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Új év, új fogadkozások, megannyi új lehetõség, kilátás a máskéntra, csak
legyen bennünk annyi akarat és erõ, hogy belevágjunk. Elsõsorban tudatosíta-
nunk kell, hogy miben leledzünk, egyénileg, családban, társadalmilag, politi-
kailag, elkötelezettségeinkben és sajátos helyzetünkbõl kifolyólag magyarként.
Mert minden változik, emberi mértékkel mérve is gyorsan, kézzelfoghatóan.
Bármennyire is sok minden nem tetszik, mások az elképzeléseink, elveink,
mások a vágyaink és fõként mások a lehetõségeink. Még családon belül is
kompromisszumokat kell kötnünk, megegyezni, hogy mi az elsõdleges, és mik
azok, amik sorban utána jöhetnek. Ha nagyon leegyszerûsíteném a dolgokat,
akkor azt mondanám, hogy a fentebb leírt sorrendet meg kell fordítani, és ebbõl
kiindulva határozni meg azt a célt, életpályát és sorsunkat, amelyik majd
rávezet minket arra az útra, amely reális lehet, és elérhetõvé teszi vagy legalább
is megközelítheti földi életünk teljesebbé tételét. De nem csak kenyérrel él az
ember. Beleszületik egy sorsközösségbe. Ha ezen belül képzeli el életét,
jövõjét, akkor ez kiindulópontja döntéseinknek, egyben meg-határozója is
életvitelünknek. Ez a sors, ez a jövõ, ha kitartóak és következetesek vagyunk,
elsõsorban tõlünk, az e sorsot önként vállalóktól függ. Ennek megvalósítására
nincs recept, de elsõsorban bátor kiállás, a közösséghez való tartozás ki-
mutatása, összefogás a közös érdekek ügyeinek támogatásában, elvszerûség
gyermekeink ilyen irányú neveltetésében, megragadni azokat az alkalmakat,
amelyek idõnként meghatározói lehetnek sorsunk alakulásában. Egyik ilyen
alkalom a közelgõ választások lesznek, amelyen részt kell venni, és bizalmat
szavazni azoknak a jelölteknek, akik vállalják a nehezebb utat, és tenni is
szeretnének ügyeinkben. Ezt pedig csak összefogással érhetjük el, ha még
vagyunk annyian, hogy ennyi erõt képviselünk. Elválik. Ha errõl is lemondunk,
rövidesen nem leszünk annyian sem, hogy változtathassunk. Az önfeladás biz-
tosan nem a boldogság és a könnyebb boldogulás kezdete. Még egy száz évet
biztosan nem bírunk ki. Adyt idézve: „S elveszünk, mert elvesztettük
magunkat“.

Csemadok-tagként, kultúraszeretõ és kultúraszervezõként kérem a tagságot
és minden nemzetben gondolkodó magyart, hogy mérlegelje és szívlelje meg
ezeket és mások hasonló gondolatait, amelyekkel most és más alkalmakkor
találkozni fog, vagy olvasóként ráakad. Munkánkkal nagyban hozzájárulhatunk
identitásunk megõrzéséhez. Ezen belül még lehetünk európaiak a nemzetek
szövetségében. 

„Amely nemzetnek nincs hivatása, az elpusztul menthetetlenül.“ (Kossuth)
Az új évben kívánok mindenkinek jó egészséget, családi békét, kellõ böl-

csességet, békés, boldog új esztendõt. 
Balogh Gábor
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Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlõ volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egy test a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erõszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta, ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere õrizze.
Mert erõs a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten, és semmi se megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.

Erõs igazsággal az erõszak ellen:
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Babits Mihály: 

ÁLDÁS A MAGYARRA

„Fél világot is bejárhatod,
más ember földjén testvértelen leszel, 

s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, 
ha nemzetedről megfeledkezel.“

(Wass Albert)
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Múlt év december 17-én záró rendez-
vényre és sajtótájékoztatóra kapott
meghívást a Kürtös szerkesztõsége,
amely a Palócföld-Hont-Podpo¾anie:
Közös hagyományõrzõ tematikus út
kialakítása és látogatóbarát fejlesztése
projektrõl szólt az Interreg V-A Slovakia-
Magyarország Együttmûködési Program
keretein belül. A projektben résztvevõ
partnerek: Palóc Út Kulturális Turisztikai
Klaszter Egyesület, Vanyarc Községi
Önkormányzat, Hagyományos Értékek
Megõrzéséért Alapítvány (HU), Sloven-
ské národné múzeum (SK), Komuni-
kaèné centrum Detva, n.o. (SK), Obec
Hrušov (SK). A projekt megvalósítási
idõszaka: 2018.01.01.-2019.12.31. Ez
idõpont alól kivételt képez a SZNM-
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma,
melynek az átadási idejét kitolták jövõ év
június végére, mivel az elhúzódó, majd
megismétlõdõ versenytárgyalás miatt
csak 2019. július 9-én kezdhették meg a
park felújítását.

A projektben résztvevõ többi partner
az elnyert támogatást felhasználta, és a
fejlesztéseket elvégezte. A teljesség igé-
nye nélkül a Palóc Út KTKE 15 játszóud-
vart/játszószobát hozott létre, beszereztek
15 korhû csipkeruhát, elkészült egy úti-
film és egy 3 D-s imázsfilm is a Palóc-
földrõl, valamint további kiadványok.
Vanyarc község három turisztikai beru-
házással vett részt a pályázatban: Patkolt
tojások múzeuma, Dessewffy-kúria belsõ
felújítása, Szabadtéri színpad fedése és a
helyszín felújítása. A HÉM Alapítvány:
Palóc Pajta kialakítása, Alkotóház fel-
újítása. KC Detva: 35 információs tábla
kihelyezése, 30 db tradicionális öltözet
replikájának kiállítása, 16 db történelmi
kerékpár kiállítása és két reprezenta-
tív könyv formájú kiadvány. SZNM-
SZMKM: 1. az alsósztregovai Madách-
kastély parkjának felújítása, közvilágítás
kiépítése, játszótér és piknikasztalok
megépítése, 2. A Madách-síremlék felújí-
tása, így az alapzat, a tartóoszlop és a
kripta felújítása, valamint az emlék-
mûhöz vezetõ járda felújítása.

A záró rendezvény a Madách-kastély
állandó kiállításának megtekintésével és
közös ebéddel ért véget.

Balogh Gábor

Partnerséget építünk -
tájékoztatóÁLLAMFÕK ÚJÉVI  KÖSZÖNTÕJÉBÕL

Zuzana Èaputová - Tavaly márciusban a köztársaságielnök-választás második
fordulójában  a felvidéki magyarok nagy többsége is  Zuzana Èaputovára szava-
zott.  Bizonyára ennek is köszönhetõ, hogy toronymagasan megnyerte az elnökvá-
lasztást. Szlovákia elsõ nõi államfõje újévi köszöntõjében szólt sok fontos dolog-
ról, de kitért a társadalom peremén méltatlan körülmények között élõkrõl is.
Megemlítette azokat is, akik nemzetiségük, bõrszínük, másságuk miatt szenvednek
méltatlanul hátrányos megkülönböztetést.  Merem hinni, hogy a hátrányos megkülön-
böztetésû nemzetiségek közül elsõsorban ránk, szlovákiai magyarokra gondolt.

Ha így igaz, akkor nem csak a köztelnökválasztás megnyerése után, hanem
újévi beszédének végén is illett volna megszólalnia magyarul.  Ha csak annyit
mondott volna: Boldog új évet!, még jobban, még nagyobb tisztelettel felnéznénk
rá. Kár, hogy elmulasztotta ezt a szép és részünkrõl talán jogosan elvárt gesztust.

Volodimir Zeleninszkij - Amit elmulasztott a szlovák köztársasági elnök,
megtette azt a szintén tavaly megválasztott ukrán államfõ. Magyar szavakat szõtt
elsõ, államfõként elmondott újévi köszöntõ beszédébe, amelyben összefogásra
buzdította honfitársait a köztük lévõ különbségek ellenére.

Áder János - Nincs teljes, egészséges emberi élet a természet egészsége, tel-
jessége nélkül - mondta a magyar köztársasági elnök a közszolgálati televízióban
elhangzott újévi köszöntõjében. Mindnyájunk közös felelõsségének nevezte a
teremtett világ megõrzését. /.../ Észre kell venni, hogy ha bajban van a természet,
annak részeként az emberiség is bajban van. Ezért nem a természetet, hanem a saját
természetünket kell legyõzni.

Összeállította: -bégyé-

ELGONDOLKODTATÓ

REMÉNYKEDHETÜNK... AVAGY KINEK LESZ IGAZA?

Gondolom, mindannyian tudjuk, hogy a 2020-as év szökõév. A szökõév olyan
év, amely több napot tartalmaz az év szokásos hosszánál azért, hogy a naptárt
szinkronba hozza a csillagászati vagy évszakok szerinti idõvel. Szökõévnek számít
minden néggyel osztható év. 

Ha megkérdeznénk találomra száz embert, hogy kis hazánkban mi lesz idén
február 29-én, nem vagyok biztos benne, hogy a megkérdezettek mindegyike gon-
dolkodás nélkül rávágná, hogy: parlamenti választások. Addig azért még sok víz
lefolyik az Ipolyon, és a választási kampány ez idõ tájt kezdõdõ hajrájában a meg-
mérettetésen induló politikai pártok jócskán tesznek azért, hogy lehetõleg minden
választópolgárhoz eljusson a híre, mire készül az ország február utolsó napján.

A felvidéki magyarok kegyeiért elsõsorbana  Magyar Közösségi Összefogás
(MKP-Magyar Fórum-Összefogás Politikai Mozgalom összetételben/ és a Most-
Hídvegyespárt /MKDSZ-Šanca-Szlovákiai Roma Kezdeményezés/ fog ringbe
szállni. Mind a két párt vezetõi bizakodva néznek a választások elébe. November
végén egy lakossági fórumon  Érsek Árpád, a vegyespárt listavezetõje, közlekedési
miniszter nyilatkozta: „Nincs kétségem afelõl, hogy a Most-Híd bejut a parlament-
be. Nem örülnék neki, ha a választások után nélkülünk alakulna meg az új kor-
mány.“ December közepén hasonlóan nyilatkozott a týždeò.sk-nak Bugár Béla
pártelnök: „100 százalékig biztos vagyok abban, hogy bejutunk a parlamentbe.
Nincsenek kétségeim efelõl.“

Ebben reménykedik a „konkurens“ párt is. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke,
valamint a Magyar Közösségi Összefogás listavezetõje újévi beszédében a 2020-as
évvel kapcsolatos gondolatait osztotta meg. Többek közt ezeket mondta: „Nekünk
továbbra is a közös, egységes magyar képviseleten kell dolgoznunk. Ezt a munkát meg-
kezdtük 2019-ben, és folytatnunk kell az új esztendõben is. Közös a célunk, az érde-
künk, közös a feladatunk. Együtt sikerül. Márciustól ott leszünk a parlamentben.“

Nos, az idézett politikusok nyilatkozatai alapján reménykedhetünk, hogy az
egyik vagy a másik párt jóvoltából lesz magyar képviselet a szlovák parlamentben.
A kérdés csak az, hogy a bizakodó nyilatkozók közül végül is kinek lesz igaza?
Nem kell ahhoz politikai szakértõnek lenni, hogy tudatosítsuk, magyar szempont-
ból háromesélyes a választás: 1. Mind a két magyar érdekeltségû párt bejut a par-
lamentbe /aminek  kicsi a valószínûsége/, 2. csak az egyik párt jut be /erre inkább
lehetne fogadni/, 3. egyik sem szerez parlamenti mandátumot / ez a legrosszabb
„forgatókönyv“/. Több szempontból nagy a tétje az idei  választásoknak, de nekünk,
felvidéki magyaroknak legnagyobb tétje, hogy legyen megfelelõ magyar érdek-
képviseletünk a parlamentben. Hogy ezt a két szóban forgó párt közül melyik bizto-
sítja, csak rajtunk múlik. Mégpedig azzal, hogy február 29-én minél többen vegyünk
részt a választásokon, és ki-ki lelkiismerete, legjobb meggyõzõdése szerint szavazzon!

