolai táborról, honszeretõ és hont megismerõ
barangolásokról szólt csupán dióhéjban, hiszen a
sokrétû munka felsorolására nem volt mód. Ezen kívül
bemutatta az évfordulóra kiadott Cseppnyi tett címû
könyvet, amely a 30 év tevékenységét foglalja össze,
valamint köszöntõket, tanulmányokat, ünnepi beszé-
deket, összegzéseket tartalmaz a Társaság munkájáról,
ill. egyéb írásokat a PT tagjainak tollából. A jelen lévõ
tagok és vendégek visszaemlékezései, köszöntõi, az
elnök úr ember feletti munkája elõtti tisztelgés,
valamint a Himnusz eléneklése után megvendégelés-
sel ért véget a rendezvény.  

-ná-

30 éves a Palóc Társaság
Dr. BENE Gábor:    ZSIDÓ-KÉRDÉS MAGYAR SZEMMEL

A kiválasztottság mítosza és a politikai messiástudat I. II. kötet

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó

Az íróval és könyvével az idén
tavasszal találkoztam elõször a balassa-
gyarmati könyvbemutatón, amely nagyon
izgalmas és tanulságos volt. A hétköznapi
ember a zsidóságról csak akkor hall vagy
olvas, ha az antiszemitizmus kérdése
vetõdik fel, de hogy ez valójában mit takar,
arról különösebb fejtegetések nem kerül-
nek az újságok oldalaira. Nem csak a
kérdés iránt érdeklõdõknek, de mind-
nyájunknak nagy hasznára lehet ez a
könyv, érdemes rá idõt szakítani és elolvas-
ni, mert nagyon sok olyan kérdésre igyek-
szik választ adni, amely sokunkat fog-
lalkoztat, és amely tárgyilagos kutatáson alapul. Errõl a szerzõ így ír:

„Olyan könyvet akartam szerkeszteni, ami se nem bal-, sem nem
jobboldali. Amely egyszerûen tényeket ír le. S az igazságot tartalmaz-
va: csak ismeretterjesztõ munka.

„Volt egyszer valaki, aki föltámadott,
Templomát védeni korbácsot ragadott,
Kapzsi kufárokat házából ûzte ki,
Így óvta otthonát, rossz szó nem érheti!“

(Szõke István Atilla) 
Az evangéliumok Jézusa nem táplált gyûlöletet senki iránt, nem

dédelgetett a szívében semmiféle „ellenségképet“, hogy azon vezesse
le agresszív indulatait. Voltak ellenségei, de nem maga választotta
õket, hogy kivetítse rájuk lelki megoldatlanságait és feszültségeit...
(Nyíri Tamás) 

„... ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem-
csak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának nevezte Istent, és
így egyenlõvé tette magát az Istennel.“ (János 5,18)“

Az író záró gondolatokként ezt közli:
„E könyvem elsõsorban a kiválasz-

tottság hamis mítoszáról szól, amely már
megfertõzte nagyjából az egész világot,
kivéve azokat a természeti népeket, melyek
állítólag nem civilizáltak.

Ám ki lehet gyógyulni minden fertõzés-
bõl, ha akarjuk és tájékozódunk. S van
bizonyíték arra is, hogy az ember képes
megvilágosodni, sõt még a fehér fajhoz
húzó rasszizmust is megcsillantani a halála
elõtt úgy, ahogy a magyarok nem. Erre a
legjobb példa a Nobel-díjas Kertész Imre
alábbi, utolsó írása: „Még a politikáról kel-

lene egyet s mást mondanom, de az igazán fölösleges és unalmas
idõfecsérlés lenne. Arról volna szó, ahogyan a muzulmánok eláraszt-
ják, s majd birtokukba veszik, magyarán elpusztítják Európát, aho-
gyan Európa mindezt kezeli, az öngyilkos liberalizmusról és az osto-
ba demokráciáról; demokráciát és szavazási jogot a csimpánzoknak.

Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot,
amikor többé már nemcsak hogy képtelen rá, de már nem is akarja
megvédeni magát; amikor, látszólag értelmetlen módon, a saját ellen-
ségeit imádja. 

Ráadásul mindez nem mondható el nyilvánosan. Miért nem? A
kérdés nem nyugtalanítana, ha idõközben nem vált volna belõlem
„közéleti ember“. Kezdem megérteni a kényszert, amelybõl az
általános nagy hazugság táplálkozik; egyszerûen lehetetlenség
megvívni a kényszerrel a politikusnak azért, mert elveszíti népszerû-
ségét, az írónak ugyanezért;
A JÓ MODOR A HAZUGSÁG ÉS A TOTÁLIS ÖNFELADÁS. (...)

Balogh Gábor
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Több száz ember fogadta
Ipolykeszin augusztus 9-én
pén tek  es te  Böj te  Csaba
atyát! Életre szóló élmény
volt vele találkozni, beszél-

getni! A délutánt a Haraszti
ik rek  gyönyörû  énekéve l
kezdtük, majd a polgármes-
ternõ megnyitó beszéde kö-
vetkezett! Szeretettel fogad-
tuk a Csaba atyával érkezõ
gyermekek gyönyörû énekeit

és bemutatkozásukat. Csaba
atya elõadása minden ember
szemébe könnyeket csalt. Az
elõadást közös imával és a
Székely himnusz eléneklésé-
vel zártuk!

P.P.

Kelenye Község Önkormányzata 2019. július 20-án
immár hatodik alkalommal rendezte meg a falu szülötteinek
találkozóját, amelyet az idén is összekötött a Szent Anna-napi
ünnepséggel.

Az ünnepség 11.00 órakor ünnepi szentmisével kezdõdött.
A hagyományokhoz híven idén is, aki csak tudott népviseletet
öltött, és így fejezte ki tiszteletét a hagyományõrzõ ünnepsé-
gen. A szentmise után körmenettel vonultak a község fõterére,
ahol a Szent Anna-szobor elõtt minden jelenlévõ áldásban
részesült.

Az ünnepség a kultúrházban ebéddel folytatódott, amin
közel hatvan meghívott vendég vett részt. A vendégek között
voltak a testvértelepülések /Štitáre SK, Csitár, HU/ képviselõ-
testületei, a
s z o m s z é d
falvak pol-
gármesterei,
a községbõl
elszármazott
és a község-
ben élõ jubi-

lánsok. Délután 15.00 órakor a távolba sza-
kadt kelenyeiek a temetõben gyertya-
gyújtással emlékeztek azokra az évfolyam-
társakra, ismerõsökre, akikkel együtt jártak
óvodába, iskolába, akikkel együtt nõttek
fel, és akik már az örök hazába költöztek.

Ezután az elszármazottak megnézték a falumúzeumot, ahol az elmúlt idõk értékes tár-
gyai találhatók. Minden tárgynak története van, valószínûleg mindegyikhez fûzõdik valami
emlék, és arról mesélnek, hogy õrizzük meg a múlt darabjait, õrizzük a hagyományokat,
mert ezek nélkül csak szegényebbek lennénk. 

16.00 órától a szabadtéri színpadon a palóc vidék hagyományõrzõ csoportjainak bemu-
tatkozása és fel-
lépése követke-
zett. A helyi és a
környékbeli fal-
vak csoportjain
kívül bemutatko-
zot t  a  magyar-
országi Nógrád
megye i  Cs i t á r
folklórcsoportja,
a  Z o b o r a l j a i
Š t i t á re -Cs i tá r i
népdalkör.

A g y e r m e -
keket ugrálóvár

és solymászbemutató szórakoztatta, valamint mindenki kedvére és ingyen fogyaszthatta a
vaddisznóból és szarvasból készült gulyást. A mûsor este nyolc órától az ipolynyéki pop- és
operetténekesek produkciójával indult, majd a magyarországi sztárvendég, CSOCSESZ fel-
lépésével folytatódott. Az ünnepség hajnalig tartó vigadalommal ért véget.

