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Rengeteg érzés, gondolat kavarog bennem
az elmúlt napok történései után, a trianoni
békediktátum aláírásának 100. évfordulóján
megtartott megemlékezések, találkozások,
beszédek egyvelegében, a versek, énekek
mámorában. Hogy nekem mit jelent Trianon?
Egy folyót, a gyermekkor egyre gyakrabban
már el-eltûnõ látóhatára mögött, ahol a túlsó
parton kutyákkal õrzik a határt, és mégis
ugyanazt a nyelvet beszélik az ott élõk, mint én.
Történeteket a tollfosztókon, a lakodalmak asz-
talainál félig üres vagy majdnem teli borospo-
harak elõtt, ahol az asszonyok, nagymamám és
édesanyám, a munkában megfáradt édesapám, férfiak és bölcs aggok beszélnek egy régi
világról, ami már nincs, de egykoron volt. Megkopott, nemzeti színû szalagokat a ked-
venc könyveim hátsó lapjain. Minden kicsit a homályba veszik, de kicsit fel is tör
belõlem az élmények hatására. Kicsit újra élem a gyermekkoromat, ahogyan lassan fel-
cseperedtem,  s amíg magam is megtanultam, megértettem, mi is Trianon.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya egész napos rendezvénysorozattal
készült erre a kerek évfordulóra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk egy égbekiáltó
igazságtalanságra, hogy a nagyapák és a nagymamák békében pihenhessenek nyugvó
porukban, hogy élünk és nem felejtünk. Ennek jegyében június 4-én már reggel 9 órakor
indult a szövetségünk  ipolynyéki székházának megújult udvarából a rendezvény, ahol
is az egybegyûlt helyi megemlékezõket Balogh Gábor, a területi választmány elnöke
köszöntötte, majd õt követõen az Ónodi Krisztián vezette íjászok tartottak rövid bemu-
tatót. Az íjászokat emlékfaültetés követte a székház udvarán, hogy majd a hárs
árnyékában száz év múlva is legyen az elkövetkezõ generációknak hol fejet hajtaniuk.
A rövid megemlékezést a Parák József ipolynyéki püspöki helynök által felvezetett
közös imával és a Himnusz eléneklésével zártuk, majd együttesen átvonultunk az Ipoly
folyó által elválasztott  határhoz, az ipolyhídvégi-drégelypalánki  egykori hídfõhöz,
ahol reményeink szerint egy-két éven belül felépülhet ismét egy új, korszerû,
embereket, hazát és nemzetet összekötõ  híd az Ipolyon. A folyó mindkét partján szép
számban összesereglett magyarok integetve, ismerõsként köszöntötték egymást. A par-
ton felvonuló íjászok, a nyílhoz erõsített nemzeti színû szalagot átlõve a folyó másik
oldalára, szimbolikusan összekötötték a mai napon ismét a száz éve erõszakkal
elválasztott határt, jelezve: összetartozunk. A két szemben lévõ község polgármesterei,
Lestyánszky Viktor és Rigó Dávid köszöntötték a jelenlévõket, majd Lõrincz Aranka
gyönyörû énekkel koszorúzta meg a csendesen folydogáló Ipoly halk csobogását.
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„Trianon árnyékában élve 
feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást, 

és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, 
aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, 

ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek.“

Wass Albert

Keresztet vitt az Úr a Golgotára,
Azóta szép s jó mind e jelben él;
Az üdvösségnek szenvedés az ára:
Boldog, ki sír és sírva is remél;
Áldott tövében megváltó keresztnek
Csak Krisztust nézzed, ne a Golgotát,
S ha gyötrött vállad sajgó kínra reszket,
Ajkad-harapva némán menj tovább.

Avagy, ha hordod magyar sors keresztjét
S tudsz magyar lenni megtiportan is:
Érezd és hirdesd: ami nincs most, lesz még,
S verdesd a szárnyad lenn a porban is;
Erdély keserve szívedbõl sikongjon,
A Lomnic-csúcsról lengjen rád a gyász,
Viharzó vágyad zúgjon minden ormon:
Lesz kikelet még, lesz föltámadás!

Piruljon arcod: gyúljon rá a szégyen,
Kiáltson ajkad: hallja a világ!
És vájj sebedbe: csak hadd fájjon, égjen, -
A lélek él, ha nagy hit lengi át;
Ha hitet adott Isten a magyarnak,
Csorduljon ez mint dúslevû gerezd
S legyen sarkallód minden õsi parlag
És édes terhed a magyar kereszt…

A szent jel int és hív és vár a munka,
Az út nehéz s a cél oly messze még!
A meddõ gyászt a balsors már megunta, -
Küzdj, szenvedj, fáradj, ifjú nemzedék!
Bús ugarunknak lesz még aratása,
Csak törjed, túrjad, magyar ifjúság,
Hogy megzendíthesd új föltámadásra
A magyar élet büszke himnuszát!    

(Folytatás a 8. oldalon)

Csak egy országnak vannak határai, 
a nemzetnek nincsenek!

