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KÜRTÖS

Közösségi szolgálatom har-
minc éve alatt nagyon sokszor
hallottam azt a választásokat
megelõzõ kampányidõszakok-
ban, legyen szó bármilyen vá-
lasztásról is, ez a legfontosabb
választás az életünkben, most el kell menni választani. Nem
szavazni, mert az a kommunizmus privilégiuma volt, mely nem
adott választási lehetõséget, csak szavazásit. Tizenöt évvel
ezelõtt váltunk a közép-európai országokkal egyetemben
részeivé a nagy európai családnak, s bizony az elmúlt választási
idõszakokban úgy tûnt, hogy Európa túl messze van az
emberektõl, a mindennapi gondjainktól, és a sokat emlegetett
európai támogatások útvesztõiben sokszor hallottuk, hogy mi
csak piacnak kellettünk a nagy nyugati barátaink termelõi
kapacitásának megtartása érdekében. A néhány évvel ezelõtt
felgyorsult, az Európába irányuló, menekültkérdésnek álcázott
szervezett migráció és embercsempészet azonban nagyon fordí-
tott a helyzeten. A négy évvel ezelõtti nagy bevándorlóhullám
idején a balassagyarmati Tesco nagyáruház parkolójában
ücsörgõ és szemetelõ bevándorlók látványa egyszeriben
kijózanítóan közel hozta azt, amire egyáltalán nem vágytunk a
belépéskor. Mára a helyzet odáig fajult Nyugat-Európában,
elsõsorban Németországban, Finnországban, Belgiumban,
Svédországban, Angliában, Dániában és Ausztriában, hogy a
bevándorlók kezdik a maguk képére formálni az õslakosokat
no-go zónákat létrehozva, ahová sem a rendõrség, sem a
tûzoltóság, de még a mentõsök sem mernek bemenni, lévén
nem tudnak alkalmazkodni sem a nyelvükhöz, sem a kultú-
rájukhoz, sem a vallásukhoz, és nemcsak nem tudnak, de nem is
akarnak. A nyugat-európai vezetõk pedig azzal altatják a
lakosságot, hogy a meglévõ életszínvonaluk megtartásához,
valamint a gazdasági fejlõdés növeléséhez elengedhetetlenül
szükséges az új munkaerõ behozatala az országokba, miközben
minden statisztika azt mutatja, hogy a bevándorlók több mint
87 százaléka nem tud elhelyezkedni, nem akar nyelvet tanulni,
és nem utolsó sorban nem akar dolgozni sem, hála a befogadó
országok bõkezû szociális ellátórendszerének, amely a négy
feleséget és 20 gyermeket nevelõ muzulmán férj  családjának
havi, számunkra horribilis 20 000 eurós támogatást folyósít.
Hol van ez az összeg a szüleinknek egy élet munkája után járó
300 eurós nyugdíjalamizsnájához képest? Nem beszélve arról,
hogy mára már egyértelmûen, mindenki számára láthatóan,
azokból a forrásokból vesz el az Unió pénzeket, mint pl.
a mezõgazdaság, hogy fenn tudja tartani a bevándorlás finan-

szírozását, miközben a minden-
napi kenyerünket megteremtõ
gazdáink már eleve hátrányos
versenyhelyzetben voltak eddig is
a nyugati kollégáikhoz mérten.
Igazságtalannak érzi ezt? Nehez-

ményezi, hogy az élelmiszerek nálunk drágábbak és silányabb
minõségûek, mint nyugaton, hogy a kereseteink csak a negyedét
érik el a fejlett nyugatéhoz képest, hogy elszippantják a képzett
munkaerõnket, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy mennyit
fizetünk be és mennyit kapunk vissza a nagy közös büdzsébõl?
Jogosan érzi ezt, és talán túl sok a megválaszolatlan kérdés is a
mára egyre inkább az átkos Szovjetunióhoz hasonlítható
brüsszeli bürokráciában. A vezetõk egyre jobban a parancs-
nokokhoz és nem a képviselõkhöz hasonlítanak. Fenyege-
tõdznek, büntetnek, lejáratnak és kiosztanak. Itt az ideje, hogy
változtassunk ezen. Mi, akik a II. világháború nyomora után fel-
nõtt és hazát, otthont, biztonságot építõ és teremtõ nemzedék
utódai vagyunk, szeretnénk megõrizni gyermekeink és uno-
káink számára az örökbe kapott hagyományokat, kultúrát, nyel-
vet és keresztény hitet, és nem utolsó sorban azt a szülõföldet,
melybe a gyökereink kapaszkodnak kitéphetetlenül. Mindeköz-
ben azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedek nagy jóléte felszámol-
ta az európai, a nyugati ember vallási identitását, felszámolja az
európai, nyugati ember nemzeti identitását, és készül felszámol-
ni az európai, nyugati ember nemi identitását. Ezzel kell szem-
benézni, és ezt kell mindenekelõtt kimondani. E három identitás
nélkül ugyanis nincsen Európa, nincsen európai kultúra, európai
civilizáció, és megszûnik Európa kereszténysége is, tehát mind-
az, ami számunkra fontos, létkérdés. Visszatérve az írásom ele-
jén felvetett gondolathoz, most biztosan elérkeztünk ahhoz a
választáshoz, mellyel eldönthetjük, vagy legalább is beleszól-
hatunk abba, milyen irányt vegyen az európai ember élete. Az
Európai Unió alapító atyja, Schuman azt mondta annak idején,
amikor létrehozták e nagy közös családot, hogy „Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz.“ Jó lenne, ha gondolatának az
elsõ részét õriznénk meg a május 25-én megtartandó európai
uniós választások után. A tét óriási, hiszen némelyek által való-
ságként vizionált európai lakosságcsere esetén, értsd a mai
lakosság lecserélése muzulmán szolgákra, nekünk már nem lesz
hová mennünk Európából, hacsak nem kínálnak majd olcsó tel-
keket számunkra az európai ügynökségek a Holdon! Ha fontos
Önnek gyermekei és unokái jövõje, akkor ne maradjon otthon
május 25-én. Változtassuk meg Európát, együtt!

Hrubík

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: / ez volt a múlt, emez a vad jelen, 

hordozd szivedben. Éld e rossz világot / és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,  

hogy más legyen.“
Radnóti Miklós
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Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020
Együttmûködési Program prioritásai közé tartozik a fenn-
tartható és minõségi foglalkoztatás elõmozdítása és a
munkavállalói mobilitás támogatása. 

Ahogy már tájékoztattuk a Kürtös újság olvasóit, a program
keretén belül térségünkbõl két ún. TAPE - foglalkoztatási célú
határon átnyúló térségi akcióterv készült, és elsõ körben támo-
gatást nyert. Ahhoz, hogy megkezdõdhessen az akciótervek
megvalósítása és ezen belül a kulcsprojektek indítása, vagyis a
két új Ipoly-híd megépítése, szükséges, hogy a TAPE-k a máso-
dik körben is elnyerjék a Monitoring Bizottság támogatását. A
teljes szlovák-magyar határszakaszon 9 akcióterv versenyzett,
amelyen belül egyedül a Nagykürtösi járásnak sikerült 2 pro-
jektet is bejuttatni a második körbe. 2019. április 16-án
Gyûgyön került sor a Monitoring Bizottság általi meghallgatás-

ra és döntéshozatalra. Minden TAPE-t 15 perces prezentáció
keretén belül mutathattak be az akciótervek vezetõ pályázói,
majd a bizottsági tagok kérdéseire kellett válaszolniuk. Az
Ipolyvarbó-Õrhalom hídhoz kapcsolódó TAPE-t (JOBS cím-
mel) vezetõ partnerként a Középsõ-Ipoly Mente Regionális
Fejlesztési Ügynökség ismertette, míg az Ipolyhídvég-
Drégelypalánk beruházásokat a magyarországi partnerszer-
vezet, a balassagyarmati székhelyû Ipoly-Táj Területfejlesztési
Társulás (ORG-EMP elnevezéssel) mutatta be. Mindkét térségi
akcióterv sikerrel vette az akadályt, és „zöld utat“ kapott. A
JOBS (a pályázatok az elõírásoknak megfelelõen angol nyelven
kerültek benyújtásra, ezért kapott a projekt angol címet) TAPE
a benyújtott formában, az ORG-EMI pedig kisebb változtatá-
sokkal kerülhet majd megvalósításra. 

Minkét térségi akcióterv a hídépítés mellett tartalmaz olyan
beruházásokat is, amelyek közvetlen eredménye új munkahe-
lyek kialakítása lesz, illetve olyan kiegészítõ pályázatokat is,
amelyek elsõsorban a munkavállalók a munkaerõpiaci igé-
nyeknek megfelelõ képzést és gyakorlati felkészítést biztosítják,
valamint támogatják a munkaerõ-mobilitást is. 

Jelenleg mindkét híd és a hozzájuk vezetõ utak esetében
folyik az engedélyeztetési eljárás. A támogatási szerzõdések
megkötésére és a beruházások elindítására csak a szükséges
építési engedélyek megszerzése után kerülhet sor. 

Az Ipolyvarbó-Õrhalom hídhoz kapcsolódó TAPE a
következõ projekteket tartalmazza: 

1. Kommunikációs és koordinációs projekt biztosítja a
teljes határon átnyúló akcióterv és az egyes projektek
irányítását és megvalósítását, valamint a nyilvánosság kellõ

tájékoztatását a vállalt feladatok megvalósítását illetõen. A
vezetõ partner - a fejlesztési ügynökség irányítása mellett a
menedzsmentfeladatokat a magyarországi Határmenti Régió
Fejlesztéséért Alapítvánnyal (HRFA) közösen látja el 48
hónapon keresztül. 

2. A hídépítés és a hozzá szükséges közlekedési infra-
struktúra-beruházások megvalósítását a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. Ipolyvarbó Község Önkormányzatával együtt-
mûködve biztosítja. A híd megépültével Ipolyvarbó és térsége
számára elérhetõ közelségbe kerülnek a magyar oldali munka-
lehetõségek, jelentõsen lerövidül az utazási idõ Balassagyarmat,
ezáltal Budapest és ugyanúgy Nyugat-Szlovákia irányába is;
elérhetõvé válnak a térségben hiányzó városi funkciók és szol-
gáltatások, és tovább fejlõdhetnek a kulturáis, gazdasági és tár-
sadalmi együttmûködések is. 

3. A munkahelyteremtés és a fenntartható fejlõdés biz-
tosítása érdekében a hátártérségben környezetbarát építõipari
fejlesztésekre kerül sor 1-1 vállalkozásnál a határ mindkét
oldalán. Az érintett cégek stabil gazdálkodással és többéves
sikeres múlttal rendelkeznek, egymásnak nem konkurensei,
hanem tevékenységeik (magas- és mélyépítészet) sokkal inkább
kiegészítõ jellegûek. A pályázat megvalósítása következtében
mindkét partnernél jelentõs fejlesztésekre kerül sor. A partner-
cégek számára nagyon fontos az új környezetbarát megoldások
bevezetése, amelyet elsõsorban telephely- és eszközpark fej-
lesztésével kívánnak elérni. A tervezett tevékenységek meg-
valósítása következtében összesen 8 új munkahely kerül
kialakításra. 

4. A piaci igények kielégítése és az újonan kialakított
munkahelyek kellõ szakmai tudással és felkészültséggel ren-
delkezõ munkavállalókkal való betöltése érdekében a TAPE-n
belül  építõipari szakképzésfejlesztésére kerül sor. A határ menti
térségben a munkanélküliség ellenére a vállalkozások sokszor
szakemberhiánnyal küzdenek, ami fokozottan jelentkezik az
építõiparban. A munkaerõpiaci igények ellenére, sajnálatosan,
jelenleg az építõipari szakmák elsajátítása iránt igencsak ala-
csony az érdeklõdés. Ezen a helyzeten kívánnak a projektpart-
nerek, a Kékkõi Összevont Középiskola és a HRFA változtatni.
A gyakorlati képzéseken túl nagy figyelmet kívánnak fordítani
az általános iskolák 5-9. évfolyamait látogató gyerekek és
szüleik hathatós megszólítására, hogy a pályaválasztás során a
szakképzés és a keresett szakmák mellett döntsenek. A pályázat
egyben hozzájárul új üzleti szolgáltatások kínálatának
bõvítéséhez is. 

