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Ahogy a naptárban áthajtunk a decemberi oldalra, valahogy
mindnyájunkat elfog egyfajta karácsonyi érzés. Belegondolunk,
hogy megint itt van ez az idõszak, amely a köztudatban a család
és szeretet ünnepeként maradt meg. Az ember már
fejben elkezdi tervezni, kinek milyen ajándékot
kell venni, mikor melyik nagyszülõt fogja
meglátogatni, kiket kell meghívni, milyen
süteményeket fog készíteni erre a jeles
alkalomra. Gondosan kiválasztja a
karácsonyfának való fenyõt, lehetõleg
olyat, amelyik nem hullatja a levelét,
ne kelljen utána sokat takarítani.
Szentestéhez közeledve egyre job-
ban sûrûsödik a program, már nem
elég a tervezés. A konyhában kell
sürögni-forogni, tésztát nyújtani,
halat pucolni. A fát meg kell
faragni, hogy beleférjen az áll-
ványba, feldíszíteni, ajándékokat
csomagolni, lehetõleg még egy-
szer utoljára felmosni, mielõtt
megjönnek a vendégek. Vacsora és
ajándékbontás után végre fel lehet
sóhajtani: „De jól sikerült ez a kará-
csony!” Biztos ez?

Korunk embere sajnos sokszor haj-
lamos megfeledkezni a lényegi dolgokról,
és a fényes, csábító, de felszínes formasá-
gokhoz ragaszkodni. Mit fognak szólni, ha nem
lesz tökéletesen feldíszítve minden? Mi lesz, ha
nem készítek ötfajta süteményt? Az eredmény egy
ragyogó karácsonyfa, ínycsiklandó vacsora, de hol a lényeg?
Mivel mindenhonnan azt halljuk, hogy ez a szeretet és a család
ünnepe, könnyen abba a hibába eshetünk, hogy megfeled-
kezünk Jézusról. Elsõsorban róla kell hogy szóljon a karácsony,
hisz nélküle szó szerint olyan, mint egy születésnapi össze-
jövetel az ünnepelt nélkül. A szeretetre emlékezünk, Isten
szeretetére, amely miatt odaadta értünk önmagát. Törékeny,

emberi testet öltött a Mindenható. Egy kis városka koszos istál-
lójába érkezett, állatok etetõhelyén nyugodott, hogy aztán
önmagát nekünk táplálékul adva megváltson minket. 

Nem szabad megengednünk, hogy az evilági ragyo-
gás elhomályosítsa bennünk Isten fényét.

Manapság az embernek olyan érzése lehet
szétnézve egy karácsonyi vásárban,

bevásárlóközpontban vagy csak egy rek-
lámot megnézve a tévében, hogy az

ünnepnek semmi köze Krisztus
születéséhez. Tele van minden rén-
szarvasokkal, mikulássapkákkal, fa-
gyöngyökkel és hasonló díszekkel.
Sok helyen a Mikulásnak vagy
Télapónak tulajdonítják az aján-
dékozást, már a gyermekeknek
sem adják tovább Jézus születé-
sének történetét. Az üzletek célja
ilyenkor minél többet eladni,
minél nagyobb bevételhez jutni,
még ha ez a karácsony átalakításá-
ba is kerül. Isten nem ilyen. Õ csak

nemes egyszerûséggel eljött, és
mindenkit megajándékozott. Ez az

ajándék nem díszes, és pénzért nem
vehetõ meg. Hajlamosak vagyunk elsik-

lani fölötte, észre sem vesszük, annyira
figyelünk a kirakatok neonfényeire, mégis a

legértékesebb dolog, amink van. Megváltást
adott nekünk, bûnbocsánatot, esélyt az életre. 

Gondoljunk erre hálával az idei szentestén. Vegyük
észre a minket körülvevõ dolgokban Isten szeretetét. Terjesszük
mi is ezt a szeretetet a világban megjelenõ Krisztust ünnepelve.
Legyen ez a karácsony is alkalom, hogy közelebb akarjunk
kerülni Istenhez, mint ahogy Õ is közeledett hozzánk azzal,
hogy testet öltött.

Balga Zoltán
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Jézusról szóljon a karácsony!Jézusról szóljon a karácsony!Jézusról szóljon a karácsony!Jézusról szóljon a karácsony!
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Érsekújvárott, a Csemadok Házban került sor arra a tanácskozásra, melyet
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kezdeményezésére hívtak össze egy
jövõbeni magyar érdekképviseleti szerv és intézményesített fórum
kialakításának ügyében. A Magyar Tanács névre keresztelt összejövetelnek
mintegy kilencven résztvevõje volt, köztük politikusok, polgármesterek, nagy
civil szervezetek képviselõi és érdeklõdõ aktivisták.

A tanácskozás a Zárónyilatkozat elfogadásával végzõdött, az elõkészítõ
bizottság tagjai a választások után találkoznak.

Zárónyilatkozat
A magyar társadalom bevonása közügyeink gyakorlásába közös

érdekünk! Az a célunk, hogy helyreállítsuk a nyilvánosság bizalmát, mely
megrendült a képviseletünkben, különösen egy olyan helyzetben, mikor a
politikai képviseletünk sorsa bizonytalan, és érdekeink képviseletét sem
bízhatjuk másra, csak magunkra! A szlovákiai magyar közösség megértést,
egységet és elõrelépést szeretne látni. Ennek következtében pedig a fiatal ge-
nerációk egyre passzívabbak, miközben növekszik a szakadék a politikai
erõnk és valós lehetõségeink között!

Sorsfordító parlamenti választások és az építkezés idõszaka elõtt állunk.
Akkor mozdulhatunk el a jelenlegi helyzetbõl, ha erõs intézményeket és
párbeszédre szolgáló fórumokat építünk ki, segítve a társadalmi egység
megteremtését a magyar érintettségû ügyekben, hiszen a kisebbségi részvétel
a kulturális, társadalmi, gazdasági életben, illetve a közügyekben alapvetõ
jogunk és állampolgári kötelességünk. Megkezdjük egy olyan testület meg-
szervezését - a Magyar Tanácsot -, amely kellõ felhatalmazással és legiti-
mitással rendelkezik, miközben a lehetõ legszélesebb körben tömöríti
képviselõinket, szakembereinket és szervezeteinket!

A Magyar Tanács elõkészítésével foglalkozó bizottságban a jelentkezõ
személyek vállalnak szerepet. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala vállalja,
hogy a 2020-as parlamenti választások után két hónapon belül összehívja a
testületet, amely megkezdi a munkát. A csoportosulás feladata egy olyan
Tanács felállítása, ami hosszútávon fenntartható, teret biztosít a párbeszédnek
a civil szervezetek, értelmiségiek, szakmai társulások és a politikai képvise-
letünk között, szükség esetén pedig akár politikailag is képes a közösség
képviseletére és az egész magyarságot érintõ megnyilvánulásokra.

A Tanács szerkezetét, mûködésének technikai feltételeit és felállításának
módját a bizottság javasolja. A bizottság célja, hogy az országos hálózatú
szervezeteket bevonja a Tanács kialakításába. Célunk, hogy a Tanács alanyi
jogon a szlovákiai magyarság legitim képviselõjévé váljon, és egyben stabil
fóruma legyen egész közösségünknek!

Vegyük kezünkbe saját sorsunkat!
Forrás: Kerekasztal

Megalakult  a  Magyar Tanács 

Hónapokig tárgyaltak a magyar érdekelt-
ségû pártok vezetõi a teljes magyar összefogás
megteremtése érdekében - eredménytelenül.
Véglegessé vált, hogy a 2020. február 29-én
esedékes parlamenti választáson az MKP, a
Magyar Fórum és az Összefogás mozgalom
Magyar Közösségi Összefogás néven együtt
indul, míg a Most-Híd a Magyar Keresztény-
demokrata Szövetséggel.  

Ismertté vált az is, hogy 25 politikai párt,
mozgalom és koalíció méreti meg magát a
jövõ évi választáson. Ennyi szubjektum adta le
választási listáját a belügyminisztériumban.
Járásunkból a 18-as sorszámmal induló Most-
Híd választási listáján öten szerepelnek, még-
pedig Lestyánszky Viktor /polgármerster,
Ipolyhídvég/, Kerata László /polgármester,
Ipolynagyfalu/, Kušicky Erika /a járási
munkaügyi hivatal igazgatója, Ipolynyék/,
továbbá az MKDSZ színeiben Fagyas Marcell
/polgármester, Ipolyvarbó/ és Zsigmond Imre
/vállalkozó, Ipolynyék/.

A Magyar Közösségi Összefogás /MKÖ/ a
sorsoláson a 22-es sorszámot kapta.   Jelölt-
listáján a Nagykürtösi járás képviseletében
indul Régi Anna /vállalkozó, Inám/, Gömöry
Lóránt /kertészmérnök, Ipolynyék/, Korcsok
Anikó /igazgatói asszisztens, Ipolykeszi/,
valamint a Magyar Fórum színeiben Baki
Attila /történész, Terbegec/ és Bojtos Tamás
/építészmérnök, Nagykürtös/, az Összefogás
mozgalom képviseletében pedig Hamerlik
Richárd /gépészmérnök, Ipolynyék/.

-bégyé-

Elmaradt a teljes 
magyar összefogás

A jövõ év a magyar összetartozás jegyében
fog eltelni, melynek kapcsán 

több rendezvénny valósul meg. 
Ezek közé tartozik 

az V. Palóc bál
amely a szécsényi Forgách-kastélyban lesz

2020. február 8-án. 

A részletes programot januári számunkban
közöljük.

Érdeklõdni lehet a rendezõknél az alábbi
telefonszámon +421915756670

Köszönet a támogatásért

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. pályázati kiírásainak jóvoltából az idén
is többféle pályázati támogatáshoz jutottunk, melyek segítségével több
rendezvényünket meg tudtuk valósítani. Ezekrõl a rendezvényekrõl az év
folyamán a Kürtös havilap oldalain már beszámoltunk. A kulturális támo-
gatásokon kívül beruházási támogatást kaptunk, mely hozzájárult a
Csemadok TV székháza további felújításához, ezáltal rendeltetésszerû
mûködésének kiszélesítéséhez. Az idén a székház udvar felõli oldalának
kialakítása valósult meg ebbõl a támogatásból.

Köszönjük a BGA Zrt.-nek az idei támogatásokat!
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December 8-án, advent második vasárnapján délután ünnepi
díszben várta a nagyfalui kultúrház községünk lakóit. A CSEMADOK
helyi szervezete a helyi önkormányzattal közösen adventi vásárt és
Mikulás-váró délutánt szervezett. 