Köszönet a kelenyei Csemadok-alapszervezet tagjainak és a fiataloknak, akik aktívan
bekapcsolódtak a rendezvény elõkészítésébe, valamint a lakosságnak, akik portájukat ki-
csinosítva, virágoskertjüket rendbe rakva, környezetüket megszépítve várták a hazaérkezõ
jubilánsokat és a falunapi rendezvényt.

A rendezvény  a Besztercebányai Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult
meg. 

MN 
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Az elsõ gondolat, elsõ fogalom, amely a Palóc Búcsúval kap-
csolatban önkéntelenül elõjön az, hogy élmény. Élmény volt ott
lenni a menetben a palóc testvérekkel együtt, buzgón elénekelni a
Boldogasszony anyánkat, élmény volt a tartalmas, õszinte prédiká-
ciókat meghallgatni, a népviseletes palóc sokaságban otthon lenni, s
élményt keltett a közvetlen áradó baráti szeretet. Tapasztalt emberek
szerint az élmény a közösségben teljesült ki igazán, ott, ahol
a szeretet, az összetartozás, a közösségi érzet minden negatív
befolyást távol tart. Ez a Palóc Búcsúnak az egyik varázsa.

N e k ü n k ,
zsélyieknek,
akik csopor-
tosan elõször
vettük részt a
Szent Anna-
napi búcsún,
k ü l ö n l e g e s
meleg fogad-
tatásban volt
részünk,  de
úgyszintén a kékkõi plébánia és vármúzeum küldöttségének, akik a
várkápolnából a Szent Anna-ereklyét hozták a búcsúba. Az emberi
közelség, közvetlenség minden gesztusban, talán minden szóban ott
volt, és érezni lehetett. Nem csoda, hiszen a Palóc Búcsút évek óta
odaadó, lelkes emberek szervezik, s itt most önkéntelenül meg kell
hajolnom Turay János plébános atya és Limbacher Gábor múzeum-
igazgató elõtt.

Hogy a mi falunk kis csoportja ott volt, ahhoz a szíves meghívá-
son kívül kellett ötlet, a falu hívõ polgárainak akarata és nem kevés
szervezési munka. Az elért eredményt a helyi Csemadoknak, nagy-
ban Pavlo Anikónak és Kuris Palinak köszönhetjük. 

Valami még ide kívánkozik. Rajtunk kívül az Ipoly jobb partjáról
ott voltak az ipolybalogiak és más falvak is, de az õ jelenlétüket nem
annyira hangsúlyozták ki (ami miatt nekem egy kis hiányérzetem is
támadt). Talán azért, mert õk nem elõször voltak jelen, õket már nem
kellett annyira pátyolgatni, mint egy kezdõ csoportot, amelyik azt
sem tudta, hova álljon be. Gondolom, de remélem is, hogy jövõre
megint lesznek újak, akikre a szervezõk felfigyelnek, akikkel kap-
csolatban a palóc összetartozásból származó örömet ismét spontán
módon kifejezik, és mi, zsélyiek akkorra már rutinos részvevõi
leszünk a körmenetnek, mert mi már tapasztalatból tudjuk, hogy
milyen is az a Palóc Búcsú, milyen az élmény, amit az ember
közösségben él meg. 

Bõhm András 

H i t é l e t

Mi vezetünk, Isten irányít!

Születésünktõl fogva van
bennünk egy olyan ösztönös
késztetés, hogy nem akarunk
egy helyben lenni, hanem eleinte
csak mocorgunk, majd kúszunk-
mászunk, aztán totyogunk. A
Holdra szállás 50 éves távlatából
nézve fordítva igaz egy kisgyer-
mekre Neil Armstrong asztro-
nauta híres mondata, mert itt a
földi lépéseink kicsik az emberi-

ség szemében, de ezek az elsõ lépések meghatározóak
mindnyájunk életében. Még akkor is, ha nem is emlék-
szünk rá.