A JOBS elnevezésû határon átnyúló térségi akcióterv
közvetett haszonélvezõi a gazdasági és képzési szereplõkön túl
elsõsorban a határtérség lakosai, akik számára igyekszünk
szélesíteni az érvényesülési lehetõségeket és ezáltal jobb élet-
feltételeket teremteni. A fejlesztések nem titkolt célja a „szebb
idõket“ is megélt régióban megállítani a fiatalok elvándorlását,
illetve visszacsalogatni a térségbe a szakembereket. 

Az Ipolyhídvég-Drégelypalánk hídhoz kapcsolódó térségi
akciótervet a következõ cikkünkben fogjuk bemutatni. 

Lõrincz Mária
Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség
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Járásunk magyar tanítási nyelvû
alapiskoláiban április folyamán meg-
történt az iskolás korú gyermekek beíratása
a 2019/2020-as tanévre. Nincs új a nap alatt,
még mindig találkozni olyan magyar
szülõkkel, akik görcsösen ragaszkodnak
ahhoz a téves felfogáshoz, hogy ha szlovák
iskolába adják gyermeküket, jobban fog
érvényesülni, mint az, aki anyanyelvi tan-
intézményben tanul. Ilyen szülõk esetében
szinte reménytelen és hasztalan a magyar
pedagógusok ékes példákkal, konkrét ese-
tekkel való érvelése az anyanyelvi oktatás
mellett, annak sokszorosan bebizonyo-
sodott elõnyeirõl, mert jó, ha tíz közül egy
átértékeli csemetéjének iskolaválasztását.

Az Ipolynyéki Balassi Bálint Alap-
iskolában, ahol jelenleg 106 gyerekkel
folyik a tanítás, 14 elsõssel indul majd az
új tanév, tájékoztatta lapunkat Gyurász
Szilvia igazgató asszony.

Tíz elsõst írattak be az Ipolybalogi
Ipolyi Arnod Alapiskolába, ahol ez idõ tájt
117-en tanulnak, tudtuk meg Molnár
Barnabástól, a tanintézmény vezetõjétõl. 

A korábbi évekhez viszonyítva csök-
kent a csábi vegyes igazgatású alapiskola
vonzáskörzete, de még így is 187 tanulója
van. Ebbõl 28 gyerek látogatja a magyar
tagozatot, és az új tanévben sem fog lé-
nyegesen gyarapodni a létszáma, hiszen
mindössze egy elsõssel számolnak, mond-
ta Jaskó Deák Gyöngyi igazgató asszony.

Jobb a helyzet a lukanényei vegyes
igazgatású alpiskolában, ahol a tavalyihoz
viszonyítva hárommal több, vagyis hat
magyar elsõs ismerkedik majd a betûvetés
tudományával. Balázs Éva igazgató asz-
szony arról is tájékoztatta lapunkat, hogy
jelenleg a tanintézmény 127 tanulójából 44
a magyar tagozaton tanul.

Változatlanul alacsony a gyereklétszám
/22/ az Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán
Alapiskolában, ahol az új tanévben nem
nyitnak elsõ osztályt, árulta el Chudý
Erzsébet, az iskola igazgatója asszonya.

Az óvári  1-4. osztályos Szent Erzsébet
Egyházi Alapiskolában Kulcsár Magdaléna
igazgató-tanító tájékoztatása szerint szep-
temberben két  elsõssel kezdik a tanévet, és
marad továbbra is a hatos létszám.

Nem ennyire jó a helyzet az ipolyhíd-
végi Szent Rita Egyházi Alapiskolában,
aho jelenleg az 1-4. osztályban  3-3 harma-
dikos és negyedikes tanul, de sem tavaly,
sem idén nem  írattak gyereket elsõ osz-
tályba, tudtuk meg Jusztin Imre igazgató-
tanítótól, aki még hozzáfûzte, hogy miután
a mostani negyedikesek ötödik osztályba
lépnek, mindössze három tanulója lesz a
kisiskolának.

-bgy-

Beíratási körkép
a mottója dr. Tandel Beátának, a Dr.

Kenessey Albert Kórház - Rendelõintézet
sebészének, aki a Szent-Györgyi Albert
Orvosi Díj Közönségdíjának 2019-es jelölt-
jei közül a legtöbb szavazatot kapta, és
nyerte el a díjat. 

A doktornõ nagycsalomjai születésû,
Ipolybalogon járt általános iskolába, majd a
pozsonyi Duna utcai Gimnáziumban érettsé-
gizett. Szintén Pozsonyban diplomázott 1996-
ban. Az iskola elvégzése után magyarlakta
területen szeretett volna elhelyezkedni, mert
úgy gondolta, hogy a sajátjai között szeretne
lenni. Mivel sebészként itt nem járt sikerrel,
Balassagyarmaton helyezkedett el, ahol éppen
orvost kerestek. Ennek már 23 esztendeje. Dolgozik még Balassagyarmat mellett
Szécsényben egy sebészeti szakrendelõben és egy magánklinikán Budapesten is.
Szakmájában próbálja követni az új dolgokat, fejlesztéseket, lelkiismeretesen és
betegközpontúan igyekszik dolgozni. Nehéz helyzetekben támaszul is szolgálja
betegeit, amelyet aztán a betegek szeretetében kap vissza. Mint mondja, így ez egy
megerõsítõ körforgás. Munkája elismeréseként Balassagyarmaton Pro Urbe-díjban
is részesítették. Szívén viseli a felvidéki történéseket, gyermekeit és a környezeté-
ben élõ fiatalokat arra ösztönzi, hogy a szülõföldjükön maradjanak, s idehaza
boldoguljanak.

Szerkesztõségünk olvasóink nevében is szívbõl gratulálunk a díjhoz,
és további sikeres életpályát kívánunk.

H.Erzsó nyomán a szerkesztõség 

Hittel és szeretettel

Május 4-én a Pro Patria Honismereti
Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa,
Érsekújvári Területi Választmánya és helyi alap-
szervezete, valamint a helyi önkormányzat és a
somorjai Bibliotheca Hungarica szervezésében
immár 23. alkalommal került megrendezésre a
Mérföldkövek címû helytörténeti konferencia
Udvard községben. A téma ezúttal a Rákóczi-szabadságharc és a Csemadok
fennállásának 70 éves évfordulója volt. 

Az esemény nyitányaként a résztvevõk megkoszorúzták az Udvardról
kitelepítettek emlékmûvét, majd a nap programja a konferenciával folytatódott,
melyet Görföl Jenõ, a Csemadok országos titkára és Fridrik Krisztina, Udvard
alpolgármestere nyitott meg. A résztvevõket Bárdos Gyula, a Csemadok országos
elnöke is köszöntötte. Elõhangként Böröndi Lajos szerkesztõ mutatta be a Szél-
járás címû honismereti, mûvészeti folyóiratot. A konferencia elsõ felében két
elõadás hangzott el az idei Rákóczi-emlékév kapcsán. Czigány István történész
alezredes, a budapesti Hadtörténeti Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettese
„Küzdelem a magyar államiság megõrzésért“ címû elõadásában átfogó képet
vázolt a Rákóczi-szabadságharcról, majd Kovács László történész Görföl Jenõ
fotóival illusztrált elõadását hallhattuk, amely alapos áttekintést nyújtott a felvidé-

ki Rákóczi-emlékhelyekrõl. A konferencia
második részében a Csemadok volt a fõ téma.
Elsõként Pomichal Krisztián újságíró beszél-
getett Duray Miklóssal, a Szövetség a Közös
Célokért elnökével. A beszélgetés címének az
„Én és a Csemadok - a Csemadok és én“ címet
adták. A beszélgetés után Štrba Sándor hely-
történész mutatta be vázlatosan az ország
elsõként megalakult Csemadok-alapszerveze-

tét, az érsekújvárit. Az elõadások után került sor a Patria Díj átadására. Az idei
díjazott Štrba Katalin, érsekújvári könyvtáros, aki férjével együtt a Bibliotheka
Kaláka, Szlovákia elsõ magánkönyvtárának alapítója és azóta is, immáron 20 éve,
vezetõje. A díjazottat és munkásságát Kádek Norbert, Érsekújvár alpolgármestere
méltatta.

XXIII. Mérföldkövek helytörténeti
konferencia - Udvard

(Folytatás a 10. oldalon)
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II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem
magyar emlékezetmûveltségi értékvilá-
gunk legkiemelkedõbb történelmi szemé-
lyiségei körében található! A 2019. évre
meghirdetett „RÁKÓCZI EMLÉKÉV“
kapcsán fontos, hogy 4 esztendõvel
ezelõtt az Országgyûlés a 4/2015. (III.
20.) határozatával már döntött arról, hogy
március 27-ét II. Rákóczi Ferenc emlék-
napjává nyilvánítja; valamint „tisztelettel
adózik a „CUM DEO PRO PATRIA ET
LIBERTATE“ zászló alatt II. Rákóczi
Ferencre felesküdöttek emléke elõtt, akik
a magyar szabadság kivívásáért küzdöt-
tek“. Az „ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS
SZABADSÁGÉRT“ eszményünk jegyé-
ben indokolt hangsúlyoznom, hogy ezen
keresztény értékvállalás a Rákóczi-család
nemzedékei sorsában évszázadokon át-
ívelõ módon volt A szabadságharc
megindítása kapcsán lényeges arra utal-
nom, hogy 1703 májusában Rákóczi és
gróf Bercsényi Miklós közösen adták
ki a lengyelországi Brezán várában a
„Brezáni kiáltvány“-t, és ekkor készült el
a „CUM DEO PRO PATRIA ET LIBER-
TATE“ felirattal ékesített piros selyem-
zászló! „IUSTAM CAUSAM DEUS
NON DERELINQUET“, azaz „ISTEN
AZ IGAZ ÜGYET NEM HAGYJA EL“:
II. Rákóczi Ferenc lovassági zászlójának
volt ez a felirata. A „RÁKÓCZI EMLÉK-
ÉV“ egyetemes jelentõsége, II. Rákóczi
Ferenc vezérlõ fejedelem máig ható
értékvilága, valamint a 2019-ben Csík-
somlyóra tervezett pápalátogatás okán
felmerült az a gondolat is, hogy milyen
remek lenne a magyar zarándokok által
felmutatni egy olyan, nemzeti hitvallá-
sunkat kifejezõ zászlót, mely latin és
magyar felirattal ékesítve üzenné az
értékkeresõ emberek számára, hogy
„HUNGARIA CLIPEUS ET PROPU-
GNACULUM  TOTIUS CHRISTIANI-
TATIS“, azaz „MAGYARORSZÁG AZ
EGÉSZ KERESZTÉNYSÉG VÉDÕ-
BÁSTYÁJA ÉS VÉDÕPAJZSA“!

