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Mi, akik régebben születtünk, még jól emlékszünk a múlt század
70-80-as éveiben a nagycsalomjai Béke parkban évente megrendezendõ
és nagy érdeklõdéssel kísért járási dal- és táncünnepélyek hangulatára.
Minden alkalommal egy-egy ismert, népszerû magyarországi elõadó-
mûvész, táncdalénekes, nótaénekes vagy humorista fellépése hozta be a
közönséget, és tette emlékezetesebbé a Csemadok alapszervezetei mel-
lett mûködõ éneklõcsoportoknak és néptáncegyütteseknek bemutatkozá-
si lehetõséget biztosító kulturális ünnepélyt.

A rendszerváltást követõ két-három évben ugyan még sikerült ma-
gyarországi szárvendéget szerepeltetni, de a késõbbiek folyamán, immár
Juniális név alatt futó kulturális ünnepélyen, a Csemadoktól megvont
állami támogatás miatt hazai felhozatalból készült a „programmenü“.
S ez így maradt mind a mai napig. Ám ez a tény semmit sem von le a
rendezvény színvonalából.

Az idei Juniális június 16-án jeles évfordulók jegyében zajlott.
Ünnepi beszédében Balogh Gábor, a Csemadok járási elnöke emlé-
keztetett a Csemadok megalakulásának 70. évfordulójára és a járási kul-
turális ünnepély 50. évfordulójára. Pásztor Roman, Nagycsalomja pol-
gármestere köszöntõjében pedig örömének adott hangot, hogy immár 40
éve a helyi szabadtéri színpadon adnak egymásnak randevút a járás
Csemadok-szervezeteinek kultúrcsoportjai.

„... Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak, / békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.“

József Attila 

„Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig,
mindig gondoljunk reá.“

Juhász Gyula versének soraival emlékezünk a
nemzeti összetartozás napjára. Igen. Összetarto-
zunk. Lélekben, nyelvben, nemzetben, kultúrában
és hitben. Bár Trianonban, közel száz évvel ezelõtt,
az országot szétdarabolták, a nemzetet nem tudták
soha szétdarabolni, s amíg magyar ima és ének
szól Szabadkán, Kolozsvárott, Dunaszerdahelyen,
Zentán és Beregszászon, addig él e nemzet. A
határon túlra szakadt magyarság napi küzdelmeiben
éli meg a magyar létet. Ez erõsíti, tartja meg hitüket
a nemzetben, a hazában. S ebben az érzésében erõ-
sítette meg õket, minket Magyarország kormánya,
amikor meghirdette a nemzeti összetartozás prog-
ramját. Igen, ahogyan Ady írja:

Sósabbak itt a könnyek 
S a fájdalmak is mások. 
Ezerszer Messiások 
A magyar Messiások.
Ennek az összetartozásnak és összefogásnak

nincs alternatívája, és ezer éve minden nemzedék
érzi, hogy a nemzeti egység megteremtése minden
politikai, gazdasági, kulturális és tanügyi program-
nál elõbbre való, mert programokat csak a nem-
zetben gondolkodóknak érdemes írni. Ez erkölcsi
kérdés elsõsorban. Aki nem tartozott soha valamely
nemzethez, az nem tartozott soha az emberiséghez.
Mindegy kik beszélnek a Hazád nevében, írja
Márai, Te hallgass a Hazádra. 

Meggyõzõdésem, hogy a világon nem össze-
esküvésekkel lehet segíteni, hanem nemeset sugár-
zó, hívõ emberekkel. Mert egyetlen ember, akinek
hite van, az többet ér 99 embernél, akinek csak
érdeke van. Gyakran tesszük fel ma magunknak
és a környezetünknek a kérdést, vajon a szolgáló
embereknek milyen jövõjük van ebben a világban.
Szerintem van, mert csak a szolgáló ember tud
nemzetet egyesíteni, és a magyarságot ma is csak az
szolgálja legjobban, aki segíti egyesíteni.  

CSEMADOK 70

(Folytatás a 4. oldalon)
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Nemzeti összetartozás
minden lélekben

(Folytatás a 8. oldalon)
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Sokfajta himnusz van a világon. A legfontosabbak azért a nemzeti him-
nuszok. 

Nemcsak szimbolikus jelentõségük van, de mivel valahol fémjelezik
magát a nemzetet és annak mentalitását, különleges, szinte éterikus glóriával
bírnak. Megvan a helyük, a súlyukhoz mért helyük a nemzeti társadalmak
életében. Ez azt jelentené kérem alássan, hogy a megfelelõ helyen és idõben
nyúlunk hozzájuk, ugyanakkor nincs az az ember, törvény, karhatalom, aki
megtilthatná, hogy bárhol felcsendüljön, ha ok adódik, és az emberek úgy
érzik. 

Sajnos minden társadalomban akadnak egyesek, akik elbeszélnek a dolgok
mellett, akarva/akaratlanul félremagyarázzák azokat. 

Ékes példája ennek a legutóbb mûvi úton felfújt „himnuszügy“ és annak
szítói, akik a célfotó után 2 héttel felébredtek a kényelmes tévé elõtti karos-
székeikbõl, és mert „helyzet van“, egyszeriben belehúztak. Dióhéjban: a
Parlamentben született egy, a nemzeti szimbólumokról tárgyaló törvény,
amelynek némely pontjának megfogalmazása - ha valaki igen akarja - fél-
remagyarázható, és megindult a lavina.

Boldog boldogtalan beleszólt személyes felelõsségre vonásért kiáltva,
vagy éppen felajánlgatva azt. Nem igazán értettem, mit is vártak a tetemre
gyûlõk, talán egy gyurcsányi õszödi beszédet? Hogy elkú....?! 

De azért emlékezzünk vissza egy pillanatra a tényekre. Jó pár nap telt el a
törvény népszavazásától, mikorra ügy lett belõle. Addig egyetlen „magyarság
sorsát szívén viselõ“, politikában aktív emberke sem jelezte, vette észre,
figyelte a dolgot, pedig már hetek óta tálcán volt. És akkor véletlenül az épp
soros ifjú titán szülõi segédlettel kipattintotta az ügyet. Persze ehhez kellett
egy bulvár szintû média, aki kapva a hír érzékenységén - elsõsorban magának
csinálva hírnevet -  megírja a neki megfelelõ illetve szokott stílusban. 

Igen, az azt követõ hidas kommunikáció hibás lépések sorozata volt.
Elõször is, az érintettek tényleg nem voltak otthon a témában, hogy érdem-
legesen vitába szálljanak a szenzációhajhász támadással. És miért? Mert
álmában sem jutott senkinek az eszébe - beleértve a törvény beterjesztõ pár-
tot is -, hogy így elkú... valaki a törvény értelmét. Mert minden 10-bõl 5
jogász a mai napig állítja, hogy az ominózus megfogalmazás nem jelenti azt,
hogy nem lehet magyar himnuszt énekelni, 5 meg azt, hogy igen. Azért, mert
a magyarázat hallatán a koalíciós partner világosan kijelentette, hogy nem volt
tiltó szándéka, és mindent megtesz a kétértelmû magyarázat kijavítására, még
mielõtt a törvény egyáltalán életbe léphetne, nehogy valaki kihasználja. 

És itt merül fel a kérdés - kinek jó ez a hisztérikus, pánikkeltõ stílus, ami-
vel az egyéb magyar politikai elitjeink reagáltak? Amennyiben - és érvényes
ez minden beszólóra kivétel nélkül - tényleg szívükön viselik a szlovákiai
magyarság érdekeit, az ilyen érzékeny témát higgadt fejjel tényszerûen keze-
lik, figyelmeztetnek rá és közösen oldják. Pláne akkor, ha nyitott ajtókat
döngetnek, ehelyett majdhogynem „véres pallosokat“ hordtak végig, minden
megnyilvánulásukban mártírként tüntetve fel a szlovákiai magyarságot ez
ügybõl kifolyólag, majd hogy nem fizikai ellenállásra bujtogatva siratták bal-
sorsunkat. 

És újra felteszem a kérdést, kinek használ ez a formája a véleménynyil-
vánításnak? Elgondolták a tisztelt urak, hogy milyen következménye lehetett
volna eltúlzott hõzöngéseiknek, ha éppen egy-két forróbb fejû „hazafira“
talál?! Mindkét oldalon.

Akkor, amikor a kérdéses félreértés az elsõ pillanattól kezdve kezelve volt,
tisztázva keletkezésének körülményét, és kimondva a megoldást, miszerint a
megfogalmazást teljesen világosra változtatjuk, hogy még a gyanú árnyéka se
vetõdjék az ilyen butaságnak. 

Ámbár, lehet, hogy valakik jobban örültek volna, ha halomra ölik egymást
a szurkolók egy hülye képviselõ eszement gondolkodása végett?! 

Sajnos azt kell mondanom, hogy aki direktbe félremagyarázza, meg-
próbálja kihasználni ezt az az érzékeny témát, ahelyett hogy hideg fejjel meg-
fontoltan jelezné kételyeit - nálam az ilyen ember nem jobb az elõbb említett
hóhányónál.  

Mondom no, bolond lyukból bolond szél fúj...
Cs.G.

B o l o n d  l y u k b ó l  b o l o n d  s z é l  f ú j . . .

A múlt század 90-es éveitõl az Ipoly bal
partjáról rendszeresen figyelemmel követem
az általam nagyra becsült Bodzsár Gyula
újságírói és közéleti tevékenységét. A múló
évek során próbáltam többször is interjúra
csábítani, de mindig azzal utasított el, hogy
alkalmasint majd összehozzuk...

Legutóbbi beszélgetésünkkor szóba került
valamirõl a szlovákiai magyar sajtó helyzete,
és akkor említette, hogy az elmúlt ötven
év alatt számtalan hosszabb-rövidebb cikke
jelent meg a /cseh/szlovákiai magyar lapok-
ban. Hát akkor, kedves barátom, te most
éppen jubilálsz! - csaptam a homlokomhoz,
és tulajdonképpen ez adta az alábbi interjú
apropóját.

- Mikor kerültél kapcsolatba a sajtóval?
- Ha jól emlékszem, elsõ írásom 1969-ben

jelent meg az akkori Szabad Földmûvesben.
Késõbb az ipolysági gimnázium diákjaként
tagja lettem az ifjúsági és pionírotthon ke-
retében mûködõ ifjú tudósítók körének, ahol
Hajdú András, az Új Szó akkori szerkesztõje
egyengette utunkat az újságírás felé. Innentõl
kezdve rendszeresen jelentek meg kisebb-
nagyobb tudósításaim, riportjaim az Új Szó
napilapban, a hetilapok közül az Új Ifjúság,
a Hét és a Szabad Földmûves hasábjain.
Leggyakrabban ez utóbbi lapban publikáltam,
ahol az a megtiszteltetés ért, hogy éveken
keresztül majdnem minden lapszámban
„Hallom“, illetve „Olvasom“ fejléc alatt dõlt
szedéssel közölték kritikai, helyenként ironi-
kus hangvételû jegyzeteimet. A 80-as években
rendszeresen küldtem tudósításokat a Cseh-
szlovák Rádió magyar adásába, mi több,
Vámos László, a rádió regionális szerkesztõje
néhányszor magával vitt riportútjaira, ahol
rám bízta a riportalany megszólaltatását.

- Próbálkoztál versírással is...
- Igen, de nem nagy sikerrel. Megjelent

ugyan néhány versem a hazai magyar lapok
irodalmi rovatában, és semmi több.

- Nagyobb sikerrel jártál viszont a
humoros versekkel.

- Nem számoltam össze, de csattanós
kétsorosaimon kívül vicces abszurdokból,
kesernyés fricskákból is sok megjelent a
Vasárnapi Új Szó és a Szabad Földmûves
humorrovatában. 