B.Gy.
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Sok víz folyt le azóta az Ipolyon, azon a kis, fûzfákkal
benõtt, kanyargós és szeszélyes folyón, mely életem szerves
részévé vált, s meghatározta a gyermekkorom minden élmé-
nyét, amióta megszülettem. De nemcsak a víz folyt el, lassan az
életem, életünk évei is felmorzsolódnak, felõrlõdnek az idõben,
könyörtelenül. Anyai nagymamám, aki 1907-ben a Magyar
Királyságban született, nem gondolta volna születésekor, hogy
élete meghatározó részét majd nem ennek az államalakulatnak a
fennhatósága alatt fogja leélni. Bár soha nem hagyta el kicsiny
faluját, annak még kisebb házát, a Magyar Királyságon kívül
még hat államalakulat hagyta bélyegét életének megannyi
dokumentumán. Pecsétek sora kavarog a személyi igazol-
ványokon át, a kitelepítési papírokon keresztül, a két világ-
háborúban kiállított ötnyelvû marhalevelek tömkelegén,
melyekrõl oly sokszor tûntek el az anyanyelvbe oltott betûk. Az
elsõ világháború békediktátumai után hajózható folyóvá emelt
Ipoly - „mintha szívembõl folyt volna tova“ - most is békésen
folydogál a Palócföld rétjeibe vájt medrében, a világ legszebb
mezõin keresztül, ahol a pillangók úgy keringenek, mint a szelíd
nyár üzenete egy csendes estén, ahogyan Krúdy írta egykoron.
Sok vizet vitt el, és még többet hozott. Aki elvett, az néha visz-
sza is adott, aki megáztatott, az meg is szárított. Az élet már
csak ilyen. Ami itt maradt az évek folyamán, azok mi vagyunk,
a maradék nemzet maradék magyarjai, akik konokul, hittel és
reménnyel várjuk, talán jobbat hoz az új év. Hozhat? Nagy-
szüleimtõl és szüleimtõl nem örököltem vagyont, ami ma
pénzben kifejezhetõ lenne, de örököltem valami sokkal többet.
Hitet, emberséget, ragaszkodást a szülõföldhöz, szeretetet, és
reményt. Csupa olyan dolog, amivel a XXI. század degenerált,
liberális elitje ma nem tudna mit kezdeni. De én tudok. Nehéz,
súlyos örökség, de nekem ez minden útravalóm, ruhám, köpö-
nyegem, cipõm. Koldustarisznyám, elemózsiás szatyrom.
Minden mozdulatban, lépésben ezt viszem, hordozom a szívem-
ben. Hallom nagyapám néma jajszavát, ami az utolsó puska-
golyóval halt el valahol Oroszországban, a világháború poklá-
ban. Az emlékeimben csak anyám ablakban gyújtott gyertyái-
nak fényében tûnik fel. Ott égett belém az emléke. Kitörölhetet-
lenül. Tõle a hitet kaptam, mert hit nélkül azt nem lehetett volna
végig csinálni. Hit nélkül az ember nem hal meg a hazájáért!
Emberséget árván felnõtt édesapámtól láttam, ahogyan a csalá-
dért való küzdelemben és munkában soha nem fáradt el, de

mindig ember tudott maradni, minden idõben. Arany fiamnak
hívott, és õsz fejjel értettem meg, mi az, ami arannyá teszi az
embert. A lélek ragyogása. Valójában az õ arany lelke színezett
engem is arannyá. Az õ fényével próbálok világítani, égni ma is.
Nagyon hiányzik! Mint édesanyám, aki a mindenem volt, nem-
csak mint anya. Akitõl az anyanyelvet az anyatejjel kaptam, ezt
a zengõ, merengõ csodát, ami megérintette a lelkem minden
zegzugát, s mely beköltözött, rabul ejtett életembe. Tõle
szeretni tanultam, ahogyan csak ember szerethet, s ragaszkodni
ehhez a megalázott, végletekig kizsigerelt és kifosztott szülõ-
földhöz. Emléke átszövi minden sejtemet, olyan, mintha a nap
simogatna az alkonyatba hullás elõtt, lágyan, bíborszínû kön-
tösben. Közel száz évet megélt, szikár nagymamám a reményt
hagyta örökül nekem. A reményt, hogy száz év kitaszítottság
után sincs vége, soha sincs vége, amíg élsz. Minden megélt
perc, amit kaptál a nagyszülõktõl, szülõktõl ajándék. Az élet
ajándéka, melyet eltékozolni vétek, elherdálni bûn.

Így lettünk mi a remény rabjai! Átszáguldott rajtunk a
történelem. Száz év megtaníthatja az embert gyûlölni, de fel is
emelheti magához, mint az Isten, hogy megmutassa igazi arcát,
a szeretetet. A családom négy generációja éli immár meg a
kisebbségi létét, de emberek maradtunk, magyarok maradtunk.
A hitünket el nem veszítettük, õseinknek vérrel és verejtékkel,
hazátlanul és magányukban megtartott örökét meg nem tagad-
tuk. El nem futottunk, harcainkat megharcoltuk, a reményt,
hogy haza csak ott van, ahol e földre tett le a sors, a lelkünkbe
véstük. Isten elõtt fejet hajtva, hitünket felmagasztalva valljuk,
hogy áldozatvállalás és felelõsségtudat nélkül sehol sem
lennénk. Ez legyen az üzenet a digitális világ kondenzcsíkok
által szegélyezett felnövekvõ nemzedéke felé. Legyetek
hûségesek azokhoz, akikbõl nõttetek, mint az Ipoly parti füzek,
a fák, melyek itt is, ott is otthon vannak, mint a folyó vájta
medrek, mint az ezüstnyárfák rezgései a tûzõ, tikkasztó nyári
napon. Ne a keserûség tegyen béklyót cselekedeteinkre, ne a
fájdalmat, az ígéretét - ami lehetett volna -  sirassuk az felett,
ami elmúlt, hanem békességet, vigasztalást adjon a tudat, hogy
vagyunk s még itt vagyunk. És adjon az Isten még víg napokat,
s az Ipoly - „mintha szívembõl folyt volna tova“ - legyen az itt
élõknek még ezer évig otthona. 

Hrubík Béla

Száz év remény
Gondolatok a nemzeti összetartozás évének kezdetén

Az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola kihelyezett tagozatain
sorozatban zajlottak az adventi koncertek december utolsó tanítási
hetében. Ipolybalogon, Ipolynyéken, Csábon, Lukanényében láthat-
ta, hallhatta a közönség a zenélni tanuló növendékeket. Egyes
tanárok a koncert keretén belül szintén teret kaptak, zenélhettek,
ezáltal példát adva a növendékeknek, hiszen a sok gyakorlás és a
kitartó munka idõvel meghozza gyümölcsét.

A zenélés energiá-
kat szabadít fel és erõt
ad. A zenetanulás nem

csak hangulatunknak és lelkünknek jó, de az agyra és más képességeink fejlõdésére is
pozitívan hat, segíti a logikai gondolkodás kialakulását is, de az egész személyiségün-
ket is pozitívan befolyásolhatja. Fejleszti a kreativitást, az önkifejezést, és erõsíti a
közösséghez való tartozás élményét. A kommunikációs készségünk is fejlõdik, hiszen
a zene az egyik legtermészetesebb módja érzéseink átadásának. Az egész személyi-
ségünket jobbá formálhatja a zenetanulás. Vegyük például a meg nem értett rosszcsont
gyerkõcöt, aki ráérez a zenélés ízére, és onnantól fogva érzéseit és a feszültséget a
verekedés helyett inkább a zenében fogja kifejezni.

Zenét tanulni tehát mindenkinek érdemes, különösen gyerekkorban, hiszen akármennyi indokot és észérvet felsorolhatunk, a
lényeg tõmondatban összefoglalható: Zenélni jó!

Za•ko Veronika

Zenélni jó, de miért is?
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Mivel a palócokat sosem jellemezte
jogi különállás, kiváltság, mint a széke-
lyeket, jászokat, kunokat, történeti forrá-
sok sokáig hallgattak róluk, ezért terüle-
tiségük körbehatárolása is nehézségekbe
ütközött. Horváth Péter 1801-ben még
mindössze tizenegy falu palóc voltáról
tudósított a Heves megyei Bélapátfalva
környékérõl. 1819-ben Szeder Fábián vi-

szont a Hont megyei Csáb, Ipolynyék és
a nógrádi megyeszékhely, Balassagyar-
mat környékét vette alapul a palócokról
való értekezéséhez. Emellett megjegyzi,
hogy a Nógrád, Nagy-Hont, Gömör,
Borsod és Heves megyei magyarokat
többnyire palócoknak nevezik. A palócok
közt az elsõ tudományos terepkutatást
végzõ Reguly Antal 1857-ben Fülek
környékén Nógrád-Gömör határ térségé-
ben és Borsod-Heves vidékén, tehát
a trianoni országhatár mindkét oldalán
végezte gyûjtõ munkáját. Utóbb az egyes
szerzõk a Palócföld határait Heves,
Nógrád, Gömör, Borsod, majd Hont

megyékre kiterjedõen tartották számon.
Az 1880-as években hozzávetõlegesen
már a Sajó és a Garam völgye között
lakozó magyarokat tartotta a néprajzi
kutatás palócoknak. A két világháború
közötti idõszakban a népnyelvi kutatá-
sokat alapul véve a néprajzban is ural-
kodóvá vált az a felfogás, hogy nagyjából
a Nyitra és a Hernád közötti, tehát Nyitra
környékétõl Kassáig terjedõ, északon a
nyelvhatárig, délen az Alföld perem-
vidékéig terjedõ hatalmas terület magyar
lakossága nevezhetõ palócnak. Az 1970-
80-as évekbeli palóckutatás Balassagyar-
mattól Egerig terjedõ, délen Pásztóig,
északon a Mátra és a Bükk északi völ-
gyeit magába foglaló területet tekintették
Palóc centrumnak, s körülötte elhelyez-
kedõ tájakat palócos területeknek. A szo-
cializmus idején e nagyszabású, két
évtizedes kutatás sajnálatos korlátja volt,
hogy rendszerezett terepmunkát az
országhatár csehszlovákiai oldalán nem
végeztek. A régió állami megosztottsága
megcsonkította a palócság tudományos
megismerésére irányuló vizsgálatokat.