A Felvidék egyik legfõbb személyi-
sége, Radvánszky János (1666-1738) a
kuruc államszervezetben igen komoly

tevékenységet végzett. 1704 januárjának
végétõl Miskolcon megalakult (az állam-
szervezet központi testületét jelentõ)
Udvari Tanács (Consilium Aulicum):
Radvánszky ennek is a tagja volt; majd
pedig a következõ évben a Gazdasági
Tanács (Consilium Oeconomium) elsõ
szenátora lett. Radvánszky János meg-
határozó szerepet vállalt Rákóczi feje-
delemmé választásának az elõkészítésé-
ben. Ennek jegyében néhány alapvetést
érdemes rögzíteni az Erdélyi Fejedelem-
ség nemzetközi jelentõsége jegyében,
hiszen Rákóczi számára Erdély és a
fejedelmi cím rendkívül fontos volt a
szabadságharc során! Az Erdélyi Feje-
delemség közjogi magyar államléte azért
fontos, mert erre alapozva Szécsényben
ugyanis rendkívül jelentõs jogi megoldást
sikerült megteremteni Rákóczi fejedelmi
minõsége terén. Az 1705-ben Szécsény-
ben ülésezõk mint országgyûlési hatás-
körrel felruházottak hozták meg dönté-
seiket: a „Conventus Generalis omnis
Ordinis et Status Conjoederatorum Hun-
garorum“, azaz a „Konföderált Magyar-
ság Karainak és Rendjeinek Országos
Gyûlése“ különleges magyar jogi valósá-
got teremtett a világon elõször. A fenti
megoldással kimondatott, hogy valójában
a Magyar Szent Korona joghatósága alá
tartozó területen a „vezérlõ fejedelem“
jogszerûen folytathatta a szabadsághar-
cot. E magyar szuverenitási felfogás azért
volt nemzetközi szinten is jelentõs, mert
ezen „sui generis“ („önmagából eredõ“)
alapon, vagyis a nemzeti önrendelkezési
jog gyakorlása révén a magyar nemzet
alkotmányos módon kimondta önnön
szabadságát, melynek révén Rákóczi
vezérlõ fejedelemmé lett. A „szabadság-
ért összeszövetkezett magyarság válasz-
tott vezérlõ fejedelmének“ a hatalmi
jelentõsége, azaz a „vezérlõ fejedelem“
(„dux-princeps“), cím kapcsán indokolt
utalnom arra, hogy az 1705. szeptember
17-én Szécsényben felvett jegyzõkönyv
2. pontja rögzítette, hogy a Szent Római
Birodalom hercegét („princeps“) és
Erdély választott fejedelmét („princeps
electus“) szükséges a „ducale officium“
jogkörrel is felruházni. Ez utóbbi „ducale
officium“, azaz a „dux“ jelentõségének
kimagasló volta külön is értelmezendõ
feladatot jelent a „dux-princeps“, azaz a
„vezérlõ fejedelem“ titulus. A „vezérlõ“
szóban a hadvezéri minõség teljessége
fejezõdött ki: ezen titulus jegyében jog-
alapot kapott Rákóczi és minden leendõ
vitéze arra, hogy mindenki, aki a haza
bármely részébõl a zászlaja alá áll, azaz a
kuruc haderõben katonai szolgálatot tel-
jesít, az ezt jogszerûen tehesse meg. Ezen

szécsényi országgyûlés által megvalósí-
tott jogi eljárás be is töltötte a szerepét,
melynek valódi és gyakorlati értéke ak-
kor látható igazán, amikor a szabadság-
harcot lezáró nagymajtényi síkon történ-
tekre gondolunk. A nagymajtényi síkon
zászlóletétel történt, ám fegyverletételre
nem került sor. Rákóczi hadának minden
egyes katonája hazamehetett a fegyveré-
vel egyetemben! (E körben utalok arra,
hogy mennyivel más volt ez a Rákóczi-
kori megoldás a szabadságharc befe-
jezésére, mint az 1849. évi világosi fegy-
verletétel.) Rákóczi „vezérlõ fejedelem“
(„dux-princeps“) minõsége kapcsán in-
dokolt utalnom arra, hogy ezen megne-
vezés Erdély tekintetében a fejedelmi;
míg az egész haza tekintetében pedig
kizárólag a teljes jogú hadvezéri, azaz
hadgyûjtési és hadvezetési jogosultságot
fejezte ki. Ennek jelentõsége Rákóczi
pecséthasználatában is kifejezõdött, hi-
szen a magyarországi hivatalos iratain
lévõ címeres körpecsétjein is a „Dux
Confoederatorum Regni Hungariae“ titu-
lus és a „Szent Római Birodalom hercegi
cím kezdõbetûi“ szerepelnek. A „ducale
officium“, azaz a „dux“ titulus révén
Rákóczi a hadvezéri minõségében és
minden egyes katonája is jogszerûen
küzdött fegyverrel a haza szabadságáért!
Valójában tehát arról van szó, hogy
Rákóczi „vezérlõ fejedelem“ („dux-prin-
ceps“) és a szövetkezett rendek az
Erdélyi Fejedelemség közjogi magyar
államlétébõl, tehát ezen erdélyi magyar
központi hatalom valóságának jogi alap-
vetésébõl kiindulva akarták megterem-
teni Magyarország teljes szabadságát a
jogellenes hatalmat jelentõ Habsburg-
udvarral szemben. Rákóczi „vezérlõ feje-
delem“ („dux-princeps“) és a szövetke-
zett rendek jogfelfogásában a Habsburg-
udvar nem valamely központi hatalmat,
hanem jogellenes és bitorló hatalmat
jelentett.

E tárgykörben indokolt a konföderá-
ciót megteremtõ szerzõdéslevél hivatalos
okirati minõségére utalnom: az õsi
szabadság megvédése céljából létreho-
zott konföderációhoz mindenki szabad
akaratából csatlakozhatott, és ezen dön-
tést a vezérlõ fejedelemre tett esküvel
kellett megerõsíteni.

A „vezérlõ fejedelem“ („dux-prin-
ceps“) alkotmányos jogi minõség kap-
csán indokolt kiemelten utalnom arra,
hogy a fentiek okán Rákóczi és kurucai
nem rebellisek, nem lázadók, hanem a
haza szabadságáért jogszerûen küzdõ
hazafiak voltak a világ színe elõtt is!

Dr. Diószegi György Antal
mûvelõdéskutató

II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelmünk 
máig ható értékvilága 
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A Palócföld legjava az Európai Parla-
mentben és a brüsszeli Balassi Intézetben
mutatkozott be április 3-án, Csáky Pál
felvidéki palóc EP-képviselõ meghívására, a
Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért
Alapítvány szervezésében. Az Alapítvány
április 12-én a balassagyarmati Palóc Múze-
umban tartott sajtótájékoztatót az esemény-
rõl.

A brüsszeli program két részbõl állt. Az
egyik egy konferencia volt az Európai
Parlament épületében, a másik pedig egy
Palóc Kavalkád névre keresztelt kulturális
est a brüsszeli Balassi Intézetben. A Parla-
mentben a magát büszkén palócnak valló
házigazda, Csáky Pál EP-képviselõ meg-
nyitója után egy másfél órás konferenciát
tartottak a palócok vallásos világképérõl, ze-
nei, építészeti és népviseleti hagyományai-
ról, gasztronómiájáról, a Palócföld kortárs
mûvészetérõl, tudósairól és gyönyörû ter-
mészeti értékeirõl. Az elõadásokat Haraszti
Julcsi és Marcsi, a 2015-ös Fölszálott a páva
gyõztesei, Szeredy Krisztina operaénekes és
Híves Boglárka, a Zeneakadémia ének sza-
kos hallgatója színesítette szép énekekkel. A
konferencia levezetõje Bíró Anna, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat nógrádi referense
volt. 

A Balassi Intézetben tartott kulturális est
fellépõi közül Felvidékrõl érkezett a Luka-
nényei Citerazenekar, Szeredy Krisztina
érsekújvári operaénekes, Híves István, az
Ipolybalogi Mûvészeti Iskola igazgatója és
lánya, Híves Boglárka, illetve a füleki
születésû, jelenleg Párkányban élõ Milus
Fruzsina népdalénekes. Rajtuk kívül fel-
lépett még a füleki származású dr. Agócs
Gergely és lánya, Agócs Julianna, a már fen-
tebb említett Haraszti ikrek Bátonyterenyé-
rõl, Holecz Istvánné Kanyó Margit énekes, a
Népmûvészet mestere Rimócról, Bocsi Éva
vizslási születésû viseletkészítõ népi ipar-
mûvész, valamint balassagyarmati cigány
virtuózok, egy alkalmi kortárs jazz trió a
régióból elszármazott zenészekbõl és a szé-
csényi Palóc Néptáncegyüttes. A publikum
tagjai a kiváló zenei és táncos élmények
mellett sok néprajzi és történeti érdekességet
tudhattak meg dr. Limbacher Gábor mú-
zeumigazgató elõadásából, valamint megis-
merhették a palóc ízeket is, kitûnõ ételeket
és italokat kóstolhattak.  

A brüsszeli események és a balassagyar-
mati sajtótájékoztató felvételei teljes egészé-
ben elérhetõek a Polgárok Balassagyar-
matért és a Palócságért Alapítvány Youtube-
csatornáján. Aki szeretne érzékletesebb
képet kapni, hogy milyen lehetett Európa
egyik központjában egy palóc ünnepen jelen
lenni, mindenképpen érdemes belenéznie a
videókba.

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas 

Mindig is érdekeltek a különbözõ kultú-
rák, emberek, országok. Az iskolában érdek-
lõdõen figyeltem a történelem- és földrajz-
órákon. Már akkor tudtam, hogy utazni
szeretnék, ha lehet, minél többet. A gimná-
zium abszolválása után rövid idõn belül
három különbözõ világot láthattam. Az elsõ
Moszkvában kezdõdött, majd Londonban
folytatódott. A harmadik, úgy érzem, az arany
középpont, az otthon, amire teljesen másképp
tekintek az utazásaim óta. Legyen az Ipoly
vidéke vagy akár Prága, ahol tanulmányaimat végzem. Úgy érzem, hogy
Közép-Európában mások az emberek.

Ez a különcség megoszt bennünket. Nem nagyon tudunk választani a keleti
és a nyugati világ között, nem tudjuk megtalálni az „arany középpontot“.
Holott, nagyon szerencsések vagyunk. Saját tapasztalatból tudom, hogy
Nyugaton mindennek megvan az ára. Keleten pedig teljesen más világ van,
mint ahogy azt ábrázolják nekünk.

Mióta szavazójoggal élek, jobban érdekel a politika és azok az események,
amelyek körbevesznek bennünket, amelyek a jövõnket alakítják. Mivel a
közép-európai országoknak a kommunizmus után gyorsan át kellett váltaniuk
a kapitalizmusba, valami újba, ami elhiszem, hogy nem volt egyszerû, ezért
hézagok keletkeztek, amik hiányt képeznek és a mai napig próbáljuk javítgat-
ni õket. Lehet, hogy ezeken a hézagokon még sokat kell csiszolni, de egy biz-
tos, hogy jó úton haladunk. Tizenöt éve már, hogy Szlovákia és a szomszédos
országok  az Európai Unióhoz csatlakoztak. Amikor ez megtörtént, gyerekfej-
jel nem igazán tudtam felfogni, hogy mit is jelenthet számunkra. Ma már más
perspektívából látom és tapasztalom a dolgokat.

Fiatal diákként hatalmas lehetõségnek tartom az Erasmus-programot, a
szabad utazás lehetõségét, azt, hogy gondolok egyet, és ott élhetek, tanulhatok,
ahol  szeretnék. Bizonyos felelõsséget érzek az iránt, hogy hogyan formálódik
az országunk vagy az Unió jövõje. Az elõttem levõ generáció kitaposta szá-
munkra azt az utat, ami a nyitottabb és demokratikusabb irányba vezet ben-
nünket. Köszönetet érdemelnek. Ezt a köszönetet visszaadhatjuk akár  például
azzal, hogy elmegyünk szavazni, óvjuk és odafigyelünk a környezetünkre,
segítõ kezet nyújtunk, ahol szükség van rá, és tiszteljük egymást. 

Aki bármilyen módon is kételkedik az EU-ban, annak figyelmébe ajánlom
magát Brüsszelt. Ez a város teljesen más, mint azt hinnénk. Elképesztõ, hogy
milyen kulturális keverék alakult itt ki. Én már hozzászoktam, hogy különbözõ
nemzetiségek élnek egymás mellett, de ekkora nemzeti sokszínûséget még
nem láttam. Remek tapasztalat volt egy kicsit belelátni az ottani körforgásba;
hogy mennyi nyelven beszélnek, lengyel zászlók lógnak az ablakokban, ho-
gyan keverednek a történelmi épületek a modern épületekkel, minden sarkon
egy kisebb-nagyobb park, az emberek mernek mosolyogni és köszönni.

Tartózkodásom során az EP épületeit is láthattam. A Parlamentárium kiváló
betekintést nyújt abba, hogy hogyan is mûködik valójában az uniós politika.
Mirõl szavaznak a képviselõk, milyen témákról folynak az értekezletek stb.
Egy virtuális szobában a látogatók kipróbálhatják a szavazást, ami számomra
különleges élmény volt. Történelmi és egyéb fontos információt kaphatunk a
megalakulásáról, folyamatáról és jövõjérõl is. 