De aztán növünk, és már a lépések sem elegek. Egyre
szaporábban szedjük a lábunkat. Fut, rohan, szalad a
gyerkõc. És ráül az elsõ hintalóra, amelyen úgy érzi, hogy
szinte hasítja a levegõt, amikor a lendület elõre billenti,
majd hátra. Egy varázslatos ünnepen megkapja elsõ
motorját, amelyet noha még csak lököd, de már gurul. És
így zörögve, zötyögve de nekiáll száguldani. Amikor már
a pedálra teszi a lábát, nem csak egy újabb mozgásba
gyakorol bele, hanem a sebesség is fokozódik. Óvodásnak
ma már kisbicikli dukál. Annak ellenére, hogy van még
két támasztó kerék, már „Bi“- ciklizik a kis törpe.
Mihelyst megtanul egyensúlyozni, már szinte megál-
líthatatlan. Micsoda gyerekkor!!! Olyan jó látni, hogy
vannak családok, akik vállalkoznak arra, hogy családostul
felkerekednek, és kerékpárral indulnak el kirándulni.

De már megjelenik a balesettõl való félelem. Eddig, ha
a kis mûanyag motorral fel is borult, maximum felkapta
apa vagy anya, puszit adott a bibis testrészre, és ment
tovább az élet. De itt már sisakkal kell közlekedni,
láthatósági mellényben, világítással stb. A rizikófaktor
folyamatosan növekszik.

A kisbiciklibõl nagyobb lesz, elõkerülnek az extré-
mebb közlekedési eszközök: roller, gördeszka, korcsolya,
újabban a segway vagy egyéb futurisztikus eszközök. A
szabadabb lelkû gyerekek élvezik az ugratást, gyorsulást,
krosszterepek ízületgyilkoló kihívásait. Megannyi extrém
helyzet vár rájuk, ahol igencsak elkél a segítség.

Aki eléri azt az életkort, és affinitása is van hozzá,
vágyik a kismotorra, majd a nagyobbra is. Középiskola
végére most már sokaknak megvan a gépkocsihoz szük-
séges jogosítvány, és újabb nemzedék „szaggatja az asz-
faltot“.

Sokan bukósisak és térdvédõ nélkül, de mégis
komolyabb sérülés nélkül tanultak meg biciklizni. Talán
ez annak is köszönhetõ, mert mindig volt valaki, aki
igazából segített, védett, egyensúlyozott és támogatott
bennünket.

Ilyen az, amikor imát mondunk utazás elõtt, vagy Isten
áldását kérjük közlekedési eszközeinkre. Isten nem fogja
elvenni tõlünk a kormányt, engedi, hogy vezessünk. De
van valami kegyelmi szál, amivel mégis csak kapcsolat-
ban van velünk és segít. Szinte érezhetetlenül. Nagy
ajándék, hogy annak ellenére, hogy mi vezetünk, Isten az,
aki irányít.

Balga Zoltán

Mi, zsélyiek a Palóc Búcsún
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Járásunkban az idén 20. alkalommal rendezzük 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. 

Régi nóta, 
híres nóta

Nótaszótól hangos az én virágos kis házam tája.
Ezen a nagy kerek földön tudom is, hogy nincsen párja.
Imádságos csendes estén felnézek a magas égre.
A csillagok azt ragyogják, a jó Isten úgy teremtett,
nótaszóval, jó kedvébe'.