- És ezekbõl összegyûjtöttél egy NOTESZ
nevetnivalót.

ÖTVEN ÉV A TOLL
SZOLGÁLATÁBAN

(Folytatás a 6. oldalon)
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Apátújfalu önkormányzata újabb bérlakások átadására
készül, a részleteknek járt utána lapunk. Kálazy Csaba pol-
gármesterrel, Jámbor László volt polgármesterrel, az építkezés
mûszaki felügyelõjével és Balga Marossal, a kivitelezõ Bau
concept s.r.o. vezetõjével a helyszínen beszélgettünk.

- Ez már nem az elsõ bérlakásprogram a községben, milyen
elõzmények voltak?

KCs: Igen, ez már a harmadik köre a Fészekrakó
Programnak Apátújfalun.

JL: 2002-ben volt a Fészekrakó Program elsõ üteme, majd
rövidesen utána a második, ekkor 12+8, összesen 20 standard
méretû lakás építését végezte el a községi vállalat kivitele-
zésében az akkori településvezetés.

KCs: Fontos elmondani, hogy nagyban a Fészekrakó
Program korábbi ütemeinek is köszönhetõen az elmúlt másfél
évtizedben Apátújfalu demográfiai mutatói - sok környékbeli
településsel ellentétben - nem romlottak. 

- Milyen elõkészületek kellettek a mostani építkezéshez? Mik
a konstrukció fõbb paraméterei?

KCs: Mivel a projekt utófinanszírozású, az önkormányzat-
nak pedig nincs akkora önereje, hogy ezt saját zsebbõl finan-
szírozza, ezért kellett találni egy olyan pénzügyi partnert, aki
vállalta az építkezés költségeit, amit a kész projekt utólagos
állami finanszírozásából fog a község kifizetni. Szerencsére
sikerült egy Pozsony környéki, magyar kötödésû beruházó
céget találni, ami egyébként is foglalkozik ingatlanbefek-
tetésekkel, csak jellemzõen sokkal nagyobb volumenben. A
kapcsolatépítésben és a projekt koordinálásában kezdettõl fogva
fontos szerepet vállalt Jámbor Attila alpolgármester úr.

Az elõkészítés, a tervezés, a projektdokumentáció elké-
szítése és egyeztetése a minisztériummal, valamint az Állami
Lakásfejlesztési Alappal, a kivitelezõ kiválasztása nagyjából
egy évet vett igénybe 2017 nyarától. Szerencsére sikerült hely-
beli kivitelezõ vállalkozót találni. A tényleges építkezés 2018
júliusában kezdõdött. Kétlakásos ikerházakból 8-at építünk, így
16 lakás készül el a közeljövõben. Az építkezés elõírt para-
métereit be kell tartani, ezt a mûszaki átadáskor szigorúan
ellenõrzik is az állami partnerek. Ilyen paraméterek például,
hogy egyetlen lakás sem haladhatja meg a 60 m2-t, illetve, hogy
megfelelõ hõszigeteléssel és nyílászárókkal kell mindet ellátni.

Pénzügyi szempontból mindennel együtt nagyjából 1 millió
eurós beruházásról van szó. Az összeg 60%-át az Állami
Lakásfejlesztési Alap adja 40 éves futamidejû kamatmentes
hitelként, a fennmaradó 40% pedig az Építésügyi Minisztérium
által rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendõ állami támo-
gatás. A lakások tulajdonosa az önkormányzat, az állami szabá-
lyozás szerint a minimáljövedelem háromszorosát meg nem
haladó jövedelemmel rendelkezõ lakók pedig havi szinten bér-
leti díjat fizetnek az önkormányzatnak. Ez a fedezete az önkor-
mányzat törlesztésének az Állami Lakásfejlesztési Alap felé.
Emiatt az önkormányzatnak idõrõl idõre lehetõsége van
felülvizsgálni a bérlõket, és ha valami rendellenesség követ-

kezne be, akkor akár új bérleti szerzõdést is köthetnek valaki
mással. Erre szerencsére a korábbi ütemekben csak elvétve
került sor. 

- A lakások bérlõi valamikor elõléphetnek tulajdonosokká,
vagy ezek az épületek mindvégig az önkormányzat tulajdonában
maradnak?

JL: Az önkormányzat dönt ez ügyben, a korábbi projek-
tetknél is megkapták az elõvásárlási jogot a lakók, vagyis, ha a
finanszírozási idõszak leteltével az önkormányzat eladja a
lakást, akkor elsõként a lakóknak ajánlják fel megvételre.

- Hogy néz ki majd egy ilyen lakás? Összközmûves házak
épülnek?

KCs: Mivel a lakások mérete nem haladhatja meg a 60 m2-t,
ezért nincs túl nagy variációs lehetõség, a mostani lakásokba
egy amerikai konyhás nappali, egy hálószoba, egy gyerekszoba,

egy fürdõszoba és egy elõszoba fért bele. Minden lakáshoz tar-
tozik majd autóbeálló, illetve az önkormányzat a saját terüle-
tébõl bérbe ad minden lakáshoz egy kisebb városi kerthez ele-
gendõ területet. Az épületek minden közmûvel rendelkeznek,
vezetékes ivóvíz, villany, a kazánfûtést is biztosító gáz, csator-
na is bekötésre került. A lakásokban padlófûtés lesz.

- Említették, hogy helyi kivitelezõ vállalkozó építi a házakat.
Ez is nagyon fontos eleme szerintem a projektnek, hiszen az
állam támogatásával a fiatalok helyben maradását elõsegítõ, az
önkormányzat vagyonát növelõ beruházás kivitelezése is helyi
vállalkozások segítségével, ezáltal õket erõsítve történik. Balga
Maros, a kivitelezõ Bau concept s.r.o. cég vezetõje mit tenne
hozzá a fentiekhez?

BM: Nagyon örülünk, hogy az önkormányzat minket vá-
lasztott a kivitelezésre. Korábban csak néhány családi házat
építettünk évente, így most nekünk is bõvítenünk kellett a lét-
számot, hogy ezt a munkát idõben be tudjuk fejezni. A saját
céges csapat 15 fõs, ezt egészítették ki szintén környékbeli al-
vállalkozók, víz- és villanyszerelõk, tetõfedõk, ablakosok, volt
olyan idõszak, hogy 40 ember dolgozott egyszerre az építkezé-
sen. Gyakorlatilag a cég számára szintlépést jelent ez az épít-
kezés, hiszen innentõl nagyobb fába is bele tudjuk vágni a fej-
szénket, már bejáratott csapattal tudunk a korábbinál nagyobb
projektekre pályázni. 

- Mennyi igénylés futott be a lakásokra?
KCs: Már most jóval több igénylõnk van, mint ahány laká-

sunk elkészül, tehát szelektálnunk kell, alapvetõen a helyi
kötõdésû fiatal családokat szeretnénk lehetõséghez juttatni.
Mivel az önkormányzatnak rendelkezésére áll még saját tulaj-
donú beépítetlen terület, ezért törekedni fogunk, hogy a késõb-
biekben még további lakások épüljenek.

Köszönöm a riportot!
Farkas Márton

Új bérlakások Apátújfalun
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Amikor e sorok napvilágot látnak, valószínûsíthetõ, hogy a
Szlovákiában május 25-én lezajlott európai parlamenti választások
eredményei már csak a választáson induló képviselõjelölteket, illetve
a politikai pártok és mozgalmak tisztségviselõit foglalkoztatják.
Csupán csak emlékeztetõül: a választásra jogosultak gyenge egyne-
gyede /22,74 %-a/ vett részt a voksoláson, ami azt jelenti, hogy több
mint a háromnegyedét hidegen hagyták az európai ügyek. Az
elkövetkezõ öt évre a Progresszív Szlovákia - Együtt koalíció 4, a
Smer SD 3, az ¼SNS 2, a SaS-2, a KDH-2 és az O¼ANO 1 képviselõt
küldhet Brüsszelbe. Hajszálon múlott az MKP /4,96 %/ képviselõi
mandátuma, míg a Most-Híd /2,59/  hatalmasat bukott.

Besztercebánya megyében az MKP 6313 szavazattal az 5. helyen
végzett, a Most-Híd 3297, az MKDSZ 445 szavazatot kapott.

Ami pedig szûkebb pátriánkban a választási eredményeket illeti,
nos, a Nagykürtösi járásban a 35 316 választópolgár közül 7 237 élt
szavazati jogával, ami 20,49 százalékos részvételi arányt jelent.
/Csak zárójelben: 2014-ben 4 889-en - 13,50% - vettek rész a
választásokon./ Az eddigi EP-választások történetében a járásban
negyedik alkalommal is elsõ helyen végzett a Magyar Közösség
Pártja /1 501 szavazat/, maga mögé utasítva az ¼SNS-t /1 185/, a
Smert /11 126/, a Progresszív Szlovákiát /699/ és a Most-Híd formá-
ciót /493/. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség /MKDSZ/
mindössze 135 szavazatot gyûjtött össze. Kétségtelen, hogy a Most-
Híd sikertelen szereplését összefüggésbe lehet hozni a Himnusz-
törvénnyel, Bugár Béla gyenge szereplésével a köztársaságielnök-
választáson, vagy azzal, hogy koalícióra lépett a Smerrel és az SNS-
szel, de a Nagykürtösi járásban hagyományosan gyengén teljesít.
Nézzük csak a 2014-es EP-választásokat. A Magyar Közösség Pártja
1 330 szavazatot kapott /idén ezt 171-gyel tudta növelni/, a Most-Híd
486-ot /mindössze 7-tel növelte/, meglepõ viszont, hogy az MKDSZ
az öt évvel ezelõtti 43 szavazatot 92-vel toldotta meg az idei EP-
választáson. 

A vegyeslakta települések közül Ipolykérben /48,59 %/ és
Ipolybalogon /40,62 %/ volt legmagasabb a választói kedv, legala-
csonyabb pedig Bussán /11,66/, Szlovákgyarmaton /12,69/ és
Rárósmúlyadon /13,59/. Húsz százalék alatt volt  Zsélyben (/14,11/,
Bátorfaluban /15,61/, Szécsénykovácsiban /15,71/, Harasztiban
/16,31/, Leszenyén /16,86/, Nagykürtösön /17,30/, Csábon /18,00/,
Dacsókesziben /18,85/, Gyürkiben /18,91/ és Csalárban /19,94/. A
többi településen 20 és 30 százalék között mozgott a részvételi arány,
kivéve Kelenyét /35,49%/ és Kóvárt /34,29 %/.

Az MKP a 34 vegyesen lakott település közül 18 községben meg-
nyerte a választásokat /Ipolybalog, Inám, Csáb, Ipolyhídvég, Kõ-
keszi, Kelenye, Kóvár, Ipolykeszi, Lukanénye, Óvár, Nagycsalomja,
Terbegec, Ipolynagyfalu, Ipolyszécsényke, Nagycsalomja, Sirák,
Ipolynyék, Ipolyvarbó/. Holtverseny alakult ki Apátújfaluban: MKP
27, ¼SNS 27, Szécsénykovácsiban: MKP 11, ¼SNS 11. A Most-Híd
Bussán, Csalárban és Ipolykérben vitte el a pálmát. Kotleba pártja, az
¼SNS Nagykürtösön, Harasztiban, Dacsókesziben, Galábocson,
Zsélyben, Szelényben és Gyürkiben gyõzedelmeskedett. Az MKP a
Híddal szemben gyõzni tudott Harasztiban, Galábocson, Dacsókeszi-
ben, Szécsénykovácsiban, Szlovákgyarmaton, Felsõzellõben, Zsély-
ben, Rárósmúlyadon és nagy meglepetésre elsõ alkalommal
Nagykürtösön. Sportnyelven szólva döntetlenezett  Leszenyén /3-3/,
Gyürkiben /2-2/ és Szelényben, ahol az MKDSZ-re is hárman vok-
soltak. Csupán csak érdekességként említjük, hogy a Most-Híd nulla
szavazatot kapott Harasztiban,  Rárósmúlyadon, Szlovákgyarmaton
és Felsõzellõben, az MKDSZ Harasztiban, Gyürkiben, Kóváron,
Leszenyén, Szlovákgyarmaton és Felsõzellõben, míg a Progresszív
Szlovákia Csábon, Csalárban, Kelenyében, Leszenyén, Rárós-
múlyadon, Ipolyszécsénykén és Terbegecen maradt szavazat nélkül.
Ami szintén érdemes megemlíteni, hogy az ¼SNS minden
településen szerzett több-kevesebb szavazatot.  