Szlovákia és Magyarország európai
uniós tagságával és a V4-ek együttmûkö-
déssel - hála Istennek! - szabaddá vált az
országhatár menti együttmûködés. 

E szabadsággal élve a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeum 2020. január
22-én 17 órától, a magyar kultúra napján
„Több országban, közös hazában“ cím-
mel ünnepi nagyrendezvényre készül
magyar, határon túli magyar és Kárpát-
medencei nemzetiségek föllépésével.
Mások mellett vendég lesz Somorjáról
Németh Imre elõadómûvész és Bettes
István költõ, Csábról Híves Boglárka
énekes és reményeink szerint a Luka-
nényei Citerazenekar. Szlovák együtte-
seket is várunk Nagykürtösrõl és Príbel-
rõl, szintén a Felvidék képviseletében.
Kárpátalját és térségét a Lembergbõl
származó Schur Alekszandr tárogató-
mûvész képviseli. Magyarországról a
rimóci néptáncosok és a berkenyei ha-
gyományõrzõ kör lép föl. 

A trianoni békediktátum 100. évében
ünnepünk a Kárpát-medencei népek
együttmûködését szolgálja, és együvé
tartozását építi. Segíti a két országra osz-
tott Palócföld egységesülését, együtt-
mûködését is. A szervezõk között fontos
segítséget nyújt az inámi Horváth
Magdolna és az ipolybalogi Balogh
Gábor. A rendezvény segíteni kívánja az
õsi evidencia újra elevenedését: a Kárpát-
medence mindannyiunk közös hazája.
Ezt a hazát, az akkori országot ajánlotta
föl minden itt élõ etnikum királya, Szent

István a Boldogasszonynak végrendeleti-
leg. Összeköt bennünket a mintegy 900
éves közös államiság, közös királyaink,
közös szentjeink, közös sorsunk. A Szent
Korona közös szakrális ereklyénk, amely
a pozsonyi Szent Márton-templom, az
ipolybalogi és a kõvágóörsi templom és
a II. világháborús bombázások elõtt a
budai vár kupolája csúcsát egyaránt
ékesíti.

Ezúton tisztelettel invitáljuk a Kürtös
újság tisztelt olvasóit a szécsényi
múzeum volt Forgách-Lipthay-kastély
épületébe január 22-én 17 órára. A
belépés díjtalan.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Palócok a legrégebbrõl ismert forrásokban
Mivel 2020-ban járásunkban,

Ipolyszécsénykén kerül sor a VII.
Palóc Világtalálkozóra, ezért la-
punkban 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 szakavatott isme-
rõje. Cikksorozatunk nem titkolt cél-
ja, hogy népcsoportunkat, a paló-
cokat, tulajdonképpeni saját törté-
nelmünket még jobban megismerjük.
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2019 decembere természetesen nálunk is a Mikulás várásá-
val kezdõdött. Az idén hozzánk is megérkezett, pontosan 6-án,
hó hiányában szán helyett hintón. A falu karácsonyfájánál ösz-
szegyûlt apróságok türelmetlenül hegyezték fülüket a csengety-
tyû hangjára, és nagyon megörültek a csomagokkal megpakolt
nagyszakállúnak. Sokan meg is voltak szeppenve, ennek elle-
nére hajlandók voltak az ajándék ellenében 1-2 dalocskát eléne-
kelni. Észrevételem szerint Nagycsalomján csupa jó gyerek
lakik, mivel nem került egyetlen virgács sem szétosztásra.

A hagyományos karácsonyi ünnepi kultúrmûsor bemu-
tatására most a helyi alapiskolában került sor, ahol az óvodások
és iskolások nagyon szép karácsonyi versekkel, dalokkal, tán-
cokkal kedveskedtek az összegyûlteknek.

Még karácsony elõtt, december 22-én a római katolikus
templomban egy nagyrészt gyerekekbõl álló lelkes kis csapat
Vámosmikoláról bemutatta a „Mikolai betlehemes játékokat.“
Az õsi, archaikus szövegemlékeket, dalokat, imádságokat, ver-
seket ötvözõ betlehemes játékkal szép perceket szereztek min-

denkinek, és segítettek ráhangolódni a küszöbön álló ünne-
pekre.

December 26-án most már sokadszor került sor az „István-
napi koccintásra“, mondhatjuk, hogy már bekerült Nagycsa-
lomja ünnepkörébe. Ezen a napon amúgy is majdnem mindenki
rokonokat, barátokat látogat, így be lehet tervezni ezt a falu
önkormányzata és a Csemadok alapszervezete által szervezett
kis családias összejövetelt is.  Mint az elõzõ években, most is
elég sokan eljöttek a község piacterére, hogy teljesen kötetlenül,
sült kolbász, forró tea, forralt bor és kitûnõ puncs mellett
szórakozva fejezzék be az ünnepeket.

Szilveszter napján újra megrendeztük a Csemadok-bált,
amely az elõzõ évekhez hasonlóan most is nagyon jól sikerült.
Ezt bizonyítja, hogy elég sok olyan vendégünk van, akik évrõl
évre itt töltik az év utolsó napját, és reméljük, ez így is marad.

Az új évet éjfélkor tûzijátékkal köszöntöttük, az év elsõ nap-
ján pedig polgármesterünk, Pásztor Roman a hangosbemondón
keresztül fejezte ki jókívánságait községünk minden polgárá-
nak.

V.Zs.

M O Z G A L M A S  D E C E M B E R  N A G Y C S A L O M J Á N

December elején újra bõséges
program várta a gyerekeket Csábon.
A Mikulással összefuthattak az alap-
iskolában, ki-ki a saját otthonában,
Szent Miklós pedig a templomot sem
hagyta ki.

Már hagyományosan a helyi ön-
kormányzat az alapiskolával karöltve
Mikulás-váró délutánt is szervezett.
A program keretében elõször mutatkozott

be a községben a kitûnõ GÖRÖMBÕ
KOMPÁNIA, akik A MIKULÁS
KESZTYÛJÉT keresték közösen a ki-
csikkel-nagyokkal.

A szórakoztató interaktív mese végén
nem csak a kesztyût, de magát a Mikulást
is megtalálták, aki ezután a gyerme-
ket meg is ajándékozta. A többi jelen-
lévõnek pedig forralt borral, punccsal és
süteménnyel kedveskedtek a szervezõk.
A délutánt mese-mozi zárta, majd cso- magokkal a kezükben tértek haza a

gyerekek.
A szervezõk már harmadik alkalom-

mal rendezték meg az eseményt, mely
reméljük, sokáig tovább él.

Szerzõ: Za•ko Ervin
Fotó: Göbölös Lajos

A  M i k u l á s  e z ú t t a l  s e m  h a g y t a  k i  C s á b o t
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A karácsony bennünk
van, belõlünk táplálkozik.
A mi hitünkbõl, akara-
tunkból, mert fontosnak
tartjuk ezt az ünnepet.
Fontosnak tartjuk a fényt
adó gyertya lángját, és
fontosnak tartjuk azt a
szeretetet, amit egymás
felé sugárzunk. 

Ezt a varázslatot sze-
rették volna továbbadni
tanulóink is karácsony-
váró mûsorcsokrukkal,
mely 2019. december 20-
án került megrendezésre.

Az ünnepi  mûsort
iskolánk igazgatónõje,
Gyurász Szilvia nyitotta
meg, majd elsõ mûsor-
számként 2. osztályos ta-
nulóink Luca-napi zenés
mûsorral idézték meg az advent és a karácsony hangulatát, és
elevenítették fel a Luca-napi hagyományokat. Õket követõen a
4. osztályos tanulóink léptek színpadra, akik összefoglalták,
amit ugye minden gyerek tud, még a legkisebb is, hogy miért is
jó felnõttnek lenni. 

Régi szép szokás volt egykor adventben a betlehemjárás. Az
Ipoly mente egyes falvaiban a XX. század közepéig karácsony
böjtje elõestéjén még jártak a betlehemesek. A legnépszerûbb
karácsonyi paraszti misztériumjáték szereplõi Jézus születé-
sének szegényes körülményeire emlékeztettek. Ezt a szép ha-
gyományt elevenítették fel kis elsõseink, akik a palóc betle-
hemes játék mellett újévi jókívánságaikat is megosztották a
közönséggel.  

Azt, hogy mi a karácsony igazi jelentõsége, a 7. osztályos
tanulók elõadásából tudhattuk meg, a kis hótündérek életébe
pedig az 5. osztálynak köszönhetõen kaphattunk betekintést.

Mint tudjuk, rengeteg kincs létezik a világon… A mesék is
azok! A gyermekmese évezredek óta neveli és szórakoztatja a
felnövekvõ nemzedéket, s ma is az egyik legkedveltebb és leg-
népszerûbb irodalmi mûfaj a gyermekek körében. A mese
szövése bõvelkedik izgalmas kalandokban, s meghökkentõ
akadályok teszik fordulatossá, érdekessé. A karácsonyi mesék-
ben szívbõl jövõ kívánságok teljesülnek, olvashatunk meséket
az önzetlen segítségrõl, szorgalomról, kitartásról, és van néhány
elgondolkodtató kérdés is, mint a saját élõ fenyõfa ügye, vagy a

mindig aktuális külsõ-
belsõ szépség közöt t i
olykor szívfájdítóan nagy
különbség. Valamennyi
karácsonyi történet ugyan-
azt az üzenetet fogalmazza
meg, hogy mi a karácsony,
a hit lényege.

3. osztályos diákjaink
is egy ilyen karácsonyi
mesefeldolgozást adtak elõ
a pocakos hóemberrõl.
Jelenetük után pedig
betekintést láthattunk a 6.
osztályosok „Csak kará-
csony!“ címû zenés darab-
jába, melybõl kiderült,
hogy a karácsony egyálta-
lán nem katasztrófa, ahogy
azt oly sokan gondolják.

Ar ró l ,  hogy  a  t ánc
mennyire a lábak költé-

szete, 8. osz-
tályos tanu-
lóink tettek
tanúbizony-
ságot, õket
k ö v e t õ e n
pedig 9. osz-
tályos diák-
jaink mûsor-
száma követ-
kezett, akik a
Grimm fivé-
rek által írt
Hófehérke és
a hét törpe
történetét adták elõ csak egy kicsit másképp…

Iskolánk ügyes színjátszó tanulói is színre léptek, akik
Bojtos Andrea tanító néni vezetésével mutatták be az Egy kis jó
tett és elég címû darabjukat. Majd utolsó mûsorszámként
iskolánk énekes pacsirtái léptek színre, akik karácsonyi dalok-
ból állítottak össze egy gyönyörû csokrot, hogy még meghitteb-
bé, még ünnepibbé varázsolják az adventi idõszakot. 