Egy 100 éves békediktátum halálára

Sajó Sándor:
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A Komáromban élõ, negyvenes éveit
taposó Králik Róbert tanár, újságíró és
médiamenedzser, valamint a KrálikTV
tulajdonosának életútja Csábról indult.
Róbival, ha emlékezetem nem csal, a
múlt század 90-es éveinek közepén is-
merkedtem meg. Akkoriban a Palóc heti-
lap szerkesztõjeként karikatúrákat kér-
tem és közöltem tõle, alias Robay-tól.
Frappáns, szellemes  karikatúrái emelték
a lap színvonalát. Mivel anyagiak  híján
alig 2-3 év után megszûnt a lap, s ennél
fogva ritkábban találkoztam Robival, míg
végül is, úgymond, szem elõl tévesztet-
tem õt. 

- Nem is tudom már, hogy akkoriban
mivel foglalkoztál. Nemde még közép-
iskolás diák voltál? Akkor kezdjük azzal,
hogy Csábon nõttél fel…

- Igen, még diák voltam, a selmec-
bányai erdészeti technikumban tanultam,
de sajnos a viszonylag korán „választott“
szakma nem igazán fogott meg. A ter-
mészetet ugyan szerettem, de a vadászat
és erdei munka része nem varázsolt el, és
a szociban nyirkos, szürke, málladozó
selmeci kulissza sem jött be. Nem is foly-
tattam tanulmányaimat a zólyomi fõisko-
lán, inkább dolgozni kezdtem technikus-
ként, és elkezdtem tanulmányaimat azon
a területen, ami igazán érdekelt, és kellõ-
képpen izgalmas volt számomra. Ez,
ugye, az újságírás volt, amit egy kis kari-
katúrázással színeztem, mert állítólag
volt némi tehetségem a rajzolás terén. :)
Továbbá elkezdtem reklámkészítéssel és
a kreatív biznisszel is kacérkodni. Persze
akkor még nem tudtam, hogy ezt így
hívják majd egyszer. De azt tudtam, hogy
az alkotó tevékenység kiteljesít, és ér-
telmet ad az életemnek. Verseket, dal-
szövegeket is írtam abban az idõben - így
kerestem önmagam, és végsõ soron meg

is találtam azt az utat, amit azóta is
gyúrok.

- Hová kerültél el Csábról? Hogyan
és mikor  vezetett az utad Komáromba? 

- 1991-ben megismertem egy csodá-
latos embert, aki szép is volt, meg okos
is, és egy régi Kft-dalszöveggel ellentét-
ben még szóba is állt velem. :) Nos,
engedtem a kísértésnek, és 94-ben
elvettem a hölgyet, akivel azóta is boldog
házasságban élünk, és ez remélhetõleg
már így is marad. Még jó sokáig. A
székhelyemet így Komáromba helyeztem
át, ahol a pénzügyek mellett megmarad-
tam a kreatív szakmánál.

- Mi mindennel foglalkoztál, vagy
még most is foglalkozol ebben a patinás
városban?

- 1997-ben, a Komáromi Városi
Televízió indulásánál már én is ott
voltam, és hét évig szerkesztõsködtem,
riporterkedtem, grafikáztam, forgattam,
vágtam stb. Majd jött egy rövid
magánkorszak, amikor a nagy országos
televízióknak dolgoztam, és reklámcéget
vezettem, illetve beindítottam az elsõ
felvidéki webtelevíziót, a KrálikTV-t. Ez
2006-ban történt. Ez a kaland azóta is
tart. Közben elvégeztem a gyõri tanító-
képzõ fõiskolát, majd felsõfokú állam-
vizsgát tettem a nyitrai egyetemen, és
angoltanár lettem. A médiamenedzseri
képesítést az amerikai Tennesseei Egye-
tem médiakarán szereztem. 2005-tõl
három évig a patinás komáromi mezõ-
gazdasági középiskolában oktattam a
serdülõ ifjúságot a ködös albion világ-
nyelvére, majd a Selye Egyetem felnõtt-
képzõ programjában is részt vettem, alsós
tanárokat tanítottam szintén angolra.
2011-ben jött egy felkérés, hogy vállal-
jam el Komárom város szóvivõi poszt-
ját, amit kis mérlegelés után be is vállal-
tam. Kicsit más volt a hivatali és részben
politikai munka, mint az alkotói szabad-
sággal jellemzett kreatív munka, de nem
bántam meg. Sok hasznos tapasztalattal
gazdagodtam, igaz a hét évnyi szóvivõs-
ködés során sok-sok õsz hajszállal szí-
nesedett a fejkoronám. De ez talán csak a
gének játéka volt (ja, nem).

- Jelenleg a Magyar Közösség
sajtótitkárként tevékenykedsz. Áruld el

olvasóinknak, tulajdonképpen mi is a
dolga a sajtóreferensnek?

Igen, most itt tartok, ennek a kihívás-
nak igyekszem tiszteletteljesen, lelkesen
és kellõ szakmaisággal megfelelni. Ez a
felkérés 2019-ben érkezett a pártigaz-
gató, Kocur László részérõl, így váltot-
tam, az önkormányzati szintet az orszá-
gos ringre váltottam. A dolgom hasonló,
mint a komáromi városházán, de itt már
nem a helyi és regionális sajtóval dolgo-
zom, hanem az országos médiumokkal és
hírügynökségekkel tartom a kapcsolatot.
Ezen felül, mivel sajtótitkár is vagyok,
részt vállalok a párt kommunikációjának
alakításában is. Igyekszünk minél telje-
sebb és világosabb képet adni a párton és
közösségünk fontosabb színterein zajló
eseményekrõl, megvilágítva a hátteret, a
mozgatórugókat és némileg a jövõképet
is. Már amennyire ez a jelenlegi, kissé
zavaros politikai helyzetben lehetséges.