Az Európai Történelem Háza egy újabb érdekes múzeum, amely hatalmas
kiállítással rendelkezik. Hat emelet foglalja össze az európai országok jelentõs
történelmi eseményét. Modern, interaktív élményt nyújt, amely minden
korosztály számára érdekes lehet. Számomra a legnagyobb élményt az
Osztrák-Magyar Monarchiából levõ tárgyak nyújtották.

Messze áll tõlem, hogy ebben a cikkben politizáljak. Szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy néha jobb egy kicsit kitekinteni az itthoni hírekbõl, és
megpróbálni másképp szemlélni a történéseket. Ezért szeretek utazni, és a saját
bõrömön tapasztalni, hogy mi is zajlik a világban.  

A kirándulásom során szerzett élmények, tapasztalatok, információk ismét
megerõsítettek ebben. Büszke vagyok, hogy európai vagyok, hogy gazdag
történelemmel, kultúrával rendelkezünk, gyönyörû országok, városok, falvak,
hegyek, erdõk, folyók, tavak és emberek vesznek körül

ifj. Tóth Terézia

Egy kis cikk BrüsszelrõlPalócföld Brüsszelben
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Ipolyhídvég rendszeretõ lakosai ismét
összefogtak, hogy április elsõ szombatján
kitakarítsanak, és megszabadítsák a falut
és környékét az összegyûlt szeméttõl. A
több mint ötven fõs lelkes csapat a helyi
községi hivatal elõtt gyülekezett reggel
kilenc órakor. Lestyánszky Viktor, falunk
polgármestere megköszönte mindenki-
nek a jelenlétet, és megjegyezte, hogy
minden évben szinte ugyanazok a lako-
sok jönnek el takarítani, akiknek szív-
ügyük a környezetük és a falu tisztán
tartása azokkal szemben, akik - sajnos -
nem tartják ezt annyira fontosnak.
Beszélt arról, hogy sokan mi mindenre
képesek, hogy saját szemetüket helyte-
lenül és nem megfelelõen távolítsák el.

Fontosnak tartja, hogy motiváljuk és
vezessük gyermekeinket a helyes szemét-
elhelyezésre és szelektálásra, hiszen nem
mindegy, hogy mit hagyunk magunk
után. Hangsúlyozta, hogy sajnos Szlová-
kia nagyon el van maradva az EU-s
országoktól ezen a téren, és hogyha nem

fogunk nagyobb hangsúlyt fektetni a
szelektálásra, sajnos elkerülhetetlen lesz
a szemétdíjak további emelkedése.  Ez-
után Pásztor Ágnes, a helyi környezet-
védelmi bizottság elnöke és egyben a
nagytakarítás kezdeményezõje megkö-
szönte, hogy ilyen sokan eljöttek, örült

annak, hogy igen sok fiatal érezte úgy,
hogy tennie kell a falunk tisztaságáért.
Csapatokra osztotta a jelenlevõket, és
megkezdõdött a takarítás.  Lehetõség volt
a nagyobb méretû hulladékot konténerek-
ben elhelyezni, Varga Gábor képviselõ
pedig vállalta a nagyobb méretû hulladék
elszállítását a házak elõl a konténerekbe.
Ismét nagyon sok szemét került zsákok-
ba, és a takarítás végeztével mindenkit
finom gulyás várt a helyi kultúrházban.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen mó-
don kivette a részét a nagytakarításból. 

Záhorský Zsuzsanna

TAVASZI  NAGYTAKARÍTÁS  

Április 22-e, a Föld
napja alkalmából minden
évben különbözõ progra-
mokkal hívjuk fel a figyel-
met környezetünk meg-
óvásának fontosságára az
Ipolyi Arnold Alapiskolá-
ban. Idén a szelektív hul-
ladékgyûjtés volt a fõ téma,
amelynek segí tségével
csökkenthetõ a szemét-
tárolókba gyûjtött hulladék
mennyisége, és így az osz-
tályozottan gyûjtött hulla-
dék újra felhasználhatóvá
válik. Minderrõl az 5., 6. és
7. osztály tanulói készítettek bemutatót az iskola folyosóján
elhelyezett paneleken, és mutatták be azokat diáktársaiknak.

Környezetünk megismerése része az iskola helyi tantervének,
hisz a regionális nevelés tananyagába szervesen illeszkedik ez a
téma. A 8. és 9. osztály tanulói Ipolybaloggal ismerkedtek meg
alaposan, és vetítettképes-bemutató segítségével adták át az
információkat diáktársaiknak. A település dûlõneveit gyûjtötték
össze, ill. azok eredetét próbálták felderíteni, majd kiegészíteni

térképekkel és fo-
tókkal, ezáltal szem-
léletessé tenni az
információkat. Ter-
mészetesen nem
maradhatott el a fa-
ültetés sem, 25 db
tujacsemetét ültet-
tek a diákok az is-
kola sportpályája
mellett. Majd a falu
megtisztítása követ-
kezett, utcáról utcá-
ra járva, sõt a falu-
táblán kívül is ösz-
szegyûjtöttük a fe-

lelõtlen szemetelõk által lazán csak az út szélére dobott vagy
éppen odacipelt szemetet, háztartási hulladékot, egyéb megunt
tárgyat. Eközben az alsó tagozat tanulói a Nyírjesi Füvészkertet
és Vadasparkot látogatták meg. 

Csak remélni merjük, hogy jövõre kevesebb dolgunk
(szemét) lesz… 

-ná-

Föld napi programok az Ipolyi Arnold Alapiskolában
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Nagy érdeklõdéssel kísért 
Nyitott pincék napja

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy május elsõ
szombatján benépesült a Zsélyi Pincék Völgye,
ahol Zsély község védnöksége alatt elsõ alkalom-
mal rendezték meg a Nyitott pincék napját. Közel

háromszázan látogattak ki a festõi szépségû völgy-
be, ahol több mint 90, kemény homokkõbe vájt
pince található, legtöbbje elõtt takaros borházzal.
Szent Orbán, a szõlészek, borászok védõszentje

szobrá-
ná l  e l -
mondott
r ö v i d
i m á v a l
v e t t e
kezdetét
a hely-
s z í n e n
m e g -

vásárolható, degusztációra szolgáló  poharakkal a
jófajta borokat kínáló pincék látogatása, ahol a
borosgazdák nemcsak itallal, de harapnivalóval is
kedveskedtek a vendégeknek. A szervezõk, a
Zsélyi Pincék Völgye Társulás meghívására a prí-
belcei Bažalika folklórcsoport zenészei is hoz-

zájárultak a látogatók jókedvének fokozásához,
ám a gulyásfõzõk katlanjaiból is ínycsiklandozó
illatok áradtak.

Zsélyben található a Zichy-kastély. A grófi
család a szõlõtermesztés mellett nagy figyelmet
szentelt a fekete ribizli termesztésének, amelybõl
a bor mesterei kiváló nedût készítettek  vérsze-
génység ellen. A második világháborút követõ
államosítás során 1948-ban a kastélyban mezõ-
gazdasági iskolát létesítettek, ahol egy ideig nem-
csak fekete ribizlibõl, de a tangazdaságban ter-
mesztett gyümölcsökbõl is készítettek bort.
Napjainkban pedig Oravec Gábor kiváló helyi
borász foglalkozik kellemes ízû ribizliborok
készítésével.

B.Gy., Fotók: Nagy László

Húsvéti vásár, kiszehajtás

Húsvétvasárnap az apátújfalui Csemadok ASZ tagjai táncmulatságot
szerveztek. A mulatság célja egy jó kezdeményezés felkarolása volt. A 19
órakor kezdõdõ táncmulatságra közel száz  résztvevõ váltott jegyet. A
mulatság nyitóbeszédét Tóth
Terézia, fiatal Csemadok-tag tar-
totta. Beszédében többek között
köszöntötte a jelenlévõket, s egy-
ben megköszönte, hogy jelen-
létükkel támogatták a szervezet
munkáját. Továbbá köszönetet
mondott mindazoknak, akik tom-
boladíjakat ajándékoztak a szer-
vezetnek, azoknak az apátújfalui
vállalkozóknak, akik anyagi segítséggel támogatták a rendezvényt és per-

sze mindazoknak, akik nem vet-
tek részt a mulatságon, de
jegyvételükkel hozzájárultak a
szervezet sikeres mûködéséhez.
Hatalmas köszönet jár a szervezõ
csapatnak, a konyhán szorgos-
kodóknak, akik finom vacsorát
készítettek és a csábi Fénix zene-
karnak, akik remek talpalávalót
biztosítottak a bálozók számára.
A Csemadok ASZ tagjai az idei

évben szeretnék felújítani a falu múzeumát, és a teljes bevételt erre a célra
szánják. Ha sikeresen megvalósulna ez a cél, akkor a tagság régi vágya tel-
jesülhetne be.

Tóth Teréz

2019. április 14-én, virágvasárnap a templom elõtti téren került ismét
megrendezésre a helyi Csemadok-alapszervezet és Barátság Nyugdíjas
Klub szervezésében a húsvéti vásár és a télûzõ néphagyomány
felelevenítése, a kiszehajtás. 

A kora délutáni órákban a vásár ideje alatt az ügyes kezû gyerekeknek
lehetõségük volt tojásokat festeni, amelyet a templom mellett felállított
tojásfára lehetett elhelyezni. Ezután az asszonyok menyecskeruhába
öltöztették a szalmabábut, amelyet az óvodások dalolva körbetáncoltak,

majd  a falun keresztül, a kiszét kísérve a menet az Ipolyhoz indult a „Haj
ki kisze, kiszõce“ c. dalt énekelve. A folyóparton a legkisebbek búcsúztat-
ták a szalmabábut, melyet levetkõztetve a lányok az Ipolyba dobtak, ezzel
is jelezve, hogy a faluból kivitték a betegséget és a rosszat.

-czm-
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Szállj költemény…

2019. április 11-én került megrendezésre a több éves hagyo-
mányt követõ költészetnapi ünnepségünk.

József Attila születésnapjára már hetek óta készültünk. A
szakköri tevékenységek során a jó kézügyességgel rendelkezõ
diákjaink a neves magyar költõk portréit rajzolták meg, illetve
szorgosan gyûjtötték kendvenc költõik verseit. Ezek a munkák
a nagy napon iskolánk folyosóinak falait díszítették, igy nem-
csak a tanulók, de iskolánk épülete is ünnepi díszbe öltözött.

Április 11-én egy irodalmi utazáson vehettek részt tanu-
lóink, hiszen nemcsak József Attila születésének évfordulójára
emlékeztünk, illetve a magyar költészetre hívtuk fel a figyel-
met, hanem az élményközpontú esemény révén az irodalom
elérhetõvé és kézzel foghatóvá vált a résztvevõ gyermekek
számára. Az alsó tagozatos tanulóink az általuk már ismert
Mama c. verset szavalták el közösen, majd elkészítették egyedi
illusztrációikat a vershez. Felsõ tagozatos tanulóink programja
osztályonként változott. A rendhagyó irodalomórán az ötödikes
tanulók a kedvenc József Attila-versek meghallgatása után
kötetlen beszélgetés formájában megosztották a versekhez
fûzõdõ élményeiket, gondolataikat. A hatodikos diákok az
Elköltött évek: József Attila élete versekben és zenében c.
oktatóanyagot tekintették meg. A videofilm megtekintése után
közösen énekelték el a Kicsi Hang zenekar által megzenésített
magyar költõk ismert verseit, többek között József Attila
Születésnapomra c. versét, illetve a Kormorán dalával - A költõ
visszatér - köszöntötték a születésnapos költõt. A 7. osztályosok
feladata József Attila puzzle-képének kirakása volt. Történt
mindez úgy, hogy a tanulók közben ismert színészek elõ-
adásában hallgatták a költõ közkedvelt verseit. A 8. osztályosok
egyenként olvasták fel az általuk hozott kedvenc verseket. A
versek között többször is felcsendült Kosztolányi, Petõfi, József
Attila, Radnóti, Juhász Gyula egy-egy költeménye. Ezt
követõen pedig a Tagxedo program segítségével az általuk
közismert szövegeket rendezték különleges formába. Így egy-
egy versbõl könnyen kreáltunk különleges „képverset“, ahol a
szavak sorrendje látványosan eltért a szöveggyûjteményétõl. A
9. osztályos diákjaink egy kvízjáték során elevenítették fel a
József Attiláról tanultakat, majd Ágnes Vanilla & József Attila
- Óh, szív! Nyugodj! - zeneszáma hangzott el. Idén Kányádi
Sándor születésének 90. évfordulója apropóján VALAKI JÁR A
FÁK HEGYÉN címû kötetébõl rendhagyó módon  szavaltak a
diákok.