Ha meg olykor nehéz órán szomorú a szívem tája.
Akkor is csak belesírom bánatomat a nótába.
/:Tudom is, hogy a jó Isten letekint az énekszóra.
Csillagszeme rám mosolyog, megérti, hogy a magyarnak
imádság a magyar nóta.:/

Harangszót  hozot t  a  nyár  es t i  szél .  
Füledbe súgja ,  hogy emlékezzél .  
/ :Rég lá tot t  fa ludról  néked mesél .  
Arról  is ,  aki t  már  e l fe ledtél . : /  

Egyszer  még a  múltad visszavisz  majd.  
Megfáradt  szíved ot t  új  rügyet  haj t .  
/ :Te mégis  maradj  az  emlékeknél .  
Várod,  hogy harangszót  hozzon a  szél . : /

Árok,  árok,  de mély árok,
Azt  mondják,  hogy t i fe lé tek sokat  járok.
/ :Fel  van haj tva a  kis  szoknyám térdig,

Úgy sétálok a  fõutcán végig.
Mért  nem jössz,  mért  nem jössz?: /

Ha még egyszer  fe lém jönnél ,
Házunk elõt t  a  kis  padon megölelnél .

/ :Fölszáradna a  lehul ló  könnyem,
Elfeledném a bánatom könnyen,

Mért  nem jössz,  mért  nem jössz?: /

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 

2019. október 12-13-án 
rendezi meg a 

XX. ÕSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek 

országos versenyét. 

A nótaénekesek versenyébe 2019. augusztus 31-ig azok
jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket,
felsõ korhatár nincs. A versenybe 2 magyar nótával – hallgató,
csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elérhetõség (pontos
lakcím, e-mail, telefonszám), valamint a nóták címének és
hangnemének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmány címén:

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

e-mail: csemadokntv@gmail.com,

Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást kérhetnek a
Csemadok NTV telefonszámán: 0907 85 62 96. 
A jeletkezõknek részletes információt küldünk.

A jelentkezési lapok letölthetõk a Csemadok honlapjáról
(www.intezet.sk; www.csemadok-hu.eu).
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Az elmúlt hónapokban már volt nagy szárazságban és rettenetes
viharokban is részünk. A kiszámíthatatlan idõjárás nem kedvez a
növényeknek, ráadásul a kertészek feladatát is megnehezíti. Egyik
héten a legnagyobb feladat az öntözés, másik héten már csak azt látjuk,
hatalmas a gaz a kiskertünkben az esõzések után. Az augusztus az év
talán egyik legmelegebb hónapja és a legszélsõségesebb is. Gyönyör-
ködhetünk egész éves munkánkban, de ne felejtsük el, hogy számos
kerti munka van, amit most kell elvégezni. Ez az utolsó pillanat az õsz
beköszönte elõtt, amikor még érdemben hozzá tudunk tenni kertünk
gondozásához, szépítéséhez.

Ilyenkor kevesebb csapadék esik, és nagy a szárazság, amit a
növények nagyon megsínylenek, sokuk nem is éli túl. Ne feledkezzünk
meg róluk, és locsoljuk õket odaadással, meg fogják hálálni. Ha
tehetjük és módunkban áll, az a legjobb, ha vásárolunk egy kerti
öntözõrendszert, ami leveszi a vállunkról a munka nagy részét, hisz már
kaphatóak a talaj szárazsága szerint mûködõ rendszerek is.

Szintén fontos, hogy elõvigyázatosan távolítsuk el az elszáradt,
elhalt, elhervadt virágokat, visszametsszük a száradásnak indult levele-
ket, ezzel arra ösztönözzük virágjainkat, hogy többet virágozzanak, és a
kertünk is sokkal ápoltabbnak fog tûnni. Mindenképp éles metszõolló-
val dolgozzunk, mert ha letörjük a szárakat, az érzékennyé teszi a
növényt a fertõzésekre. Ha már vannak fertõzött részek, azokat égessük
el, véletlenül se kerüljenek vissza a talajba, hiszen tovább terjesztik a
fertõzést.

Augusztusban virágzik a parlagfû, ami hihetetlen tömegben szórja a
levegõbe parányi virágporszemcséit, amelyek kellemetlen, allergiás
megbetegedést okoznak. Az egyetlen védekezés ellene, ha kigyom-
láljuk, amit mindenképp tegyünk meg, mert egy tõ parlagfû egy év alatt
akár 60 ezer magot is termelhet, melyek a talajban maradva akár
harminc évig is csíraképesek maradnak.