Az éneklõcsoport tagjai hét közben feldíszítették a karácsonyfát és
a kultúrház nagytermét. Vezetõnk szép adventi koszorút készített.
Mindent megbeszéltünk, és szétosztottuk a teendõket. A termet égõ-
sorokkal a polgármester úr varázsolta hangulatossá. Vasárnap kezdés
elõtt már szorgoskodtak az asszonyok: hozták az otthon készített

süteményeket,
fõzték a teát,
forralt bort,
üdvözölték a
lassan gyüle-
kezõ árusokat,
nézelõdõket. 3
órakor a pol-
gármester úr
üdvözölte az
e g y b e g y û l -
teket ,  majd
ünnepélyesen

meggyújtottuk az adventi koszorún a 2. gyertyát. Közben elhangzott
két költemény, valamint az összes jelenlévõ közösen elénekelte a
Kiskarácsony, nagykarácsony címû éneket. Így kezdõdött meg a vásár.
Volt itt ostyasütés, kosárfonó kínálta kosarait, horgolt állatkák, házi
készítésû szappanok és még sok minden más. Jó hangulatban jártuk
körül az asztalokat, közben pedig kedvére fogyaszthatott mindenki a
frissítõkbõl. 4 órakor megérkezett a Mikulás is a gyerekek nagy
örömére. Elõ-
ször az óvodá-
sok mûsorát
nézte meg, és
adta át nekik a
csomagokat .
Aztán minden
jelenlévõ gye-
rek átvehette a
csomagját. A
Mikulást ének-
kel búcsúztat-
tuk.  Ezután még folytatódott a beszélgetés, szemlélõdés, aztán las-
san eltávoztak a résztvevõk. 

Így ért véget ez a szép, meghitt vasárnap délután. A célunk, hogy
lakosaink közelebb kerüljenek egymáshoz, jó hangulatban várják az év
legszebb ünnepét, a KARÁCSONYT.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívá-
nunk mindenkinek! 

Bodonyi Ilona

Karácsonyváró adventi délután
Ipolynagyfalun

Ipolyszécsényke község díszpolgárainak tiszte-
letére emléktáblákat avattak fel 2019. november 30-
án. Az ünnepségen részt vett az önkormányzat kép-
viselete, a Csemadok alapszervezetének tagjai, a
község lakosai és nem utolsó sorban a díszpolgárok
hozzátartozói. Az eseményen elhangzott vers, pol-
gármesteri köszöntõ és a Rózsaszirom énekcsoport
által elõadott dalok után György Ferenc lelkiatya

szentelte fel a helyi imaházzal szemben található
emléktáblákat. A megemlékezés a községi hivatal
épületében folytatódott. Az emléktábla-avatás célja,
hogy a községünkben született két fontos személyi-
ség elõtt tisztelegjünk, és köszönetet mondjuk nekik
életükért, mûveikért, név szerint: dr. Major Lajos
fõszerkesztõnek és Cziglényi Ádám bélyegterve-
zõnek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatását, amely nagyban
segített az emléktáblák elkészítésében. 

DJ

Ipolyszécsénykei díszpolgárok
emléktábláinak felavatása
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Idén ünnepeljük a csábi születésû Szeder Fábián tudós
szerzetes 200 éve megjelent, A' Palóczok címû értekezését,
amely a Tudományos Gyûjteményben látott napvilágot.

Nem mondhatjuk, hogy e mûvet megelõzõen ne írtak volna
a palócokról. Elsõ ismert említéseik a 17. századból valók:

A nagykõrösi jegyzõ 1656-ban lejegyzi, hogy „Tíz pár
gyöngyházas késeket vettem palóczoktul.“ Azután a Duna mel-
léki helységek 1663. évi gyûlésének határozatában szerepel:
„Ha valamely lakos gazda vagy szolga valakinek elád jószágot,
kiváltképpen felföldi palócznak, levelet adjon mellette“. E le-
jegyzésekbõl megtudjuk, hogy a palócok foglalkoztak keres-
kedéssel. Gyöngyházas késeket adtak el az Alföldön. Azt nem
tudhatjuk, hogy maguk készítette késeket-e vagy ami való-
színûbb, felföldi városban készült árut értékesítettek. Az
Alföldön vásárolt jószágokat alighanem azért vásárolták, hogy
azután fölnevelve, fölhizlalva haszonnal továbbadják, amire a
19-20. századból való adatok szólnak is.

Hosszú szünet után a 18. század végén és a 19. század ele-
jén a szépirodalomban jelenik meg elõbb Gvadányi József Isten
mezei palócza (1791) majd Gaal György 6 kötete a Pest-Budára
szakadt tudós palócz, Furkáts Tamás „Monosbélben lakó sógor
urához“ írt leveleibõl. Azonban e felvilágosodást követõ idõk-
ben a palócok egyértelmûen szatirikus figurák, nevük gúny-
névnek számít, mint akik a racionalizálódott, polgárosodó
világban járatlanok.

A palócságot tudományos igénnyel elsõként bemutató
Szeder Fábián 200 éve, 1819-ben ezért kényszerül védekezni:
„A' Palóczok lelki és testi tehetségekre nézve a' többi Magya-
roknál nem alább valók. (…) Ismertetni, nem pedig kinevet-
tetni akartam ezen becsületes, jószívû földünket, és a józan
Olvasónak eszébe se juthat csúfot ûzni (…).“

Szeder Fábián palócokat ismertetõ írásai programot, mintát
adtak a kortárs kutatóknak. A palócok vizsgálata fontos
szerepet játszott a magyar etnográfia születésénél, és össze-
fonódott a történetírással és a nyelvjáráskutatással. Szeder
tanulmányát követõen, 1820-35 között valóságos „palóc lázon“
esett át a pesti értelmiség. Kisebb-nagyobb történeti és nyelvé-
szeti értekezések jelentek meg, amelyek a palócokkal foglalkoz-
tak, vagy a példán föllelkesedve az ország más tájain is keresték
õket. Rövid ideig úgy látszott, hogy a palóc szó újabb jelentést
nyer, általánosan jelentve a parasztit, mert „göcseji palócok“-ról
is írtak, és a Tolna megyei Sárköz népét is elkeresztelték palóc-
nak. Szeder Fábiánnak azért sikerült új fogalmat és új mûfajt
teremtenie 1819. évi írásával, mert sokakat foglalkoztató kér-
désekhez nyúlt. Ebben az idõszakban nemzeti önismereti céllal
az egyes tájak, megyék és népcsoportok tulajdonságainak föl-
fedezése és leírása vált divattá. E tulajdonságok, ismeretek az
ország addig figyelemre nem méltatott érdekességei, értékei let-
tek. Az 1830-as évekre azzal az eredménnyel teljesedett be a
palócok iránti lelkesedés, hogy nyelvjárásuk a honfoglalás kori
magyar nyelv emlékét õrzi. Horvát István történész a Halotti
Beszéd és a palóc nyelvjárás között talált hasonlóságot, s naiv
találékonysága a közfelfogásra is jellemzõ volt. A herencsényi

születésû Lisznyai Damó Kálmán az 1851-ben kiadott „Palócz
dalok“ elõszavában még változatlanul a „legeredetibb magyar
faj“-nak nevezte a palócokat. A romantika szellemtörténeti
korszaka ezután átadta helyét a pozitivista megközelítésnek, s a
palócság iránti országos, nemzeti érdeklõdést fölváltotta a hely-
ismereti szintérre visszaszoruló vizsgálat.

Mivel a palócokat sosem jellemezte jogi különállás, kivált-
ság, mint a székelyeket, jászokat, kunokat, sõt, mint írtuk,
nevük gúnynévvé vált, ezért területiségük körbehatárolása is
nehézségekbe ütközött. Horváth Péter 1801-ben még mindössze
tizenegy falu palóc voltáról tudósított a Heves megyei Bélapát-
falva környékén. Utóbb az egyes szerzõk fokozatosan kiter-
jesztették a Palócföld határait Heves, Nógrád, Gömör, Borsod,

majd Hont megyékre is. Az 1880-as években hozzávetõlegesen
már a Sajó és a Garam völgye között lakozó magyarokat tartot-
ta a néprajzi kutatás palócoknak. A két világháború közötti
idõszakban a népnyelvi kutatásokat alapul véve a néprajzban is
uralkodóvá vált az a felfogás, hogy nagyjából a Nyitra és a
Hernád közötti, tehát Nyitra környékétõl Kassáig terjedõ, észa-
kon a nyelvhatárig, délen az Alföld peremvidékéig terjedõ
hatalmas terület magyar lakossága nevezhetõ palócnak. Az
1970-80-as évekbeli palóckutatás Balassagyarmattól Egerig ter-
jedõ, délen Pásztóig, északon a Mátra és a Bükk északi völgyeit
magába foglaló területet tekintették palóc centrumnak, s
körülötte elhelyezkedõ tájakat palócos területeknek.

Szeder Fábián 1819-ben mindenesetre a palócság törzsö-
kös térségeként írja le szülõfaluja, a nyelvhatár menti Csáb
Balassagyarmatig és Ipolynyék tájékáig terjedõ környezetét.
Úgy találta, hogy a Nógrád, Nagy-Hont, Gömör, Borsod és
Heves vármegyei magyarok többnyire palócoknak neveztetnek. 