Úgy gondolom, a tanulók számára maradandó élményt
jelentett ez az irodalmi program. A megemlékezés után remél-
hetõleg egyre több diák kap majd kedvet a versek olvasásához.

Cs. B.

A magyar költészet napja Csábon
„A dolgok vál toznak.  A vers  örök.“
A vers ünnepe április 11., József Attila születésnapja. Ekkor
tartjuk minden évben József Attilára emlékezve a költészet
napját s egyben a magyar irodalom ünnepét is. E nap tisz-

teletére rendhagyó irodalomóra keretében felelevenítettük
József Attila életét, költészetét diákjaink elõadásában, valamint
megzenésített versek formájában is emlékeztünk a vers
ünnepére.  Tudatosítottuk, hogy a magyar költészet ápolásának
kiemelt szerepe van a magyarság identitásának erõsítésében. 

ZSZ

A magyar költészet napján, amely egyben József Attila és
Márai Sándor születésének évfordulója, különbözõ progra-
mokkal tisztelegtünk az ünnep elõtt az Ipolyi Arnold
Alapiskolában. A már hagyományosnak számító és a tanulók
körében nagy sikernek örvendõ, közterületre, ill. az iskola-
épület kevésbé frekventált helyeire történõ „versposztolás“ az
idei évben sem maradhatott el. Most azonban nemcsak kedvenc
verseket, hanem a leginkább alsó tagozatos tanulók által
készített versillusztrációkat is közhírré, azaz nyilvánossá tettük.
Az iskola aulájában egy nagy panelt töltöttek meg ezek a ver-
ses rajzok vagy rajzos versek. A harmadikosok saját maguk által
írott versikével lepték meg az iskola többi osztályát, a nagyob-
bak pedig - különös tekintettel a nyolcadikosokra - általában
versekkel, idézetekkel tették szebbé azok napjait, akik fáradsá-

got nem kímélve megálltak, és elolvasták azokat. Kilencedi-
keseink játékos képfelismerésben jeleskedhettek, ahol közis-
mert írók nem annyira közismert arcképeit, illetve kortárs írók
fotóit kellett beazonosítaniuk - természetesen a világháló segít-
ségével. S a nap lényege, hogy verseskötetet vagy egyéb diva-
tos elektronikai kütyüt böngészve olvassunk. Keressünk
magunkhoz illõ, minket megszólító vagy csak egyszerûen
nekünk tetszõ verseket, miközben akaratlanul is kikapcsolunk a
mindennapi rutinból, s megpróbáljuk magunkban vagy éppen
mással megbeszélve értelmezni benyomásainkat. -ná

Költészet napja a Balassi Bálint
Alapiskolában Ipolynyéken
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Mi így köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat
az anyák napja alkalmából Inámban

K u l t ú r a

„Ha beteg vagy, fáradt,/ És ha gyötör a bánat,/ Betakar,
vigasztal,/ Megveti az ágyad./ Szeresd ezért nagyon/ Az
édesanyádat!“

Ezekkel a rímekbe szedett gondolatokkal nyitotta meg
Régi Zsolt polgármester  az anyák napi ünnepséget Inám-
ban május elsõ vasárnapján, 2019. május 5-én a helyi
kultúrházban Ünnepi köszöntõjében az inámi önkor-
mányzat, az aktív és az ifjabb korosztályok nevében fejezte

ki a hálát és a szeretetet az iránt a generáció iránt, amely
átélte az élet nagy csatáit, a történelem megpróbáltatásait,
és megteremtette a békében, szabadságban élés lehetõsé-
gét. Kifejezte, hogy mennyire hasznos az a higgadt böl-
csesség és a rengeteg élettapasztalat, melyet ma is átadnak
gyermekeiknek, unokáiknak. Ezzel a rendezvénnyel, de a
hétköznapok során is éreztetni akarják, hogy édesanyáink,
nagymamáink mennyire fontos részei életünknek, hogy
mosolyuk, gondoskodásuk mennyi energiát és biztatást
sugároz felénk. Minden nap egy ünnep, amikor velük
lehetünk, mindig köszönteni, szeretni kell õket, hálát adni
azért, hogy mi élhetünk, hogy megszülethettünk - szólt az
édesanyákról köszöntõjében. 

A bensõséges hangulatú ünnepségen május legszebb
ünnepén az édesanyák és nagymamák önzetlen szeretete és
áldozatos munkája elõtt tisztelegve versekkel, köszön-
tõkkel, zenés mûsorral ajándékozták meg õket  a helyi óvo-
dások és kisiskolások. Jó néhány szem bepárásodott,
amikor az ovisok kis mûsoruk befejeztével csacsogták a
színpadról a mamáknak,  dédszülõknek, hogy „az õszi lét is
szép lehet, kívánunk hosszú, boldog életet“. Az ünnepi
mûsorban az iskolások vidám jelenete, az óvodások fel-
lépése tette oldottá a hangulatot, és varázsolt mosolyt az
arcokra, késztette tapsra az örömnapi közönséget.

Mindig különleges helyet foglalt el az életemben május
elsõ vasárnapja, az anyák napja. Ilyenkor rajzzal, piros
szívekkel és szívbõl szedett csodaszép orgonával köszön-
töttek gyermekeim. Ezeket, a számomra legkedvesebb
szíveket, verseket, rajzokat máig megõriztem, és olykor
elõveszem és felidézem a szép emlékeket. Mondják azt,
hogy a megszületõ gyermek nem véletlenül, hanem okkal
választja ki édesanyját, édesapját, családját. Kiválasztja,
mert ott kell megtanulnia, és késõbb ezekbõl aztán meg-
értenie, megfejlõdnie a saját magával, a lelkével, az életé-
vel kapcsolatos feladatait. Sosem felejtem el azt a pillana-
tot, amikor kevéske megspórolt zsebpénzükbõl aprócska
ajándékot vásároltak. Azóta sincs annyi bársonyos felületû
törlõkendõm, mint azokban az években. De a csillogó
szempárok, az a tiszta, õszinte, önzetlen gyermeki szeretet,
az a titokzatosság, ami körülövezte az ajándékozást, elkísér
egész életutamon. Csodás érzés volt megélni, amikor is
négy kis kéz átkarolta nyakamat, ott, akkor értettem meg
saját anyaságom mélységét,  valamint azt, hogy egy anya
szeretete olyan, mint egy kör. Nincs kezdete, és nincs vége.
Állandóan körbejár, és mindenkit megérint, aki kapcsolat-
ba kerül vele. Elborít, mint a reggeli pára, melegít, mint a
déli nap, és úgy takar be, mint a csillagos éj.

Nagy Mária

Május elsõ vasárnapján, anyák napján Ipolyszécsénykén egy
rövid, egyórás mûsor keretében köszöntötték az édesanyákat. A
program a helyi kultúrházban került megrendezésre. Kezdésként a
polgármester úr, Deák József köszöntötte pár szóval az összes
résztvevõ édesanyát. A rövid programot az ipolyszécsénykei ovi-
sok kezdték anyák napi mûsorukkal, melyre Refka Icka tanító néni
és Filicky Éva készítette fel az ovisokat. A gyerekek versekkel,
énekekkel és tánccal szórakoztatták és köszöntötték anyukájukat.
Természetesen minden édesanya és nagymama is meghatódva,
nagy örömmel fogadta a kicsik produkcióját majd az apró
ajándékot, amit a gyermekeiktõl kaptak a mûsor végén. A prog-
ramot a helyi CSEMADOK tagjainak produkciója zárta, akik

Kliment Éva vezetésével egy humoros elõadást mutattak be.
Karinthy Frigyes Kacsalábon forgó kastély c. színdarabjával
debütáltak, ami nagy sikert aratott a lelkes helyiek elõadásában. A
nézõk is nagy érdeklõdéssel fogadták a színdarabot, hiszen hason-
lóra már rég nem volt példa a faluban. Reméljük, többször is
megtekinthetjük õket majd ebben a felállásban. A délutáni program
lezárásaként a falu önkormányzata egy kis ajándékkal ked-
veskedett minden résztvevõ anyukának, nagymamának, dédnagy-
mamának.

FC

ANYÁK NAPJÁRA - a csalári  édesanyáknak
Az elmúlt idõben, amikor Ádám Béla jelenlegi polgármester

elfoglalta a hivatalát Csalárban, a helyi kultúrházban rendeztünk
az édesanyáknak mûsort - egy szál virággal. Ezt felváltotta egy
gyönyörû verssel való köszöntés. Édesanya csak egy van!!! Anya
csak egy van, ezt soha ne feledd. Csókold meg százszor is azt az
elfáradt kezét, szíve alatt hordott, már akkor is érted élt, gyer-
mekével együtt élve szép jövõt remélt. Gondozott, ápolt, ha kellett
virrasztott, táplált, vigyázott rád, minden bajtól óvott. Nem nézte,
hogy fáradt, s a teher nehéz, mindig mindent vállalt, szerette gyer-
mekét. Õ tanított imádkozni, tanított a jóra, emberségre, becsületre
és a szép magyar szóra! Soha el ne feledd, légy felnõtt vagy gyer-
mek, ezért ha elfáradt már, s tán megöregedett, szeresd és támo-
gasd, amíg lehet. Légy hû gondviselõje, hogy ha kell, ápold, ha
szükséges gyámolítsad, ne hagyd õt magára, egykor õ is vigyázott
fiára, lányára. Édesanya csak egy van - ne feledd, tiszteld és na-
gyon-nagyon szeresd addig, amíg lehet. 

Kálmán Évi és Kiss Judit

Anyák napi ünnepség Ipolyszécsénykén
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Május elseje a munka ünnepe

A munka ünnepét 1890 óta ünnepeljük.
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmoz-

galmak által kiharcolt ünnepség, hivatalos állami
szabadnap. Május 1-je katolikus egyházi ünnep is,
munkás Szent József a munkások védõszentje.
A m i k o r
2012-ben
újjáalakult
a z  a p á t -
ú j f a l u i
Csemadok
ASZ, ak-
kor prog-
ramjaink
közt szerepelt többek között  a május elsejei ünnep
megszervezése. Szabadtéri program keretében
gulyásfõzéssel és énekekkel kedveskedtünk falunk
lakosainak. Az esti órában a tábortûz meg-
gyújtásával fejezõdött be a munka ünnepének
napja. Pár év elteltével a néphagyománynak meg-
felelõen májusfaállítással bõvítettük ki. Az idén is
felelevenítettük ezt a néphagyományt, legények
egy csoportja megérkezett a fával engedélyt kérve
a polgármesterünktõl, hogy felállíthassák a fát a
fõtéren. Amikor az engedélyt megkapták, meg-
kérték a lányokat, hogy díszítsék fel a fát. A
lányok ügyes mozdulatokkal felkötözték a színes
szalagokat, és a helyére került a falu májfája. A
Labdarózsa énekcsoport dalos kíséretében vonul-
tunk át a már elõkészített tábortûzhöz, ahol finom
szalonnasütés vette kezdetét.

Tóth Teréz

A díjátadó után következett a környékbeli ifjú
helytörténészeknek, az SZMPSZ által meghirde-
tett Kincskeresõk verseny két csapatának elõ-
adása. Elsõként a komáromszentpéteri alapiskola
két 7. osztályos tanulója mutatta be a helyi
Csemadok-alapszervezet történetét és tevékeny-
ségét. Õket a búcsi alapiskola két diákja követte,
elõadásukban az általuk végzett megfigyelések
alapján, fényképek és videók segítségével mutat-
ták be Búcs madárvilágát. 

Az esemény záróakkordjaként a Kovács
László által szerkesztett zenés irodalmi összeál-
lítást hallhattuk a Rákóczi-szabadságharcról
„Istennel a hazáért és a szabadságért“ címmel,
Molnár László és Németh Imre mûvészi tolmá-
csolásában. 