Most van itt a szamóca telepítésének az optimális ideje, az ekkor
kiültetett palánták meggyökeresednek, jól átvészelik a tél megpróbál-
tatásait, és jövõ tavasszal már teremnek is. A kétnyári virágok magját is
most kell vetni, ezek nagy része a nyár végén kikel, megerõsödik,
áttelel, de magot csak a következõ év nyarán várhatunk tõle, ilyen
például az árvácska, százszorszép.

Az aratás helyén felszabadult területekre vethetünk télálló spenótot
vagy feketeretket. Vetésre alkalmas a borsó, kínai kel, cékla, vörös
káposzta, kelbimbó, saláta és a gumós kömény. A tövek között legyen
legalább 5-6 cm távolság. Konyhakertben átteleltetésre is alkalmas
spenót- és sóskafajtákkal próbálkozhatunk, mint például a nagy levelû
sóska, amely akár 3-4 évig is helyben maradhat. Aki tehát a kertjébõl
szeretne szinte a hajtatott spenóttal vagy sóskával azonos idõben friss
leveleket szedni kora tavasszal, annak jól elõkészített apró morzsás ve-
tõágyat kell készítenie az apró magvaknak. Különösen érvényes ez a sós-
ka vetésére, mert ennek magjai sokáig elfekszenek, nehezen csíráznak.

Az elvirágzott évelõ növényeket most ültethetjük át, így õszig be
tudnak gyökeresedni. Átültetéskor tõosztással szaporíthatjuk õket,
például a muskátlit, a hibiszkuszt, a leándert vagya fuksziát, amit most
dugványozhatunk a legeredményesebben. Az összes õszi virágzású
növény hagymáit most kell kiültetni, sõt akár az elsõ tavaszi hagymákat
is, mint a tulipán, nárcisz, nõszirom és a sáfrány.

A hónap vége az az idõszak, amikor elültethetjük a fehér liliomot,
szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük a pünkösdi rózsákat.

A szüretelést sokan az õsszel azonosítják, pedig nyáron és nyár
végén is aktuális tevékenység. A gyümölcsöt termõ növényeinket
érdemes folyamatosan szemmel tartani, és leszedni róluk a már
megérett termést. A lehullott gyümölcsöket a fák és bokrok alól fel kell
szedni, ha nem tesszük meg, a növényünk könnyebben megbetegszik.
Ha nem tudjuk hová tenni a lehullott, megnyomódott gyümölcsöket,
akkor érdemes egy kapával beleforgatni a földbe õket. A szüretelés mel-
lett figyeljünk a metszésre is. Most érdemes levágni az elszáradt ágakat,
leveleket, ezzel felfrissül majd a növényünk is.

-ber-

Nyár a kertekben

Sok szeretettel meghívunk mindenkit

az Ipolynyéki Szüreti
Fesztiválra, 

mely egyben községünk elsõ 
környezetbarát fesztiválja is lesz.

Fõbb programok:
Szombat:

* szüreti felvonulás 13:30 órai kezdettel 
a Hõsök terérõl 

* állomások az iskolánál és a kultúrháznál 
* zenés, táncos mûsorok
* tombola 
* ugrálóvár, kézmûves foglalkozás, interaktív  

zenés mûsor a bohóccal, arcfestés, lufihajtogatás,
kültéri fa népi játekok

* 21:00 Aurevoir 
* retro disco hajnalig

Vasárnap:
* 11:00 Ünnepi szentmise 
* Ipolynyék Község Önkéntes Tûzoltó  

Egyesületének bemutatója 
* 17:00 Alma zenekar 
* 19:00 Kálmán Imre: Csárdáskirálynõ nagyoperett 

a Nívót Produkció elõadásában

A vasárnapi programra a belépõ 8 euró, 
elõvételben 6 euró, az ipolynyékieknek és a 

gyerekeknek 15 éves korig 
mindkét nap ingyenes a belépés.