- Két alkalommal is, elõször 2016-
ban, aztán idén, 2020-ben is az MKP par-
lamenti képviselõjelöltje voltál. Szerinted
mi volt az oka annak, hogy a Magyar
Közösségi Összefogás nem jutott be a
parlamentbe?

- 2016-ban az európai parlamenti
választások kapcsán fogadtam el a jelö-
lést, majd a legutóbbi szlovákiai parla-
menti választáson is jelölt voltam az
MKP színeiben.

Hogy mik az okok? Nos, erre az idõ
és sok-sok okos elemzés adja majd meg a
választ, ha egyáltalán megadja. Pufogtat-
hatnék itt én sok „okosságot“, bölcsel-
kedhetnék, de nem teszem. A bölcsek
köve nem az én zsebemben van. Egy biz-
tos: nem tudtunk annyi választót meg-
szólítani, amennyit szerettünk volna. Az
okokat pedig napestig lehetne sorolni,
azok regionálisan és egyéb tekintetben is
nagyban különböznek. Vannak személyi
okok, és vannak objektív okok, amiket
igyekeznek a kellõ tapasztalattal rendel-
kezõ vizionáriusaink kiértékelni, és
meghatározni az üdvözítõ stratégiát.
Mivel a mi pártunk tényleg demokratikus
elveken alapul, és egyelõre még így is
mûködik, a többség majd eldönti a
hogyan továbbot is. Ne legyen ez egy-egy
megmondóember feladata sem fele-
lõssége!

Bemutatjuk a KrálikTV tulajdonosát

Folytatás a 3. oldalon
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- Hogyan látod az MKP jövõjét?

- A politika olyan szakma, amit, mint minden más szakmát,
tanulni kell, és kizárólag tapasztalati úton tökéletesíthetõ mes-
teri szintre. Véleményem szerint a most sokat hangoztatott
„Mindenki a levesbe, jöjjenek az újak, a fiatalok!“ hurráhangu-
latot kicsit le kell csillapítani. A kor önmagában, teljesítmény
híján nem érdem! Ahogy a húszéves fiam, Máté mondaná kellõ
szarkazmussal a hangjában: csill! A felvidéki politikumnak is
kicsit le kell hûtenie a fejét, a felkorbácsolt indulatokat a konst-
ruktív és észszerû cselekvés mezsgyéjére terelni, csak így lehet
továbblépni.

Az senki számára nem kérdés, hogy közeledni kell egy-
máshoz. A politikai frakciók, a közélet túlzott politikai
eszmerendszerek mentén való tagoltsága káros a politikai súly
visszaszerzése szempontjából, de a politika hit és meggyõzõdés
nélkül csak gittrágás, így az eszmei platformok laza, úgymond
föderális rendszerének kimunkálásában látom a jövõt. Így talán
még labdába is tudunk rúgni azon a meccsen, ahol sajnos jelen-
leg csak a labdaszedõségig engednek minket, illetve teljesít-
ményünk és döntéseink révén kijátszottuk magunkat ebbõl, a
nagypolitikának nevezett játékból. Ami egyébként nem játék!
Véresen komoly, hiszen a jövõnkrõl, a túlélésünkrõl van szó.

- Foglalkozol-e még karikatúrákkal?

- Sajnos, mostanság, sõt, már jó ideje nincs rá idõm. De
majd egyszer, az aktív közéleti tevékenységem alkonyán talán
visszatérek hozzá. Ezt nem fenyegetésnek szántam. :)

- Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Mit jelent neked,
és mit adott neked Csáb?

- Egy csodálatos falucska Csáb a nyelvhatáron, ami ad egy-
fajta többletet. Itt az évszázadok alatt számos kölcsönhatás érte
a két nemzetet, amely a nehézségek és politikai fordulatok
ellenére is kitartott a saját értékei mellett. A trianoni tragédia
centenáriumán még mindig él a csábi magyar közösség, nem
hunyt ki a lélek, pislákol a mécses. Ez maradjon is így! A csábi-
aktól tartást, tisztességet, dolgosságot és józan rálátást tanultam
a dolgokra. Büszke vagyok rá, hogy Csáb a szülõfalum. Itt nõt-
tem fel, itt értem emberré, itt ismertem meg a barátság erejét, és
számos kaland részesévé, élmény birtokosává váltam! Én a
szívem mélyén a mai napig csábi gyereknek tartom magam, és
ez már talán nem is változik meg.

- Mi az, amirõl nem kérdeztelek, de fontosnak tartod még
elmondani?

- Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a csábiak és a
környékbeli magyarok próbálják meg megõrizni magyar-
ságukat úgy, ahogy a hitüket is õrzik. Ne silányuljon a magyar
nyelv a magánbeszélgetések, a megerõszakolt, vegyes konyha-
nyelv szintjére! Írassák, járassák gyermekeiket magyar iskolá-
ba, mert ennyivel tartoznak önmaguknak, õseiknek, de
legfõképp gyermekeiknek és unokáiknak! Isten óvja Csábot és
ezt a kedves kis közösséget!