/B.Gy./

EP-választások - 2019
Negyedszer is elsõ helyen végzett az MKP a  járásban

A nemzeti egység gondolata közel száz évvel
Trianon után ma számunkra az egyik legfontosabb
dolog, mert kiveszett belõlünk valami. Valami, amit
a testvér a testvér iránt érez. Meg kell tanítanunk
újra az embereket, hogy saját fejlõdésüknek és sor-
suknak, jellemüknek irányítói legyenek. Az értel-
miségünk felelõssége, hogy az értékeket ne féljünk
világosan kimondani, és a felismert igazságot soha
ne hagyjuk cserben. A becsületet, õszinteséget, a
tehetséggel és szorgalommal megszerzett tudást, a
tiszta jellemet. És a hitünket, aminek gyakran híján
vagyunk, mert elbizonytalanítanak a külsõ hatások.
Ha nem kelünk fel minden reggel kétellyel a
szívünkben, hogy vajon jól dolgozunk-e csalá-
dunkért, közösségeinkért, nemzetünkért, akkor a
munkánk nem ér semmit. Közben  ne felejtsük,
hogy minden embernek - a ma még homályban
tapogatódzóknak is - szüksége van élni segítõ igaz
szavakra, õszinte kézfogásokra. 

A magyarság elvesztette a XX. századot, s közel
állt ahhoz, hogy a XXI.-et is elveszítse, a lelkét is
eladja. De jöttek emberek, akik a nemzetük iránt
érzett elkötelezettségbõl és felelõsségbõl nemet
mondtak  a lélek eladására, az ország kiárusítására,
a testvérek elárulására. A népek nagy vizsgájának
óráiban megmaradni nem jog, hanem erõ kérdése.
Nekünk erõs Magyarországra, hazáját szeretõ és
féltõ magyarságra,  erõs érdekvédelemre és erõs
nemzetre van szükségünk, hogy megmaradjunk.
Erõre van szükségünk. Szellemi erõre, a kultúra
erejére, a hit erejére. Egy nép, egy nagy emberi
közösség, egy nemzet élete akkor telik meg öröm-
mel, ha kultúrát alkot. A nemzetépítésben is a
szellem erejének kell jeleskednie, és a kultúránkkal
kell magunkat megmutatni a világnak. 

A mai politikai harcok tanulságaként is meg kell
értenünk, hogy az értékek nem jobb és baloldaliak,
ahogyan a hitványság sem az. Értékteremtés és
értékrombolás áll egymással szemben, nem a pár-
tok. Ha a hazugságokat elfogadjuk, tettestársak
leszünk a jövõnk elzüllesztésében.

Emberpróbáló idõket élünk. Egyik politikai
válságból a másikba sodródunk, de pusztán azért
van ez így, mert a legnagyobb válságot, az ember, a
lélek válságát nem tudjuk megoldani. Globalizá-
lódó világunkban joggal, igazsággal, irgalmasság-
gal, megbocsájtással és szeretettel kell küzdenünk a
globális méretû gazdasági és erkölcsi válság ellen.
Nem azon kell keseregnünk, amit elvesztettünk
egykoron, hanem az fölött örülnünk, amit megtalál-
tunk. Egymást a nemzetben, hazában, szabadság-
ban. Isten a legnagyobb értéket közösségeinkre
bízta, családjainkra, iskoláinkra, felnevelõ szülõ-
földre, nemzetünkre. És nincs mód kitérni a hûség
elõl, mert minden méltóságunk a gondolkodá-
sunkban rejlik. Illyés Gyula írja, hogy a legnehe-
zebb dolog a mai kor emberét megtanítani arra,
hogy saját fejlõdésének és sorsának irányítója
legyen. Arra, hogy a szabadság belülrõl épül kifelé,
mint az almára a héj, csigára a ház. Hogy néha
tudjuk lehajtani a fejet, ha kell, de a szívet azt föl,
föl, barátaim!

Palócz

Nemzeti összetartozás 
minden lélekben

(Folytatás az 1. oldalról)
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Június 11-én az Ipolyi Arnold Alapiskolában fogadtuk a
Békefutás 2019 résztvevõit. Az európai országokat összekötõ
váltó, a Peace Run a világ legnagyobb váltófutása, amelynek
célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az
egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot. A
futás anyagi és politikai érdekektõl mentes rendezvény. Az
alapító, Sri Chinmoy alapelveit követve, minden országban a
helyi szervezõk önkéntesen végzik munkájukat a helyi
közösségek szolgálatára, a nemzetközi barátság és megértés

jegyében. A rendezvény lebonyolításában a szervezõk
iskolákkal, sportszervezetekkel, települési önkormányzatokkal
és állami szervezetekkel mûködnek együtt. Az élet minden
területérõl származó nemzetközi futócsapat tagjai saját idejüket
és energiájukat szentelik arra, hogy a futás üzenetét a világ min-
den tájára eljuttassák. A Békefutás alapítója, Sri Chinmoy
munkássága elismeréséül megkapta az UNESCO Nehru
Medallion kitüntetését. A több mint két évtizedes múltra tekin-
tõ rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint II.
János Pál pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Teréz anya. 

Az idei Békefutás résztvevõi június 11-én reggel lépték át a

magyar-szlovák országhatárt Szlovákgyarmatnál, majd 5 nap
múlva, 350 km megtétele után, június 16-án hagyták el
Szlovákiát, s Lengyelországban folytatódik tovább a váltófutás. 

Az Ipolyi Arnold Alapiskola diákjai is aktívan bekapcsolód-
tak a futásba, az Ipolybalogot jelzõ helységnévtáblától tanu-
lóink lelkes csoportja futott a nemzetközi csapattal, s a fáklyát
is egyik kilencedikes tanulónk hozta be a diákok közé. A
nemzetközi futócsapatot angol, szlovák és magyar nyelvû
üdvözlõ beszéddel, kenyérrel és sóval fogadtuk, majd a lelki-

atya áldást adott a résztvevõkre és az általuk képviselt nemes
célra. Kis kultúrmûsort követõen a futócsapat tagjainak köszön-
tõje, valamint érdekes és szórakoztató feladatai következtek.
Mindannyiunkat megérintett a csapat által elõadott dal, a Peace
Run, a futás tulajdonképpeni himnusza, valamint iskolánk
diákjának elõadásában a Béke fejedelme c. ének. A futócsapat
köszönõlevéllel fejezte ki háláját az iskola, Bálint Péter pol-
gármester úr és György Ferenc lekiatya irányában, majd
Ipolyság felé folytatta útját a béke lángja.

-ná-

P E A C E  R U N  -  B é k e f u t á s
2 0 1 9  
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- Ennek bizony már negyedszázada, hiszen 1994-ben a ba-
lassagyarmati Szklenár Nyomdaipari Betéti Társaság gondo-
zásában jelent meg ez a notesz formátumú szerény kiadvány.

- Ugorjunk vissza a hetvenes évekbe. Hogyan kerültél a
Pokrok-Haladás járási hetilaphoz?

- A lap akkori fõszerkesztõje, Gradziel Károly keresett meg
ajánlatával, hogy vállaljam el a Haladás szerkesztését. Tudva,
hogy pártlapról van szó, hónapokig vonakodtam igent mondani,
hiszen ha felvesznek, és kiderül rólam, hogy gyakorló hívõ és
rendszeres templomba járó vagyok, olyan kádervéleménnyel
bocsájtanak el, hogy utána sehol sem fognak alkalmazni szelle-
mi munkakörben. Végül is elfogadtam az ajánlatot, és mindjárt
utána autósiskolába jelentkeztem C kategóriájú jogosítvány
megszerzésére. Mégpedig azzal a titkolt szándékkal, hogy ha
hitem gyakorlása miatt mégis menesztenének a laptól, akkor
elmegyek hivatásos gépkocsivezetõnek. Utoljára az autós-
iskolában ültem teherautó volánja mögött.

- Egy pártlapnál, gondolom, követelmény volt a párt-
tagság?

- Igen. Rajtam kívül mindenki párttag volt a szerkesztõség-
ben, nekem viszont szerencsém volt, hogy ilyen-olyan kifogá-
sokkal minden esetben sikerült elterelni az elvtársak figyelmét
a pártba való belépésemtõl. Valószínûleg megelégedtek azzal,
hogy pártonkívüliként elvégeztem a Marxizmus-Leninizmus
Esti Egyetemét.

- Érdekes, hogy senki sem tett fel- vagy bejelentést, hogy
templomba járó vagy?

- Magam is meglepõdtem ezen, hiszen a lakóhelyemen min-
den vasárnap jártam szentmisére. Bevallom, amikor 1986-ban
Nagykürtösre költöztem, jobbnak tartottam elõvigyázatosabb-
nak lenni, és ha éppen hétvégén nem mentem haza, Inámba,
akkor vasárnap Losoncon, illetve a rendszerváltás közeledtével
már Kékkõben mentem templomba. 

- Közel másfél évtizedig szerkesztetted a Haladást.
Gondolom, kedvedre való munka volt.

- Elmondhatom, hogy szívvel-lélekkel csináltam a lapot, de
azért nem volt könnyû dolgom. Olyan értelemben, hogy egy
személyben voltam fordító, szerkesztõ, riporter, fotós, nyomdai
korrektor. És nem volt, aki nyelvhelyességileg ellenõrizte volna
a cikkeket, így aztán nem csoda, hogy fõleg a szlovákból ma-
gyarra fordított írásokban, így utólag olvasva, maradtak meg-
mosolyogtató stilisztikai hibák, nyelvi bakik. Az újság tartalmi
színvonalát nagyban elõsegítették Csáky Károly és Urbán
Aladár írásai, köztük olyanok is, amelyek közlésére abban az
idõben az országos lapok sem mertek volna vállalkozni.

- Jött a rendszerváltás, és megszûntek a járási lapok.
Miért?

- Nem is, hogy megszûntek, csak a kiadók, a járási nemzeti
bizottságok, új nevükön, a járási hivatalok rendeletileg nem vál-
lalhatták tovább a járási újságok megjelentetését. Tehát 1990-
ben új kiadó után kellett nézni. Pár hónap kényszerpihenõ után
szponzorok támogatásával útjára indítottam a kezdetben négy,
késõbb nyolc oldalon megjelenõ hetilapot, a Palócot. Ebben az
idõben Balázs Éva, Hrubík Béla, Csala Patrik, Sebény Ferenc és
Turczi Árpád írásai járultak hozzá az újság színvonalának
emeléséhez. Anyagi támogatás híján 1993-ban megszûnt a lap.
Néhány évvel késõbb Krtíšske noviny - Kürtösi Újság címmel
próbálkoztunk kéthetente megjelenõ lappal, de nem váltotta be
a hozzá fûzött reményeket, és pár hónap után megszûnt.