Diákjaink és iskolánk pedagógusai ezzel a sok-sok kará-
csonyi történetbõl, megélt jelenetbõl, szívhez szóló dalból,
üzenetbõl összeállított ünnepi mûsorcsokorral szerették volna
megköszönni a sok támogatást, ezzel szerették volna kifejezni
hálájukat a partneri és szülõi együttmûködésért, melynek segít-
ségével intézményünk folyamatosan, évrõl évre fejlõdhet.

Bízom benne, hogy valamennyi jelenlévõnek sikerült
megõriznie, eltennie ezekõl az ünnepi pillanatokból morzsákat
az év hétköznapjaira, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit
méltóságteljest, a hétköznapitól eltérõt varázsoljanak!

Ezúton kívánok iskolánk valamennyi diákja és tanára
nevében minden kedves olvasónak békés, nyugodt, sikerekben
és eredményekben gazdag, örömtelibb boldog új esztendõt!

CS.B.

A BALASSI BÁLINT MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA KARÁCSONYI MŰSORA
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Az ipo lyba log i
alapiskolában a téli
szünidõ elõtti utolsó
napon került sor az is-
kola diákjainak kará-
csonyi mûsorára. Az
iskola közösségi ter-
mében szép számban
összegyûlt közönséget
Molnár Barnabás igaz-
gató úr üdvözölte, majd
átadta a mikrofont és a
teret a diákoknak. Az
ünnepségre valameny-
nyi osztály elkészítette
a maga kis mûsorszá-
mát, amellyel az egy-
begyûlteket szórakoz-
tatta vagy éppen meg-
hatotta. A hetekig tartó
izgatott készülõdés
idején nemcsak a prog-
ramok lettek egyre csi-
szoltabbak és gördü-
lékenyebbek, de a gya-
korlás során az ünnep
hangulatához is köze-
lebb kerültek a részt-
vevõk. A díszes köntös-
be öltöztetett osztály-
termek, de leginkább az iskola közösségi
terme méltó keretet biztosított az elõadá-
sok hangulatához, amelyek igen válto-
zatosak voltak: a hagyományos karácso-
nyi versek és dalocskák, az elmaradhatat-
lan betlehemes játék mellett vidámabb,
szórakoztató jelenetek is színre kerültek

néptánccal és modern tánccal fûszerezve.
Köszönhetõ mindez az alapiskola és a
mûvészeti iskola diákjainak és pedagó-
gusainak, akik nagy-nagy lelkesedéssel,
szorgalommal, energiával keresgették a
megfelelõ mûsorszámokat, majd gyako-
rolták be azokat, hogy tudásuk, tehetsé-

gük legjavát nyújtsák a
közönségnek. S míg
õk már a próbafolya-
mat során hangolódtak
az ünnepre, a nagyszá-
mú közönség - akik
között voltak szülõk,
nagyszülõk, rokonok,
ismerõsök - mindezt
az elõadások közben
élhette meg. A mûsor
csúcspontja, mint azt
már megszokhattuk,
az iskola énekkarának
fellépése volt Hugyecz
Zolcer Erika tanító
néni vezetésével. A
kórus összhangja, a
szólóénekesek csengõ
énekhangjai, a hang-
szeres kíséret feleme-
lõvé és áhítatossá tette
a teremben a hangu-
latot, amelyet aztán
György Ferenc lelki-
atya szavai és a közös
éneklés zárt le, és tett
még meghatóbbá. 

Ezzel az ünnep-
séggel  búcsúztunk

tehát az Ipolyi Arnold Alapiskolában
egymástól, a naptári évtõl, hogy a családi
körben eltöltött és megélt ünnepek után
majd az új évben köszönthessük ismét
egymást januárban, a karácsonyi szünidõ
befejeztével. 

-ná-  

K a r á c s o n y i  ü n n e p s é g  a z  I p o l y i  A r n o l d  A l a p i s k o l á b a n

A Mikszáth Kálmán Alapiskola és Óvoda 2019 májusában
sikeresen pályázott az oktatási minisztérium által meghirdetett
„Multikulturális és regionális nevelés támogatása a kisebbségi
iskolákban 2019“ - „Regionálna a multikultúrna výchova
žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“ c. pályáza-
ton. A pályázatunk célja a helyi értékek, az õszi és a téli jeles
napok megismerésére, a palóc hagyományok és szokások, a régi
foglalkozások felelevenítésére irányult. Nagyon színes, vál-
tozatos foglalkozások sora vette kezdetét 2019 szeptemberétõl
decemberig bezáróan. A foglalkozásokat a helyi hagyomány-
õrzõnk, Kois Szilvia vezényletével tartottuk meg. Heti két alka-
lommal mesés idõutazás vette kezdetét. Megismertük a palóc
ünnepeinket, meséltünk a jeles napokról, a hozzájuk fûzõdõ
szokásokról, hiedelmekrõl. Népdalokat tanultunk, táncoltunk.

Csuhébabát készítettünk,
gyertyát öntöttünk, szõt-
tünk, fontunk, hímeztünk,
festettünk, mézeskalácsot
sütöttünk. Mindezt na-
gyon élveztük. Jó volt lát-
ni a csillogó tekinteteket,
mikor egy-egy alkotás re-
mekül sikerült. Ellátogattunk Hollókõre, az élõ falumúzeumba,

ahol betekin-
tést nyertünk
az egykor i
palóc falvak
mindennap-
jaiba. Mind-
annyian él-
ményekkel és
t u d á s s a l
gazdagodva

zártuk a projektünket, és
reméljük, még lesz alka-
lom a folytatásra. Mi ké-
szen állunk.

Chudý Erzsébet

„ G y ö k e r e i n k  -  N a š e  k o r e n e “
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Január
*  A Csemadok Ipolynyéki és Nagy-

csalomjai Alapszervezetének évzáróján
Csáky Pál mutatta be az Értékeink c.
interjúkötetet. 

*  Hagyományos Mikszáth-koccintás
volt január 17-án Szklabonyán a nagy
palóc születésének 172. évfordulóján. 

*  Január 19-én immár 7. alkalommal
rendeztek vadászbált Inámban.

*  Négynapos ünnepségsorozattal
emlékeztek Balassagyarmaton a „cseh-
kiverés“ 100. évfordulójára.

Február
*  Február 10-én Ipolynyéken mutatta

be a Teátrum Színház A cigánytábor az
égbe megy c. musicalt.

*  Ipolynyéken február 16-án került
sor a már hagyományos farsangi ren-
dezvényre, a Karnevál c. zenés operett-
pop gálára.

* Február 16-án Ipolyhídvégen
borkóstolóra került sor.

* Február 17-én szervezték meg
Ipolykeszin a Házasság Hete c. rendez-
vényt.

* Farsangi sakktornát rendeztek
Ipolybalogon február 17-én.

* Február 22-én disznótoros ételek
kóstolója volt az inámi kultúrházban.

Március
*  Március 2-án és 3-án mutatta be

nagy sikerrel a Csemadok Mics Károly
Színjátszó Csoportja Ipolynyéken a
Mackó c. bohózatot.

*  Márc. 2-án „farsangi vigadalom“
volt Inámban és Ipolyhídvégen.

*  Márc. 3-án Máriás-kártyaverseny
zajlott Ipolybalogon.

*  Március 9-én került sor Érsekújvár-
ban a Csemadok megalakulásának
70. évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi közgyûlésre.

*  Március 11-én Ipolynyéken járt a
Rákóczi Szövetség Mozgó Mozi elneve-
zésû programja. 

*  Március 13-án az ipolybalogi
alapiskola adott otthont a Tompa Mihály
Országos Verseny járási fordulójának. 

*  Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének 171. évfordu-
lója alkalmából márc. 15-én Ipolynyéken
került sor a Járási Nemzeti Ünnepségre. 

*  Március 15-i megemlékezéseket
tartottak járásunk több településén: Csa-
lárban, Inámban, Ipolybalogon, Ipoly-
hídvégen, Ipolyszécsénykén, Nagycsa-
lomján, Óvárban, Zsélyben.

*  Március 21-én az ipolynyéki temp-
lomban lépett fel Bábel Klára hárfa-
mûvész a Bach Mindenkinek fesztivál
keretében.

*  Márc. 22-én, immár 3. alkalommal
szervezték meg az Óvodások Találkozóját
az Ipolyi Arnold Alapiskolában.

*  Március 23-án Nagycsalomján
könyvbemutatóra került sor, Antolov
Pavel mutatta be a Nógrád festõje c. két-
nyelvû kötetet Kubányi Lajos életérõl és
munkásságáról.

Április
*  Április 3-án Csáky Pál EP-kép-

viselõ kezdeményezésére a brüsszeli
Balassi Intézetben került sor a Palóc
Kavalkád c. kulturális estre.

*  Április 7-én volt a Mikszáth
Irodalmi Beszélgetések 2019-es elsõ
találkozója Szklabonyán.

*  Április 11-én, a magyar költészet
napján különféle programokkal emlékez-
tek József Attila születésének évfor-
dulójára a csábi, az ipolybalogi és az
ipolynyéki alapiskolában.

*  Április 14-én Ipolyhídvégen fel-
elevenítették a kiszehajtás hagyományát,
és húsvéti vásárt szerveztek. 

*  A Föld napja alkalmából különféle,
a természeti környezetünk megóvásával
kapcsolatos programokra került sor az
ipolybalogi alapiskolában, Óvárban és
Ipolyhídvégen.

Május
*  Anyák napi ünnepséget tartottak

Csalárban, Inámban, Ipolykeszin, Ipoly-
szécsénykén, Kelenyén.

*  A májfaállítás szokását elevenítet-
ték fel Apátújfaluban, Ipolybalogon és
Kelenyén.

*  Május elsõ szombatján Zsélyben
került sor a Nyitott pincék napja ren-
dezvényre.

*  Május 5-én Alsóesztergályon volt a
Kubányi Lajosra, azaz Nógrád festõjére
való emlékezés, születésének és egyben
halálának évfordulóján. 

*  Május 19-én került sor az ITE-
FESZT elnevezésû fesztiválra a csábi
alapiskolában.

*  Május 31-én a Mikszáth-emléknap
keretében emlékeztünk a nagy palócra a
szklabonyai emlékházban.

*  Május 23-án volt a Balassi-emlék-
nap Kékkõben 

Június
*  Gyermeknapi rendezvényt tartottak

Csábon, Inámban, Ipolykeszin. 
*  Június 2-án Fayl Frigyes-emléknap

Nagycsalomján. 
*  Június 9-én Zsélyi Nagy Lajos-

emléknap Zsélyben.
*  Június 11-én Ipolybalogon, az

alapiskolában fogadták a Peace Run
(Békefutás) 2019 résztvevõit.

*  Június 16-én immár 50. alkalom-
mal került sor a Csemadok NTV szerve-
zésében a Juniálisra a nagycsalomjai
szabadtéri színpadon.