A Sósári Források Polgári Társulás 
tisztelettel meghívja Önt a 

Gulyásfõzõ versenyre /III. évfolyam/ 
Petanque /golyós sport/ versenyre /III. évfolyam/ 

Ezenkívül gazdag program várja Önt kellemes
szórakozással és gazdag tombolával.

Program:
9.30 - Versenyzõk érkezése

10.00 - Megnyitó, start
13.30 - Verseny befejezése
14.00 - Értékelés
Egész nap folklórcsoportok fellépése

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Hol? Sósárban 
Mikor? 2019. augusztus 24-én 10.00 órától

A versenybe augusztus 21-ig lehet benevezni!!!
Bõvebb tájékoztatás: 0905 766 855
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

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 támogatta.

Inám Község Önkormányzata és Egyházközsége 
tisztelettel meghívja Önt a

2019. szeptember 15-én tartandó
KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉSRE

a felvidéki meghurcolt katolikus papok, hívek és
Mons. Lénár Károly pápai káplán emlékének tiszteletére

az inámi Szent György-templomba

14.00 Magyarok a szovjet GULAG kényszermunkatáborban
A kiállítást megnyitja - Molnár Imre szociológus, történész
14.15 Bajtala Emese hárfamûvész koncertje
15.00 Szentmise - Celebrálja Mons. Ïurèo Zoltán, 

a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke
Ének: Erkel Ferenc Vegyeskar - Szécsény

16.00 Kegyeleti megemlékezés a templomkertben
Ünnepi beszéd: Molnár Imre szociológus, történész

MEGHÍVÓ

Inám, Ipolybalog, Ipolynyék, Ipolykeszi és Nagycsalomja
Önkormányzata és MKP alapszervezetei

szeretettel várnak mindenkit 
augusztus 25-én a keresztény államalapítás

és Szent István király emlékére tartandó ünnepségre.
Helyszín: Inám, Szent György római katolikus templom

Program: MÁRIA EVANGÉLIUMA
rockopera oratorikus elõadása

Elõdadók: Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Tolcsvay László és a
24 tagú Rotunda énekegyüttes

Kezdés: 15.00
Belépõ: 5 €, 18 éves korig ingyenes

F E L H Í V Á S
Második éve mûködik a „Hlas srdca“ (A szív hangja) nevû

polgári társulás, amely járásunk területén fejti ki tevékeny-
ségét. Alapítójának, Szuma Bélának sikerült olyan tettre kész,
adakozó embereket megszólítania és összekovácsolnia, akik-
nek nem közömbös mások sorsa.

A polgári társulás fõ célja, hogy pénzügyi támogatást nyújt-
son: tehetséges, ám szociálisan hátrányos helyzetben élõ
gyerekek továbbképzésére, természeti csapást szenvedett csalá-
dok megsegítésére, valamint beteg gyermekek gyógyulásának
elõmozdítására.  

Az említett esetekben, a konkrét szándék és a felhasználás
céljának leírásával, pénzügyi támogatásra lehet pályázni az
alapítványnál a következõ címen: OZ Hlas srdca, Oslobodi-
te¾ov 27, 990 01 Ve¾ký Krtíš, vagy elõzetes megbeszélés a
szervezet alapítójával a 0917 713 925 telefonszámon. A
kérvényhez csatolni kell a lakóhelyi polgármester írásbeli aján-
lását is, és 2019. 8. 20-tól 2019. 9. 21-ig kell elküldeni a
megadott címre. A támogatás odaítélésérõl kuratórium dönt,
melynek tagjai neves személyiségek, többek között a járá-
sunkban jól ismert belgyógyász fõorvos Kanyó József is.

A polgári társulás várja a kérvényezõk jelentkezését, illetve
örömmel fogadja azt is, ha valaki  felhívja a figyelmét a
környezetében a fent említett okokból rászoruló emberekre.

Pölhös Vendel