- Próbálkoztál televíziózással is.
- A nemrégen elhunyt Vánovský Vili barátom a 90-es évek

közepén felkért, hogy vállaljam el Ipolynyéken az általa
mûködtetett kábeltelevízió helyi adásainak szerkesztését,

amelyhez tíz évre kapott licencet. Mivel az üzemeltetõ menet
közben anyagi gondokkal küszködött, ha jól emlékszem, három
vagy négy év után leállt az egyébként nagy népszerûségnek és
nézettségnek örvendõ FaluTV adása, amely vasárnap dél-
utánonként 120 percben jelentkezett mûsoraival. Minden alka-
lommal felvételrõl sugároztuk a vasárnap délelõtti szentmisét,
aminek leginkább örültek a beteg vagy már járni nem bíró idõs
emberek, akik saját otthonukban követhették figyelemmel az
istentiszteletet. Láthatták a nézõk a helyi Csemadok színjátszói-
nak bemutatóit, helytörténeti beszélgetések, riportok, portrék
váltakoztak a mûsorokban, sõt szellemi vetélkedõt is készítet-
tünk a nézõknek. A bemondó Oroszlány Tímea volt, a mûszaki
berendezéseket Allarám Norbert kezelte. 

- A 17. évfolyamában járó Kürtös közéleti havilapnak
kezdettõl fogva szerkesztõje, 2007-tõl pedig fõszerkesztõje
vagy. Nem azt kérdezem, milyennek látod, hanem azt, milyen-
nek szeretnéd látni a lapot?

- Azzal kezdeném, hogy a kevés felvidéki magyar regionális
lapok egyike vagyunk, amely a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya jóvoltából jelenik meg, és nincs még egy másik
területi választmány, amely lapkiadással is foglalkozna.
Mindannyian, szerkesztõk és tudósítók ingyen és bérmentve
készítjük az újságot. Havi periodikumról lévén szó, amely elsõ-
sorban járásunk magyar vonatkozású társadalmi, kulturális
eseményeinek, rendezvényeinek krónikása kíván lenni. Úgy
gondolom, egyre jobban eleget tesz ebbéli küldetésének, hiszen
nincs is talán olyan esemény, amely ne kapott volna helyet
lapunk hasábjain. Itt térnék rá a kérdésre. Mindenekelõtt az
olvasók részérõl keresettebbnek szeretném látni lapunkat. Nem
akarok faluneveket mondani, de méltán elszomorít bennünket,
hogy vannak olyan községek, ahol alig tudunk eladni 5-6 újsá-
got, havonta példányonként potom 50 centért. Ha el tudnánk
érni, hogy településeinken a magyarok 5-10 százaléka vásárol-
ná a Kürtöst, akkor még nagyobb lelkesedéssel készítenénk
hónapról hónapra a lapot.

- Ha újrakezdhetnéd, akkor is a tollforgatás mellett dön-
tenél?

- Talán igen, mivelhogy máshoz nemigen értek.
- Szerintem viszont igen, például mûsorvezetéshez, konfe-

ráláshoz. De errõl majd egy másik alkalommal kérdezlek. 
Köszönöm a beszélgetést.

/kósza/

ÖTVEN ÉV A TOLL SZOLGÁLATÁBAN
Folytatás a 2. oldalról

A Csemadok NTV 2019. július 8-tól július 13-ig szervezi
meg a 3. nyári napközis táborát az ipolybalogi alap-
iskolában 10-15 év közötti fiatalok részére. 
Feltétel: állandó lakhely a Nagykürtösi járásban 
Jelentkezés: 2019. 6. 28-ig a CSNTV-n, ill. az iskolákban

A tábor során a diákok Rákóczi korába kalandoznak. 
A délelõtti foglalkozáson programja: titkosírás, fokos- és
zászlókészítés, kötélverés, rézdomborítás, lódingkészítés. 
A délután folyamán néptáncoktatók segítségével kuruc
táncokkal ismerkedhetnek meg a tábor résztvevõi. 

Várunk minden fiatalt, aki 
tartalmasan szeretné eltölteni a szünidõ egy részét!
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Ipolykeszi kulturális életébõl

Ipolykeszin május elsõ vasárnapján a délutáni órákban
megható kultúrmûsorral köszöntötték az édesanyákat, nagy-
mamákat. A polgármesternõ köszöntötte a jelenlévõket,
valamint Bicskey Péter a Hálaadás címû verssel minden édes-

anyának és nagymamának könnyeket csalt a szemébe. A helyi
óvodások kis kultúrmûsorral, versekkel kedveskedtek minden
résztvevõnek. Ezt a szép délutánt ajándék- és virágosztással
zártuk.

Június elsõ
v a s á r n a p j á n
került megren-
dezésre Ipoly-
keszin a  már
hagyománnyá
v á l t  G Y E R -
M E K N A P !
Mindenki nagy
örömére a dél-

után folyamán a gyermekek találkozhattak bohóccal, aki
különbözõ ügyességi feladatokkal kedveskedett minden
résztvevõnek. Továbbá a programok közé tartozott a népi fa
körhinta és játékpark, arcfestészet, seprûlovaglás, mocsár-
járás, horgászás, gyöngyfûzés, célba dobás és mindenki nagy
kedvence, az ugrálóvár!

Természetesen a finom palacsinta sem maradhatott el az
asztalokról! Köszönet a polgármesternõnek és a helyi MKP-
szervezet tagjainak!

S.Sz.

Ipolykeszin június 8-án a helyi MKP-szervezet tagjai
nyárnyitó batyusbált szerveztek! Jó hangulat, egy kis
ropogtatni való, értékes tomboladíjak és fergeteges zene várt
minden kedves mulatni vágyót a Balla zenekar kíséretével! 

Reggelig tartó mulatozás vette kezdetét! A helyi szervezet
elnöke ezúton szeretne köszönetet és hálát mondani ennek a
„kis csapatnak“ a sok-sok munkáért és fáradozásért!

Következõ helyi MKP-rendezvényünk a mára már hagyo-
mánnyá vált 3. Lecsófesztiválunk lesz, ahová szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklõdõt, vendéget és versenyezni
vágyó csapatot! 

Pásztor Szilvia, az MKP helyi szervezetének elnöke

Fergeteges gyermeknap Csábon...
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: 

gyökerek és szárnyak.“ (Goethe)
Június 1-jén Csábon a gyermekeké volt a fõszerep. Ez a nap

a felhõtlen szórakozásról szólt. A helyi alapiskola udvara
megtelt gyermekkacajjal, jókedvû, elégedett arcocskák moso-
lyával. Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelõ
elfoglaltságot. A kreatív foglalkozások fejlesztõ erõvel bírnak.
Mindezt szem elõtt tartva, foglalkozásokból is kedvükre
válogathattak a gyerkõcök. Megismerkedhettek a fülbevaló-

készítés rejtelmeivel, voltak, akik barátság-karkötõt készítet-
tek, valamint cserépbe állítható virágkisasszonyok is születtek
ezen a napon. Csodák készültek lufiból, a csillámporos
tetoválás és az arcfestés pedig elvarázsolta a gyerekeket. A test-
díszítés a gyerekek körében nagy népszerûségnek örvendett.
Számtalan trendi állat, virágos minta közül választhattak.
Játékos sportvetélkedõvel, íjászkodással is kedveskedtek a
szervezõk. Nagy sikernek örvendett a gyerekek körében
a légvár, a csúszda, a körhinta és a trambulin is. 

A gyermeknapon Rumcájsz kalandjai elevenedtek meg az
iskolai udvar színpadán a Clipperton Társulat elõadásában. A
kedves, szórakoztató mesehõs által Jièín városába és a
közelében levõ øáholeci erdõbe képzelhettük magunkat.
Rumcajsz kalandjai után egy interaktív színpadi elõadás

következett a BOHÓCSZÍNHÁZ elõadásában. A pöttyös
bõrönd titka c. bohóc-bûvész mesejáték került színpadra. A le-
genda szerint, ha a híres Kék-sapkás Varázsló kék sapkája fel-
kerül egy gyerek fejére, akkor a sapkában benne lesz az összes
titkos csoda, no meg a gyerekek feje...! A pöttyös bõröndbõl
még elõkerültek a varázsló legféltettebb titkai, a pörgõ tányé-
rok, a zsonglõrlabdák és egy varázspálca, hogy kiderüljön, kik
az ügyesebbek, a fiúk vagy a lányok. Sok nevetés, vidámság
jellemezte ezt az egy és fél órás elõadást. Vacsora után junior
discoparty várta a táncolni vágyókat. A gyerekek és szüleik
egyaránt jól szórakoztak, és elégedetten térhettek haza ottho-
naikba. A jövõ a gyermekekben van, és ezt nekik is tudniuk
kell. Csáb község a helyi alapiskola összefogásával ismételten
egy sikeres rendezvényt tudhat maga mögött.  

ZSZ
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(Befejezés az 1. oldalról)

JUNIÁLIS a jubileumok jegyében 
Az idei rendezvény mûsorát az ITEFESZT, vagyis az

Ifjú Tehetségek Fesztiválja járási tehetségkutató verseny
gyõztesei nyitották meg. Színpadra lépett a csábi Híves
Boglárka és Bariak ¼uboš, az ipolykeszi Benko Rajnold,
a kóvári Ivanics Nikoletta és az ipolykeszi Böjtös
Natália. Ezután elsõként az Érsekvadkerti Népdalkör
mutatkozott be a közönségnek, aztán a Csemadok-
szervezetek éneklõcsoportjai, mégpedig Inámból, Ipoly-
nagyfaluról, Ipolynyékrõl, Csábról, Apátújfaluból,
Ipolybalogról, Ipolyszécsénykérõl, Nagycsalomjáról és
Bussáról. A délutáni mûsorfolyamot méltán színesítette a
Csemadok Lévai Alapszervezete mellett mûködõ Garam
Menti Néptáncegyüttes bemutatkozása és a lukanényei
citeraegyüttes fellépése. Az 50. Juniálist a Vadkerti-
Zsapka-Sipos trió nagyszerû koncertje zárta.

Fontos megemlíteni, hogy a színpadon kívül, a rende-
zett kulturális park területén a balassagyarmati Kérdõjel
Hobbi Egyesület szórakoztatta bemutatóikkal és kéz-
ügyességi számokkal a gyermekeket, felnõtteket egyaránt,
valamint a Csemadok-szervezetek gulyásfõzõ csapatai
kaptak „szereplési lehetõséget“. Az apátújfalui, csalári,
ipolynyéki, nagycsalomjai és szécsénykovácsi csema-
dokosok kínálták finom fõztjüket. A gyerekek részére
volt ugrálóvár, arcfestés és kézmûves-foglalkozás is.

Kisérõ rendezvényként két kiállítás volt meg-
tekinthetõ. Az egyik a Pozsonyi Magyar Intézet tárlati
anyaga, amely a reformáció századait mutatta be,
valamint a területi választmány archívumából készült
válogatás az elmúlt 40-50 év járási kulturális rendez-
vényeibõl, a Juniálisokból mutatott be fényképanyagot.

Végezetül köszönet jár Nagycsalomja Község Önkor-
mányzatának, Csemadok-alapszervezetének a hatékony
szervezési segítségért, köszönet jár a mûsor szereplõinek
és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya által
szervezett jubileumi kulturális ünnepély megrendezésé-
hez, színvonalának emeléséhez.

B.Gy.



Kürtös 92019. június K u l t ú r a

Május-június minden évben gazdag programot ígér, így volt
ez az idén is. Kubányi Lajosról már megemlékeztünk a lap
májusi számában. Lapzárta után még az alábbi emléknapokra
került sor, valamennyi a BGA támogatásával.