Limbacher Gábor  
a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója

Palócok a legrégebbrõl ismert forrásokban

Mivel 2020-ban járásunkban, Ipolyszécsénykén kerül
sor a VII. Palóc Világtalálkozóra, ezért lapunkban minden
hónapban egy oldalon ezzel a témával, azaz a palócsággal
foglalkozunk. Az írások szerzõje a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum igazgatója, Limbacher Gábor, aki a téma szakava-
tott ismerõje. Cikksorozatunk nem titkolt célja, hogy nép-
csoportunkat, a palócokat, tulajdonképpeni saját történel-
münket még jobban megismerjük.
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Nem tudni, egy közösség meddig él,
mikor lépi át, hagyja maga mögött azt a
sekély idõt, órát, napot, mely idõ után
úgy számítják, könyvelik el, nincs többé.
Sok évtizede annak, amikor a Csemadok,
az egykori, két világháború között alakult
Victoria Kultúregyesület jogutódjaként
elfoglalta méltó helyét a felvidéki magyar
kultúrában Zsélyben. Nagyszabású ren-
dezvények, bálok, citerazenekar, színját-
szók, énekkar, szívvel-lélekkel. Szinte
hihetetlen, de ha azt mondom, ez alig
néhány évtizede volt, a hetvenes, nyolc-
vanas években, akkor csóváljuk a fejün-
ket, hogy ez tényleg így volt-e? Pedig
igaz, a történelmet már megváltoztatni
nem lehet, és ebbõl kiindulva nem is
szabad. Szíves baráti meghívásnak tettem
eleget ádvent elsõ vasárnapja elõestéjén
Zsélyben, ahová kedves barátom, Böhm
András invitált egy kis beszélgetésre,
könyvbemutatóra, a régi Csemadok-
tagok találkozójára, hogy kicsit életet
leheljünk a múlt örökségén megõszült és
emberré cseperedett tagok között. Mit
lehet ilyen meghívásra mondani? Nemet
biztosan nem, s utólag bevallom, régen
töltöttem estét ilyen kellemes társaság-
ban, egy nyelvét már alig-alig õrzõ
faluban, ahol minden bizonnyal a múlt
sokkal szebb és fényesebb, mint a jelen,
de ne szaladjunk ennyire elõre, mert a
történéseket ki kell bontani, hogy megért-
sük a jelenben élõk helyzetét, a közösség
hogyan továbbját. Elsõ meglepetés, amit
szégyellem, de lehet, hogy illett volna
tudnom, a helyi csemadokosok András
barátomat köszöntötték, aki nemrégiben
vetemült arra, hogy betöltse a nyolc-
vanadik életévét. Errõl a helyrõl is kíván-
juk, kívánom neki, hogy még továbbra is
ilyen lelkesedéssel viselje a közössége
létét a szívén. Egy kis mûsorral köszön-

tötték Andrást a helyiek, pontosabban
Petrovszky Norbi tolmácsolásában hal-
lottunk két verset, egy komolyabbat és
egy vidámabbat. A fiatalemberrõl azt kell
tudni, hogy édesapja ipolynyéki szár-
mazású, és jelenleg õ a magyar nyelv
egyik kiemelt tolmácsolója és éltetõje a
faluban. Õ olvas magyarul még szent-
leckét a létezõ magyar nyelvû miséken,
magyarul szaval, énekel, és kiválóan zon-
gorázik. Egyszóval a tehetség érezhetõen
utat tör magának a fiú életében. Elmon-
dása szerint verseket is ír. Magyarul!
Valószínûleg nem véletlen, hogy Zsélyi
Nagy Lajos falujában valaki megfer-
tõzõdik a magyar nyelvtõl. Egy szór-
ványban, ahol már csak az idõsek imád-
koznak magyarul, és néhány lelkes ama-
tõr szereti, élteti még ezt a nyelvet.
Szóval  minden tiszteletem ennek a fiatal
emberkének, szép utat kívánva neki az
életben. Nem sokan voltunk, de aki ott
volt, az ott volt. Lelkesen elõkerültek a
régi történetek, láttam, ahogyan a fények
kigyulladtak a szemekben, amikor arról
mesélt egy régi színjátszó, hogyan éne-
kelték el minden elõadás elõtt a lelkes
amatõrök, hogy „Mi vagyunk a, mi
vagyunk a híres zsélyi színészek...“

Felemlegettük az egykori citerásokat,
akikkel gyermekként még én is találkoz-
tam egykoron a  Tavaszi szél vizet áraszt
bussai területi elõdöntõjén. A híres zsélyi
fényképész, aki nemcsak a múltat örökí-
tette meg egykoron, hanem kultúrtörténe-
ti mentéssel is foglalkozik, átszellemül-
ten mutatta meg a régi fényképeket,
melyet most digitalizál, ment meg az
utókornak emberfeletti szenvedéllyel és
elszántsággal. A zsélyi Csemadok-alap-
szervezetnek a nyolcvanas években is
még több mint száz tagja volt. Büszkén
meséli az egyik volt színjátszó, Lajos, aki
Tornaljáról került a palóc vidékre, hogy a
zsélyi énekkar még a nyékieket is
„megverte“ az egyik, Nagycsalomján

rendezett csemadokos versenyen. Persze
nem úgy verte meg, ez csak egy futball-
szlogen. Jobbnak bizonyult náluk, de mi,
palócok így is „ércsük“ . Régi történetek
kerültek napvilágra a kinti esti sötétség
ellenére, hogy megvilágosodjon az elme,
és felderüljön a szív, mely még megdob-
ban egy-egy ilyen történet hallatán. A
múlt homályából elõlép András édesapja,
az öreg Böhm úr, Böhm József, akinek

emlékére egykoron emléktáblát állíttatott
a Palóc Társaság szülõháza falán. Rég
volt, minden bizonnyal, de igaz is volt,
ami határozottan arra késztetett, hogy
átértékeljek néhány, általam már dogma-
ként megfogalmazott álláspontot, amit a
zsélyi közösségrõl már elkönyveltem
magamban. Hihetetlen élmény volt látni
és érezni, nincs vége. Soha sincs vége,
csak akkor, amikor már nincs kivel
beszélni arról, ami volt, van és lehetne.
András mondta, talán még összeállnak az
ádventben néhány egyházi éneket eléne-
kelni, hogy megmutassák: élnek, vannak.
Ha valaki várja a karácsonyi csodát, és
hisz benne hogy eljön, akkor az úgy is
van. Én megkaptam ezt egy kis közös-
ségtõl, akikrõl azt hiszem, lélekben már
lemondtunk. Most újra megcsillant egy
apró reménysugár. De hiszen éppen errõl
szól az életünk. Hinni mindaddig, míg
van bennünk hit. Elhinni a lehullott
falevélrõl, hogy a lehullása után is meg-
marad még abban a lényegi kapcsolatban,
ami a fához köti. Köszönöm, hogy velük
lehettem ezen az estén, és nem választot-
tam a kényelmes tévézést otthon, a meleg
szobában, ahogyan ezt nagyon sokan tet-
ték volna bizonyára a helyemben. Így a
szívem telt meg melegséggel, mely tüzet
azok az emberek gyújtották, akik valaha
együtt melegedtek a kultúra tüzénél, egy
elmúlt, de igazából soha el nem tûnt
idõben. A várakozás mindig hoz valamit.
Most éppen ezt a reményt. 

Hrubík Béla

A  m ú l t  i dők  c s o d á j á b a n  f ü r ö d v e
G o n d o l a t o k  a  z s é l y i  C s e m a d o k - ö s s z e j ö v e t e l  u t á n
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A diáknapot idén 2019.11.15-én tar-
tottuk meg az ipolynyéki Balassi Bálint
Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában.
A nap célja az volt, hogy a diákok és a
tanárok egyaránt jól érezzék magukat.

Mi, az iskola végzõs diákjai szórakoz-
tató programmal készültünk, melynek
fõszereplõi a tanárok voltak. Élveztük,
hogy kicsit mi vehetjük át az irányítást, és
õk léphetnek a mi „diákszerepünkbe“.
Elõször iskolánk igazgatónõje, Gyurász
Szilvia teljesítette ügyesen az embertan-
nal kapcsolatos feladatát. Bekötött szem-
mel rajzolja be az elõre megfestett em-
berfigura belsõ szerveit. Majd gyümölcs-
és zöldségfelismerõ feladat következett,
melyben napközis tanáraink bizonyítot-
ták, mennyire kifinomult tapintással ren-
delkeznek. Nyelvészeink egészséggel
kapcsolatos közmondások megfejtésén
fáradoztak, néhány pedagógus pedig o-
rosz nyelvtudásáról tett tanúbizonyságot.

Voltak, akiknek tehénfejésben kellett
ügyeskedniük, a hitoktatónkat golfozni
tanítottuk, lelkiatyánkat pedig arra,
hogyan kell minél gyorsabban lufit fújni.
Tornatanárunk a pontos célbadobást
gyakorolta, matematika szakos tanárnõnk
pedig a geometriában is elengedhetetlen
pontosságát bizonyíthatta. Az egész nap-
nak /beleértve ezt a programsorozatot is/
az egészséges életmód volt a mottója, így
természetes, hogy a test megmozgatása
sem maradhatott el. 

A reggeli „tanári elõadás“ végeztével
nyolcadikosaink vendégeltek meg min-
den résztvevõt sok-sok, általuk készített
finomsággal. Ennek a napnak nemcsak
tanáraink, diáktársaink, de a helyi óvodá-
sok is aktív résztvevõi voltak. Úgy gon-
dolom, remekül sikerült diáknapot
tudhatunk magunk mögött.

Gyurász Ágnes, 9. osztályos tanuló

Véleményem szerint a diáknap egy
fontos esemény valamennyi tanuló életé-
ben, hiszen ezen a napon felszabadulunk
a felelések, házi feladatok és nehéz dol-
gozatok alól. Ilyenkor a gyermekek leg-
nagyobb öröme az, hogy nemcsak saját,
de tanítói tudását is próbára tehetik. Nem-
csak a programok sokasága ámít el ilyen-

kor, de a büfé bõséges választéka is. Úgy
gondolom, nehezen találni olyan tanulót,
aki ellent tudna állni a finomabbnál
finomabb falatoknak.

Az idei diáknap sikeresnek, jól meg-
szervezettnek mondható, hiszen minden-
ki megtalálhatta a számára legmeg-
felelõbb programot.                       

Balázs Adél, 6. osztályos tanuló

A mi iskolánk a diákok számára min-
den évben külön „ünnepnapot“ tart. Ezen
a napon soha nem tanulunk, sõt még
testvériskolánk diákjait és tanári karát,
valamint a helyi óvodásokat is vendégül
látjuk. Ez a nap nemcsak amiatt örömteli,
hogy elmarad a tanulás, feleltetés, hanem

amiatt is, hogy a jobbnál jobb programok
feledhetetlen emlékként maradnak meg
bennünk. 

Az idei év programjai közül kiemel-
ném a kilencedikes tanulók irányításával
készített, de a tanárok fõszereplésével
elõadott mozgásos, interaktív ügyességi
játéksorozatot. De kimondottan színvo-
nalas volt iskolánk színjátszó csoportjá-
nak elõadása is. A diáknap jó alkalom
volt arra is, hogy összebarátkozhattunk
testvériskolánk tanulóival. Szerintem
emlékezetesre sikerült az idei diáknap, és
már alig várom a következõt.

Jamber Laura, 7. osztályos tanuló

Én a diáknapot már nagyon vártam, és
kijelenthetem, a programok kimondottan
jól sikerültek. A tanárok ügyesen telje-
sítették azokat a feladatokat, melyeket a
9. osztály tanulói készítettek számukra. 