Bodzsár Gyula

Bemutatjuk a KrálikTV tulajdonosát

A gyermekek mosolya nem kerül semmibe, a szívünkben
mégis örökre megmarad! Ma már a gyermeknap a világ
legtöbb országában ünnepnappá vált, s bár a koronavírus
megelõzése érdekében sajnos még elmaradnak a csoportos
rendezvények, de mi igyekeztünk a gyerekekrõl nem el-
feledkezni, ezért 2020. május 30-án délután községünkbe
ellátogattak a Disneyland kedvenc mesehõsei, és egy apró
kis csomaggal kedveskedtek a gyermekeknek Ipolykeszin.

Úgy gondolom, minden gyermeknek sikerült mosolyt
varázsolnunk az arcára, és gyönyörû délutánt tudhatunk
magunk mögött. Köszönjük Kosík Szilvia polgármester
asszonynak!

G.V.

Gyermeknap Ipolykeszin
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A Gömör, illetve
Borsod vármegyei
Jánosiban és Bold-
ván a bencések mo-
nostort alapítottak a
12. században, és
apátsági templomai-
kat egyaránt Keresz-
telõ Szent János
oltalmába helyezték.
A bencésekhez ha-
sonlóan a premon-
treieket és a ciszter-
cieket is befolyásolta
Keresztelõ Szent
János példaképe. A

jászói (Torna m.) premontrei kolostort a 12. században Könyves
Kálmán alapította, és ekkortájt létesítik monostorukat
Hárskúton (Torna, majd Gömör m.) a bencések, amit aztán a
ciszterciek vettek át. E monostorok templomai is a Keresztelõ
tiszteletét hirdették, és
nem véletlenül. János az,
akirõl Izaiás próféta mond-
ja: a pusztában kiáltónak
ez a szava: készítsétek elõ
az Úr útját, egyenges-
sétek ösvényeit (Mt 3,
1,3). Ennek megfelelõen
János a pusztába, kietlen-
be, néptelen vidékre tele-
pült, majd a monasztikus magányt keresõ szerzetes közösségek,
mintegy õt követve, szívesen választották Keresztelõ Jánost
védõszentjüknek. Az Árpád-kori Magyarország jellemzõen
gyepûhatáron, lakatlan rengetegben emelt monostorai, templo-
mai bizonyára hasonló megfontolással, a keresztény misszió
feladatával helyezték magukat az õ oltalmába.

Keresztelõ János ma ismert templomai is jórészt még a kö-
zépkor világát idézik. Ilyen a Palócföld nyugati-északi perem-
vidékén található Bajcs és Alsószemeréd, valamint a már szlo-
vák Garamszécs, a keleti határövezetben lévõ Jászó. Hárskút,

Tornagörgõ és Nyomár. A déli perem-
vidéken Borsodivánka, Heves, Füzes-
abony, Hevesaranyos templomait egy-
aránt Keresztelõ Szent János oltalmába
helyezték, miként a Gyöngyös melletti
Pálosveresmart és a nógrádi (Cserhát)-
Szentiván templomát is. Utóbbi még
településnevében is azonosult egyháza
védõszentjével. A pálosveresmarti Ke-
resztelõ Szent János egyház Árpád-kori
eredetû, amelynek romjaihoz a török

hódoltságot és a Rákóczi-szabadságharcot követõen búcsújárást
tartott Gyöngyös város lakossága minden évben Keresztelõ
János napján - 1713-tól ötven éven át - az 1709-es pestisjárvány
idején tett fogadalmához híven. A templomot aztán 1893-ban
építik és szentelik újra, Keresztelõ János patrociniumának meg-
tartásával. 

A kifejezetten Keresztelõ János titulusú templomok mellett
figyelemre méltóak a Sarlós Boldogasszony, azaz Mária
találkozása Erzsébettel templomok is, ugyanis e találkozás
jelentõségét éppen az adja, hogy Mária köszöntésére Erzsébetet
magzatával, Jánossal együtt eltöltötte a Szentlélek, és a magzat
fölujjongott, örömtõl repesett anyja méhében, hogy a szintén
születendõ Messiás érkezett hozzájuk (Lk 1, 39-56). E moz-
zanat egyúttal azt is jelenti, hogy János, Szentlélekkel eltelve,

már anyja méhében megsza-
badult az Ádámtól áteredõ bûn-
tõl, és makula nélkül született.
Ezt látjuk a losonci katolikus
templom oltárképén. A Minden-
szentek titulusú templomok is
figyelemre méltóak számunkra,
mert a szentek sorában Keresztelõ János is az adott egyház
védõszentje. Mint Krisztus hírnöke és bûn nélkül született
szent, az ábrázolásokon, oltárképeken a Szentháromság és Szûz
Mária társaságában általában középen látható.