*  Június 22-én a nagycsalomjai
Pusztatemplomnál ismét sor került a

Múzeumok Éjszakája c. rendezvényre.
*  Tanév végi nevelõkoncertekkel

zárta az iskolai évet az Ipolybalogi
Mûvészeti Alapiskola, hét helyszínen.

*  Június 29-30-án SzederFESZT cím-
mel rendezték a régió legnagyobb zenei
fesztiválját Csábon.

*  Jún. 29-én Péter-Pál-napi vigada-
lom volt Sósárban, a volt fürdõ területén.

Július
* Palócország Gyöngyszemei elneve-

zésû napközis gyermektábor várta a részt-
vevõket az ipolynyéki alapiskolában.

*  Július 6-án került sor Inámban a
Mézfesztiválra, valamint Ipolyhídvégen a
falunapra.

*  Körtéfa elnevezéssel nyári kézmû-
ves tábort szervezett az ipolybalogi iskolá-
ban a Csemadok NTV július 8-13. között.

*  Július 13-án Ipolyszécsénykén sor
került az Üzen a múlt elnevezésû, falu-
nappal egybekötött rendezvényre, és
ugyanezen a napon került sor Kõkesziben
a Palóc ételek fesztiváljára.

*  Július 20-án Szent Anna-napi ün-
nepség és a település szülötteinek talál-
kozója volt Kelenyében.

*  Július 27-én labdarúgótorna volt
Ipolykeszin, ill. falunapi rendezvény
Nagycsalomján.

*  Július 27-én Nógrád szívében folk-
lórfesztivál Óvárban

Augusztus
*  Augusztus 4-én került sor a XV.

Szent Korona Ünnepre Ipolybalogon. A
szentmise fõcelebránsa dr. Kiss-Rigó
László szeged-csanádi püspök volt.

*  Augusztus 9-én Böjte Csaba atya
elõadását hallgathatták meg Ipolykeszin
az érdeklõdõk.

*  Augusztus 10-én falunapi ren-
dezvény volt Csalárban.

*  Augusztus 11-én Szklabonyán és
Balassagyarmaton ünnepelte megalakulá-
sának 30. évfordulóját a Palóc Társaság.

*  Aug. 17-én falunapi ünnepség kere-
tében emlékeztek Szlovákgyarmat meg-
alakulásának 100. évfordulójáról, valamint
falunapi rendezvény volt Apátújfaluban is.

*  Augusztus 18-án falunapot szer-
veztek Kóvárban.

* Augusztus 20-án, Magyarország
nemzeti ünnepe alkalmából Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben része-
sült Balogh Gábor, a CSNTV elnöke.

*  Augusztus 25-én az Apostol
együttes koncertezett Ipolykeszin, az iná-
mi templomban pedig a Mária evangéliu-
ma c. rockopera oratorikus elõadását
tekinthették meg az érdeklõdõk. 

*  Augusztus 30-31-én került sor az
Ipolynyéki Szüreti Fesztiválra és a
Testvértelepülés-találkozóra.
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Szeptember
*  Szeptember 7-én Ipolybalogon

emléktáblát avattak a lengyel menekültek
emlékére, Ipolykeszin pedig Lecsófeszti-
válra invitálták az érdeklõdõket.

*  Szept. 15-én Inámban a felvidéki
meghurcolt papokról és Mons. Lénár
Károly lelkiatyáról tartottak kegyeleti
megemlékezést.

*  Nagyjaink nyomában címmel
szeptember 18-án irodalmi látóút ré-
szesei lehettek járásunk alapiskoláinak
kilencedikesei. 

*  Szept. 21-én Ipolyhídvégen szüreti
felvonulást tartottak.

Október
*  Október 11-én Csesztvén és Alsó-

sztregován került sor a Madách Imre
Irodalmi Napra. 

*  Október 12-13-án 20. alkalommal
került sor az Õszirózsa - magyarnóta-
énekesek országos versenyére Ipolynyé-
ken a Csemadok NTV rendezésében.

*  Október 20-án Rákóczi nyomában
jártak, majd operalátogatáson vettek
részt Budapesten a Nagykürtösi járás
csemadokosai. 

*  Okt. 23-án Ipolybalogon gyertya-

gyújtással emlékeztek meg az 1956-os
eseményekrõl.

*  Október 26-án Ipolyszécsénykén
tartott regionális ünnepséget a Csemadok
NTV a Szövetség megalakulásának 70.
évfordulója alkalmából. 

November
*  Az október-novemberi hónap folya-

mán került sor az idõsek napja rendez-
vényre Inámban, Ipolybalogon, Ipoly-
szécsénykén és Nagycsalomján.

*  November 8-án író-olvasó talál-
kozóra került sor Ipolybalogon, a vendég
Szomolai Tibor volt.

*  A lévai Garamvölgyi Színpad társu-
lata mutatkozott be Nagycsalomján
november 9-én.

*  Hagyományõrzõ (réteskészítõ) est
volt Bussán november 15-én. 

*  Novemberben a Diáknap alkal-
mából különféle programok voltak
az Ipolynyéki Balassi Bálint MTNY
Alapiskolában és az Ipolybalogi Ipolyi
Arnold Alapiskolában.

* November 22-én Inámban könyvbe-
mutatót tartott Hrubík Béla.

* November 25-én Ipolybalogon
találkoztak a mûvészeti alapiskolák.

*  November 30-án emléktáblákat
avattak Ipolyszécsénykén a település
díszpolgárainak tiszteletére.

*  November utolsó vasárnapján ün-
nepváró St. Martin-koncert volt Ipoly-
keszin.

*  Õszi koncertturnén vett részt a
Szent Korona Kórus.

December
*  December folyamán adventi, ill.

Mikulás- és karácsonyváró ünnepségeket
tartottak Csábon, Inámban,  Ipolynagy-
falun és Nagycsalomján.

*  December 6-12. között rendezték a
Magyar Kultúra Hete programsorozatot
az Ipolyi Arnold Alapiskolában Ipoly-
balogon. 

*  Dec. 13. és 15. között Délvidéken
járt koncertturnén a Szent Korona Kórus.

*  December 20-án karácsonyi
ünnepséggel zárták az évet az ipolybalo-
gi és ipolynyéki alapiskolában is.

* December 21-én adventi koncert
volt az inámi templomban.

*  Decemberben fejezõdött be az
Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alapiskola
Gyökereink címû sikeres projektje. 

Összeállította: -ná-

A CSEMADOK NTV 2020. ÉVI PROGRAMJA
IDÕPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN

Január - december Tárjuk fel és õrizzük meg értékeinket Nagykürtösi járás
Január 16., kedd Koccintás Mikszáth Kálmán születésnapján Szklabonya
Január - február Évzáró taggyûlések Régió
Február - október
a hó 1. vasárnapja Mikszáth irodalmi kávéházi beszélgetések Régió
Március 11., szerda XIX. Tompa Mihály Verseny - járási forduló  Ipolynyék
Március 15., vasárnap Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról Ipolybalog 
Március 27, péntek XXIX. Tompa Mihály - országos elõdöntõ Ipolyszécsényke
Május 3., vasárnap Kubányi Lajos Emléknap Alsóesztergály
Május 21., csütörtök Balassi Emléknap Kékkõ
Május 22., péntek A Csemadok Járási Konferenciája
Május 24 . vasárnap Mikszáth Emléknap Szklabonya, Nagykürtös, 
Június 4., csütörtök Trianon 100. - A nemzeti összetartozás napja
Június 14., vasárnap JUNIÁLIS - Járási Kulturális Ünnepély Nagycsalomja
Július 6-11., h. - szombat KÖRTÉFA - nyári napközis tábor Ipolybalog
Július 31. - aug. 2. VII. Palóc Világtalálkozó Ipolyszécsényke
Szeptember 16., szerda Nagyjaink Nyomában Nagykürtösi járás
Október 2.,  péntek Madách Emléknap Alsósztregova
Október 6., kedd Az aradi vértanúk napja Régió
Október 11 - 12. sz.- vas. ÕSZIRÓZSA - XXI. országos nótaverseny Ipolynyék
Október 23.,  szo. Regionális megemlékezés az 1956-os eseményekrõl Ipolynyék
November 21., szombat Õszi választmányi ülés + A magyar szórvány napja Ipolynagyfalu
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A falevelek épp hogy
lehullottak, a kicsiny falunk
fényei már vibrálva adják
hírül, hogy bizony, nemsokára
itt a karácsony. Bizonyos
fényeket, kellemes illatokat,
csodás hópelyheket, a titok-
zatosságot, ami körülöleli,
gyerekkorunk óta a karácsonyi
készülõdéssel kötünk össze.
Nincs még egy olyan ünnep,
mint a szeretet ünnepe és az
azt megelõzõ négy hét, az
ádvent. Maga az ádvent mind-
annyiunk számára egyfajta ünnepi ráhangolódást jelent. A
karácsony a legszebb, legbensõségesebb ünnepünk, mely lehe-
tõséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében
gyertyát gyújtsunk.

Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy a rohanó vilá-
gunkban egy kis szünetet tartsunk, és szeretteink körében
békésen, meghitten ünnepeljünk.

Ezt az örömteli várakozási idõszakot tette gazdagabbá a
Csemadok Inámi Alapszervezete az inámi önkormányzat
hathatós segítségével egy csodálatos ádventi koncerttel, mely a
Bethlen Gábor Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg.

Az ádven-
ti koncertnek
m á r a  m á r
hagyománya
van Inámban,
és máig töret-
len népsze-
r û s é g n e k
ö r v e n d .  A z
á d v e n t i
k é s z ü l õ d é s
idején, 2019.

december 21-én a három felvidéki elõadómûvész: Vadkerti Imre
/a Kormorán énekese/, Derzsi György /színész, rendezõ,
operetténekes/ és Kovács Koppány /a Rómeó vérzik frontem-
bere/, vagyis a „három királyok“ adtak több mint másfél órás
feledhetetlen karácsonyi hangulatú koncertet az inámi Szent
György római katolikus templomban. Mondanom sem kell,
hogy zsúfolásig megtelt a templom közönséggel, hogy a temp-
lom falai között feltöltõdjenek és ráhangolódjanak a kará-
csonyra. A megjelenteket az Csemadok Inámi Alapszervezete,
valamint az inámi önkormányzat nevében Régi Anikó üdvö-
zölte. Már ez a három rangos név is garantálta a felejthetetlen
élményt. A csodálatos hangú elõadók dalai betöltötték az inámi
templomot, és mindannyiunkban maradandó élményt hagytak.
Szerénységükkel, dalaikkal elvarázsolták a közönséget.

A mûsor fajsúlyos darabokat is tartalmazott, mint például a
Hazám, hazám címût, Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának
leghíresebb áriáját, de a  hangulathoz méltó Ave Maria, Csendes
éj és Leonard Cohen Hallelujah-ja sem maradhatott ki a sorból.
Népszerû slágerek is felcsendültek, így Zorán Kell ott fenn egy
ország, az Ismerõs Arcok Nélküled, Kaszás Attila Fényév távol-
ság c. dala. Elhangzott számos jól ismert karácsonyi ének is,
hogy csak a legszebbeket idézzem: Óh, gyönyörû szép tito-
kzatos éj, Mennybõl az angyal, A három királyok,... . Csodaszép
színfoltja volt az elõadásnak Ady Endre: Karácsony c. köl-
teménye Derzsi György tolmácsolásában.