A 7. osztály diákjaként én a sütésben

mutattam meg kreativitásomat. A mi
osztályunk ugyanis ilyen tevékenységet
ötlött ki erre a napra. Mivel kis létszámú
osztály vagyunk, így csak 2 csapat „har-
colt“ fõzõtudásában egymás ellen. Csokis
piskótagolyókat készített a mi csapatunk,
a másik csapat pedig répás-mogyorós
golyócskákat gyúrt. Bevallom, olykor-
olykor belebonyolódtunk a munkafolya-
matba, de végül sikerült finomat és szépet
alkotnunk. Levezetõ tevékenységként
ebéd elõtt még társasjátékoztam osztály-
társaimmal, majd az ebédet követõen sok
jó emlékkel tértem haza.

Nagypál Natália, 7. osztályos diák 

A 9. osztályos tanulók, azaz a mi
osztályunk szervezte idén a diáknap
reggeli programját. 9 órai kezdettel lép-
tünk porondra, majd a rövid megem-
lékezés után vidámmá varázsoltuk nem-
csak a tanárok, de diáktársaink hangulatát
is azokkal a programokkal, kihívásokkal,
melyekkel tanárainknak kellett meg-
birkózniuk. 

Diáknap gyerekszemmel

(Folytatás a 10. oldalon)
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A naptári év vége felé megsokasodnak a programok, külön-
féle rendezvények iskoláinkban. November közepétõl
kezdõdõen sok érdekes program várta a diákokat az ipolybalo-
gi iskolában is. Kezdve a november 18-án megrendezett, immár
hagyománnyá vált Diáknappal, egészen az adventi idõszakra
jellemzõ karácsonyvárásig, valamint a Magyar Kultúra Hete
rendezvénysorozatig. 

A Diáknap iskolánk Diákönkormányzatának szervezésében
zajlott le Bolgár Erika tanító néni hathatós közremûködésével.
A tanulók különféle programok keretében próbálhatták ki
magukat, versenghettek egymással. A napot iskolánk új igaz-
gatóhelyettese, Uhrík Monika tanító néni avatásával indítottuk.
A felsõs tanulók programjai a Harry Potter-történet jegyében
teltek, ahol a diákok kvízjátékban mérték össze tudásukat. A kis
elsõseinkrõl sem feledkeztünk meg, hiszen õket is hivatalos
iskolapolgárrá - Csibékké avattuk. Az alsós tanulókat az iskola
tornatermében ügyességi játékok várták, amelyben azonban a
többi diákunk, sõt néhány pedagógus is kipróbálhatta magát. A
napot egy közös röplabda, valamint a kicsiknek zumba és mini
diszkó zárta. A tízórai mellé minden diákunknak forró kakaóval
kedveskedtünk. Jó hangulatú, sikeres programokat sikerült
megvalósítani ebben a tanévben is a DÖK szervezésében.

November 19-én a gyermekek jogainak világnapja alkal-
mából 10.00-kor iskolánk tantermeiben megrendezésre került
az elsõ nagy dobolás, melynek mottója: „Hogy a gyerekeket
jobban lehessen hallani“. A Bubnovaèka (Dobolás) elnevezésû
nyilvános rendezvény lényege, hogy a lehetõ legnagyobb zajt
dobolják ki a résztvevõk azzal a céllal, hogy az erõszakot, visz-
szaélést, bántalmazást elszenvedõ gyerekek ne féljenek meg-
szólalni, és ne érezzék szörnyû sorsukban egyedül magukat. 

November 21-én Márton Péter, a budapesti Narconon
Alapítvány munkatársa tartott drogprevenciós elõadást felsõ
tagozatos tanulóinknak. A vidám hangulatú, ám mégis komoly
és idõszerû problémát feldolgozó foglalkozásokat valamennyi
korcsoport élvezettel figyelte, és kapcsolódott be aktívan a
beszélgetésbe. 

November 27-én Baranta-bemutató részesei lehettünk. A
Baranta lényegét hitvallásuk foglalja össze a legjobban, amely
szerint: „Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, tán-

col, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehetõ legalaposab-
ban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az álta-
la megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó nem
valami ellen, hanem valamiért harcol. A magyar észjárás megis-
merése biztosítja az értékek mentén történõ haladást és a meg-
felelõ önvizsgálatot. A Baranta harcmûvészet. Harcmûvészetek-
kel csak az foglalkozik eredményesen, aki életmódszerûen éli
meg annak minden tartalmát. A Baranta segít életmódszerûen
élni“.

December 4-én került sor az iskola hagyományos asztali-
tenisz-csapatversenyére, az Ipolyi Arnold Kupára, amely
keretében az ipolynyéki, lukanényei, ipolysági (egyházi) és a
zsélyi alapiskola csapatán kívül a helyiek 4 csapata küzdött az
elsõségért. Az ipolybalogiak kitettek magukért, hisz az 1. és a 3.
helyet is megszerezték, 2. helyen pedig az ipolynyékiek végez-
tek. 

Az adventi idõszakot hagyományosan a karácsonyvárás tölti
ki. Különféle programokkal próbáltunk külsõségekben és ben-
sõnkben is közelebb kerülni az ünnep lényegéhez. Valamennyi
osztály gyertyát öntött, amelyre kiválasztotta a saját idézetét.
Ezek általában a szeretettel, pozitív emberi érzésekkel kapcso-
latosak. Eközben feldíszítettük az iskolát, annak környékét, az
osztályokat, folyosókat, faliújságokat. Adventi koszorúnkon
meggyújtottuk az elsõ, majd a második gyertyát, közben meg-
hallgattunk lelkiatyánk gondolatait, mely szerint a világosság-
nak nemcsak a gyertyák fényében kell látszódni, hanem a
szívünkben is ki kell hogy gyúljon, illetve, hogy ajándék
helyett szeretetünkkel, odafigyeléssel ajándékozzuk meg kör-
nyezetünket és a kis Jézust, hisz erre nagyobb szükség van a
mai világban. 

Természetesen, mivel tudjuk, hogy vannak rosszabb
körülmények között élõ embertársaink, számukra gyûjtést
szerveztünk, hogy a rászoruló családoknak, ill. az ott élõ gyer-
mekeknek örömet okozzunk, és éreztessük velük, hogy vannak
rájuk is odafigyelõ, velük együttérzõ társaik, akikben megvan a
mások iránti humánus, pozitív emberi értékeket közvetítõ ma-
gatartás.

A z   I p o l y i   A r n o l d   A l a p i s k o l a   é l e t é bő l

(Folytatás a 9. oldalon)
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November hónap utolsó vasárnapján
nem mindennapi mûvészt láthattak
vendégül Ipolykeszin! St. Martint, azaz
Szentmártoni Imrét, a magyar instrumen-
tális zene elsõ számú elõadóját, szaxo-
fon- és pánsípmûvészt.

Kosík Szilvia polgármester asszony a
mûvészt köszöntve elmondta, számunkra
az a legnagyobb kitüntetés, hogy Ipoly-
keszi kis templomában egy világhírû
mûvészt láthatunk vendégül, és a felvidé-
ki magyarság egy maroknyi része
gyönyörködhet csodálatos mûvészeté-
ben! 

A térség vállalkozóinak segítségével

megvalósult és nagy érdeklõdéssel kísért
koncert végén Kosík Szilva a következõ
meleg szavakkal köszönte meg az
elõadómûvésznek a kimagasló zenei
élményt:

Tisztelt Mûvész úr!
Engedje meg, hogy kedves felesége

szavaival mondjak köszönetet, ami így
szól: Azt mondják, az életben nem a
lélegzetvételek száma a fontos, hanem
amikor eláll a lélegzetünk a gyönyörû-
ségtõl! Hát ez a mai délután - ilyen pil-
lanatok sora volt! Köszönjük szépen,
kívánunk továbbra is erõt, egészséget
munkájához! És kérem, hogy ebben a

nagyvilágban, a nagyvárosok szebbnél
szebb elõadótermei, templomai mellett
ne felejtsen el bennünket! Visszavárjuk!

A mûvésszel készült interjúnkat az
alábbiakban olvashatják.

Molnár Alica

Ünnepváró St. Martin-koncert Ipolykeszin

1. Bizonyára lapunk olvasói közül is sokan ismerik Önt,
eddigi zenei pályafutásának sikereit. Mit tart fontosnak elmon-
dani önmagáról azoknak, akik még nem ismerik Önt?

Tavaly ünnepeltem szólókarrierem 25. évfordulóját. Ötéves
korom óta a zene az életem, a lételemem. A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem jazz tanszaka elõtt több mint egy évet
töltöttem külföldön különbözõ zenei formációkkal. Szeretem a
stílusok közötti átjárhatóságot, legyen szó finom klasszikusról,
lírai jazzrõl vagy dinamikus folkról. Mindig van egy fókusz, de
fontos a kitekintés, a kapcsolódás. Huszonnégy önálló nagyle-
mezem jelent meg. Olyan neves elõadókkal kerülhettem egy
hanghordozóra mint Candy Dulferr, Tom Scott, Warren Hill.
Megtisztelõ számomra a szakma, a közönség figyelme, a
Magyar Rádió eMeRTon-díját kaptam, 2014-ben a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjével tüntettek ki. Hálás vagyok a
zenének, hisz szenvedélyem, köszönöm családomnak a támo-
gatást, a stabilitást. Feleségemmel, Ildikóval hamarosan ünne-
peljük a 35. házassági évfordulónkat. Fiunk, Norman szintén a
zenében találta meg a szépséget, õ musicalszínész. Minden
évben több hónapot turnézik külföldön, az Operettszínház tag-
jaként a Szépség és Szörnyeteg musicalt mutatják be egész
Európában, fiunk játssza az egyik fõszerepet, néha Gaston,
máskor Szörnyeteg. Ünnepnap számomra, ha egy színpadon áll-
hatunk, az aggteleki Baradla-barlangban már többször volt
lehetõségünk a közös fellépésre.

2. Hol mindenütt járt már a nagyvilágban, és milyen si-
kerekkel?

A zenének köszönhetõen szinte minden kontinensen voltam,
kivéve az Antarktiszt, de valószínû oda nem a munkám által
fogok eljutni. Malajziában az elsõ hanghordozóm hamarabb lett
aranylemez, mint Magyarországon. Amerikában már többször
koncerteztünk, 2020 januárjában visszatérünk, fiammal lesz két
közös fellépésünk. Zenélhettem Kínában, Japánban, Kanadá-
ban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Európa néhány országában.
Azt gondolom, hogy a zene híd, képes összekötni országokat,
kontinenseket, a koncerten lévõ hallgatók mindig egy nevezõn
vannak, a zene szeretete az origó.

3. Ön sokoldalú mûvész, aki nem csak muzsikájával, hanem
fotóival, verseivel és olajfestményeivel is kifejezi azt a belsõ

világot, ami dallamaiban is testet ölt. A rengeteg koncert, fel-
lépés mellett mikor jut ideje fotózni, írni, festeni?