A Bars megyei német telepítésû Jánoshegy esetében a
középkori titulusválasztás legendája is fennmaradt: Mikor még
az öt szomszédos község, Jánoshegy, Kunosvágása, Kékellõ,
Alsó- és Felsõturcsek igen kicsinyek voltak, s így külön papot
nem tarthattak, külön templomot nem építhettek, elhatározták,
hogy közös erõvel építenek templomot a települések közötti
középpontban. Kiszemelték erre a mostani jánoshegyi templom
melletti helyet. Hozzákezdtek az építéshez. De mikor már majd-
nem készen voltak, éjjel az egész épület leomlott.  Háromszor
ismétlõdött meg e szomorú esemény. Végre a mostani templom
helyén egy bokorban síró fiút találtak, kiben Keresztelõ Szent
Jánosra ismertek. Õ elmondta, hogyha boldogulni akarnak, a
bokor helyére építsék az új templomot, s az õ nevére szenteljék
föl. Úgy is történt, és így kapta a falu a Jánoshegy nevet. A temp-
lom oltárán lévõ üvegszekrényben ma is látni a kisfiú szobrát. 

A nyári napfordulón született szentünk tiszteletét a
védõszentül választás mellett mellékoltárok, szobrok, fest-
mények, de legjellemzõbben szószékek és keresztelõkutak,
olykor templomi lobogók és üvegablakok
jelzik további templomokban is. Kultusz-
inspiráló hatás lehetett, hogy az egri egy-
házmegyében a 18. század folyamán az egri
építési iroda valósággal nagyüzemesítette a
templomok berendezését. A Philipp Prokop
által Pápára tervezett keresztelõkút és a hozzá
készített rajzsorozat nyomán Giovanni és
Giacomo Adami felsõtárkányi márvány-
faragók és Moczer József egri szobrász szériaszerûen gyártották
a keresztelõkutakat. Esterházy Károly püspök szûkszavú
utasításai csak a kivitelezendõ tervrajzok sorozatszámát
nevezték meg, vagy utaltak azokra az apróbb változtatásokra,
amelyek által a korábban már felállított keresztelõkutaktól
különbözniük kellett. Ezek az alkotások általában oszlopon
nyugvó hengeres kútházakból álltak, tetejükön Jézus meg-
keresztelkedésének szoborcsoportjával. E típus különféle vál-
tozatait figyelhetjük meg Gömörben és Nógrádban is.

A Palócföld központi búcsújáró helye a Szent László király
pogányok elleni harcaiból eredeztetett mátraverebély-szentkúti
Mária-kegyhely. Itt a kegyoltár oldalsó szobra Keresztelõ Szent
Jánost ábrázolja, átellenben remete Szent Antallal. Fölül a
Szentháromság szoborcsoportja, aki Mária megkoronázására is
emlékeztet. Mindenesetre a kegyoltáron csupa alapvetõ alak:
Maga a teremtõ, gondviselõ, megváltó és átlelkesítõ Isten, az
Istenszülõ Szûz Mária, minden bajban segítõ és közbenjáró

patrónusunk, Keresztelõ Szent
János, a megváltó Krisztus hírnöke,
kapocs az Ó- és az Újszövetség
között, s keresztény meggyõzõdés
szerint Mária mellett az egyetlen,
akit már anyja méhében eltöltött a
Szentlélek, ezért bûntelenül szüle-

tett. (Mária az Ádámtól áteredõ bûn nélkül fogant). Ezért csak e
két szent születésnapja szerepel a keresztény kalendáriumban, a
többieknek csak mennyei születésnapjuk, azaz elhunytuk napja. 

Keresztelõ Szent János ünnepe a Palócföldön
Mivel 2020-ban járásunkban,

Ipolyszécsénykén került volna sor a
VII. Palóc Világtalálkozóra, ezért
lapunkban minden hónapban egy
oldalon ezzel a témával, azaz a
palócsággal foglalkozunk. Az írások
szerzõje a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum igazgatója, Limbacher
Gábor, aki a téma szakavatott isme-
rõje. Cikksorozatunk nem titkolt cél-
ja, hogy népcsoportunkat, a paló-
cokat, tulajdonképpeni saját törté-
nelmünket még jobban megismerjük.
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Trianon
a múlt,

az
együtt-

mûködés,
a jövõ

A palócság központi búcsújáró
helyén kívül a Gömör megyei -
1891 elõtt Tornához tartozott - hárs-
kúti máriás búcsújáró hely templo-
mának védõszentje maga Keresztelõ
Szent János. A helyet a középkorban
a ciszterciek gondozták. 

Az egyházasgergei (Nógrád m.)
Nepomuki Szent János-kápolna
esetében az újabb, jezsuiták szorgal-
mazta kultuszáramlatot kiszorította
egy régebbi, középkori réteg és
archaikus, napfordulóhoz kötõdõ
palóc folklór, aminek következtében Nepomukiból Keresztelõ
Szent János lett a helyi tudatban. Az 1940-es évekig a fából

faragott Nepomuki-szobor a község köze-
pén, az ún. Harangozó-patak mellett állott
egy fából készített kápolnában. Ünnepét
minden év június 24-én, Keresztelõ Szent
János napján tartották. Kivonultak a kápol-
nához, füvekbõl, virágokból koszorúkat
fontak, és a kápolna körül tüzet gyújtottak.
Miközben körbetáncolták, énekelve kérték
Keresztelõ Jánost, görögösen Szent Ivánt,
hogy a falut tûztõl, víztõl, villámcsapástól,

szárazságtól õrizze meg. Majd a virágokból készített koszorú-
kat tûzbe dobálták, melyet a fiúk és a lányok párosával ugráltak
át. A megmaradó koszorúkat és virágokat berakták a szent
mellé, más részüket a világ négy égtája felé dobálták.