Balassi-emléknap

Mint minden évben, az idén is, május végén megemlé-
keztünk Balassi Bálintról, a nagy reneszánsz költõrõl Kékkõ
várában, ahol emléktábla van elhelyezve a kastély falán, és
állandó kiállítás van berendezve a kastély termeiben a történel-
mi Balassa családról. A megemlékezés két nyelven történt,
mivel az emléknapot közösen szervezi meg a várban mûködõ
múzeum és a Csemadok NTV. Az emlékbeszédeket Helena
Ferencová, a múzeum igazgatója és Balogh Gábor, a TV elnöke
tartották, majd elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál.
Koszorúzott még a Visegrádi Szent György Lovagrend felvidé-
ki nagypriorja is, dr. Csámpai Ottó. A kultúrmûsorban felléptek
szavalataikkal a múzeum fiatal munkatársa és Kotoráné Belák
Rózsa, majd meghallgathattuk a Musicantica Slovaca elõadását,
akik korabeli zenét adtak elõ, egybekötve Balassi Bálint szerel-
mi és hõsköltészetével. A program után szabad társalgással foly-
tattuk az emléknapot.

Mikszáth-emléknap 

Minden év májusában a legtöbb idõt Mikszáthra emlékez-
ve töltjük el. Május 5-én folytattuk a Mikszáth Irodalmi
Délutánokat, amelyet minden hónap elsõ vasárnapján, évente
5-6 alkalommal tartunk a Mikszáth-emlékházban. Ezeken a
délutánokon Mikszáthra és mûveire emlékezve szeretnénk job-
ban megismertetni tagságunkkal a Mikszáth életmûvet, ezért
erre havonta más-más alapszervezet vagy alapszervezetek kap-
nak meghívást, de természetesen ezen mindenki részt vehet.
Május végén, halála évfordulójára emlékezve tartjuk minden
évben, így az idén is a Mikszáth Irodalmi Kávéházat és a
Mikszáth-emléknapot, valamint ennek részeként a területi
választmány tavaszi ülését is. Ez utóbbiakat május 31-én tartot-
tuk szép számú résztvevõvel. A tanácskozáson az állandó témá-
kon kívül behatóan foglalkoztunk az alapszervezetek törvény
által elõírt új regisztrációjával és ennek kivitelezésével.

Az emlékezés a nagykürtösi evangélikus templomnál
kezdõdött, ahol a templom falán lévõ emléktáblát koszorúztuk

meg. A TV tavaszi ülését Nagykürtösön tartottuk, melynek
kísérõ programja a reformkor századait bemutató képkiállítás
volt. Utána átvonultunk Szklabonyára, ahol a Mikszáth-
szobornál emlékeztünk, majd koszorúztunk. A Mikszáth
Irodalmi Kávéház vendégei és beszélgetõpartnerei ezúttal
Böhm András és Németh Zita voltak, akik az emlékház lektorai
majdnem a kezdetektõl fogva. 

Fayl  Frigyes-emléknap

Nagycsalomján az idén XIV. alkalommal emlékeztek meg
Fayl Frigyesrõl, a falu szülöttjérõl, aki zenepedagógus és
zeneszerzõ volt. Emléknapján mindig egy ünnepi koncertre
kerül sor a szabadtéri színpadon, melyen fellépnek járásunk
mûvészeti alapiskoláinak legsikeresebb diákjai, valamint
Ipolyságról, Balassagyarmatról és Salgótarjánból is jöttek
vendég fellépõk. Ez alkalomból megkoszorúzták a zeneszerzõ
emléktábláját is, amely az épületegyüttes falán van elhelyezve.
Az idei hangversenynek is nagy sikere volt.

Zsélyi Nagy Lajos-emléknap

Az eddig alkalomszerûen történõ megemlékezéseket talán
most már felváltja egy rendszeres emléknapi ünnepség,
melynek megszervezését a Csemadok Zsélyi Alapszervezete
vállalta magára. Az emléknap a költõ sírjánál kezdõdött, ahol
rövid megemlékezés után a résztvevõk elhelyezték virágaikat.
Ezután elvonultunk a kultúrház falán elhelyezett emléktáblához,
ahol szintén elhelyeztük koszorúinkat, majd a kultúrházban
folytattuk a költõrõl való megemlékezést. Nagy élményt jelen-
tett hallgatni a szomszédasszonya emlékezését a költõre,
életére, amikor Zsélyben tartózkodott. Az emléknap programját
Böhm András állította össze és vezette. Elénekeltette velünk az
általa a költõ himnuszának is mondható kis versikét, amelyet
alább le is közlünk.

Meginnám a, meginnám a, meginnám / a vörösbort 
a pohárból. / Kár volna még, kár volna még, kár
volna még kimúlni a világból.
/: Kár volna még meghalni, szép a rózsám, itt hagyni,
A zsélyi kis gyöngyvirágos-tulipános / temetõbe´ nyugodni.:/
Köszönet a szervezõknek, szép közösségi élmény volt.

Balogh Gábor

Emléknapjaink 
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Idén 6. alkalommal került megrendezésre az Ifjú Tehetségek
Fesztiválja a Nagykürtösi járásban. Az eseménynek május 19-
én a csábi alapiskola adott otthont.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya és Csábi
Alapszervezete, Csáb Község és a Csábi Alapiskola és Óvoda,
valamint az MKP Helyi Szervezete által szervezett ren-
dezvényen valóban sok tehetséges fiatal mutatkozott be. A 27
résztvevõ ének, hangszeres zene és egyéb (gyakorlatilag vers-
próza) kategóriában versenyzett. A szakmai zsûri tagjai
Bodonyi András zenész-tanár, Koterik Tamás zenész-tanár és
Kotoráné Belák Rózsa elõadó voltak. A konferálás Bodzsár
Gyula tiszte volt. 

A zsûrinek a sok jó produkció mellett azért sem volt könnyû
dolga, mert a kategóriák életkori bontást nem tartalmaztak,
vagyis akár az elsõ osztályos alapiskolások is együtt
versenyeztek a kevés számban benevezett gimnazistákkal.
Amíg a zsûri meghozta nehéz döntését a helyezettekrõl, az
Ipolybalogi Mûvészeti Iskola tanárai, Híves István furulyatanár
és leánya, Híves Boglárka, Baráz Ádám zongoratanár és Alisa
Yajima zongorista, illetve Villant Dávid gitártanár mini kon-
certtel örvendeztette meg a szép számban jelen lévõ közönséget.
Fellépett még Farkas Márton népdalénekes, illetve a Híves
Zat'ko Veronika vezette mûvészeti iskolás énekkar. Mivel ezen
fellépések idõtartama még mindig rövidnek bizonyult a dön-
tésre, illetve az oklevelek megírására, ezért Bodzsár Gyula

tréfás történetekkel, viccmeséléssel ütötte el a fennmaradó idõt,
valamint Farkas Márton vezetésével a közönség is bekapcsoló-
dott az éneklésbe. 

Végül megszületett az eredmény, amit az ajándékok és
oklevelek átadása közepette tudhatott meg az izgatott közönség.
A helyezettek a következõk lettek:
Ének kategória

1. díj : Péter Tamás (Ipolybalog)
2. díj : Nagy Ráhel (Ipolynyék)
3. díj : Bariak ¼uboš (Csáb)

Zene kategória
1. díj : Benko Reinold Krisztián - zongora (Ipolykeszi)
2. díj : Nemèok Ramóna - furulya (Lukanénye)
3. díj : Ivanics Nikolett - gitár (Kóvár)

Egyéb kategória
1. díj : Hamerlik Enikõ - próza (Ipolynyék)
2. díj : Húš•ava Dániel - vers (Csáb)
3. díj : Tóth Abigél - vers (Ipolynyék)

Gratulálunk mindenkinek, nem csak a helyezetteknek,
hiszen tényleg rendkívül színvonalas mûsorszámot láthattunk
mindenkitõl! Egyben köszönjük a felkészítõ tanárok munkáját
is.  ITEFESZT legközelebb 2021-ben lesz, addig is sikeres
felkészülést kívánunk minden ifjú tehetségnek.

Farkas Márton

Májfaállítás Kelenyén

Április utolsó napján az esti órákban
került sor a májfa állításra. A legények az
erdõbõl egy szép magas fát hoztak. A
lányok, fiatal asszonyok már várták sok-
sok színes szalaggal, amit aztán a fára
kötöztek. A májfa a falu fõterét díszíti, és

az egész falu májfája lett. Nagyon vidám
hangulatban telt az idõ. A falu apraja-
nagyja kivette részét a munkából. A pol-
gármester asszony megköszönte min-
denkinek a segítséget, és egy kis apróság-
gal kedveskedett a sok segítõ kéznek.

Anyák napi ünnepség Kelenyén

Május elsõ vasárnapján a kelenyei
kultúrházban került sor az anyák napi
ünnepségre. A polgármester asszony szép
bevezetõ beszédében üdvözölte az éde-
sanyákat és nagymamákat. Ezután
következett a kis létszámú óvodások

mûsora. Versekkel, tánccal kedveskedtek
a kis apróságok. Nem maradt el a
köszönet sem, mert nagy tapssal köszönte
meg a közönség elõadásukat. Majd a
„Méhecske asszonykórus“ vidám jelenete
következett. Utolsó mûsorszámként a
falu fiatal leányai és fiai egy szép nép-

tánccal lepték meg közönséget. Nem
maradt el a jutalom itt sem. A közönség
vastapssal jutalmazta õket is. Nagyon
szép délutánt tölthettek el együtt az édes-
anyák és a vendégek. 

(VT KM)

ITEFESZT 2019
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Nem lehet elég korán kezdeni!

2019. 04. 26-én Óvárban a Föld napja
alkalmából a belterületek után az agglo-
merációban is takarítottunk. Az elõzõ
években helyenként nagyobb mennyiség-
ben is felhalmozott, nem lebomló leraka-
tok világítottak zöld területeinken. A
meghirdetett szemétgyûjtési aktivitásba
bejelentkezett a Kékkõi Egyesített Szak-
középiskola 3. osztálya is. A legkisebb
szemétgyûjtõk a helyi magyar tannyelvû
óvoda kis lurkói voltak Soyka Katalin és
Mondok Alena tanító nénik vezetésével.
A már majdnem felnõtt középiskolások
mintegy 20 zsák hulladékot gyûjtöttek
össze, az ovisok pillanatok alatt 7 zsákkal
dicsekedtek vezetõiknek. A környezet-
barát nevelés nemcsak a fiatalok, hanem
a felnõttek, sõt a szépkorúak körében is
fontos, mert nem mindegy, hogy milyen
örökséget hagyunk utódainkra. Óvár köz-
ség ezúton szeretné megköszönni minden

résztvevõnek környezetünkért végzett
munkáját. 