2012 óta szervezõje és mentora vagyok a St.Martin
Nemzetközi Mûvésztelepnek. Rudabánya, Sajószentpéter, a
szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont ezeknek az
alkotótáboroknak. Az idén Hévízre és Szombathelyre is
költözött egy-egy hétre a képzõmûvészet. Az elkészült mûvek
minden alkalommal kiállítással mutatkoznak be a nagyközön-
ségnek, ahol a zene is fõszerepet kap! A festészet is elvarázsol,
sok kvalitásos képzõmûvész barátom van, akiktõl tanulhatok,
akik tanítanak. Az idén elõször az általam készített festmények-
bõl, valamint Korbely István festõmûvész barátom képeibõl
közös kiállítást szerveztek a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Négy verseskötetem jelent meg, a Képes Spirituálé címû, a
legújabb album Stipsits Ibolya fotómûvész gyönyörû képeit, az
én verseimet tartalmazza, valamint a fotók által ihletett zenei
CD-t. Az általam készített fotókból már több mint negyven kiál-
lítást rendeztek. A legújabb szociofotómból néhányat hazai és
nemzetközi díjjal ismertek el. A mûvészet olyan számomra,
mint a meditáció, segít abban, hogy a lélek ne rozsdásodjon be,
a zene elindít, kimozdít, felpörget, a többi mûvészeti ág pedig
lecsendesíti, segíti az egyensúlyt.

Mikor van idõm ezekre a dolgokra? Próbálok játszani az
idõvel, néha hajnalban, máskor késõ éjszaka érzek késztetést a
„mesélésre“. A mûvészet megõrzi számomra a világból mind-
azt, amit lassan elveszítünk.
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4. Egy idõben versenyszerûen is sportolt. Manapság mennyi
ideje marad sportolásra?

A sport gyermekkorom óta szerves része az életemnek!
Szerencsére már akkor tudatosult, mennyire fontos a test, a
lélek, a szellem harmóniája. Versenyszerûen fociztam, atletizál-
tam, állandóan mozgásban voltam. Felnõttként a tenisz világa
ragadott magával, heti négy alkalommal szinte biztos, hogy ját-
szom. Képes vagyok ezért hajnalban is felkelni. Számomra
elengedhetetlen az állóképesség, hogy formában legyek, hisz
kétórás koncertet nagyon nehéz lenne „lefújni“, ha nincs meg
hozzá az erõnlétem. Két teniszcsapatnak is igazolt tagja
vagyok. Versenyeken, tenisszel kapcsolatos rendezvényeken
mondhatom, már „duplán“ játszom, mint versenyzõ és fellépõ
mûvész is jelen vagyok. A másik sport, ami átmossa a fejem,
lelkem, a síelés. A havas hegyek, a szikrázó fehérség, a kris-
tálytiszta levegõ remek hangulatjavító. Amennyiben tehetem,
ha tehetjük, egy évben egyszer elmegyünk, a hangszerek is
mindig jönnek velem, és általában meg is szólalnak. Abban
egyformák vagyunk, hogy mindenkinek huszonnégy óra egy
nap, de hogy azt mivel töltjük ki, már egyéni. Igyekszem a
napom minden óráját tudatosan megélni, élni a pillanat adta
lehetõséggel, tartalommal megtölteni.

5. Szívesen vállal jótékonysági koncerteket. Ebben mi
motiválja Önt?

Már 15 éve szoros kapcsolatom van a Magyar Speciális
Mûvészeti Mûhely Egyesülettel (MSMME), azon belül is a
Színkottás Zenekarral. Minden évben több közös jótékonysági
koncertet adunk egy-egy rászoruló intézmény javára az ország
egész területén. Próbáljuk felhívni a figyelmet a hátrányos, de
inkább azt mondanám, a speciális igénnyel élõ emberek prob-

lémáira, nehézségeire. A szemléletformálás egyik lehetõsége a
közös koncert. A mûvészet örök érvényû, a zene képes a lélek
mélyére kúszni, így könnyebb megszólítani az embereket.

A család, a neveltetés determinálja az embernek az erkölcsi
hozzáállását a szociális ügyekhez. Édesanyámnak és édesapám-
nak az egyik nagy öröme az örömszerzés, a másokon való
segítés volt, legyen az családtag, barát vagy idegen. Mindig azt
mondták, hogy ez nem erény, hanem kötelesség. Számomra ez
egy erkölcsi iránytû.

6. Ipolykeszin kívül hol járt máshol is Felvidéken?
Öröm számomra, hogy minden évben felkérést kapok,

és visszatérhetek Felvidékre, jártam már több alkalommal
Pozsonyban, Kassán, kisebb településeken, mint Ipolyság és
ezennel Ipolykeszi. Megtisztelõ számomra a szeretet, a ked-
vesség, amivel minden alkalommal fogadnak, elhalmoznak.

Több nagyon kedves barátom, ismerõsöm él itt, akikkel tar-
tom a kapcsolatot, Magyarországon is találkozunk, alkalman-
ként együtt sportolunk, véletlenül, bár lehet, hogy nem, õk is
teniszrajongók.

7. Karácsony közeledtével adódik a kérdés: Mit jelent
Önnek a karácsony?

Karácsony a család, a hagyomány ünnepe! Gyermekként
mindig számolgattam a napokat, alig bírtam kivárni a szen-
testét, a fényeket, az ajándékokat. Ilyenkor mindig együtt volt a
család. Elõadómûvészeknek, zenészeknek az egyik leg-
elfoglaltabb hónap a december, sokkal több felkérés érkezik,
mint általában. Számomra a zene örömforrás, soha nem fáraszt,
mindig feltölt. Feleségem, Ildikó gondoskodik arról, hogy
december elejétõl ünnepi fények, karácsonyi díszek szépítsék a
lakást. Egy-két héttel az ünnep elõtt sütemények finom illata
csábít a konyhába. A fiunk már nyolcadik éve a színházzal
külföldön turnézik ilyenkor, ezért január közepéig áll a kará-
csonyfa, ha megérkezik, akkor még egyszer ünnepelünk. A
szenteste és a másnap az tényleg „szent“, akkor nincs fellépés,
akkor csendesség van, egymásra figyelés, beszélgetés. Fontos,
hogy mindenkinek legyen valakije, akivel megoszthatja a
karácsony meghittségét, a szeretet melegét. Legyen elég idõ
élvezni a szürke hétköznapokból kiragyogó ünnepet.

Kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyt, és kívánok
mindenbõl eleget!

Köszönöm a beszélgetést.
Bodzsár Gyula
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Hagyományos rendezvényünk, a Magyar Kultúra Hete (dec.
6. és 12. között) a Diákönkormányzat és a Szülõi Szövetség
együttmûködésével lebonyolított Mikulás-járással kezdõdött,
ahol valamennyi tanuló megkapta a maga ajándékcsomagját a
várva várt Mikulástól. Majd a Zsapka Attila, Vadkerti Imre,
Sipos Dávid trió lélekmelengetõ és felemelõ adventi koncertjére
került sor, amely bensõséges hangulatával szintén közelebb vitt
minket a karácsony miliõjéhez. Különleges kézmûves-
foglalkozás részesei lehettek iskolánk napközisei, hisz Rados
Lúcia fazekas a korongozás rejtelmeibe avatta be a kicsiket
nagy türelemmel. Különféle agyagedények készültek irányí-
tásával, miközben a többiek papírból készítettek, hajtogattak
ajándéktárgyakat a napközis tanító nénikkel. Visszatérõ
vendégünk Lõrincz Sarolta Aranka, aki az idén is eljött közénk,
hogy egy hagyományos regionális nevelés óra keretében a 4., 5.
és 6. osztály tanulóival az adventi és karácsonyi népszoká-
sokról, hagyományokról beszélgessen. A múlt megismerése,

megismertetése fontos számunkra, és ennek Aranka néni az
egyik legjobb
ismerõje  és
tolmácsolója,
amit az idei
alkalommal
is bizonyított.  

Így vártuk,
így készülõd-
tünk tehát az
Ipolyi Arnold
Alapiskolá-
ban az év leg-
szebb ünne-
pére, a karácsonyra. Reméljük, a készülõdést minden családban
felhõtlen, meghitt ünneplés követi majd.

Bolgár Erika, Németh Ágota, Uhrík Monika

Folytatás az 7. oldalról
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A mai rohanó világban a háziasszonyok szeretik a gyors és
egyszerû ételek elkészítését. Igen ám, de megvan rá a megfelelõ
magyarázat is. Amikor mi, asszonyok hazaérkezünk a
munkából, otthon többnyire éhes családtagok várnak minket.
Várják a finom ebédet, vacsorát és természetesen a finom
süteményt is. Ez alkalommal a bussai menyecskékkel úgy dön-
töttünk, hogy rétest fogunk sütni közösen. Nem gyúrt tésztából,
sem leveles-fagyasztott kész tésztából, hanem igazi, hagyo-

mányos - húzott rétest készítünk, mint valamikor a nagy-
mamáink. Szép számban gyûltünk össze. A férfiak forralt bort
készítettek, és hogy legyen több erõnk, zsíros kenyeret keneget-
tek lila hagymával, hagymaszárral és egy kis piros paprikával

meghintve. Nagyon ízlett, és erre jól csúszott a forralt borocska
is. Közben három csoport alakult ki. Az elsõ a tésztakészítõk
csoportja, a második a töltelékek készítõje a harmadik a tész-
tahúzók csapata volt. Mi tagadás, olyan volt a konyha, mint egy
méhkaptár. Elõkerültek a régen használt kötények, az eredeti
vászonabroszok, és a bevált rétesreceptek is gyülekeztek az asz-
talon. Persze, mindenki máshogy csinálta, ki hogy tanulta meg
a nagyitól. És úgy ment a munka, mint a karikacsapás. Közben
volt idõnk beszélgetni, dalolgatni és persze nassolgatni a már
megsült rétesbõl. De milyen finomak voltak... Legnagyobb
sikere a túrós-mazsolás rétesnek volt, de volt mákos-meggyes,
mákos-almás, diós-meggyes, diós-almás, káposztás és almás-

fahéjas rétes is. Egyszóval az eredeti húzott rétesnek párja
nincs... Az est vége felé összeállt egy utolsó csapat is, amely
mosogatott, takarított. Nem sok dolguk volt, hiszen a tálakról
szemlátomást fogyott el a rétes. Nagyon jónak és sikeresnek
mondhatom ezt az estét, már csak azért is, hogy együtt voltunk,
és többen megtanultuk, hogyan kell elkészíteni a hagyományos
húzott rétest. Jó, mert volt kitõl tanulnunk. Bizonyára lesz
ennek folytatása is vagy legalább ismétlése... Köszönjük min-
denkinek, aki hozzájárult e sikeres hagyományõrzõ est meg-
valósításához. Köszönet a rétesbe valókért és nem utolsó sorban
minden segítségért.