A varázslatos, karácsonyi hangulatú koncert különle-

gessége volt, hogy ezen a
napon érkezett községünkbe és
került átadásra a betlehemi
láng, a béke és a szeretet szim-
bóluma, melynek hivatása
minden jóakaratú embert meg-
erõsíteni a szeretetben és an-
nak megélésében. A betlehemi
láng elsõsorban arra emlékez-
tet, hogy Isten egykor emberré
lett, és ma is közel van hoz-
zánk, és szeret minket. Ugyan-
akkor a láng a béke hírnöke is,
hiszen Betlehemben Jézus

születésekor az angyalok énekükben békességet kívántak min-
den embernek. A láng tehát Isten szeretetének és békéjének
üzenetét hordozza, és mi mindannyian jó szolgálatot tehetünk
azzal, hogy azt eljuttatjuk a
körülöttünk elõ közösségek-
hez, családokhoz és a jóakara-
tú emberekhez. A betlehemi
lángot a Szlovák Cserkészszö-
vetség küldöttségétõl Régi Zsolt
polgármester vette át, és gyúj-
tott gyertyát a templomban. 

A teltházas koncert végére
igazi ünnepi hangulatba kerül-
hetett a közönség, ami az elõ-
adókat dicséri. Hosszú perce-
ken át állva tapsolt, így fejezve
ki háláját a három királyoknak - a három rangos elõadómûvész-
nek, a Csemadok Inámi Alapszervezetének és az önkor-
mányzatnak e csodálatos ádventi koncertért. Az egész elõadá-
son érezhetõ volt a közönség szeretete az elõadók felé. A kon-
cert csodálatos lelki feltöltõdést és felkészülést jelentett a kará-
csonyra. Hiszem, hogy mindenki, akinek számára fontos az
ünnep igazi jelentése, lényege, jelen volt a koncerten!

A karácsonyéj varázslatát valószínûleg mindnyájan ismer-
jük. Bár napjainkra az ajándéko-
zás rendkívül fontos momentuma
lett az ünnepnek, mégis a kará-
csonyéj misztikuma, csodája nem
múlt el. Ez az ünnep, melynek
valódi tartalma a legelevenebben
él ma is. Karácsony este minden
elcsendesedik, a közlekedés leáll,
és ha olyan szerencsénk van,
hogy hó is esett, a csend még tel-

jesebb. Míg ádvent a reményteli várakozás ideje, a szenteste
maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó szüle-
tésének napja. Karácsony közeledtével mindannyiunkban
felelevenednek a régmúlt karácsonyi emlékek. Egykoron, az én
gyermekkoromban utcabeli pajtásokkal jártunk a szomszé-
dokhoz, rokonokhoz szenteste az ablakok alá énekelni. Mindig
nagy izgalommal készültünk erre az estére. Minden családnál
szívesen fogadtak. Többnyire a Mennybõl az angyal... c. dalt
énekelték, de bennünket apukám megtanított egy csodálatos
karácsonyi énekre, amit nagyon kevesen ismernek, de sorai
máig bennem élnek: „Künn szelíden hull a hó, benn meleg
szobában jó, a tájon áldás, béke leng, az angyal csengettyûje
cseng, ó, boldog este, ünnepeste, szép karácsonyeste“. Az
énekért cserébe diót, almát kaptunk, de néha pár fillér is elõ-
került, és mi boldogan tértünk haza szerzeményünkkel.

„Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk,
három királyok mi vagyunk...“

Ádventi koncert az inámi Szent György római katolikus templomban
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2020 a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus éve

Mikor Egyházunkra gondolok, mindig elfog
egyfajta csodálat. A világ minden szegletébõl
vannak tagjai, emberek, akik nem ismerik
egymást, sosem találkoztak, valószínûleg soha
nem is fognak. Lehet, hogy látszólag mindenben
különböznek - más a bõrük színe, mások a szo-
kásaik, máshogy élnek, még csak közös nyelvet
sem beszélnek. Gyakorlatilag minden az ellen
szól, hogy ezek az emberek valaha is megértsék
egymást, és ennek ellenére mind egy család
részei, Szent Pál apostolt idézve: egy test tagjai.
Mondhatjuk akár azt is, hogy az Egyház úgy

épül fel, mint egy régi kõfal: mindenféle alakú és formájú kõbõl, melye-
ket egymásra halmoztak, majd kötõanyaggal összefogtak. A végsõ lépés
a legfontosabb az egészben, anélkül csak egy ingatag, az elsõ szellõ után
leomló kõhalmot kapnánk. Mégis, hiába más minden egyes építõelem, a
végeredmény egy stabil, biztos fal, amely kiállja az idõ próbáját. Ez a
szilárdság a kötõanyagnak köszönhetõ, amely nem más, mint Krisztus.

El kell fogadnunk, hogy az Egyházon belül is akadnak olyanok,
akikkel nem feltétlenül értünk egyet, nem szimpatikusak. Ezek a szemé-
lyes ellentétek vagy ellenérzések viszont teljesen másodlagosak kell hogy
legyenek. Ami a legfõbb szempont, hogy mindannyian Krisztus szerete-
tében élünk, amely a feljebb említett habarcsként tart össze minket.
Milyen szép is, mikor esetleg az ember eljut idegen földre, ahol senkit
nem ismer, a nyelvet nem beszéli, mégis, mikor meglátja a keresztet az
emberek nyakában függni, tudja, hogy testvérei között van. Nem véletlen,
hogy a pápai himnusz is kiemeli az „ezer nyelvet“ - hiába beszélünk min-
dannyian más nyelvtan szerint, Krisztus szeretetének nyelve egyetemes.

A XXI. századi ultraliberális irányzatok, melyek egyre nagyobb teret
hódítanak, a diverzitást tartják az egyik legfõbb erénynek. Abban nem is
tévednek, hogy ez nagyon szép része az életnek, de valami nagyon
fontosat kifelejtettek. Az önmagáért létezõ sokszínûség nem lehet tartós
mélyebb gondolat nélkül, így csak olyan, mint az a bizonyos ingatag
kõhalom. A kereszténység ebben is más - az Egyház tagjai nem azért jön-
nek össze a világ minden tájáról, hogy önmagukat ünnepeljék, hogy azt
éltessék, mennyire különbözõek, hanem hogy megszentelõdjenek azáltal,
aki összeköti õket. Egy ilyen találkozó távoli, sosem látott testvéreinkkel
a 2020-ban Budapesten állomásozó Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus. Nagyon szép példája a Jézusban való összetartásnak, hisz konti-
nenseken át utaznak majd fõvárosunkba emberek, hogy a magyarokkal
együtt ünnepeljék az Oltáriszentséget. Gyönyörûen látszik ebben is a
keresztény érték - nem magunkat megyünk ünnepelni, hanem a testet
öltött szeretetet, amely összeköt minket, sokkal erõsebben, mint akármi-
lyen világi szerzõdés. Elhoznak egy darabka Mennyországot a fõvárosba,
ahol mindenki a saját nyelvén, saját szokásai szerint mondja ugyanazt:
„Uram, imádlak!“ Abban a kis ostyában, amely a legnagyobb kincsünk,
egyesülünk mindannyian, ott válunk egy családdá. 

Hatalmas megtiszteltetés a magyar nemzet számára, hogy immár
másodízben adhat otthont ennek a jeles eseménynek. Nagyon fontos
azonban, hogy ne a külsõségeken legyen a hangsúly. Hiába szerveznénk
meg tökéletesen a találkozó minden pillanatát, ha nem maradna erõnk
igazán, szívbõl ünnepelni megváltónk evilági jelenlétét. Fontos elcsitítani
magunkban a világ zaját, és Isten felé fordulni, imában kérni az útmu-
tatását, és hogy meghalljuk, mit akar nekünk mondani. Ne csak a magunk
számára kérjük ezt, hanem a konferencia résztvevõi számára is, hiszen az
ott megvitatott misztériumok az egész Egyházra nagy hatással lesznek.
Ezt mutatja az is, hogy már évekkel ezelõtt megkezdõdött a felkészülés
mind lelki, mind világi vonalon. Személy szerint rendszeresen imádko-
zom a konferencia sikerességéért, és ugyanerre buzdítok mindenkit. Az
ima a leghatalmasabb eszközünk, mikor közvetlenül Istenhez beszélünk,
ne becsüljük hát le fohászaink erejét. Imádkozzunk együtt az Egyházun-
kért, amelyet 2020-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
határoz meg... 

Balga Zoltán

Szenteste, a közösen elfogyasztott estebéd
után, átjöttek a szomszédok, a felnõttek meghit-
ten beszélgettek, mi társasjátékot játszottunk,
akkoriban a legkedvesebb játék a malmozás volt,
/mondanom sem kell, hogy a táblát magunk
készítettük, a bábuknak megfelelt a bab- és kuko-
ricaszem/, majd együtt indultunk el az éjféli
szentmisére. A zimankós hidegben a szikrázóan
vakító, sûrû pelyhekben hulló hó ércesen ropogott
a lábunk alatt. Gyermekszemmel nézve a kará-
csonyi pompába öltöztetett templom maga volt a
csoda. Nem díszítette a hatalmas fenyõfákat
díszek tömkelege, nem volt fényáradat, sem
girland, hanem egyszerû fonalra húzott vattacso-
mók, amelyek a hópelyheket idézték, sztaniolpa-
pírból kivágott hatalmas ezüst csillagok, de szá-
momra ezek voltak a legcsodálatosabb kará-
csonyi díszek. Éveken át ezt a csodát kerestem,
mely a maga egyszerûségében is gyönyörû volt.
Szeretnék újra hinni a karácsony csodájában,
körülülni testvéreimmel szüleimet, és hallgatni
apukám gyönyörû karácsonyi dalait, a vörösen
izzó, duruzsoló kályha mellett csodálni az egysze-
rû karácsonyfát, és csüngeni anyukám csodaszép
történetein. Az otthon felállított karácsonyfa sem
roskadozott a díszektõl, de valamennyi testvé-
remnek volt kedvence, amit a pirosan parázsló,
duruzsoló kályha fényénél elõszeretettel nézeget-
tünk. Egyikünknek a szilva, a másiknak a pók,
mindig testvériesen osztoztunk rajtuk. Késõbb
aztán kedves pajtásaim, Évike és Mártika meg-
tanított karácsonyi díszeket készíteni színes
papírból, kis kosarakat, szíveket készítettünk,
girlandot fontunk, és büszkén nézegettük meny-
nyire szépek és - fõleg - saját készítésûek.

Az ádvent idõszakában, amikor kigyúlnak a
gyertyák az ádventi koszorún, mindannyiunk
szívét átjárja a  boldogság, mert ebben az idõszak-
ban, amikor is egyre csak nõ a sötétség, jól esik
egy kis fényt is látni. Ilyenkor mindannyiunkban
elõjönnek azok az érzések, érzelmek, amelyekkel
a hétköznapokban szembesülünk, legyen az öröm
vagy fájdalom. 