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas

Régen - ugyanúgy, mint sok felvidéki faluban - Csalárban is nagy tradí-
ciója volt a májfaállításnak. 

A 2. világháború évei alatt történt Csalárban a következõ eset: A fiatal
legények eldöntötték, hogy ebben az évben csak egy májfát állítanak, de
azt rendeset. Ki is néztek maguknak az erdõben egy komoly darabot,
szépen letisztították, és a vállukra véve indultak vele a falu felé. Igen ám,
csakhogy az út pontosan a temetõ mellett haladt el, és ilyenkor, a sötétben
nem volt kellemes itt áthaladni. Tudták ezt az egy-két évvel öregebb kol-
légák is, akik elhatározták, hogy a májfás társaságot megijesztik. Az
egyikük fehér lepedõt vett magára, és amikor a májfavivõk a temetõhöz
értek, eléjük ugrott, és nagy hadonászással kísérteni kezdett. A vivõk közül
egyikük reszketve megszólalt: Ez az öreg Cucaj - dadogta, mivel ez az
öregember halt meg legutoljára a faluban. A többiek is megijedtek,
ledobták a májfát, és szaladva eliszkoltak. De egyikük, a legmerészebb
maradt, és a fejszéjével a kezében megszólalt a kísértet felé: Élõ vagy, vagy
holt? Rögtön felelj, mert ha élõ, mindjárt azok közé kerülsz, akiket
képviselsz. Szerencsére a kísértet elnevette magát, és így mindenki, aki
még ott volt, megkönnyebbült. De akik elmenekültek, azokat három napig
nem lehetett fellelni a faluban, hogy ijedtségük vagy szégyenérzetük okoz-
ta-e eltûnésüket, a mai napig nem tudni. Így ért véget, szerencsére tragédia
nélkül, a csalári májfavivés. Farkas Sándor

Április utolsó szombatján a hagyományokhoz híven a Szent Erzsébet
parkban helyére került a
balogiak májusfája.

Természetesen a fa ágai-
ra felkerült az elmaradhatat-
lan díszítés is: a színes sza-
lagokat a helyi kislányok
örömmel aggatták fel.

Hajdanán a májusfákat
fiatal legények állították fel
azon házak udvarában, ahol
szemrevaló menyecskék laktak. A fa felállítása egyértelmûbb üzenet volt
egy szerelmes SMS-nél vagy e-mailnél. Gyakran fordult elõ, hogy a gazda
szép májusfát talált reggel a porta kapujában, magát a kaput viszont nem.
Ez rendszerint azt jelentette, a leány bizony nem a várt három fényjelzéssel
„köszönte meg“ a májusfát.

Lenicky Anett köszön-
tõje után a helyi Bukréta
hagyományõrzõ csoport,
valamint Farkas Márton
fõként a szerelemrõl szóló
nótái alatt a legények beál-
lították a májusfát a he-
lyére.

A közösségi  munka

után a polgármester úr
meggyújtotta a nyárváró
tábortüzet, és annak
lángjai mellett étel, ital
várta a kilátogatókat és
a tevékenykedõket.

Lenicky Anett

M á j f a á l l í t á s  I p o l y b a l o g o n  
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Ittlétem alatt egyre erõsebb
lett bennem a gondolat, hogy a
környék látnivalóit meg kelle-
ne mutatnom magyarországi
barátaimnak is. Ennek apro-
póján április 26-28. között
az általam vezetett Vadkanok
Nemzeti Dalárda 3 tagját és
még 5 budapesti turistabará-
tomat kalauzoltam körbe a
Nagykürtösi járásban, hogy
betekintést nyerjenek a kör-
nyék épített és természeti örökségébe, valamint megkóstolhas-
sák az itteni kiváló borokat.

26-án, pénteken délután a 3 fõs elõõrsnek Jakus Julianna
mûvelõdésszervezõ mutatta be Balassagyarmatot, „Palócország
fõvárosát“. A séta résztvevõi nagyon örültek a lelkes lokálpat-
rióta vezetésnek, sok érdekességet tudtak meg a város múlt-
jából és jelenébõl. A városnézõ séta után Ipolynyékre buszoz-
tunk, ahol rögtön nekivágtunk a hegynek, hogy mielõbb a
Zsigmond Pincéhez érjünk. Itt csatlakozott hozzánk az egyik
autós, aki csak késõbb tudott Pestrõl elindulni. Az estét jobbnál
jobb Zsigmond-borok és finom borkorcsolyák kóstolásával,
pincelátogatással és természetesen a dalárdától elvárható bor-
dalénekléssel múlattuk. Éjfél is elmúlt már, amikor a beszél-
getést, éneklést berekesztve elindultunk a Nimród Panzióba
(vagy, ahogy a helyiek ismerik, a „Nádasba“), hogy kipihenjük
a nap fáradalmait.

Szombaton reggel érkezett meg a csapat másik fele Pestrõl,
ekkor lett teljes a létszám. Elkocsikáztunk Zsélybe, ahol Bõhm
Andrást, a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház tárlat-
vezetõjét is felvettük. Utunk a kékkõi várhoz vezetett elõször. A
hivatalos szlovák nyelvû vezetést András tolmácsolta nekünk
magyarul, így mi is hallhattunk a Balassi család több tagjának
érdekes életérõl és a kékkõi várhoz fûzõdõ kapcsolatukról, vala-
mint bepillantást nyerhettünk a cseh és szlovák bábozás,
játékkészítés rejtelmeibe. Nagy szerencse, hogy Bõhm András
vállalta a kalauzolást Kékkõben is, helyben magyar idegen-
vezetõt ugyanis nem igazán lehet találni. Ez nagy hátránya a
kékkõi várnak, ami egyébként nagyszerû történelmi emlékhely
és múzeum. 

Kékkõbõl Szklabonyára mentünk, András ezután hazai
pályán, a Mikszáth Kálmán Emlékházban folytatta rendkívül
érdekes és a téma iránti lelkesedéstõl fûtött elõadását, bemutat-
va a nagy palóc mesélõt, Mikszáth Kálmánt. Körbevezetett ben-
nünket a múzeumban, majd kisétáltunk a szemközti temetõbe
is, ahol Kálmán szülei, illetve ifjan elhunyt húga, Mariska is
nyugszanak. Továbbindulás elõtt gyors szendvicsebéd követ-
kezett, majd Andrást visszavittük Zsélybe. Mindenki el volt
ragadtatva András fiatalos lendületétõl, alapos tudásától és
lelkes odaadással végzett kalauzolásától, amit ezúton sem
gyõzök eléggé megköszönni!

Szklabonya után Ipolybalog volt a következõ állomásunk, a
templomot Nede¾a Anti bácsi mutatta be nekünk, elmondta a
templom építésének történetét, a Szent Koronával való kapcso-
latát, valamint az itteni Szent Korona-kultusz egyes elemeit,
végül részleteiben is kitért a faragott mennyezetre és a kerítõ-
falon található, 1896-ban faragott kapura. A balogi templom
után egy hasonlóan régi, csak ma már romjaiban lévõ templo-
mot látogattunk meg Nagycsalomja határában. A templommal
kapcsolatos tudnivalókat Pölhös Vendel, a helyi Csemadok-
elnök osztotta meg velünk. Elmesélte a régmúlt történetei mel-
lett azt is, hogy miként sikerült kitisztítani a templomdombot,
feltárni, konzerválni a romokat, illetve hogy milyen ren-
dezvények segítik a „Pusztatemplom“ ismertségét növelni. A

templom mellett található régi
temetõ sírköveit is megnéztük,
Bolgár Gábor, a Hont vár-
megyei nemzetõrség 1848-as
parancsnokának sírjánál pedig
több 48-as dallal tisztelegtünk
a vitéz huszár emléke elõtt. 

Egy rövid balassagyarmati
kitérõ következett, a Jagyutt
Cukrászda kínálatát kóstoltuk
meg. Ezután ismét Ipolybalo-
gon kötöttünk ki. Itt este tar-

tották a falu közös májusfaünnepét, ezen vettünk részt mi is. A
helyi Bukréta asszonykórus és az iskolások mûsora mellett egy
rövid szólót énekeltem, majd a Vadkanok Nemzeti Dalárda
vette át a hangot, és több, toroköblítésre biztató, vagy annak a
következményeit bemutató dalt zengtünk bele az alkonyatba. A
mulatság még tartott tovább, nekünk azonban Nyékre kellett
mennünk.

Szombaton este Balázs Ottó pincéjébe voltunk hivatalosak
vadvacsorára. Már az evés elõtt is jutott némi finom nyéki nedû
a poharakba, utána viszont egymást érték a különféle finomabb-
nál finomabb borok, több se kellett hát a dalárdának, egyik bor-
dal a másikat érte, hol a szobában, hol a pincében zendítettünk
rá kedvenceinkre. Éjjel 2 is elmúlt már, mire nyugovóra tértünk,
úgyhogy bátran mondhattuk, hogy jó mulatság, férfimunka
volt!

Vasárnap reggeli és összepakolás után a szomszédos
tájházhoz ballagtunk át, amit Pobori Sándor helyi Csemadok-
elnök mutatott be kis csapatunknak. A tájház után hosszas erdei
kocsikázás következett. Apafalva (Opava) határában tettük le
végül a vasparipákat, és bakancsot húzva megmásztuk a hegyet,
hogy az apafalvi kilátóból gyönyörködjünk a környék lát-
képében. Ez az esõbe hajló idõ ellenére is sikerült, a Börzsöny,
a Naszály, a Selmeci-hegység, illetve a körülöttünk elterülõ
Korponai-fennsík egyes részei így is kivehetõek voltak. Ha
valaki még nem járt az apafalvi kilátónál, csak ajánlani tudom!
A faluból a sárga jelzésû úton érhetõ el nagyjából 45 perc sétá-
val. 

Következõ állomásunk Alsósztregova volt. A Madách-
kastélyban Dana Veselovskától részletes magyar nyelvû
vezetést kaptunk, de ezen kívül is mindenre fogékony volt a
csipet-csapat, szóval másfél óra csak úgy elrepült Madách Imre
életének és Az ember tragédiájához kapcsolódó kiállításnak a
megismerésével. Ez követõen beültünk a társasággal ebédelni a
fõút mellett lévõ vendéglátóhelyre. Az ebédet követõen az egyre
jobban esdegélõ esõben még elmentünk Madách Imre sírjához,
majd folytattuk utunkat. Utolsó programként Bussán, ahol
Bombor Péter és neje, Ivett vártak bennünket, megnéztük Zsélyi
Aladár, az elsõ magyar repülõgép-tervezõ emlékszobáját,
valamint a szomszédos helyiségekben lévõ néprajzi gyûjte-
ményt. Tovább indulva már Budapestnek vettük az irányt. Én
Balassagyarmaton kiszálltam, onnan jöttem vissza Nyékre, a
többiek pedig egészen Pestig kocsikáztak.

Azt hiszem, a beszámolóból is kiérezhetõ, hogy - a nem túl
kedvezõ idõjárás ellenére is - egy remek hétvégét sikerült a
Nagykürtösi járásban eltöltenünk. Ezúton is köszönöm Zsig-
mond Gábornak, Balázs Ottónak és a Nimród Panziónak a
szíves vendéglátást, Jakus Juliannának, Bõhm Andrásnak,
Nede¾a Antalnak, Pölhös Vendelnek, Pobori Sándornak, Dana
Veselovskának, Bombor Péternek és Bombor Ivettnek pedig a
lelkes kalauzolást. Végezetül köszönet illeti az ipolybalogi
májusfaünnepély szervezõit, hogy bennünket is meghívtak ren-
dezvényükre. 

Farkas Márton, Petõfi-ösztöndíjas

A járást bemutató kirándulás magyarországiaknak
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A kékkõi múzeum vezetése
és a Csemadok NTV éveken át
tartó jó együttmûködésének ta-
núja az évente közösen meg-
valósított Balassi-emléknapok
és más rendezvények. Ezeknek
köszönhetõen 2012-ben meg-
valósult az I. nemzetközi konfe-
rencia, majd ezt követõen a má-
sodik is a fent megjelölt címen.