Szerintem megérte...
Bombor Ivett  

HAGYOMÁNYÕRZÕ  EST BUSSÁN

Bemelegítõ gyakorlatként mozgásos
elõadással kedveskedtünk vendégeink-
nek. A feladat során tanár és diák együtt
mozgatta meg izmait. Ezt követõen
tanáraink szakukhoz mérten összeállított,
változatosnál változatosabb tevékenysé-
gei következtek, melyet közös limbózás-
sal és az általunk készített ajándékok
átadásával zártunk. 

A nap további részében az egyes osz-
tályok egymás ellen vagy egymással
karöltve versenyeztek. Az 5. és 6. osztály
tanulói egy akadálypályán mutatták meg
ügyességüket, míg alsó tagozatos tanu-
lóink kreativitást igénylõ és agytornaként
is helyt álló feladatokban ügyeskedtek.

A nap végén elégedetten tértünk haza,

és örültünk annak, hogy minden úgy si-
került, ahogy azt elterveztük.

Baláž Benjamin, végzõs tanuló

A diáknapot azért szeretem, mert ezen
a napon mi „oktathatjuk ki“ tanárainkat,
és mi adhatunk nekik vicces, szórakoz-
tató feladatokat. Errõl ebben az évben
megfelelõen gondoskodtak a kilencedi-
kes tanulók, akik valamennyiünk tet-
szését elnyerõ programokat állítottak
össze. Az egészséges életmód jegyében
tanári karunk valamennyi oktatója ügye-
sen teljesítette a neki szánt próbát, mutat-
ta be edzettségét, és bizonyította be, mi-
lyen jó tánctudással rendelkezik. 

Nagyon tetszett számomra a darab is,

melyet a színjátszó csoport adott elõ. A
darabból megtudhattuk, milyen is egy
átlagos tanítási óra, milyen izgalmakat
kell átélnünk egy-egy feleltetés közben,
és milyen nehézségekkel küzd meg nap
mint nap az, aki nem készül rendszere-
sen. A nap további részében sport és
ügyességi feladatokból sem volt hiány.
Én személy szerint viszont a fõzõver-
senyben aktívkodtam, amelyet végül
döntetlennel zártunk.

Örültem a csapatom sikerének, és
annak is, hogy ezen a napon nem a ta-
nulásé, hanem a szórakozásé volt a fõ-
szerep.

Súth Sára, 7. osztályos tanuló

D i á k n a p  g y e r e k s z e m m e l
(Folytatás a 6. oldalról)
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Kovács László - Görföl Jenő: 

Középkori templomok
Nógrád és Gömör középkori templomai
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Egy-egy tájegység múltját az ott található
emlékekbõl olvashatja ki, ismerheti meg az oda láto-
gató. A múlt emlékeibõl a legbecsesebbek, egyúttal a
legmaradandóbbak az építészeti emlékek. Ebben a
könyvben Nógrád és Gömör-Kishont vármegye
mûemlékeinek - középkori templomainak - tudo-
mányos igényû, ugyanakkor esztétikai értékû bemu-
tatására vállalkoztak a szerzõk.

Nógrád vármegye a 10. század végén már álló
Nógrád vára köré szervezõdött Szent István idején.

Területe az egyházszer-
vezet kiépülésekor két
részre oszlott: az Ipoly-
tól északra esõ rész az
esztergomi érsekség-
hez, a déli rész a váci
püspökséghez tartozott.
Az elsõ plébániatemp-
lomok a 11., majd a 12.
században ebbõl a két
egyházi központból irá-
nyítva épültek román
stílusban, nagyobb ré-
szük a 13-15. század-

ban gótikus stílusban. Jelentõs változást hozott a török
megszállás, ekkor ugyanis több középkori templom
elpusztult, egy részük a barokk korban újjáépült, de
román, ill. gótikus jellegét elveszítette. A vármegye
területének az Ipolytól északra esõ része 1919-ben
Csehszlovákiához került, ezen a területen maradt meg
több középkori templom.

Gömör és Kishont vármegye korábbi két megye
egyesítésébõl alakult. A gömöri rész a nagyobb és
jelentõsebb. Mûemlékekben, elsõsorban középkori
emlékekben azonban mindkét terület rendkívül
gazdag. Nemcsak az itt található bányavárosokban,
hanem az apró gömöri települések templomaiban is
megcsodálhatjuk a gyönyörû freskókat, szárnyas
oltárokat, kõfaragású portálékat, ablakokat és bordás
boltozatokat. Korábban az egri egyházmegyéhez, az
újkorban a besztercebányai és a rozsnyói püspök-
séghez tartozott az egész régió. A középkori temp-
lomok építésében különösen értékes faliképekkel való
díszítésében ismert családok jeleskedtek: Perényiek,
Bebekek, Jolsvaiak, Csetnekiek. A középkori vár-
megye szinte teljes területe 1919-ben Csehszlovákiá-
hoz került (Putnok környékét kivéve), ma Szlovákia
része.

Ez a kemény kötésû könyv a gazdag építészeti
emlékanyagot tudományos igényû, esztétikailag
értékes képanyaggal és hozzá fûzött mûelemzõ
szöveg segítségével mutatja be 140 oldalon, vastag,
színes papíron és színes képekkel.

Nagyon értékes ajándék lehet karácsonyra diákok-
nak, felnõtteknek egyaránt.

Balogh Gábor

K u l t ú r a  -  H i t é l e t

Karácsonyra hangolódva!

Karácsony. Az egyik legszebb, leg-
örömtelibb keresztény ünnep. A történetet
mindnyájan jól ismerjük - jászol, pásztorok,
napkeleti bölcsek, Mária, József és elsõsor-
ban a kisded. A betlehemi kép mindenki
elméjében elevenen él, mégsem tudjuk
beleélni magunkat a helyzetbe, nem értjük,
mirõl is van szó. Nekünk sem egyszerû
elképzelni, milyen lehetett, hát még az
akkori zsidó embernek! Az õ elvárásaik
szerint Isten nagy harsonaszóval, pompával

érkezik a világra, angyalok serege kíséri, úgy hozza el a megváltást
- kizárólag a zsidó népnek, Ábrahám utódainak. Mint kiderült, ebben
tévedtek.

A Megváltó csendben jött, nem aranyba-bíborba született.
Hajlamosak vagyunk idilli módon elképzelni a helyzetet - a boldog
jegyespár, miután megszületett gyermekük, az aranyos állatkák
között tér nyugovóra, lobogó tábortûz mellett. Ezt képzeljük el, ezt
látjuk a televízióban, így ábrázolja még a templomban kiállított
betlehem is, mégsem felel meg a valóságnak. Aki már járt istállóban,
tudja, hogy egy ilyen helynek a melegen kívül nincs túl sok pozi-
tívuma, ha az ember ott akarja tölteni az éjszakát - egy kis szalmával
borított, kemény padló, ahol álomra hajthatják fejüket az állatok erõs
szagával átitatott helyiségben. Isten mégis egy ilyen helyet válasz-
tott, hogy emberi testet öltsön. Különös lehet elképzelni, hogy Õ, aki
minden láthatót és láthatatlant megteremtett, eljön a Földre mint egy
közülünk, ráadásul egy ilyen helyre. „Isten cselekvésmódja szinte
teljesen ledöbbent, mert lehetetlennek tûnik, hogy lemondjon dicsõ-
ségérõl, hogy olyan emberré váljon, mint mi”- írja Ferenc pápa a
december elsején kiadott apostoli levelében. 

Fontos, hogy tovább lássunk a karácsonyt és az azt megelõzõ
ádventi idõszakot körülvevõ, évek hosszú során kialakult szoká-
soknál, megértsük ezek valódi lényegét. Rengeteg gyönyörû szim-
bólum veszi körül az ünnepet, amelyek mára sajnos elveszítették ere-
deti jelentésüket. Vegyük például az ajándékozást. Nagyon szép
hagyomány, amely mára teljesen kommersszé vált. Versengés folyik,
ki ad nagyobb ajándékot, az ember kedvetlen, csalódott lesz, ha mást
kap, mint szeretne. Az üzleteknek ez csak jót jelent, hisz az ilyenkor
kitörõ „vásárlási láz” kevés embert kímél meg. Elfelejtjük, hogy
miért ajándékozunk - hogy a mi, korlátozott emberi lehetõ-
ségeinkhez mérten egy kis örömöt vigyünk felebarátunk életébe,
mint ahogy Isten is boldogságot adott az embereknek a legelsõ
karácsonykor. Tudatosítanunk kell, hogy hiába vesszük meg a leg-
drágább ékszert, a legjobb elektronikai eszközöket, sosem tudunk
olyan értékeset adni, mint Õ - megváltást. Nem a mi ajándékunk a
lényeg, hanem az Úré, a miénk csak egy emlékeztetõ az örömre.

Egy másik szokás a házak, lakások kitakarítása karácsony elõtt.
Ilyenkor kicsit jobban odafigyelünk az egész folyamatra, még a leg-
eldugottabb sarokból is kiszedjük az ott rejtõzõ port, hogy a kará-
csonyi vacsoránál ragyogjon a szoba. Mikor a vendégek meg-
érkeznek, elismerõen néznek körbe, mennyire tiszta minden. A
lakóhelyünk kitakarítása mellett sokszor elsiklunk afelett, hogy
Krisztus nem azt nézi, koszos-e a padlónk. Lelkünk tisztasága érdek-
li, ezért a portörlés mellett ne feledkezzünk meg testünk templomá-
nak kitakarításáról sem - tartsunk õszinte bûnbánatot, kérjünk Tõle
bocsánatot a szentgyónásban. Ne feledjük, mikor testi mivoltában
elõször eljött, akkor sem a romlott király ékes palotájába érkezett,
hanem a mocsokkal teli, bûzös istállóba, két tiszta szívû emberhez.. 

Balga Zoltán
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Életünket a rohanás, a szürke hétköz-
napok és a mindennapi gondok jellemzik.
Az ádventi idõszakban azonban átérté-
keljük családtagjainkkal, barátainkkal,
szûkebb és tágabb közösségeinkkel való
kapcsolatainkat, összetartozásunkat.
A karácsonyvárás a szeretetrõl, az elgon-
dolkodásról, a megnyugvásról, az egy-
más iránti figyelemrõl, valamint az
ünneplésrõl szól. Karácsony tájékán
megtelik a szívünk szeretettel és egyfajta
örömteli várakozással.