A nyári napforduló Nap-, illetve tûzkultuszának különbözõ
fokozatú keresztény átlényegítése figyelhetõ meg Keresztelõ
Szent János ünnepén (június 24.) a századforduló tájáról.
Hangonyban (Gömör m.) a Szent Iván-éji tüzet Szent Péter nap
elõtti három este gyújtották a leányok, legények, kezükben egy
csomó tisztesfüvet, „árvacsanalat“ és szegfûvirágot tartva, majd
„karéjba járva“ dalolgattak.

Mercsén Szent Ivánkor rakták e tüzet szalmából. „Borzé-
kot“ (bodzát) és papsajtot is tartottak a füst fölé, ezt mondogat-
va: „Szen Pál, Szen Péter,

Füstõd meg, hasznosíd meg.“
A megfüstölt virágcsomót hazavitték, a padláson megszárí-

tották, s ha a gyermek igézetben volt, fürdõt csináltak neki
belõle. Rontás ellen kitörölgették vele a tejesfazekakat is. Parád
és Bodony községekben (Heves m.) Szent Iván napját
megelõzõ este gyújtottak tüzet, s a föl-fölcsapó lángokon
keresztül ugrálva kiáltozták: „Törés ne legyen a lábamon! Törés
ne legyen a lábamon!“ Ezt abban a hitben tették, hogy ezáltal
lábukat a kisebesedéstõl megóvják. Majd a lányok csomóba
kötözött tisztesfüvet tartottak a tûz füstje fölé, s azt égnek
dobálva kiáltották: „Illyen nal legyen emménk kendereönk!“

E megfüstölt tisztesfûcsomókat mint „szörnyen hasznos
füvet“ hazavitték, s abból betegség esetén fürdõt készítettek.
Keresztelõ János ünnepe a legfényesebb Nap fordulati ideje égi
pályájának csúcsán, az ekkor gyújtott tûz lángolása túláradó
áldásos idõ a parasztság számára. Ünnepe gyógyulást hozó, a
baj megelõzésére, a termés sikerének biztosítására alkalmas
idõszak, melybõl népi szentelmény származik. Szent Iván
napján eredetileg nem Keresztelõ Szent János a rítusok alapja
és magva, hanem a fényes és tüzes Nap archaikus-vallásos
szemlélete. A népi szentelménynek számító szentiváni tisztesfû
használata szemléletesen tükrözi a vallásos palócság világképi
felfogását, amint a szertõl a gyermek vagy megfordul a gyó-
gyulás irányába, vagy meghal. Számukra mindkettõ megoldás,
elõbbi a földi, utóbbi az örök élet perspektívában.

Limbacher Gábor
Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény

Ez volt a záró mondata Duray Miklós azon cikkének,
amely a BÉCSI NAPLÓ május-júniusi számában jelent meg
az elsõ oldalon (www.becsinaplo.eu). Az újság 12 oldalon
foglalkozik a magyar és a közép-európai népek történelmé-
vel, fõleg az elmúlt száz év tükrében. Érdemes elolvasni. 

A mi havilapunkban is a múlt hónapban és a jelenlegi
számban is ennek a számunkra gyászos idõszaknak a
„hagyatékával“ foglalkoztunk. A karanténhelyzetben is
igyekeztünk úgy megülni és megélni a százéves évfordulót,
hogy mozgósítottuk és megkértük azon szervezeteket, ön-
kormányzatokat, egyházat és minden polgári személyt, aki
hajlandó volt társulni az emléknaphoz, egyben kifejezni az
összetartozás tényét és igényét, ezek közösségben való
megélését a személyes részvétel kapcsán is járásunk
területén és a határ járásunk területét érintõ mindkét oldalán.

A szervezõk szempontjából és a résztvevõk visszajelzé-
sei alapján az emléknap szép, tartalmas, olykor megható,
meggyõzõdésünkben megerõsítõ, a jövõ számára pedig biz-
tató perspektívát adó lehetõségek vizionálása. Ha volt is
valakiben tabu vagy félsz ezzel kapcsolatban, azt hiszem,
ezután ezt levetkõzheti, bátrabban kiállhat és beszélhet
ezekrõl a történelmi eseményekrõl. Az igazság a mi
oldalunkon van, egyben az itt élõknek meg kell találni azt az
együttmûködést, amely elvezethet egy közös jövõ építésé-
hez a Kárpát-medencében.

Köszönetet mondok azon plébánosoknak, akik lehetõvé
tették, hogy 16:30-kor a hozzájuk tartozó településeken
megszólaljanak a harangok, valamint köszönet illeti a pol-
gármestereket is, akik aktívan közremûködtek az egyes
helyszíneken, de alapszervezeteinknek is köszönet jár, akik
ténylegesen segítették a rendezvényt, illetve saját maguk is
szerveztek hasonlót településeiken. Akiknek ez az emlé-
kezetes évfordulón nem jött össze, még az év folyamán
mindig megtehetik. Ne maradjon település, ahol ezt nem
ejtik meg, de még az elmaradt harangzúgást is meg lehet
alkalomadtán ejteni. Ezzel tartozunk magunknak, közössé-
günknek, hogy tiszta szívvel és bátran nézhessünk gyer-
mekeink és unokáink szemébe. Csak az ilyen gondolkodás-
mód és cselekedet adhat tartást magunknak és közössé-
günknek.