Köszönet a kékkõi szakközépiskola
tanárainak, Ing. Renáta
Nemèokovának és Ing.
Miroslav Vargának,
valamint diákjaiknak: 

J. Danková, 
S. A. Nyékiová, 
K. Veselková, 
M. Trulíková, 
S. Tóthová, 
D. Kotora, 
D. Cudzišová, 
K. Hegedüš,    
R. Obertin, 

P. Belák, ezenkívül köszönjük Nagy
József EP-képviselõ támogatását. 

VJ

A Csemadok NAGYCSALOMJAI Alapszervezetének
munkaterve már évek óta tartalmaz egy pontot: „Múzeumok és
emlékhelyek felkeresése Palócföldön“. Jó pár évvel ezelõtt el is
kezdtük ennek teljesítését. Akkor (mivel kiderült, hogy tagsá-
gunkból igen kevesen látták) a Balassagyarmati Palóc Múzeu-
mot és Csesztvén a Madách-kúriát tekintettük meg. Néhány év
kihagyás után az idén újra sikerült megszervezni egy újabb
„kultúr-túrát“. Mostani utunk elsõ állomása a lévai vár volt,
amely a Rákóczi-felkelés alatt szinte teljesen megsemmisült, de
konzervált romjai megtekintésre érdemesek. Ám az ún. Dobó-
kastély a mai napig épségben van, és vonzza a látogatókat. Ezt
a reneszánsz várkastélyt 1558-ban az egri vár híres védõje,
Dobó István építtette, akkor õ volt a várkapitány. A vár területe
jelenleg a Barsi Múzeum otthona, amely a széles környék
régészeti, történelmi, néprajzi, honismereti és természet-
tudományi gyûjteményeit halmozza fel. Élményekkel és új

ismeretekkel gazdagodva Magyarország felé fordultunk, hogy
utunk következõ állomására, Horpácsra érkezzünk. Itt már
rögtön a kapuban megállapítottuk, hogy nagyon jól tudta
Mikszáth, hol kell kúriát építenie, hisz a hely árasztja magából
a békét és nyugalmat. Az író itt töltötte életének utolsó 6 évét.
A legnagyobb palóc kúriája ma Mikszáth Emlékmúzeum, ahol
megcsodálhattuk az életútjához kötõdõ dokumentumokat, kéz-
iratokat, családi fotókat, bútorokat, használati tárgyakat.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy mindkét helyen
kedves és sokat tudó tárlatvezetõink voltak, akik láthatólag nem
csak kötelességbõl, hanem elhivatottságból vezettek minket
végig a tárlatokon. Még javaslatokat is kaptunk, mit érdemes

megnézni a környéken. Szóval ötletek és látnivalók vannak,
csak ki kell választani, hogy legközelebb merre vesszük az
irányt.

Vanda Zsófia

BARANGOLÁSOK PALÓCFÖLDÖN
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Elképzelhetõ, hogy ha a Nagykürtösi járásbeli, 300 lelket
számláló Rárósmúlyad nem az Ipoly jobb partján, közvetlenül a
szlovák-magyar határ mellett terül el, napjainkban ismertés láto-
gatott fürdõhely lenne. Hogy miért, arról a továbbiakban lesz
szó. Az elsõ írásos emlék 1321-ben említi a település nevét. Már
a 18. században ismertek voltak a falu határában található
ásványtartalmú források. A 19. században a múlyadi vastartalmú
ásványvizet üvegekbe töltötték, és az akkori Magyarország egész
területén értékesítették, és nemcsak mint kiváló asztali vizet,
hanem mint gyógyhatású vizet is. A település fürdõi a 19. század
második felébõl ismertek. A tulajdonosok egy kis kádas fürdõ-
házat építettek, amelybe az ún. fürdõforrásból melegítették a
vizet. A további kettõ, kevésbé kiadós forrás ivásra és ivókúrára
szolgált. A múlyadiásványvíz hatásait és részben összetételét
illetõen hasonlított a bártfai és a luhaèovicei forrásokhoz. Össze-
tételénél fogva fõleg a gyomor-és bélbetegségek, urológiai prob-
lémák, továbbá anyagcsere-betegségek, vérszegénység, szív- és
érrendszeri betegségek gyógyításában értek el jelentõs sikereket.
A 20. század elején már egy nagy szálloda és magánpanziók
várták a fürdõvendégeket. A fürdési idény májustól szeptemberig
tartott. A második világháború idején a fürdõ teljesen tönkre-
ment, és nem került felújításra.

Ennyit sikerült összegyûjteni a fürdõvel kapcsolatos írásos
dokumentumokból. Ennél jóval több információval rendelkezett
Vámos József, a falu egykori kántora és aktív kultúrmunkása,
számos színdarab rendezõje.  A múlt század 90-es éveinek elején
a Nagykürtösi  járásban megjelenõ Palóc közéleti hetilapban A
múlyadi fürdõ története címmel írt visszaemlékezésébõl idézek
az alábbiakban. „Állítólag a török megszállás idején a janicsárok
lovainak patája helyén buggyant fel a múlyadi szénsavas forrás,
méghozzá a Múlyad és Bussa között elterülõ 50 hektáros rét
közepén. Mikor e forrás vizét a janicsárok vezére megkóstolta, 9
méter mély kutat ásatott, s azt fával szögletes formára kirakatta.
E kút vizébõl egyedül az itt pasáskodóbasa ihatott. E forrás vize
élvezetes ital volt borral keverve is. /.../ Visszatérve a fürdõ
keletkezésére - ami már nem csupán mendemonda - már írások
igazolják, hogya 18. század elején Lukovics nevû helybeli
földesúr hasznosítani akarta a kút vizét jobbágyai terhére. E
szándéka akkor semmisült meg, amikor egyik cseléd /edény
híján/ mélyen hajolt a kútba s beleszédült.

Anyai nagyapám is mesélt már nekem e kútról, aki az 1866-
69-es években, mint huszár, erre járt gyakorlatozni, és kapitá-
nyuk õriztette a kutat. Távozáskor minden huszár megtölthette
kulacsát e kútforrásából. Lukovics földbirtokos után Menhizol
kereskedõ akarta hasznosítani  e kút vizét a hozzátartozó 4 hek-
tár területtel. Bódét csináltatott, bele nagy kádat. A vizet nagy
sparhelten melegítették. Késõbb Haasz Herman helybeli fûsze-
res akarta jövedelmeztetni, de kevés eredménnyel. Ezt követõen
Schvarcz nevû nógrádszakáli kocsmáros keze alá került, aki a
következõ épületekkel tette korszerûvé: téglából 16 fürdõszobát
építtetett betonmedencékkel, melyekbe csapokon lehetett enged-
ni a hideg és meleg vizet, akár naponta 200 fürdésre is, mivel
két, álló kazán folyton melegítette a reuma fájdalmakra jó hatású
gyógyvizet. A fürdõkabinokkal szemben épült az iroda, konyha
és raktárhelyiség. A raktár végénél volt a kuglipálya a falusiak
számára. Ezen épületeken kívül volt egy díszes, fából készült
étterem, egyben táncteremmel, melyhez hozzáépítették a büfét
és a fedett kuglipályát. Távolabb 15 nyaralószoba olyan ven-
dégek részére, akik hosszabb idõre jöttek a fürdõbe. Az épületek
közötti tér /udvar/ virágpadokkal és gondozott sétányokkal volt
díszítve. A fürdõ területe mély árokkal volt körülzárva. Bejutni
hídon lehetett két irányból.  A vonaton érkezõ vendégek tetszetõs
gyalogjárón járhattak át az Ipolyon, s aztán gondozott sétányon,
hársfák hûvöse alatt mehettek a fürdõig.

A MÚLYADI FÜRDŐ 
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A napokban jelent meg
Hrubík Béla, lapunk mun-
katársának legújabb könyve
Sorsközösségben címmel,
tisztelgés a Csemadok 70 éve
elõtt alcímmel, dr. Molnár
Imre elõszavával. Az író nem
elõször jelenik meg írásaival,
hiszen lapunk oldalain is
gyakran olvashatjuk vélemé-
nyét különbözõ évfordulók,
politikai történések kapcsán,
és megállapíthatjuk, bár tolla
néha mélyebb rovásokat karcol
a nyomtatott papírba, véleménye mindig is tiszta és érthetõ.
Nincs ez másképpen e könyve kapcsán sem, ahol azt az
idõszakot dolgozta fel életébõl, amikor a Csemadok országos
elnökeként ott volt a cselekmények középpontjában, nem
szemlélõként, inkább cselekvõ, irányító emberként. Írásai
szép gondolatokat, történeteket, eseményeket örökítenek meg
egy olyan korból, ahol a kisebbségi lét nem volt paradicsomi
állapot, kemény csaták, pengeváltások és kiállások színtere
volt. Az író így vall könyvérõl:

„Úton vagyunk. Egész életünkben. Jövünk az édesanya
méhébõl, tisztán, tele életakarattal, tele vággyal, féltõ
szeretetben. S a sors felteszi a faragó fejszét vállaidra, és elin-
dulsz. Ki-ki a maga útján. Ezen az úton aztán találkozol sok
emberrel, akikkel együtt mentek. Egy cél és egy akarat, majd
valaki másfelé indul, lemarad, újak jönnek. Csak a folyton
úton levés marad. Így alakul, alakítod a sorsod. Azokkal,
akikkel együtt jársz-kelsz a poros utakon. Egy a sorsotok.
Együtt vagytok, egy sorsközösségben. Azok az írások,
beszélgetések, beszédek, melyek ebben a könyvben vannak,
zömében abban az idõszakban születtek, amikor a Csemadok
országos elnöke lehettem. Ezek az írások és beszédek,
állomások, jelek, kiáltások, kételyek, remények és félelmek,
érzések sokasága egy kisebbségi létélményben, melyek egész
életében ott kavarognak az embernek a fejében, a lelkében, a
szívében. Gondolatok egy nemzetrész, egy nemzet sorsáról,
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Õk az útitársaid a magány-
ban, az árulások csendjében, az örömökben és a fájdalmak-
ban. A szülõföldhöz ragaszkodás kötelékei, az édesanya útra-
valója, melyet a batyudba tett hamuban sült pogácsaként, s
melyet naponta szétosztasz újra és újra. De te is ebbõl élsz,
táplálkozol egész életedben. Onnantól kezdve, hogy édes-
anyád beoltott az anyanyelv szépségével, megpecsételõdött a
sorsod. Önmagad elõl ugyanis nem menekülhetsz. Valami
végtelen nyugalommal áraszt el ez az érzés, amikor erre
rájössz. Nincs mindenkinek késztetése arra, hogy valamit
hagyjon maga után. Ez is sorsszerû! Ha Isten válladra teszi a
keresztet, vinned kell életed végéig. Nincs menekvés. És
nincs választás sem. Mert az élet téged választ ki valamire.
Csak út van. A végtelenbe.“ 

A könyv a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
gondozásában került a nyilvánosság elé. Szíves figyelmükbe
ajánljuk. Érdeklõdésük esetén keressék a könyvet irodánkban
vagy a szerzõnél bátran. Kívánjuk a szerzõnek, hogy még sok
ilyen szép élményt szerezzen az olvasói számára, hiszen a
téma, amirõl ír, szinte kifogyhatatlan, és ahogyan mondják, az
utcán hever. Csak le kell hajolni érte. Szerkesztõségünk
nevében gratulálunk, és további hasznos munkát kívánunk
lapunk munkatársának!

AL
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Fénykorát a fürdõ az 1910-15-ös években élte, amikor
leginkább budapesti látogatók /nyaralók/ töltötték meg a fürdõt.
Szezonidõkben zene is volt minden szerdán, szombaton és
vasárnap, amikor Macska Gyuri szécsényi cigánybandája
muzsikált. /.../

Az elsõ világháború kitörése után /1914/ megcsappant a
fürdõt látogatók száma, s a háború utolsó éveiben már az
épületek is megrongálódtak. Némi ideig még mûködött a
töltõház, ahol a kút vizét üvegekbe töltve szállították a városok-
ba. Miután azonban az Ipoly folyó országhatárrá vált, csaknem
teljesen megszûnt. Mikor Hácsik Pál és Mega nevû sógora
/Losoncról/ felkarolták, olyképpen akarták volna javadalmaz-
tatni, hogy a vizet /csevicét/ korsónként 50 fillérért hordhatták
volna a falusiak. Ez felbosszantotta a múlyadiakat /jogosan/,
hiszen évszázadokon át korlátlanul hordták ezt a vizet. /.../
Hácsikék követelését, jogtalannak tartva, nem vállalták a
múlyadiak, elhatározták, ásnak másik kutat. Végeztek fúrá-
sokat. A hetedik helyen szénsavasabb forrást találtak, mint a kút
vize. Ekkor Hácsikéklemondtak követelésükrõl, s bérbe adták a
fürdõt. Tudomásom szerint elsõként Szatler nevû bérlõ akarta
üzemeltetni, de sikertelen vállalkozása miatt tragikusan
végezte. Utána Cobor losonci pincér mûködtette a fürdõt, de a
változás miatt már csak a környékbeliek látogatták. Volt még
némelykor zene is, Mostoha Gyula cigányprímás és zenekara
járt ide Bussáról. Cobor bérlõ vendégcsalogató lányokat is al-
kalmazott. Szabad legyen közülük egyet megemlítenem. Nem
megszólásból, inkább érdembõl. Szép Bözsét. Bizony jóvágású
és intelligens férfinak kellett legyen, aki egy csóktól tovább
jutott nála. Egy valaki, miután csókolózástól tovább jutott nála,
szeretkezés után karon fogta, s meg se álltak a házasságkötõ-
teremig.