A kékkõi vár az utóbbi évek-
ben nagy változásokon ment
keresztül. Az új beruházások le-
hetõvé tették a romok megerõsí-
tését, az elhanyagolt és nem
használt palotarész szárnyának rendbehozatalát, a tetõszerkezet
felújítását, legújabban, ez évben pedig a már életveszélyes
kápolna tetõszerkezetének teljes felújítását. Mindezen munkála-
tok a kékkõi vár vonzóbbá tételét szolgálják az odalátogatók
részére és nem utolsó sorban a történelmi emlékezet egy na-
gyon fontos és gazdag részének megmentését, kiszélesítését és
gazdagítását. A felújítási munkálatok során sok olyan lelet
került elõ, amely gazdagítja a múzeum anyagát. 

Ezek ismeretében két konferencia megvalósítására is sor
került, hogy a nemzetközileg is elismert szakemberek mondják
el véleményüket és ezáltal gazdagítsák a bemutatható anyagot. 

A szakértõi közeg és a nagyközönség elé kerülõ, 2014
szeptemberében megtartott 2. nemzetközi tanácskozás fel-
szólalásaiból összeállított emlékkönyv tartalmilag szorosan
kapcsolódik a 2012 júniusában megtartott 1. nemzetközi tanács-
kozáson elhangzott elõadásokhoz. Mindkét tanácskozás a
„Balassa nemzetség a 13-19. században“ címet viselte, viszont
2014-ben különös tekintettel voltunk a reneszánsz költõ és a 16.
századi törökellenes megmozdulások hõse, Balassi Bálint
(1554-1594) születése 460. és halála 420. évfordulójára. Így
kapta a kötet a Balassi Bálint és kora - történelmi összefüggések
címet. A kötet számtalan rajzot és képet tartalmaz, valamint ter-
mészetesen a konferencia elõadásainak mindegyikét szlovák és
magyar nyelven. A Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya mindkét konferencia társszervezõje volt.

Zborník z II. medzinárodnej konferencie 
Valentín Balaša a jeho doba - historické súvislosti

A II. Nemzetközi Konferencia Emlékkönyve
Balassi Bálint és kora - történelmi összefüggések

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óóKubányi Lajos-emléknap

Május 5-én, születésének és halálának évfordulós napján
emlékeztünk meg Kubányi Lajosról, Nógrád festõjérõl
Alsóesztergályon a helyi önkormányzat, a Matica slovenská
helyi szervezete és a Csemadok NTV szervezésében. Az
emléknap istentisztelettel kezdõdött a helyi evangélikus temp-
lomban, melyet Mgr. Ján Ïurov lelkész úr végzett. Utána a
temetõben, szemerkélõ esõben, a festõ sírjánál szavalat hang-
zott el Kotoráné Belák Rózsa elõadásában, majd Péter Tamás,
ipolybalogi tanuló énekelt népdalokat szlovákul és magyarul.
Viera Draková a PÜT részérõl ezúttal is elszavalta az ez alka-
lomra írt saját versét. Az egybegyûlteket köszöntötték és
emlékeztek a festõrõl Mgr. Gabriela Hudecová, Alsóesztergály
polgármestere és Balogh Gábor, a Csemadok NTV elnöke. A
megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait, majd elvonultak
a falu közösségi házába, ahol emlékeztek a festõrõl, elbeszél-
gettek az eltelt egy év alatti eseményekrõl. Liptay Péter, a festõ
dédunokája elmondta, hogy a rokonságban sajnos elhalálozá-
sok is történtek, de a festõ egy képét, amely már itt Alsóeszter-
gályon is megtekinthetõ volt, megmentették olyképpen, hogy a
fia vásárolta meg. Farkas Sándor, Csalár helytörténésze
elmondta, hogy május 11-én majálist tartanak, mely program
egy részében Kubányi Lajosra is emlékeznek, és mindhárom
szerzõ jelenlétében bemutatják a festõrõl szóló könyvet (Pavel
Antolov, Liptay Péter, Ján Labát). Mindenkit szeretettel várnak.
A közösen biztosított frissítõk fogyasztása közben bemutatko-
zott Farkas Márton, Petõfi Sándor-ösztöndíjas, aki Pál Pista
bácsi, a híres nógrádi dudás dalaiból adott elõ egy csokrot. A
résztvevõk megerõsítették azon igyekezetünket, hogy ha nincs
is kerek évforduló, azért évente legalább egyszer szükséges
megemlékezni és elvándorolni a festõ és családja sírjaihoz.

Mikszáth Irodalmi Beszélgetések
Az áprilisi hó-

napban kezdõdött a
Mikszáth Irodalmi
Beszélgetés címen
meghirdetett és ha-
vi rendszeresség-
gel, mindig a hónap
elsõ vasárnapján
megvalósítandó új program, melynek elindítója a Csemadok
Zsélyi Alapszervezete, a Csemadok NTV és a SZNM-Szlo-
vákiai Magyarok Múzeuma. Május 5-én volt a második ilyen
találkozó, melynek keretében Bõhm András felvezetésével
került sor a Mikszáth csínytevései és Mikszáth aforizmái té-
májú beszélgetésekre. A témák boncolgatása közben más, érde-
kes dolgok is felmerültek, melyek még jobban hozzájárultak
Mikszáth és a palócok emberi, lelki és hitvilága jobb megisme-
réséhez. A legközelebbi
találkozóra is várjuk 
az érdeklõdõket.

Ez a kétnyelvû kis kiadvány a
várba látogató közönséget hivatott
szolgálni. Köztudott, hogy az álla-
mi rendelkezések szerint a mú-
zeumokban nincsenek magyar
feliratok még ott sem, ahol ezek a
közös történelmünk részét képez-
ték. Reméljük, hogy ez majd mi-
hamarább megvalósul Kékkõben
is, legalább is, ami a Balassák tár-
latát érinti. Az idelátogatók ebbõl
a kis kiadványból megismerhetik
a Balassák több évszázados tör-
ténelmét, ezáltal a kékkõi vár
történelmét is. Ajánljuk az idelátogatók figyelmébe.

Az oldal anyagát írta Balogh Gábor

Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
A Balassák nemzetsége  Kékkő várában
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Búcsú Reicher Gellérttõl

Elmegyünk, elmegyünk, hosszú útra
megyünk! Mindannyian. Te most egye-
dül mégy, Papa. Kicsit itt hagysz minket
még rendezni a sorokat, az iratokat,
amibõl por lesz és hamu, nehéz súly a
papírt gyûjtõ gyermekeknek. Minden itt
marad, mint ahogyan Te is mindent itt
hagytál, ami maradhatott. A közös
élmények, éneklések, fellépések és jó
beszélgetések az életrõl, ami végül az
utolsó percben magadra hagyott. De le-
hetett volna-e ez másképpen? Aligha.
Egész életedben a közösséget szolgál-
tad. Nem díjakért, magamutogatón, csak
egyszerûen, csendben, a háttér magá-
nyában. Évekig ültünk egymás mellett
az irodáinkban, Pozsonyban. Amikor
benéztem hozzád, alig látszottál ki a
nagy papírhalmazok, meghívók, plaká-
tok mögül. Mindig volt egy-két biztató
szavad, mintha neked nem is lett volna
rá szükséged. A halálod elõtt még alig
néhány órával beszélgettünk éppen egy
rendezvényen. Megdicsértem a szakálla-
dat, tényleg illett. Furcsán szomorú vol-
tál. Talán már megérintett az elmúlás
szele. Megérezzük majd mi is? Úgy
szolgáltál, hogy végül belehaltál. Lehet-
e ennél szebb halál? Nem tudom, csak
kívánom magamnak, magunknak is a
kegyet. Úgy haltál meg, ahogyan éltél.
Szálfaegyenesen, mint a fák. Most már
az égig érsz, de a gyökereid itt marad-
nak, a lelkünkben, a földben melybõl
vétetünk, hogy mindörökké halld a tánc-
lépések dübörgését, a csizma csattogá-
sát, a színpadi deszkákon a léptek zaját.
Ott leszel minden keresztben, minden
Kossuth-nótában és Himnuszban, min-
den tánclépésben és halk csárdásban,
ha sír a hegedû. Most már érted is sír.
Elmegyünk, elmegyünk, hosszú útra
megyünk. Mi is. Majd várj! Mit is tehet-
nél. Ki méri az idõt jobban most nálad?
Isten veled, velünk! 

Hrubík Béla

H i t é l e t

Zárt ajtók mögötti hit
„Amikor beesteledett, még a hét elsõ napján megjelent

Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a
zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót”- olvashatjuk
az evangéliumban. Tíz ember volt jelen, akik még Jézus
életében hitet tettek a feltámadás mellett, ez a hit azonban
még kezdetleges volt – ezért a bujkálás. Mikor Krisztus
megjelent nekik a reteszek és zárak ellenére, hitük
bizonyosságot nyert. Júdáson kívül viszont még valaki
hiányzott a tizenkettõbõl. A köznyelvben hitetlennek ti-
tulált Tamás apostol nem élte meg ezt az eseményt, és a
Jézus halála fölött érzett gyász hatására, amely meg-

rengette az alapokat, melyre életét építette, nem tudott hinni társainak sem.  
„Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük.

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt.” Érdekes megfigyelni, hogy az
ajtókat ismét bezárták. Megtapasztalták az addig lehetetlennek vélt feltámadást,
mégis félnek. Félnek az üldöztetéstõl, a többségben levõ zsidók véleményétõl. Még
most, közel két évezred távlatából is erre késztet minket az emberi természet.
Hiszünk, de azért az ajtót bezárjuk, csakúgy, mint az apostolok a Szentlélek
kiáradása elõtt. Ugyanúgy félünk a világtól, hogy hitünk miatt kinevetnek,
kiközösítenek, bántanak minket. Mondhatjuk nyugodt szívvel Szent Pál szavait:
„Nem szégyellem az evangéliumot”? Lehetséges, hogy ez a probléma jelen van a
mi közösségünkben is. Elvonulunk a saját kis csoportjainkhoz, ahol mindenki
hasonlóan gondolkodik, kirekesztve másokat, és elhatárolódva a többi nézettõl
anélkül, hogy érdemi eszmecserét folytatnánk velük. Ezen a helyen, csukott ajtók
mögött, könnyen kritizáljuk a kívülálló világot, hirtelen mindenhez jobban értünk,
mint a többiek, pápává, politikussá, tudóssá válunk. Amennyiben viszont elhagyjuk
ezt a biztonságos kis zugot, leolvad rólunk a felsõbbrendûségünk, beállunk az arc-
talan tömegbe – és nem változtatunk semmin. Hiányzik belõlünk egyfajta
rámenõsség, bizonyos „evangéliumi agresszió” – természetesen a szó legnemesebb
értelmében –, amivel kiállunk az emberek elé hitünket megvallva. Ebbõl a szem-
pontból a különbözõ szekták sajnos sokszor megelõzik a kereszténységet. Félünk
kiállni egyházunk, hitünk mellett, védelmére kelni, ha valaki gúnyt ûz belõle,
csakúgy, mint az apostolok Jézus megfeszítése után.

Mikor Jézus másodszor is megjelent a bezárt szobában, a hit mellett ott találta a
kétkedést is Tamás személyében. Ezt is értelmezhetjük egyfajta metaforaként –
bezárva kétkedni. Tamás nemcsak fizikai akadályok mögé bújt el, hanem saját
elméje köré is felépített egy lelki falat. Miután az embert, akiben a zsidók meg-
mentõjét látta, utolsó haramiaként megfeszítették, elvonult a hitetlenség erõdjébe,
képtelen volt elfogadni a feltámadás tényét. Ki hibáztathatná? Egyszerû ember
egyszerû reakciója a csodára, az emberiség történelmének legjelentõsebb
eseményére. A XXI. század emberének viszont tanulnia kell az õ hibájából. Le kell
bontanunk az elménk köré emelt falakat, amelyek kizárják Krisztust. Könnyen
elvonulunk a hétköznapok rutinjába, nem használjuk ki az alkalmakat hitünk elmé-
lyítésére, valahogy nem tudatosítjuk, mekkora ajándék is a megváltás. Egy fest-
mény, amely Tamás és Jézus találkozását örökíti meg, nagyon szép jelképpel ábrá-
zolja a „hitetlen” apostol hozzáállásának változását. Krisztus megérinti Tamás hom-
lokát, mintegy jelezvén, hogy megnyílik gondolkodása, már képes tiszta szívbõl és
teljes elmébõl azt mondani: „Én Uram, én Istenem.”. 