Figyelmükbe ajánlom a megemlékezésekrõl szóló rövid
tudósításokat, amelyek a következõ oldalakon olvashatóak.

Balogh Gábor
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Bussa

Bussán is megem-
lékeztek Trianon 100.
évfordulójáról, mégpe-
dig a regionális megem-
lékezés után, fél 5-kor
harangozással, este pe-
dig a kopjafánál az ösz-
szetartozást jelképezõ
apró tüzek és mécsesek
meggyújtásával.

(-)

Csalár
Június 4-én a Csemadok Csalári

Alapszervezetének tagjai is részt vet-
tek Bussán a trianoni megemléke-
zésen 14:30 kor. 16:30-kor falunk-
ban, Csalárban is megszólaltak a
harangok, utána este az1848/1849-es
szabadságharc emlékmûvénél tartot-
tunk megemlékezést a trianoni
békediktátum 100. évfordulója alkal-
mából, gyertyagyújtással és a him-
nusz eléneklésével. Beszédet mon-
dott a helyi Csemadok elnöke, Farkas
Sándor. 

Farkas Sándor

Inám I n á m b a n  a z
ö s s z e t a r t o z á s
tüzének meggyúj-
tása  után barát i
b e s z é l g e t é s s e l
emlékeztünk az
Együtt  -  Lenni
jegyében.

Nagy Amália

Dacsókeszi

Dacsókeszin a katolikus
templom kertjében a keresztnél
gyertyagyújtással emlékeztek
a trianoni szerzõdés aláírásának
100. évfordulójára. 

Cibulya Gyula  

Ipolykeszi
Trianon 100. évfordu-

lója alkalmából Ipoly-
keszin is harangszóval,
közös Miatyánkkal és
Jakus Éva gyönyörû ver-
sével emlékeztünk. 

P.Sz., az MKP helyi
szervezetének elnöke

2020. június 4-én Apátújfalu lakosai és a Csemadok-alap-
szervezet tagjai közös megemlékezést tartottak. A trianoni
békediktátum aláírásának 100. évfordulóján vérszilvafát ültet-
tek el az öreg temetõben. Kifejezvén ezzel tiszteletüket õseik és
a 100 évvel ezelõtt elválasztott magyar részek iránt. Nem is
választhattak alkalmasabb helyet a megemlékezéshez, hiszen az
öreg temetõ dombos részérõl tökéletes kilátás nyílik a falu temp-
loma és központja felé, illetve a környezõ falvak határai és a
Börzsöny magaslatai is gyönyörûen kirajzolódnak. E temetõ
ékes részei közé tartozik az 1906-ban felállított kõkereszt,
amely a két falu, Apáti és Újfalu egyesítésének szimbolikus
emlékmûve. Az összetartozás jelképeként a fa e kereszt fölött
lett elültetve.

16:30-kor a harangok hallatán rövid imádság után Kálazy
Csaba polgármester; Jámbor László, Besztercebánya megye
képviselõje és Jámbor Attila alpolgármester közösen ültették el
a fát. Ezután Tóth Terézia Juhász Gyula: Trianon c. versét
szavalta el, majd egy rövid beszédben kiemelte Trianon fontos-
ságát a 21. században. „A fa az élet szimbóluma, gyökereket
ereszt, ami eszünkbe juttatja azt, hogy gyökerek nélkül nincs
élet. Létfontosságú, hogy tudjuk, a mi gyökereink hol vannak,
és hová tartoznak. Kívánom, hogy jó néhány év után is a meg-
próbáltatások ellenére álljunk oly szilárdan a földön, mint ez a

fa, legyen egyenes és egészséges törzsünk, az élet tapasztalatai
által pedig egy gyönyörû koronánk. E tulajdonságokkal
felvértezve büszkén adhatjuk át magyar örökségünket a
következõ generáció számára.“

Jámbor Laura Sajó Sándor: Magyar Kereszt címû versét
adta elõ. (A vers a címoldalon olvasható.) A rövid emlékmûsor
a magyar himnusz eléneklésével ért véget. A helyi ASZ tagjai is
csatlakoztak az Összetartozásunk Tüzéhez, ezért este 20:20-kor
a kultúrház elõtti téren található Szent István király szobor elõtt
meggyújtották gyertyáikat és mécseseiket.

Tóth Terézia

Apátújfalu 
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Ipolybalog 
Ipolybalog Önkormányzata szervezésében Ipolybalo-

gon is megemlékeztek a trianoni békeszerzõdés aláírásá-
nak 100 évfordulójáról.

Délután 16.30-tól 100 másodpercig zúgtak a
harangok, majd a harangszó után, csatlakozva az Imalánc
a magyarokért kezdeményezéshez, az emberek elimád-
kozták otthonaikban a Miatyánkot.