A harmincnyolcban bekövetkezett változás után még
mûködött kevés ideig e fürdõ, amikor Jover Ferenc Salgótarján-
ból és családja tengették még, azonban 1943-44 évben a
budapesti Szalézi Intézet ide telepítette ki bombázások miatt
200 tanulóját és öt papot. Mikor már a vidéket csapkodta a
háború szele, ezek tovább menekültek. 1944 novemberében a
magyar hadsereg egyik munkásszázada települt be a fürdõ
épületébe. Ezek voltak az utolsó vendégek, mert a front után
alig maradt egyéb a puszta falaknál, amit késõbb a nagyzellõiek
az utolsó tégláig elvittek. Ma már egyedül a kút áll a régi szép
fürdõ helyén, gyomtól felverve... Történhetett volna - mind a
járásra, mind a lakosaira - hasznosabban is.“

A fentiekhez hozzáfûzném szerény személyes emlékemet is.
Van annak talán már húsz éve is, hogy jómagam is jártam a
cikkben említett szénsavasabb, ma kõlappal fedett kútnál,
ahová a fõútról lekanyarodva kövezett út vezetett, amit azóta
bizony teljesen benõtt a gaz, és semmi sem utal arra, hogy a
közelben a maga korában híres fürdõhely volt.

A szerzõ által említett „történhetett volna hasznosabban is“
megjegyzéssel valószínûleg azt kívánta érzékeltetni, hogy
részben a település határközeli fekvése, részben a korábbi
határmódosítások miatt végleg megpecsételõdött ennek az
egykor szebb napokat is látott és méltatlanul elfelejtett, vagy
tudatosan háttérbe szorított és továbbfejlesztésre hasztalannak
talált fürdõhely sorsa. Egészen más „pályát futott be“ az innen
jó „hagyításnyira“ és tiszta szlovák környezetben található alsó-
sztregovai fürdõ, amely folyamatosan épült, szépült az elmúlt
évek, évtizedek során.

Befejezésül köszönetet mondok Rusnák Margitnak, a rárós-
múlyadi község hivatal alkalmazottjának, aki készségesen
rendelkezésemre bocsátotta a falu krónikájában található
nyomtatott feljegyzést a fürdõ történetérõl és a fürdõrõl készült
üdvözlõlapok fénymásolatait.

Bodzsár Gyula
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Keresztényüldözés
Hogyha valaki  megemlí t i  a

keresztényüldözés témáját, a leg-
több embernek Néró jut eszébe, a
római gladiátorjátékok során orosz-
lánok elé vetett ártatlan vértanúk, a
Krisztus utáni elsõ századok vér-
gõzös idõszaka. Sajnos így is volt,
Jézus követõit módszeresen és
kegyetlenül irtották az akkori poli-
teista többségi társadalom képvise-
lõi, kihasználva jámborságukat õket
tették felelõssé tulajdonképpen min-

den rosszért. A XXI. században már azt hinné az ember, hogy
ilyen nem történhet meg. Hinné, de tévedne.

Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika egyes területein keresztény
testvéreink ma is ugyanolyan megpróbáltatásokat állnak ki,
mint elõdeink a Colosseum homokján - kivégzik, elnyomják,
munkatáborba küldik õket hitük miatt. Szerényebb becslések
szerint is ez több mint 200 millió embert érint szerte a világ-
ban. „Semmi új a nap alatt“ - mondja az ószövetségi prédiká-
tor, és sajnos igaza van. A római császárokat felváltották az
afrikai hadurak, diktátorok, az ítélkezõ rómaiakat pedig a szél-
sõséges vallási vagy ideológiai csoportosulások, miközben az
áldozatok maradtak ugyanazok - a keresztények. A világ poli-
tikai nagyhatalmai nagyvonalúan szemet hunynak efölött. De
miért is? 

A „modern, progresszív“ nyugati világban is folyik
keresztényüldözés. Erre bárki mondhatná, hogy „itt senkit
nem ölnek meg azért, mert keresztény“, és igaza is lenne. A
modern kor keresztény emberét más megpróbáltatások érik
Európában vagy az USA-ban. A magát liberálisnak mondó,
igazából a klasszikus értelemben vett liberalizmustól nagyon
messze álló mozgalmak mindent megtesznek azért, hogy
elhallgattassák, „gyûlöletbeszédnek“ tüntessék fel az összes
ellenvéleményt, fõleg a keresztény nézõpontokat. A nyugati
világ politikai vezetése ennek híve, és embertelennek, hamis-
nak tartják nemcsak a keresztény értékeket, hanem a
tudományos tények nekik nem tetszõ részét is. Példaként
vehetjük Franciaországot, ahol betiltották, hogy az orvosok
élõként hivatkozzanak a magzatra, ezzel is támogatva az abor-
tuszt, emellett ironikus módon kriminalizálták az ún. „pro-
life“ weboldalakat, amelyek az emberi életet a fogantatás pil-
lanatától védik és támogatják. Továbbá megemlíthetnék egy
sor politikus zátonyra futott karrierjét, mert azt merték mon-
dani, hogy igenis létezik különbség férfi és nõ közt, esetleg
felszólaltak a melegek házassága vagy gyerekvállalása ellen.

Ez az szélsõbaloldali politikai trend személyes támadás-
nak vesz minden kritikát és ellenvéleményt, áldozatnak állítja
be magát, miközben õ nyomja el a többi nézetet, bigottnak,
homofóbnak stb. állítva be minden hívõt. Az ezen csoporthoz
tartozó, politikai többségben levõ emberek védelmet követel-
nek az állítólagos történelmi elnyomó kereszténységgel szem-
ben, melynek része természetesen az „életellenes keresztény
propaganda“ megszüntetése - misék betiltása, keresztény elõ-
adások ellehetetlenítése, hisz a kereszténység akadályozza a
szabadságot. Ebben az egyben igazuk is van, viszont végzete-
sen félreértik. A keresztény erkölcs és lelkiség állította határok
nem ketrecként tartják fogva az embert, hogy mint egy rab
sínylõdjön a szabadságtól a kereszténység rácsaival elzárva.
Jézus tanítása tényleg behatárolja az ember életét, de védõkor-
látként, amely figyelmeztet a mögötte húzódó szakadékra.
Napjainkban a kalitkának nézett védõkorlátot rendszerszinten
bontják, és csak reménykedni tudunk, hogy megállnak,
mielõtt teljesen belezuhannak a szakadékba, magukkal rántva
a világot.

Balga Zoltán

TÖRTÉNETE
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Járásunkban az idén 20. alkalommal rendezzük meg
a magyarnóta-énekesek országos versenyét Õszirózsa
címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta népszerû-
sítését havilapunkban is vállaljuk azzal, hogy minden
számunkban leközlünk majd egy-két nótát, melyek
közt lesznek örökzöldek, népszerûek, de kevésbé ismertek
vagy ismeretlenek is. Akik ismerik majd a közreadott
nótákat, azok énekeljék vagy dalolják, akik nem, azok
igyekezzenek ezt másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

Szeretem a magyar nótát, nincsen sehol a világon párja.
Benne van a magyar lélek minden búja, 

minden vidámsága.
Muzsikaszó, ezer csillag, búzatenger, akácillat,

Hû szerelem egészen a sírig.
Minden virág, ami ott van, 

muskátlis kis ablakodban nyílik.

Hogyha szól a magyar nóta, megtelik a lelkem imádsággal.
Benne a kis szülõfalum templomának 

harangszava szárnyal.
/:Hiába is mennék messze gazdag fényes idegenbe,

Eszembe jut a kalászos róna.
Visszahúz a madárdalos, könnyharmatos, 

drága magyar nóta.:/

A zöldségeskertek rengeteg munkát adnak ebben a hónapban,
de ilyenkor látni leginkább, hogy megéri a sok fáradozás és gon-
doskodás, hiszen a növények finom termések áradatával hálálják
meg a munkánkat. Megállíthatatlanul támadnak a gyomok, de ezek
irtása mellett a legtöbb, helyben vetett növényt is ilyenkor kell
ritkítani. Ez leginkább a sárgarépára, petrezselyemre, paszter-
nákra, nyári salátára, kaporra, céklára igaz. Ezzel együtt elkezd-
hetjük vetni a téli tárolásra szánt zöldségek jó részét. Ilyenek  a
bimbóskel, fekete retek, karalábé, cékla. Illetve lehet még másod-
vetésben kiszórni késõi borsót, cukkinit, uborkát, bokorbabot, egy-
nyári fûszernövényeket. A rebarbarát még június végéig szed-
hetjük, de ez után engedni kell a tövet megerõsödni, hogy könnyen
átvészelje majd a telet. Lehet gyûjteni a gyógynövények leveles
hajtásait a száraz délelõttökön, amelyeket ezután naptól védett
helyen meg is száríthatunk, és üvegekben, papírzacskókban tárol-
hatunk.

A zöldségessorokat nézzük át, és a még sûrûn maradt részeket
ritkítsuk ki. Az elsõ leszedett és üresen maradt sorokat (hónapos
retek stb.) gyomtalanítsuk, újra vessük be, a sorközöket takarjuk
(lekaszált fûvel). Ha a terület hasznosítását késõbbre terveztük,
akkor is vessünk bele mustárt vagy csillagfürtöt, amit késõbb fél
ásónyomnyi mélyre az új ültetés vagy vetés elõtt beáshatunk.

Ha eddig nem tettük volna, akkor most vessünk sarkantyúkát.
Virágzáskor díszíti a kertet, ezen kívül javítja a talaj minõségét.
Vethetõ a fák koronája alá vagy a gyümölcstermõ bokrok közé,
esetleg a komposzthalmokra is. Kiváló csalogató növény a levél-
tetvek irányítására. Ha az ágyásokban van sarkantyúka, a levéltetû
szívesen fogja választani, így a növényeink egy része biztonságban
lesz tõlük.  

Szedjük továbbra is a csalánt, és készítsünk belõle trágyalét (a
csalánt erre a célra virágzás elõtt kell vágni), egyébként a már
virágzó csalán magjai beérnek, és a rövid erjedési és rothadási
folyamatot túlélik. Az erjedési stádiumban levõ csalánlevet kár-
tevõk (pl. tetvek) és betegségek ellen használjuk fel. A maradékot
töltsük fel újra vízzel, és kb. 14 nap múlva trágyaként felhasznál-
hatjuk. Mindenekelõtt a káposztafélékre, a zellerre, az uborkára, a
paprikára és a paradicsomra van jó hatással.

Ha nincs csapadék, öntözzünk. A zöldségeken kívül öntözzük
meg a bokrokat és a fiatal fákat is. Mindenhol kezdjük el a talajt
takarni. 

A fák és a cserjék a felesleges gyümölcseiket általában június-
ban ledobják, de ez lehet aszály vagy vírusfertõzés következménye
is, például egyes szilvafajtákon. Ellenõrizzük folyamatosan
a gyümölcsfákat, folytassuk a gyümölcsritkítást.

Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány. A fák
alultápláltsága házi kertben is elõfordul. Tünetei a rövid hajtások,
a kisméretû levelek, a gyenge virág- és termésberakódás. A
gyümölcstermõ növényeknek káliumtúlsúlyos, kiegyenlített, min-
den makro- és mikroelemet tartalmazó tápanyagellátásra van szük-
ségük. A vas vagy a mangán kijuttatása ugyanolyan fontos, mint a
káliumé, csakhogy ez utóbbit sokkal nagyobb mennyiségben
veszik fel a növények. A növekedés a hiányzó elem következtében
leáll, és a többi, túlsúlyban lévõ tápelemet a növény már nem tudja
hasznosítani. A felesleges tápanyagok azután a talajvízbe mosód-
nak, és szennyezik környezetünket. 

A most érõ gyümölcsök (cseresznye, meggy, ribiszke, kösz-
méte, szamóca) madarak elleni védelmére gondolni kell. A
gyümölcsfákat tápoldattal trágyázzuk meg, és a talajt mulcsozzuk.
Nedves idõjárás esetén a gombás betegségek gyorsan fellépnek,
erre fokozottan figyeljünk. A fák, cserjék, sövények alakító met-
szését el kell végezni. A rózsa elnyílt virágait rendszeresen vágjuk
le. Hasonlóképpen törjük ki a rododendron magszárait, ezzel a
következõ évi virágok kialakulását segítjük. Elkezdhetjük a két-
éves virágok magvetését.

-ber-

Nyárelõ a kertekben

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya 

2019. október 12-13-án 
rendezi meg a 

XX. ÕSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek

országos versenyét. 

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

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

e-mail: csemadokntv@gmail.com,

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

A jelentkezési lapok letölthetõk a Csemadok hon-
lapjáról (www.intezet.sk; www.csemadok-hu.eu).



Kürtös 152019. június P r o g r a m a j á n l ó  -  K ö z é l e t

Kitûnõ koncertekkel 
vár mindenkit 

a jubiláló szederFESZT

2019. június 29-én és 30-án, szombaton és
vasárnap ötödik alkalommal kerül megrendezésre
Csábon a szederFESZT zenei-kulturális fesztivál.
Belépés a rendezvényre mindkét nap ingyenes.
Mindenkit sok szeretettel várnak.

Program

Június 29. (szombat)

16.00 - Kapunyitás

16.00 - 20.00 szederFESZT ÉLMÉNYPARK

17.00 - ÍNYENCSÉGEK KÓSTOLÓJA
(ingyenes) vadgulyás, halászlé, babgulyás, 
káposztaleves, sztrapacska, palacsinta...

17.30 - THE CROWD & ERICH BOBOŠ
PROCHÁZKA (country-blues koncert)
közremûködik Európa egyik legjobb 
szájharmonikása

19.15 - PEDROFON (rock'n'roll koncert)
21.00 - Tombola
21.30 - V-TECH nagykoncert
23.00 - DJ ANDREA LANE

London és Ibiza után hozza el Csábra 
a legjobb bulizós számokat

Június 30. (vasárnap)

10.30 - Ünnepi szentmise
200 éves a Palóczokról készült elsõ tanulmány -
koszorúzás és emlékezés Szeder Fábián íróra,
szerzetesre az alapiskola melletti szobornál

15.00 - Csábiak a színpadon
Alapiskola és Óvoda diákjai
Mûvészeti Alapiskola diákjai
Csábi néptánccsoport
SZEDER KÓRUS

16.30 - UNLIMITED SOULS (rockkoncert)
17.30 - Tombola
18.00 - LAGZI LAJCSI 

és zenekara (mulatós koncert)
19.00 - Tombola
19.30 - A legnagyobb LGT-slágerek - 

LOCOMOTIV REVIVAL BAND nagykoncert
21.00 - Tombola

KÍSÉRÕ PROGRAMOK
Lovaskocsizás, íjászat, ugrálóvár, csúszda,

arcfestés, csillám tetoválás, lufihajtogatás,
kézmûves-foglalkozások, kézmûves bemutatók,
kirakodóvásár, étel- és italkínálat.

Inám település kiemelt eseménye, mely gasztro-kulturális rendezvény is
egyben a nagy látogatottságnak örvendõ, évente megrendezésre kerülõ
gulyásfõzõ verseny. Az idei évben június 1-jén került megrendezésre, de ez
a nap nem csupán az asztali örömökrõl, az ínycsiklandozó gulyásról szólt.
Június 1-je a gyermekek ünnepe is volt egyben, az inámi önkormányzat
tarka gyermekprogramokkal várta a legkisebbeket a nemzetközi gyermek-
nap alkalmából. A gyermekek ugrálóvárban vezethették le fölösleges
energiájukat, de volt kézmûves-foglalkozás, aszfaltrajz, különféle játékok,
és részükre külön biztosítva volt az üdítõ, édesség és az uzsonna. Több
helyen folytak a foglalkozások, így a helyi futballpályán és a szabadtéri
színpad környékén. A versenyt, a hangulatos délutánt Ing. Régi Zsolt pol-
gármester nyitotta meg. 

A gulyásfõzõ versenyen a benevezett csapatok hét bogrács alá gyújtot-
tak tüzet a következõ felállásban: 1. IFJÚ SZIVEK csapata - Krupèiak
Ádám, Skerlec Pisti; 2. CSEMADOKOS Hölgyek csapata: Baláž Henriett,
Páldi Melinda, Skerlec Marika; 3. SZALMAÖZVEGYEK csapata: Baláž
Barnabás, Skerlec István, Za•ko László; 4. INÁMI TESTüLET - Nagypál
Sándor, Ing. Régi Zsolt, Volkovics Gyula; 5. ANNA BÁL CSAPAT - Bugyi
Anikó, Bugyi Dóra, Régi Anikó; 6. NYUGDÍJAS CSAPAT - Buris
Magdolna, Nagyné Kukolík Erzsébet, Nagypál Margit, Skulec Erzsébet,
Sógor Gizella, Nagy Erzsébet; 7. VADÁSZ CSAPAT - Dobiás Sándor

A közös fõzés, a régen látott barátokkal való beszélgetés, kellemes
hangulat volt jellemzõ erre a gasztroprogramra. Nem csak a vendégek,
hanem a „szakácsok“ is élvezték a verseny hangulatát. Szombaton tehát
ismét hatalmas piknikezõ hellyé alakult a kultúrház terasza és az elõtte
kialakított tér. Míg a bográcsokban fõtt a gulyás, a szakácsok titkos recept-
jei alapján baráti társaságok, családok, vidéki vendégek csapatokba verõdve
hangulatos zene mellett szórakoztak, és biztatták a benevezett versenyzõket.

Nem hiányzott a kínálatból a nyugdíjasok napközi otthona asszonyainak
híres inámi specialitása, a húzott házi rétes és a pampuska sem. A három
nõvér Buris Magdolna, Nagypál Margit és Nagy Erzsébet, valamint Sógor
Gizella, Nagyné Kukolík Erzsébet, Skulec Erzsébet ezúttal is remekeltek, a
finom túrós rétes pillanatok alatt eltûnt a tányérokról. Köszönet nekik e
gasztrospecialitásért, hiszen fiatalokat meghazudtoló lendülettel, akarattal,
hittel és szeretettel kapcsolódnak be minden egyes rendezvény alkalmával a
közösségi életbe. Ezúttal azonban nem csupán a finom rétest készítették,
fakanalat ragadtak, és a gulyásfõzõ versenybe is beneveztek. Gulyásukkal a
zsûri különdíját érdemelték ki.

A délutáni órákban került sor az eredményhirdetésre. A zsûri - melynek
elnöke Sinágel József, a balassagyarmati ŠVEJK étterem tulajdonosa volt,
ítészként közremûködtek Ing. Bálint Péter polgármester Ipolybalogról,
Segeè Richárd, az ipolynyéki NIMRÓD étterem tulajdonosa - döntése
alapján a pálmát az ANNA BÁL csapata vitte el, második helyen végzett az
Inámi Testület csapata, míg a harmadik helyet a Csemadokos hölgyek csa-
pata szerezte meg. Különdíjban részesült az inámi nyugdíjasok napközi
otthonának csapata.

A késõ délutáni órákban barátságos labdarúgó-mérkõzésre került sor az
új mûfüves pályán az inámi öregfiúk és fiatalok csapata között. A mérkõzést
fölényes sikerrel az öregfiúk csapata nyerte, de az egész mérkõzés lelkes
szurkolás mellett sportszerûen zajlott. Így tehát a csapatok felavatták az új
multifunkciós pályát, mely hiszem, hogy ezentúl lelkes sportolni vágyóktól
lesz hangos.

Az önfeledt szórakozás kötetlen beszélgetéssel folytatódott a késõ esti
órákig a bográcsok mellett. A nap végeztével mindannyian elmondhattuk,
hogy ismét egy fantasztikus család-barát összejövetelnek voltunk részesei,
hiszen ez a nap elsõsorban a közösségépítésrõl szólt. Ez a gasztroprogram
is megmutatta, milyen nagy a közösség összetartó ereje Inámban.

Köszönjük Ing. Régi Zsolt polgármesternek, az inámi önkormányzat-
nak, a községi hivatal alkalmazottainak, a benevezett csapatoknak és min-
denkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a nap sikeres lebonyo-
lításához. Találkozzunk jövõre ugyanekkor, ugyanitt, ugyanilyen kellemes
légkörben!

Nagy Mária

Kalandozzunk együtt  
a  gulyás ínyencségek vi lágában Inámban
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E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Múzeumok éjszakája Inám Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a 2019. július 6-án megrendezésre kerülõ

XX. Mézfesztiválra

13:00 - Megnyitó
13:20 - Folklórcsoportok fellépése, mézkirálynõ- 

találkozó, méz- és mézborverseny és 
a sütiverseny kiértékelése

15:30 - Unicum
16:00 - Bangó Margit és cigányzenekara
17:00 - Operettgála - „Húzzad csak kivilágos 

virradatig“ címmel  
Kállai Bori - színmûvész, érdemes mûvész
Berkes János - operaénekes, érdemes mûvész
Teremi Trixi - színmûvész, Kálmán Imre- és

Bársony Rózsi-díjas
Kiss Zoltán - színmûvész és az Ördöglovas Tánckar
18:30 - DEFEKT DUÓ 
19:15 - ADAGIO

21:00 -  3+2 élõ koncert

Felhívás!
XX. Mézfeszt - Mézessüti-verseny 

2019. július 6.
Jelentkezz versenyünkbe mézes alapú sütivel (30 darab)

Szakmai zsûri: Auguszt József cukrászmester - Auguszt
cukrászda Budapest

Neviïánsky István - Vénus cukrászda Párkány
Fõdíj: 2 személyre szóló hosszú hétvége 

a Hotel Visegrád **** szállodában.
Jelentkezési határidõ:

2019. június 30.
Info és jelentkezés:

0905398500,
dolinka@dolinka.org

Nagycsalomja, 
Pusztatemplom
2019. június 22.

19.00 - Ünnepi szentmise 
a Pusztatemplomnál 

A 20.30 órakor kezdõdõ kultúrmûsorban fellépnek: 
- az Érsekvadkerti Pedagóguskórus
- az Ipolybalogi Mûvészeti Iskola diákjai
- a Csábi Szeder Kórus 
- az Ipolybalogi Mûvészeti Iskola tanárai: 

Híves Boglárka, Híves István és Villant Dávid
- a nagycsalomjai alapiskola diákjai: 

Emma Olnerová - zongora és Miroslav Straka - fuvola 

A kultúmûsor után megvendégelés a helyi Béke parkban.