A mai keresztény ember feladata szintén ez. Tökéletesíteni a hitet, hisz ha csak
kényelemben éljük meg, mikor semmi támadás nem éri, baj esetén viszont
elhagyjuk, hasonlóvá válunk a magvetõ példázatában útszélre esett magokhoz.
Belesünk a Mennyországba, a küszöbön viszont nem tudunk átlépni, hiába van
tárva a kapu. Visszahúz a csökönyös materializmus, akadályoz hitünk gyengesége.
Imádkozzunk hát efféleképp: Feltámadott Jézus, ne hagyd, hogy hitünk elménk zárt
ajtaja mögött enyésszen el. Törj át félelmünk minden akadályán, hogy megvalljunk
testi valód látása nélkül. Légy velünk türelmes, segítsd beléd vetett bizalmunkat
erõssé nõni. Add meg nekünk, hogy Tamás apostolhoz hasonlóan már ezen a vilá-
gon megtapasztalhassuk jelenlétedet. Segíts belépnünk a Te fényességedbe, ahol
részesülhetünk boldogságodban. Ámen

Balga Zoltán

A fák ál lva 
hal lnak meg…
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Kék Balaton, nem tagadom, 
hozzád fûz legszebb emlékem.
Egy régi nyár még visszajár, 

átölel minden úgy érzem.
Játékos víz gyöngyfodra úgy muzsikál, 

integet, hívogat a lellei táj.
Jöjj angyalom, kis csónakom

most is a parton téged vár.

Száll csónakom, csendben vagyunk, 
gondolatunk az elsõ nyár,

Nézd, kedvesem, itt, e helyen, 
itt vártam rád a mólónál.

Halk zene szállt felénk a lombokon át,
százszor is szerelmesen csókolt a szád,

S egy pillanat, Szárszó alatt 
ránk mosolygott a boldogság.

K ö z é l e t  -  K u l t ú r a

Járásunkban az idén 20. alkalommal
rendezzük meg a magyarnóta-énekesek
országos versenyét Õszirózsa címmel.
Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta nép-
szerûsítését havilapunkban is vállaljuk
azzal, hogy minden számunkban leköz-
lünk majd egy-két nótát, melyek közt
lesznek örökzöldek, népszerûek, de ke-
vésbé 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

Tegnap éjjel álmomban újra legény voltam.
Szabadon, mint a madár, boldogan daloltam.
Betyáros kis kalapom a fejemre téve,
Kiálltam a kapuba, a házunk elébe.

Arra járt a szeretõm, a sok közül egyik.
Egy csók után tovább ment, aztán jött a másik.
Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam:
Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.

Szánom, bánom, hogy megházasodtam,
Legénységem gyászba borítottam.
Mert már nekem nem szabad szeretni,
nem szabad a lányokat megölelni!

Kéklõ nefelejcset szedtem kint a pusztán
Annak adom én azt, ki mindig jó hozzám
Aki sok éjszakán virrasztott mellettem
Annak az asszonynak, aki megtanított 
minden jóra engem.

Ez a pár szál virág mondja el helyettem
Mikor rágondolok könnyes lesz a lelkem
Többet ér a csókja száz legény csókjánál
Az egész világon nincsen drágább asszony 
az ÉDESANYÁMnál.

Az év legszebb hónapjában járunk, ilyenkor minden üde zöld színû, különösen
a most lehullott csapadéknak köszönhetõen. A színpompás virágok,bokrok szemet
gyönyörködtetõ látványt nyújtanak, igazán kellemes a szabadban tartózkodni.
Kertészeti tennivalókból is akad bõven, megkezdõdött a kapálás, gyomtalanítás, és
ültetésbõl sincs hiány.

A hónap elején vessük el azokat a magvakat, amelyek áprilisban nem kerültek
a földbe. Bimbós kelt, fejes és vörös káposztát még május 20-ig (védett helyre)
vethetünk. Jobb azonban, ha palántanevelõ ágyban elõneveljük õket, és ebben a
hónapban ültetjük ki a szabadba.

A hónap közepétõl következhet a fagyérzékeny növények: a bab, a paradicsom,
a paprika, a dinnye, az uborka és a tök vetése vagy kiültetése. Vetéskor és kiültetés-
kor ne feledkezzünk meg a januárban betervezett vegyes ültetésrõl. A karfiol, a bim-
bóskel és a többi káposztaféle, valamint a zeller palántáit május 20-ig ültessük ki.
Majoránna és bazsalikom kiültetésére is ez a legkedvezõbb idõpont. Valamennyi túl
sûrû magvetést ritkítsuk. Különösen fontos ez a sárgarépánál és petrezselyemnél.

A gyümölcsfák között a talajtakaró anyagot - ami télen és kora tavasszal
összeesett - pótoljuk, és a fák koronája alatt lazítsuk meg a talajt. A szamócát és -
szárazság esetén - a fiatal csemetéket is öntözzük.

Aki szép nagy õszibarackokat szeretne termelni, az terméskötés után ritkítsa a
gyümölcsöket. A továbbiakban a terméskötés idején az öntözõvízbe egy rész
csalánlevet vagy más folyékony biológiai trágyát keverjünk 1: 8 arányban, és ezzel
10-14 naponként öntözzünk.

Folytassuk a káposztafélék palántázását. Karalábé, káposzta, brokkoli, a hónap
vége felé a karfiol is kerüljön ki végleges helyére.

Hüvelyesek közül a földimogyoró és a bab vetését is elkezdhetjük. A bokorbab
csak meleg földben csírázik, ha hideg a talaj, hiányosan kel. A karós vagy futóbab
széltõl védett helyet és gyorsan melegedõ, humuszban gazdag talajt kedvel. A
futóbab köztes növénye lehet a karalábé, fejes saláta.

A paradicsomot is palántázzuk ki, de a tojásgyümölcs-padlizsán kiültetésével
várjuk meg a májusi fagyok végét.

Vethetünk még hónapos és nyári retket, töltsük fel a borsó tövét, és szintén tölt-
sük fel a burgonyát. A borsót karózhatjuk is, így a szél nem dönti el.

Vethetjük a céklát, fodros kelt, póréhagymát és a kelbimbót is. Salátából már
csak a nyári fajtákat válasszuk.

Ha meleg és száraz a hónap, megjelennek a földibolhák, melyek veszélyeztetik
a káposztaféléket és a retket is. Rovarölõ szerek helyett az ágyások közé palántáz-
zunk egy-egy tõ salátát, ez távol tartja a földibolhát - mivel a saláta sok vizet kíván,
ezt a földibolha nem szereti. 

Ha sárgul a sárgarépa - répalégy, sárgul a hagyma - hagymalégy. Szedjünk ki
egy-egy hagymát vagy répát, vágjuk ketté és nézzük meg, mi károsítja. A fertõzött
növényeket távolítsuk el és semmisítsük meg. A kórokozók ellen készítsünk bio
permetleveket. Egyik leghatékonyabb a csalánlé.

Elkészítése egyszerû, egy-két kilónyi felaprított csalánt kell 10 liter vízben
áztatni, felhasználás függvényében különbözõ ideig. A 12 órát ázott csalánlevet
hígítás nélkül szokták felhasználni levéltetvek és atkák ellen. A néhány napig-egy
hétig erjesztett  csalánlevet tízszeresére felhígítva kell használni mint levéltrágya,
fejlõdést elõsegítõ, általános növényerõsítõ szer. A csalán erjedéskor iszonyatosan
büdös, emiatt már az elején adjunk hozzá macskagyökér-kivonatot vagy kõport (a
zeolit kertészetekben kapható természetes anyag). Késõbb is lefedve tartsuk átható
szaga miatt. A lé hetekig megtartja hatását, õsszel pedig a megmaradt csalániszapot
ráönthetjük a komposztra.

Paradicsomlé - Ez is egy hatékony szer, ha levéltetvekrõl van szó, de káposz-
talepke távoltartására is használható. Kétmaréknyi felaprított paradicsomlevelet két
liter vízben kell 10-12 órát áztatni, és leszûrés után hígítás nélkül használható. Ha
levéltetvek ellen permetezünk, akkor hozzákeverhetõ egy-két csepp folyékony
konyhai mosogatószer is. A permetszer csak akkor hat, ha rákerül a levéltetvek
testére, ezért fõleg a megtámadott részeket és a levelek hátulját kell permetezni
vele. A káposztalepke esetében nem mint pusztító, hanem mint kellemetlen szagú
riasztó szer hat. Ha ez a cél, akkor ne tegyünk hozzá mosogatószert, és alaposan
permetezzük le vele a káposztafejeket és a talajt a káposztaágyások környékén.

Mezei zsurló - A gombás megbetegedések megelõzésére a mezei zsurlóból
készített lé a legnépszerûbb. Egy kilónyi friss mezei zsurlót 10 liter vízben kell egy
napig áztatni, majd ezután fél órán keresztül fõzni. A leszûrt levet ötszörösére hígít-
va kell kipermetezni a haszonnövényekre. Az oldatnak magas a szilíciumtartalma,
ennek köszönhetõen alakul ki egy védõréteg a lepermetezett részeken. Erõsen
párás, nedves napokon, amikor fennáll a gombásodás veszélye, mindenképp per-
metezzünk vele (közvetlenül a növényre és a talajra is). Reggel a leghatásosabb,
biogazdák szerint kéthetente érdemes megismételni a permetezést.

-ber-

Kertészkedés májusban
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A Szlovák Nemzeti Múzeum Bábmûvészeti és
Játékmúzeuma, Kékkõ vára és a Csemadok Nagykürtösi

Területi Választmánya tisztelettel
meghívja 

az érdeklõdõket 
a Balassi Emléknapra, 

amelyre 
2019. május 23-án
16.00-kor kerül sor 

a kékkõi várban. 

A CSEMADOK  NAGYKÜRTÖSI  TERÜLETI
VÁLASZTMÁNYA

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt a

XXXVI. MIKSZÁTH 
EMLÉKNAPRA

Május 31., péntek:

Nagykürtös
15.00  -  Mikszáth Kálmán emléktáblájának  
megkoszorúzása az evangélikus templom falán

Szklabonya
15.30  -  Koszorúzás az emlékháznál
16.00  -  a CSNTV tavaszi választmányi ülése
17.00  -  Irodalmi Kávéház 

Vendégek:  Böhm András és Németh Zita
A rendezvény alatt (16.00-tól 18.00-ig) megtekinthetõk:

a Mikszáth-ház emlékszobái.

Mindenkit  szeretettel  várunk
valamennyi  programunkra !

Inám Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a 2019. július 6-án megrendezésre kerülõ

XX. Mézfesztiválra

13:00 Megnyitó
13:30 fergeteges kultúrmûsor

15:30 Balázs Klári és Korda György koncertje
19:00 ADAGIO

21:00 3+2  35 éves jubileumi koncertje
Retro Disco hajnalig

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

50.  JUNIÁLIS
2019.  J Ú N I U S 16.  

NA G Y C S A L O M J ACSEMADOK 70
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A Magyar Közösség
Pártjának Járási Elnöksége 

Védjük meg Európát!
címmel 

lakossági fórumot tart  az ipolynyéki kultúrházban 
május 14-én, kedden 18:30 órai kezdettel.

A beszélgetés vendége 

Csáky Pál, 
az MKP európai parlamenti képviselõje, választási listavezetõje.

Ugyanezen a napon 15.00 órakor Apátújfaluban 

a civil szervezetek és polgári társaságok képviselõivel
találkozik a képviselõ úr.

Reméljük, ezeken a találkozókon 
minél nagyobb számban részt vesz járásunk lakossága. 

Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh
Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/84 22 67. Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula, telefon: 0905/71 77 76.

Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. 
Levélcím: 991 28  Vinica, Nekyjská 397/27. E-mail: csemadokntv@gmail .com.Telefon: 0907/85 62 96.
Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN 1336-3972. IÈO 00 419 621. Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. 
Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 0,50 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. 
A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének,
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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.

Mindenkit szeretettel várunk Csábra, 
az alapiskola közösségi termébe
a 15.00-kor kezdõdõ fesztiválra! 