Egy baráti összejövetel alkalmával az egyik
kedves inámi hölgy nagyon szép gondolatot osz-
tott meg velünk, miszerint sok esetben a kül-
sõségek a fontosak, a pompa, a gazdagság, a
ragyogás, és a karácsony alatt egy valaki reked
kint az ajtón kívül, ez pedig a kis Jézus. Rajtunk
áll, hogyan ünnepeljük a karácsonyt egész esz-
tendõben, élni a múltban, a jelenben és a jövõben!

Kívánom, hogy a szeretet lángja mindenkihez
eljusson! Hit, remény, öröm, szeretet, ezt adjuk
tovább! 

Nagy Mária
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Az ipolybalogi Szent Korona Kórus a musica sacra
elkötelezett mûvelõjeként huszonkét évvel ezelõtti mega-
lakulásakor azt a célt tûzte ki, hogy az evangélium örömhírét a
zene nyelvén hirdesse. E missziós cél érdekében az évek során
számos koncertet adott a Felvidéken, az anyaországban,
Kárpátalján, Erdélyben és Európa több nagyvárosában is. Ezen
utakat a kórus részérõl a zene iránti alázat, míg a közönség
oldaláról az irányukba kinyilvánított szeretet és hála jellemezte.

Nem volt ez másképp 2019. december 13. és 15. között sem,
amikor a Szent Korona Kórus a délvidéki Szabadkára utazott,
hogy advent harmadik hetében hitbéli melegséget, reményt s
fényt vigyen a történelem során oly sokszor meggyötört vaj-
dasági magyar testvérei részére.

A kórus nagy hangsúlyt helyezett, helyez arra, és fontosnak
tartja, hogy tagjai megismerjék a magyarság valódi és igaz
történelmét. Ezért az odafelé vezetõ úton megálltak Ópuszta-
szeren, és tárlatvezetés keretében megtekintették a Nemzeti
Történeti Emlékparkban található, Feszty Árpád és alkotó köre
által megfestett A magyarok bejövetele címû körképet, valamint
sétát tettek az emlékparkban. Szabadka városa már esti fényei-
vel fogadta az elsõ nap végén az ipolybalogiakat, akik szállásuk
elfoglalása után még tettek egy sétát a többnemzetiségû város
adventi sokadalmában.

Másnap, szombaton a délelõtti utolsó közös próbát követõen
helyi idegenvezetõ közremûködésével megtekintették a sze-
cessziós stílusban megépített csodálatos városházát, melynek
ódon falai az ezeréves magyar múltat idézték. A központi torony
több száz lépcsõjének leküzdése után páratlan körpanoráma
tárult eléjük, szinte az egész Vajdaságot be lehetett látni innen.

Megtekintették a város legfontosabb magyar vonatkozású
emlékhelyeit, lerótták tiszteletüket a város szülötte, Kosztolányi
Dezsõ szobra elõtt.

Este 19.00-kor kezdõdött a Szent Korona Kórus adventi
koncertje a szabadkai Szent Teréz-székesegyházban. Mûsoruk-
ban szerepelt gregorián dallam, megszólaltatták T. L. de
Victoria, Pêkiel, Strozzi, Bach, Händel, Liszt Ferenc, Cézar
Franck, Saint-Saëns, Trnavský, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc
egy-egy mûvét. A kórust Molnár Ottó és Pászti Károly felvált-
va vezényelte. Vendégmûvészként közremûködött Híves Mária
(szoprán), Selmeci Noémi (szoprán), Mekis Péter (orgona). A
hideg, fagyos levegõjû, fûtetlen templom ellenére a megjelent

szabadkai közönség szívét lelki melegség töltötte el a szent dal-
lamok befogadásával. Határon túli, felvidéki magyar nyújtott
testvéri kezet határon túli, délvidéki magyarnak a zene nemzeti
és egyetemes nyelvén.

Az utolsó napon, vasárnap a kórus a fõtéren álló ferencesek
templomában vett részt szentmisén, s látott el liturgikus szol-
gálatot, majd zenés áhítatot tartott ugyanitt a megjelent hívek
számára. Az eseményeket a vajdasági helyi televízió is rög-

zítette. A missziós út a város legnagyobb temetõjében zárult,
ahol koszorú elhelyezésével és a Szózat eléneklésével
emlékeztek meg a Tito kommunista hordái által elkövetett
gyilkosságok délvidéki ártatlan magyar áldozatairól.

Az ipolybalogi Szent Korona Kórus - mint mindig - e napok
alatt is méltóképpen képviselte a Felvidéket, s vitte el a
Délvidékre a szabadkai magyarságnak az adventi várakozás
örömét.

Dr. Kökény István

Advent a Délvidéken
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Családias hangulatú könyvbemuta-
tóra került sor 2019. november 22-én
Inámban, Hrubík Béla: Sorsközösségben
c. könyvének bemutatójára. A találkozás
egyben tisztelgés volt a CSEMADOK 70
éve elõtt. A könyvbemutató az MKP
Inámi Helyi Szervezetének, valamint a
Csemadok Inámi Alapszervezetének ren-
dezésében valósult meg.

A könyvbemutató többszörösen is
családias volt, hiszen az író /Hrubík Béla/
több éven át töltötte be a polgármesteri
tisztet Ipolynyéken, és a két település
mindig is jó kapcsolatot ápolt egymással,
és máig is élõ kapcsolatok fûzik Inámhoz.

Családias volt azért is, mert csupa
jókedvû és érdeklõdõ ember gyûlt össze a
bemutatóra a nyugdíjasok napközi ottho-
nában. No meg családias volt azért is,
mert Hrubík Béla olyan szerénységgel,

közvetlenséggel beszélt, és olyan kész-
séges volt mindannyiunkkal, mintha mi
magunk is családjának tagjai lennénk.

A könyvbemutató Régi Anikó, az
MKP Inámi Helyi Szervezete elnökének
köszöntõ szavaival kezdõdött, majd
Hrubík Béla ismertette megjelent köny-
vét, mely közéleti-politikai pályafutásá-
nak jelentõsebb írásait, beszédeit, felszó-
lalásait tartalmazza. Felolvasott egy-egy
részletet, beszámolt munkásságáról, poli-
tikai és közéleti pályafutásáról, amit a
CSEMADOK országos elnökeként ki-
fejtett. 

Az író személyében egy nem minden-
napi életutat magáénak tudó, érzékeny és
sokszínû egyéniséget, valamint írói kitel-
jesedésének történetét ismerhettük meg.

A könyv ismertetése után válaszolt a
hozzá intézett kérdésekre, egyéniségére

jellemzõ humorral és õszinteséggel.
Elmondta, hogy az íráshoz már az alap-
iskola hozta meg a kedvét, ahol is Ipoly-
varbón Urbán Aladár tanár terelgette ezen
az úton, majd a gimnáziumi évek alatt
Ipolyságon Vass Ottó és Korpás Pál
tanárok voltak a mentorai. E tanárok biz-
tatása adott lendületet a rendszeres írás-
hoz. Ifjúkori próbálkozásai után mára
már sikeres, ismert ezen a pályán, a múlt-
ban verseskötetei is jelentek meg, számos
folyóiratban publikált. Egész eddigi élete
alatt odaadó munkát fejtett ki a ma-
gyarság, a magyar anyanyelvi oktatás
fennmaradása érdekében.

Köszönjük a színes bemutatót. Tartal-
mas est volt, és hiszen, hogy mindannyi-
unkban mély benyomást hagyott!

Nagy Mária
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Hrubík Béla: Sorsközösségben - könyvbemutató Inámban

Az Ipolybalogi
Mûvészeti Alap-
iskola november
25-én közös nö-
vendékkoncertet
tartott több, mûvé-
szetet oktató in-
tézménnyel. Ezút-
tal a balassagyar-
mati Rózsavölgyi
Márk Alapfokú
Mûvészeti Iskola,
az Ipolysági Mû-
vészeti Alapisko-
la, a Dunavarsányi
Erkel Ferenc 
Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú
Mûvészeti Iskola diákjai és pedagógusai csatlakoztak az
eseményhez. 

A közel kétórás, színes koncertnek az ipolybalogi alapisko-
la adott helyet. Barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi
zeneszerzõk mûvei kerültek terítékre, melyeket a diákok külön-
bözõ hangszereken szólaltattak meg. Halhattuk a zongora,
trombita, cselló, kürt, gitár, fuvola, hegedû és klarinét hangját. 

Fellépett az ipolysági és az ipolybalogi mûvészeti alapisko-
la énekkara is, akik mûsoruk végén Karai József: Ugrótánc
címû kórusmûvét közösen szólaltatták meg. Az összkart Balázs
Martina vezette, és zongorán Baráz Ádám mûködött közre.

A koncert népzenével zárult: a Csáky Máté vezette Húros
Banda 3 tagja bizonyította, hogy a kitartó munka meghozza
gyümölcsét, bemutatta a közös zenélés örömét, melyet a közön-
ség vastapssal értékelt.

Az esemény végén Híves István, az Ipolybalogi Mûvészeti
Alapiskola igazgatója szólt az egybegyûltekhez, és a résztvevõ
iskolákat már testvériskoláknak nevezte, ugyanis nem ez volt az

e l sõ  a lka lom,
hogy növendé-
keik közös kon-
certen szerepel-
nek. Bíznak ab-
ban, hogy a ha-
gyomány tovább
él, és még szá-
mos lehetõség
lesz a találkozás-
ra, hiszen ezáltal
is inspirálódnak a
diákok és a peda-
gógusok is.

Köszönet az
intézmény veze-
tõinek, tanárai-
nak, diákoknak

és a segítõkész szülõknek az emlékezetes közös délutánért.

Za•ko Veronika

„A zene kimondja azt, ami kimondhatatlan“ - mûvészeti iskolák
találkoztak Ipolybalogon
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Járásunkban az idén 21. alkalommal rendezzük
meg a magyarnóta-énekesek országos versenyét
Õszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerûsítését havilapunkban is vállaljuk azzal,
hogy minden számunkban leközlünk majd egy-két
nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, 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

Miért van az, hogy gondolatban mindig nálad járok?
Hogy lehetnék újra boldog, mért fájnak az álmok?
Zúg az õszi szél, sír a falevél,
Szerelemrõl, boldogságról, csókokról mesél.

Tudom jól, hogy új tavaszra mindhiába várok,
Az a tavasz, ami elmúlt, nem hoz több virágot.
Zúg az õszi szél, sír a falevél,
Szerelemrõl, boldogságról, csókokról mesél.

Ami szép volt mint falevél hullt a hervadásba,
Nem maradt más, csak a szívem fájó dobbanása.
Zúg az õszi szél, sír a falevél,
Boldogságunk szép emléke bennem újra él.

Tagadom, tagadom, tagadom, 
hogy valaha is jártam volna teutánad,

Tagadom, tagadom, tagadom, 
hogy a szívemet érted epeszti a bánat.