Ezt az idõszakot használta ki az inámi
önkormányzat 2019. december 8-án,
hogy bearanyozza ádvent második vasár-
napját, és hagyományainkat követve
megörvendeztesse a település lakosait,
kicsiket és nagyokat egyaránt egy vidám
zenés, táncos színpadi összeállítással,
arra ösztönözve mindannyiunkat, hogy a
szeretet lángja égjen szívünkben, és
együtt ünnepelve várjuk az év legszebb
ünnepét, a karácsonyt. Ezúttal is tisztelet-
tel köszönjük mindenkinek, aki valami-
lyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeréhez. Az inámi amatõrök lelkességé-
rõl szólva még hozzáteszem, hogy meg
kell becsülni, hogy anyagi haszon nélkül,
a kultúra ápolása érdekében végzik az
önként vállalt munkát. Köszönjük nekik! 

A karácsonyi rendezvény történeté-
nek évszámai bizonyítják, hogy szükség
van az ilyen kezdeményezésre, az olyan
találkozókra, ahol együtt lehetünk, való-
di, értékes közösséget teremthetünk egy-
mással. Büszkék lehetünk az elmúlt
néhány évre, az egyre nagyobb elisme-
résnek örvendõ amatõr színjátszóink
valamennyi bemutatójára. Arra a szere-
tetre, amellyel hosszú hónapokon át
készülnek a bemutatóra, hogy velük
együtt ünnepelhessük és várjuk a kará-
csonyt.

A Mikulás- és karácsonyváró ünnepé-
lyen elsõként a Csemadok UNICUM
kórusa lépett színpadra. Ezúttal Pintér
Béla jól ismert dalai csendültek fel a szín-
padon, de hallhattunk Zorán-számot és
karácsonyi dalokat is, szólót énekelt
Balík Róbert, zenei aláfestés Balík
Róbert és Skerlec István. A kórus elõ-
adása ezúttal is lenyûgözte a közönséget.
Olyan jó hangú énekesek alkotják a cso-
portot mint Balázs Barnabás, Bugyi
Anikó, Nagy Amália, Nagy Erzsébet,

Skerlec István, Skerlec Edit, Skerlec
Mária. Köszönjük mindannyiuknak, a
kórus vezetõjének, Balík Róbertnek a sok
munkát, hogy segítettek elfelejteni a min-
dennapi gondokat, és tökéletes felüdülést
és kikapcsolódást szereztek minden-
kinek.

Ezt követõen Régi Zsolt polgármester
osztotta meg ünnepi gondolatait a közön-
séggel. Saját és a képviselõ-testület,
valamint a Csemadok  Inámi Alapszerve-
zete nevében megköszönte, hogy sokan
elfogadták meghívásukat.

Év végéhez közeledve köszönetet
mondott mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlõdését, az
önkormányzat munkáját. Megköszönte
az inámi önkormányzat, a polgármesteri
hivatal, az egyházközség, az óvoda, a tár-
sadalmi szervezetek, az idõseket gondo-
zók, a nyugdíjasok napközi otthonának és
valamennyiünk áldozatos munkáját a
különbözõ társadalmi kezdeményezések-
ben, rendezvények megszervezésében
nyújtott segítségét, aktív részvételét,
valamint a vállalkozók és magánszemé-
lyek önzetlen támogatását.

Arra kért mindenkit, hogy karácsony
elmúlásával ne veszítsük el emberségün-
ket, mások iránti tiszteletünket, szerete-
tünket. Vigyük magunkkal karácsony

üzenetét jövõre is, hogy a mindennapok-
ban segítsen a testi, lelki, szellemi
feltöltõdésben, értékeink megõrzésében,
falunk fejlõdésében. 

Kifejezte azon óhaját, hogy az elkö-
vetkezõ esztendõben is az összefogás, az
együtt gondolkodás, az egymás iránti
tisztelet jellemezze hétköznapjaikat.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak
néhány napig, az ünnepek idején éljen
szívünkben, hanem a hétköznapokban is
megmaradjon bennünk. Gondoljunk arra,
éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk
egymás iránt, hogy életünkben ne legyen
helye a haragnak és a gyûlölködésnek. 

Ezután a szó e vidám mûsoros dél-
utánon a narrátoráé volt. Régi Anikó
nélkül ma már elképzelhetetlen egy-egy
kulturális rendezvény településünkön.
Természetes bájával, vidámságával,
összekötõ szövegével mindig magával
ragadja a közönséget.

Elsõként az inámi óvodások és kis-
iskolások nyújtották át ajándékcsomag-
jukat az egybegyûlteknek. Látva a sok kis
„színészpalántát“ mindannyiunk szívét
melegséggel töltötte el a sok kedves vers,
fülbemászó dalocska, amellyel meg-
ajándékoztak bennünket. A mûsort beta-
nította Rados Klára óvópedagógus. Kü-
lön kiemelném, hogy a mûsorban teret
kaptak az inámi kisiskolások is. Szívhez
szóló karácsonyi verseket hallhattunk
Matejkin Martinka, Fabian Nikolasko,
Gyurkovics Jázminka, Pecsérke Timike,

Skerlec Kamillka és Szvitek Pistike
elõadásában. Matejkin Martinka csengõ
hangon elénekelte a Csendes éj c. kará-
csonyi dalt  is szlovák nyelven.

A következõ ajándékcsomagot az
ifjúsági korosztály nyújtotta át. Megható
karácsonyi irodalmi összeállítással léptek
színpadra. S aki mindezt színre vitte,
Nagy Amália, a Csemadok Inámi Alap-
szervezetének elnöke volt. Ugyancsak
irodalmi mûsorral állt a közönség elé a
Csemadok színjátszó csoportja.

Boldog karácsonyt, Inám! - Mikulás- és karácsonyváró ünnepély
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Ezt követte az amatõr színjátszóink
négy bohózata. Valamennyi színpadra
vitt jelenetre jellemzõ volt a tehetséges
karaktermegformálás, mellyel a szerep-
lõink derítették jó kedvre a közönséget.
És hogy kik voltak, akik az egyes szere-
peket magukra öltötték, és ilyen bravú-
rosan megoldották? Balík Róbert, Nagy
Amália, Gyurász Ibolya, Balázs Henriett,

Balázs Barnabás, Bugyi Anikó, Krupèiak
Tímea, Páldi Melinda, Tóth Bernadett,
Tóth József, Skerlec Edit, Csáki
Szabolcs, Nagypál Katalin, Nagypál
Róbert, Nagypál Sándor, Vámos Judit,
Régi Anikó, Régi Zsolt, Volkovics Gyula
és Sabó Dodi.  S hogy milyen sikerrel,
milyen hatással, arról mi sem tanúskodott
jobban, mint a derû és önfeledt kacagás.
Köszönjük mindannyiuknak a sok-sok
munkát, a bátorságot, a kiállást. Sport-
nyelven szólva most úgy fogalmaznék:
„Szép volt, fiúk, csak így tovább!“ 

Az összeállítás rendezõje Nagy
Amália Csemadok-elnök volt, az önkor-
mányzat kulturális bizottságának hatha-
tós segítségével. Köszönjük mindany-
nyiuknak, mind a rendezõknek, mind a
szereplõknek a fergeteges alakítást, mely-
lyel mosolyt csaltak a nézõk arcára.
Köszönjük, hogy idõt, fáradtságot nem
kímélve sok-sok estén át készültek, hogy
a maximumot hozzák ki magukból és az
elõadásból. S hogy ez mennyire sikerült,
mi sem bizonyította jobban, mint a szûn-
ni nem akaró vastaps. Kell ennél nagyobb
elismerés a fellépõknek? 

Amatõr színjátszóink nagyon sokat
fejlõdtek a megalakulás óta eltelt idõszak-
ban. Igazi színészi teljesítmények voltak
láthatók, a szereplõk játékukkal, hangjuk-
kal, mimikájukkal emlékezetes teljesít-
ményt nyújtottak. Köszönet illet minden
segítõt és támogatót, Régi Zsolt polgár-
mestert, az inámi önkormányzatot, a
községi hivatal alkalmazottait, a kultu-
rális bizottság tagjait és legfõképpen
Nagy Amáliát, aki a vidám mûsoros
délután megálmodója és koreográfusa
volt és nem utolsó sorban az inámiakat,

akik láthatóan befogadták és szeretik ezt
a közösséget.

Ezután a meghitt rendezvény a
település karácsonyfájánál folytatódott az
ünnepi díszbe öltözött kultúrház mö-
götti téren. Csodálatos, meghitt atmosz-
féra várta az ünneplõ közönséget, a
kivilágított karácsonyfák a szabadtéri
színpadon, a betlehem, a sok-sok kicsi
õrtûz, melynek lángjai bevilágították az
egész teret, és a megannyi kicsi szikra
pajkosan kergetõzött a sötétben. A leve-
gõben a frissen sült kürtõskalács, dió,
fahéj, vanília és kakaó illata keveredett.
Minden jelenlévõ kürtõskalácsot kapott
ajándékba. A fenyõfa felállítását és a
hangulatos térberendezést, az ünnepi
díszkivilágítást az önkormányzatnak és
munkatársainak köszönjük. 

Hagyományainkhoz híven ebben az
évben is meghívtuk a Mikulást, hogy a mi
gyermekeinket, unokáinkat is mega-
jándékozza. A szabadtéri színpad elõtt
jött össze az aprónép, hogy együtt várjuk
megérkezését. A gyerekek közös éneklés-
sel múlatták az idõt, hátha hamarább jön
a nagyszakállú. Vártunk, vártunk, énekel-
tünk, és egyszer csak csengõ hallatszik,
csak nagyon halkan távolról, majd egyre
hangosabban, közelebbrõl, míg végre

lovas hintón megérkezett a Mikulás.
Most már megértettük, miért késett.
Akkora nagy zsákot cipelt, hogy nem is
tudjuk, hogy bírta el. Mielõtt elkezdte
volna kiosztani az ajándékcsomagokat,
meglepetésünkre elkezdte olvasni, me-
lyik apróság hogyan viselkedik, eszik,
alszik az óvodában, ki milyen csínytevést
követett el és így tovább. A gyerekek
tágra nyílt szemekkel hallgatták a meg-
rovást és a dicséretet. De a Mikulás jósá-
gos volt, eltekintett ezektõl a csíny-
tevésektõl, és elkezdte kiosztani teli
zsákjából a csomagokat, volt, aki énekkel,
volt, aki verssel hálálta meg az ajándékot.
Szépen, türelmesen mindenki kivárta
sorát, így senki nem kapott virgácsot. A
bátrabbak a végén közelebbrõl is ismer-

kedhettek a Mikulással, volt, aki még az
ölébe is beült. Emlékezetes, szép estét
hozott a Mikulás, 90 gyerek örülhetett,
hogy mivel jól viselkedett, kapott aján-
dékcsomagot, melyet az inámi önkor-
mányzat rendelt meg a nagyszakállúnál.
A meghitt légkörrõl a piros köpenybe
öltözött Mikulás bájos angyalkája, vala-
mint a szebbnél szebb dekorációk gon-
doskodtak.