/:Tagadom, hogy csókot adtam, százat is egy végbõl,
Letagadom még a Fiastyúkot is az égrõl:

Tagadom, tagadom, mindhalálig tagadom:
Egy szó sem igaz az egészbõl.:/

Az igaz, az igaz, hogy a nótát szeretem, 
és egyszer egy csillagra néztem.

Az igaz, az igaz, elbûvölte a lelkemet, 
végképp a bolondja lettem.

/:Szerelmetes nótaszóval csaltam le az égrõl,
Hazug volt a csillagfényes mosoly a szemébõl,
De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok:

Ennyi igaz az egészbõl.:/

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó
A múlt évben több, lapunkban való ajánlásra méltó könyv került

kiadásra, melyek nem kerültek bemutatásra. Ezekrõl, a hiányosságot
részben pótolandó, az alábbiakban teszek említést.
M. Nagy László: Sorsom ez nekem

A múlyadi születésû barátunkat nem
kell nagyon bemutatnunk a lap olvasóinak,
hiszen rendszeresen foglalkoztunk vele
egy-egy kiállítása alkalmával. A múlt
évben jelent meg magánkiadásában egy
reprezentatív fotóválogatás album formá-
jában. Témái: portrék, illusztrációs felvé-
telek, riportképek, táj- vagy sportfotók,
idõs, elesett emberek búcsúéveinek meg-
örökítése, a természet felmutatta szépsé-
gek és titkok rögzítése.

„A jó fotó nem ott keletkezik, ahol létrejön, hanem az korábban
fogan valahol belül. De ez csak akkor lehetséges, ha a talaj át van itat-
va tisztasággal, tisztességgel emberszeretettel ...“ M.Nagy László

Madách Imre: Az ember tragédiája
Illusztrálta: Nagy Zoltán

A kötet megjelenésének jelentõségét az
adja meg, hogy viszonylag ritkán jelen-
tetik meg a mûvet különbözõ kritikai kia-
dásokban, nem nagy példányszámban, és
ezek is hamar elfogynak. Az ember tragé-
diája szinoptikus kritikai kiadása 2005-
ben jelent meg, sajtó alá Kerényi Károly
rendezte, s õ látta el a kiadványt a Tragédia
születésére, elõzményeire és szövegössze-
függéseire, megjelenésének és újrakiadá-
sainak körülményeire, valamint a mû fogadtatására vonatkozó, az ad-
digi szerteágazó Madách-kutatások széles körét felhasználó jegyze-
tekkel is. A szinoptikus kritikai kiadásra nemcsak azért volt szükség,
hogy rendelkezésre álljon egy, az iskolák és színházak, valamint a
Madách-kutatók számára egyaránt használható, megbízható kiad-
vány, de a Tragédiát a kezdetektõl fogva körülölelõ, az akár Madách
szerzõségét is megkérdõjelezõ legendák felszámolása érdekében is.
Jelen kiadvány is a Kerényi által gondozott szöveget vette alapul. 

Szétszaggatott ország
Trianon a magyar költészetben
A trianoni békediktátum aláírása után,

a húszas években sorra születtek a tiltako-
zó, a fájdalmunkat, az elszenvedett igaz-
ságtalanságot megszólaltató költemények.
Köztük a „nyugatosok“ legjobbjai, Babits
Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezsõ,
Tóth Árpád és mások szólaltak meg újra
és újra verseikkel. Döbbenetes erõvel
jelentkezik az anyaországiak mellett az
elszakított területek magyar költészete is.
A legnagyobb drámai erõvel az erdélyi írótársadalom színe-java:
Reményik (Végvári) Sándor, Dsida Jenõ és a többiek költeményei. Az
anyaországi ifjú költõk is megszólalnak már a húszas évek elején, így
például az ifjú József Attila. Nagy hangsúlyt kap általuk a lemondás
ellen kiáltó hang: a „Nem!, Nem!, Soha!“, a visszavétel követelése.

Ez a gazdag és mindmáig sokrétûen és sokszínûen emlékezõ,
tiltakozó, a nemzet egységét kívánó és szorgalmazó magyar költészet
érlelje meg bennünk is, a mai magyar ifjúságban is azt a tudatot és
erkölcsi kötelezettséget, hogy a nemzet egyesítésérõl, legalábbis
lelki-szellemi értelemben, soha nem mondhatunk le. Soha nem
hihetjük, nem fogadhatjuk el, hogy a történelem véglegesen és visz-
szavonhatatlanul lezárta a mi ügyünket és számûzte jogos igényünket.

Balogh Gábor

A sajtótörvény értelmében minden sajtóter-
mék elsõ lapszámában közölni kell a kiadó tulaj-
donosi struktúráját. 

A Kürtös címû közéleti havilap kiadója,
tulajdonosa a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya, melynek címe: 991 28 Vinica,
Nekyjská  397/27. 
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Kezdõdik az új év, új tervekkel, ötletekkel várjuk a tavaszt.
Ha az idõjárás is együttmûködik velünk, akkor szépen sorjában
végezni is tudunk az összes e havi tennivalóval. Ez a hónap jó
az értékelésre, tervek készítésére, megrendelések leadására.

Az egyik legfontosabb feladat a hónapban a vetõmagok
beszerzése. Ha van otthon vetõmagunk, nézzük át õket növény-
fajonként. Az öreg, többéves magokat inkább csíráztassuk meg
használat elõtt, egy idõ után ugyanis elveszítik a csíra-
képességüket. Így nem érhet csalódás minket, ha nem hajt ki
növényünk a kertben. Arra törekedjünk, hogy a 80 százaléknál
kisebb mértékben csírázó magokat már ne nagyon vessük el, a
szabadföldi körülmények között ugyanis rosszabbak lesznek a
csírázási feltételei. Ha mégis gyengén csírázó magot haszná-
lunk, akkor mindig többet vessünk belõle. Vetõmagot mindig
kertészetbõl vagy szakboltból vegyünk, ezek ugyanis általában
a leggyakoribb betegségeknek ellenállnak, és a csíraképességük
is megfelelõ. Ha megvannak a magok, már most, januárban
érdemes elkészítenünk az ültetési tervet is. A szerszámok javí-
tásának is most van itt az ideje. Nézzük át a kapát, a metszõ-
ollót, az ágvágó ollókat, és ha szükséges, élesítsük õket, ha van
törött vagy sérült szerszámnyél, azt pedig cseréljük ki. A kerti
eszközöket tisztítsuk meg, és dörzsöljük át olajos ronggyal.

Az idõsebb fákról fûrészeljük le az elhalt, beteg, korhadt
ágakat. A lehántott kéregmaradékokat gondosan összegyûjtve
égessük el, ugyanis nagy mennyiségben betegségek spórái,
illetve kártevõk áttelelõ típusai lehetnek közöttük. 

A téli idõszak a legalkalmasabb a kiszáradt vagy valamilyen
okból feleslegessé vált fák és cserjék kivágására is. Elõszõr az
ágakat fûrészeljük le, majd ássuk körül a fa tövét, és igyekez-
zünk minél nagyobb gyökérkoronát kiszabadítani a földbõl. A
fõgyökereket lehetõség szerint szedjük ki, mert káros penész-
gombák telepedhetnek meg rajtuk.

Ha szeretnénk gyümölcsfát ültetni, akkor annak januárban
lehet itt az ideje. Mindenképp kertészetbõl vagy faiskolából
szerezzük be a csemetéket, és olyan fajtát válasszunk, amely bõ-
séges és minõségi termést ígér, valamint több kártevõvel és kór-
okozóval szemben is ellenálló. A cserjéket, illetve a földlabdás
fákat is most ültessük át, de csak akkor, ha fagymentes az idõ.

A tél eleje a megfelelõ idõ arra, hogy permetezzük a
növényeket annak érdekében, hogy megelõzzük a telet átvé-
szelõ rovarok és betegségek által okozott károkat. Ne permetez-
zünk, ha a hõmérséklet fagypont alatt van, vagy ha esik az esõ,
illetve erõs szél fúj. Mindig a használati utasításnak meg-
felelõen permetezzünk.

Tavasszal biztosan szükségünk lesz mûtrágyára. A fejlõdõ
növények legfontosabb tápanyaga a nitrogén, így ezt már most
beszerezhetjük. Lombtrágyát is érdemes vásárolnunk, mert
bizonyos körülmények között a növények a talajba juttatott
tápanyagokat képtelenek felvenni, ilyenkor pedig a lombjukon
keresztül tápálhatjuk õket. Ha fagymentes az idõ, elkezdhetjük
a díszcserjék ritkítását, a túl sûrûn álló hajtásokat a talaj szintje
fölött vágjuk le. A lomblevelû sövényeket, amelyek túl magassá
nõttek, az idõs, fás részekig vágjuk vissza.

Nézzük át a kardvirág, dália és gumós begónia gumóit,
illetve hagymagumóit, hogy az esetleges veszteségeket elke-
rüljük. A betegnek tûnõket azonnal vegyük ki, és semmisítsük
meg, mielõtt a rothadás átterjed az egészséges gumókra is.
Remek tárolási mód, ha a hagymákat, gumókat régi rossz haris-
nyákba tesszük, és szellõs helyre felakasztjuk. Így a levegõ is
jobban átjárja õket, kevesebb helyet is foglalnak. 

Vigyünk egy kis természetet a szobába is. Vágjunk a vázába
fûzfa-, som-, nyírfa-, mogyoró- vagy vadgesztenyeágat.
Hamarosan kihajtanak, és közelebb hozzák a tavaszt.

-ber-

Kertészet  té len 
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Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh
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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.

A CSEMADOK NTV és a 
SZNM a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt
Mikszáth Kálmán 

születésének 173. évfordulója alkalmából 
a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház

elõtt 2020. január 16-án, kedden 15.00 órakor
sorra kerülõ megemlékezéssel egybekötött 

koszorúzásra.

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 19.00 órai kezdettel

21:00-tól svédasztalos vacsorával, valamint 24:00-tól
büféasztalos kínálattal várjuk kedves vendégeinket

BÁLI PROGRAM
Köszöntõt mond Stayer László, Szécsény polgármestere, a

bál fõvédnöke. Fellépnek: Lõrincz Sarolta Aranka, nép-
dalénekes, helytörténész, író, Nagy Noémi és Lõrincz

Roland mûvészpáros, aranykoszorús magyarnóta-énekesek.
Nyitótáncot táncolnak a Rimóci Hagyományõrzõk. 

A bál ideje alatt palóc népviseleti bemutató.
Sztárvendég: Ress Hajnalka ZENE: Randevú zenekar

és a Balassagyarmati Cigányzenekar
Belépõ: 50 € / 15000 Ft

A báli belépõk elõvételben jan. 31-ig vásárolhatók,
Kubinyi Ferenc Múzeum - Szécsény 

Csemadok NTV - Ipolynyék
Mûvelõdési Központ - Balassagyarmat

Info, jegyvásárlás: +421/915-756-670, +36/2-09-696-305 
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!