Miután a Mikulás ismét útra kelt,
szeretetvendégség is fogadta az ünneplõ-
ket. A hidegben mindenkinek jólesett a
forró tea és a puncs, no meg persze az
önzetlen kínálók jószándéka is. 

Aki eljött, úgy tûnt, jól érezte magát.
Késõ este volt, mire szétoszlott az ünnep-
lõ közösség, örömmel töltött el, hogy
ilyen sokan voltunk, és egy kicsit megál-
lítva az idõt, kiszakadva a hétköznapi
rohanásból, ezen az estén közösen élhet-
tük át a karácsony misztériumát, az
együtt ünneplés örömét. 

A karácsonyi ünnepek gyorsan
elszállnak, de ne engedjük el az átélt pil-
lanatokat. A békét és a szeretetet õrizzük
meg szívünkben. Mindennap szükségünk
lehet a karácsony hordozta nyugalom,
szeretet és bölcsesség iránymutatására.
Ne feledjük a száncsengõk csodálatos
szavát, és abban a nyugalmas szeretetben,
ami körülvett minket az elmúlt napokban,
készüljünk az újév fogadására is. 

Máté Evangéliuma ötödik fejezetét
idézve, annak üzenetével kívánok békés,
boldog karácsonyt: „Ti vagytok a föld
sója. Ti vagytok a világ világossága. Úgy
világítson a ti világosságtok az emberek
elõtt, hogy látva jótetteiteket, magasz-
talják mennyei Atyátokat.“ Éljünk e
szerint a tanítás szerint most, kará-
csonykor s az új esztendõ valamennyi
napján! Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves olvasónak boldog, békés
karácsonyi ünnepeket és a Jóistentõl
gazdagon megáldott új esztendõt!

Nagy Mária
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Járásunkban az idén 20. 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, 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

Szeretem a magyar nótát,
Nóta nélkül nem is tudnék élni,

Felcsendülõ dallamában
Árva szívem boldogságát véli.

Amikor a muzsika szól,
Melegebb lesz még a hideg tél is,

Évek múlnak el felettem,
De a szívem ifjú marad mégis.

Amikor egy csalfa leány (legény),
Elsõ forró csókját adta nékem,

Akkor én a nagy szerelmet
Egyedül csak õbenne reméltem.

De igazán nem szerettem,
Eltûnt véle szívem legszebb vágya,

Ezért lett a magyar nóta
Mindörökre szívem boldogsága.

Télen még az almafa se virágzik,
De a rózsám velem mindig cicázik.
Hej, de huncut a két szeme járása,
Hol rám kacsint az a csalfa, hol másra.

Lehullott már az almafa virága,
Visszahívna a rózsám, de hiába.
Megfogadtam, esküdöztem százszor már:
Nem megyek én feléje sem, bárhogy vár.

Szilveszteri ködös éjjel járom az utcákat,
Hordozgatok a szívemben ezer égõ vágyat.
Nincsen senki, aki elõtt kitárnám a lelkem,
Nincsen, aki az új évben köszöntene engem.

Szilveszterkor eszembe jut, hogy múlnak az évek,
Hogy mily nagy a szomorúság, amiben én élek.
/:Fehéredik már a hajam, elhervadok csendben.
Meghalok majd anélkül, hogy szeretnének engem.:/

Fönn a betlehemi csillag

Szent karácsony éjjelén
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A december a kertész számára nem csupán a pihenés idõsza-
ka. Használjuk ki a téli estéket, ne feledkezzünk meg a szak-
könyvek és folyóiratok olvasásáról. Ilyenkor alkalmunk van a
tervezgetésre, az új idényre való felkészülésre. Már most idõ-
szerû a jövõ évi munkához szükséges anyagok /növényvédõ
szerek, vetõmagok, mûtrágyák/ jegyzékét összeállítanunk. A
cseresznyefa nemcsak a kertben szép, hanem a virágrügyekkel
megrakott vesszõi könnyen hajtathatók is. A vesszõket a hónap
elejétõl vágjuk le a fákról, és mindenekelõtt fürdessük meg õket
kézmeleg vízben 8-12 óra hosszat. Ezután állítsuk a vesszõket
vízzel megtöltött vázába, meleg, világos szobába. A rügyek már
két-három nap múlva duzzadni kezdenek, és egy héten belül a
virágok kinyílnak. Ha a vázát éjszakára hûvös helyen tartjuk,
akkor a téli virágdíszben egy hétig is gyönyörködhetünk. Kará-
csonyi hajtatásra kitûnõen alkalmasak még a meggy, a mandula
és az aranyesõ virágrügyekkel megrakott vesszõi is.

A téli kertnek nem kell feltétlenül színtelennek lennie, nem
lehetetlen színessé varázsolni. Mindehhez csupán olyan
növényeket kell meghonosítani, melyek télen is díszítenek le-
velükkel, virágukkal vagy éppen termésükkel.

Õsszel díszítõ díszfüvek
Közéjük tartozik az ilyenkorra szalmasárgára színezõdõ toll-

borzfû, az aranysárga kékperje vagy a piros vesszõs köles. A
fûfélék nyári bimbóiból csak õsszel fejlõdnek ki virágok.
Nemcsak a kertben, hanem a vázában is. Áttelelésüket segít-
hetjük, ha gallyal, fenyõággal takarjuk õket, a magasak szárát
pedig kössük össze, hogy a hó súlya alatt ne hajoljon meg. 

Ha nem csupán nyáron, hanem egész évben szeretnénk
gyönyörködni kertünk szépségében, olyan növényeket is
ültessünk, melyek télen is csodás látványt nyújtanak. Az illatos
virágok a csupasz ágakon, a fényes örökzöldek téli meg-
világításban remekül mutatnak.

Téli cserjék
A cserjék közül a téli látványvilág érdekében érdemes a téli-

zöld vagy az örökzöld fajok közül válogatni. Az örökzöld
növények egész évben megtartják leveleiket, a télizöld típusok

pedig a tél utolsó szakaszáig lombosak maradnak, csak a tél
végén vetik le tavalyi ruhájukat, hogy aztán pár hét múlva már
friss levelekkel kápráztassanak el minket.

Kikeleti bangita
Illatos virágú a lombhullató, amely egész télen folyama-

tosan ontja rózsaszín virágait. Az örökzöld téli bangita
rózsaszínes-fehéres fürtös virágai nálunk kora tavasszal nyíl-
nak.

A télizöldek egész évben díszítenek. A magyal, a babérsom
vagy a madárbirs a hideg hónapokban is virítanak, valamint a
babérmeggyel, a puszpánggal vagy a borókával is hasonló
hatást lehet elérni. A gyepet is lehet részben alacsony termetû
örökzöld talajtakaró cserjékkel helyettesíteni. 

Nem csak a cserjék, de virágos növények is akadnak,
melyek télen is megtartják szépségüket, így például üde színfolt
lehet a téli kertben a klasszikus krizantém, a kedves megje-
lenésû hunyor, az erica vagy az év elején virágzó ezüst akácia.
Külön figyelmet igényel az igen dekoratív kikeleti bangita,
mely ritka virág kertjeinkben. A bangitafélék általában korán
borulnak virágba, egyes fajtáik akár már januárban is kihaj-
tanak, változatos színû virágaik az egész terület hangulatát
megváltoztatják. A téli jázmin egy 2-3 méter magasra is meg-
növõ kúszónövény, decembertõl nyíló sárga virágaival színes
zuhatagot képezhet például a teraszon vagy egy pergolára
terelve.

A lomblevelû télizöld növények közül a leggyakrabban
ültetett a babérmeggy. Sok fajtája között találunk alacsony és
nagyra növõt, de akár magyar nemesítésût is. Általában május-
ban virágoznak fehér színû virágzatai. A tarka levelû ezüstfa
fajtái között zöld, sárga, tarka és fehértarka levelût is találunk.
Erõsen fûszeres illatú virágai õsszel nyílnak, de nem adnak
feltûnõ díszt. A fagyal levelei csak erõs hidegben és téli aszály
esetén hullanak le, télen is zöldek maradnak bokrai. Fehér
virágzata tavasszal díszít, és fekete színû bogyói télen adnak
vázadíszt. A levendula és az enyhe, védett területeken a rozma-
ring is télen zöld növény.

-ber-

Téli  kertek

A CSEMADOK INÁMI ALAPSZERVEZETE
MEGHÍVJA ÖNÖKET

2019. DECEMBER 21-ÉN 15.30-TÓL

AZ INÁMI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ

A D V E N T I  K O N C E RT R E

„A HÁROM KIRÁLYOK“ címmel.

Ének: VADKERTI IMRE
DERZSI GYÖRGY, KOVÁCS KOPPÁNY

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KONCERT INGYENES.

A CSEMADOK IPOLYNYÉKI

ALAPSZERVEZETÉNEK ÉNEKKARA A

HELYI BALASSI BÁLINT ALAPISKOLA

ÉNEKKARÁVAL KÖZÖSEN 

2019.  DECEMBER 26-ÁN 

CSÜTÖRTÖKÖN DÉLUTÁN 

1 5 : 0 0  Ó R A I  K E Z D E T T E L

K A R Á C S O N Y I  K O N C E RT E T

AD AZ IPOLYNYÉKI 

SZENT ISTVÁN-TEMPLOMBAN.

TEGYÜK SZÉPPÉ EGYMÁS ÜNNEPÉT!
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Ha a házamat 
fenyõágakkal, gyertyákkal, égõkkel 

és csilingelõ harangocskákkal díszítem fel, 
de a családom felé nincs bennem szeretet, 
nem vagyok egyéb, mint díszlettervezõ. 

Ha a konyhában fáradozom, 
karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket fõzök, 

és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elõ, 
de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnõ. 

Ha a szegénykonyhában segédkezem, 
az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, 
és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, 

de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, 

de Jézus Krisztus nincs a szívemben, 
akkor nem értettem meg, mirõl is szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idõ szûke ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillõ asztalterítõ van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit, 
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr. 
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, 

a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. 

A szeretet soha el nem múlik. 
forrás: világháló

SzerSzer etethimnusz etethimnusz 
karácsonyrakarácsonyra

(Pál  apostol alapján)