16:35 órai kezdettel online kulturális programra
került sor, melynek keretén belül felléptek a település

mûvész elõadói, köszöntõt mondott Ing. Bálint Péter polgármester, Csáky Pál, Ipolybalog díszpolgára, Ing. Molnár Barnabás az
alapiskola igazgatója, György Ferenc plébános, megszólaltak a testvértelepülések üzenetei, valamint Szerekován János opera-
énekes.

Este 18:00-kor szentmisére került sor, majd 20 órakor a Szent Erzsébet parkban gyülekezett a falu lakossága, ahol Czibulya
Márk, az MKP Ipolybalogi Helyi Szervezetének elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd egy ismerõs dallam csendült fel a Szent
Korona Kórus elõadásában, az Ismerõs Arcok együttes Nélküled c. száma.   20 óra 20 perckor pedig a tábortûzgyújtásra került sor,
amit a polgármester úr az unokái segítségével gyújtott meg. Az õrtûz mellett egy rövid ima  és a nemzeti himnusz eléneklésével
befejezõdött a megemlékezés.

Lenicky Anett

Ipolyhídvég
Ipolyhídvégen  20:20 órakor

vette kezdetét a hivatalos meg-
emlékezés a fahídnál közel 100
résztvevõvel. Elénekeltük a
Trianoni himnuszt, majd pogá-
csa és frissítõ mellett baráti
beszélgetéssel zárult a nap a
késõ esti órákban.

-czm-

Ipolynyék Trianon 100. évfordulójáról Ipolynyéken is
méltóképpen megemlékeztek. A Csemadok Nagy-
kürtösi Területi Választmánya a székháza udvarán
emlékfaültetéssel indította a programot, amely
este fáklyagyújtással, az összetartozásunk tüzének
meggyújtásával ugyanitt zárult. Ezután a fáklyás
menet kivonult a templomkertben található
Trianon kereszthez, ahol meggyújtottuk az em-
lékezés gyertyáit, majd a harangok megkongatása
után a Szózat eléneklésével zárult a rendezvény.

-nt-

Csábon is lobogtak az õrtûz lángjai
A Csemadok Csábi Alapszervezete is csatlakozott ahhoz a -

mondhatjuk - összmagyar kezdeményezéshez, amely keretében
június 4-én, pontosan 20:20-kor fellobbantak az emlékezet és a
reményteljes jövõ lángjai, melyre a falu határában, a meggypata-
ki réten került sor. Az esemény egy formális és rövid megem-
lékezéssel kezdõdött. 

Többségében római katolikus vallású faluként népi imánkkal, a
Boldogasszony Anyánk himnusszal kezdõdött az esemény, ami után Miskei
Ferenc tartott egy rövidke beszédet, miben kifejtette, hogy gyász helyett
inkább örüljünk, mert száz év elteltével még mindig magyar többségû Csáb
község, s megmaradásunk csakis rajtunk múlik. A beszéd után felcsendült az
Csík zenekar újragondolt slágere, ami az Összetartozás dala címet kapta. 

A formális rész után egyfajta kötetlen beszélgetés vette át a helyet, bará-
tok, családtagok osztották meg egymással gondolataikat. Még mielõtt mindenki szétszéledt volna, közösen elénekeltük a
Himnuszt. Ezzel ért véget nálunk a megemlékezés, ami után tudjuk, hogy van még remény Csábon!

Szerzõ: Csemadok Csáb, Fotó: Za•ko Veronika
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Csak egy országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek!
Hrubik Béla, a Csemadok egykori elnöke felolvasta a

Csemadok Országos Elnökségének Éberhardon, a gróf
Apponyi Albert és az Apponyiak sírhelyének otthont adó kápol-
nájában elfogadott Nyilatkozatát, melyben az elnökség tagjai
többek között kijelentették, hogy „a kisebbségi kérdést a 21.
század egységesülõ Európájában emberi módon meg lehet és
meg kell oldani, nemzeti közösségünk nyelvi, kulturális,
oktatási és önkormányzati önrendelkezési elvének megadásá-
val, ami hosszú távon hozzájárulhat a közép-európai térség
népeinek békés egymás mellett éléséhez.“ A nemzeti imánk és
a Szózat dallamainak kíséretében vonultunk át a megemlékezé-
seink következõ helyszínére, a Kóvárt Balassagyarmattal
összekötõ egykori híd helyére, ahol már gyülekeztek a megem-
lékezõk, történelmi, nemzeti és önkormányzati lobogók erde-
jében. Az Ipoly nemzeti szalaggal való összekötése után Kóvár
község polgármestere, Pobori Renáta szólt szívhez szólóan
az egybegyûltekhez, majd õt Lõrinc Mária,  a Középsõ-Ipoly
Mente Régiófejlesztési  Ügynökség igazgatója és Jámbor
László megyei képviselõ köszöntése követte. A folyó túlsó
oldalán megtisztelte jelenlétével a megemlékezést Csach
Gábor, Balassagyarmat, a Civitas Fortissima jelenlegi és
Medvácz Lajos egykori polgármestere is. Csach Gábor
beszédében  bocsánatot kért az egykori, száz évvel ezelõtt élt
elõdei bûneiért, amiért hagyták, hogy az egykori Magyarország
nemessége  és vezetõi lehetõvé tették ezt a gyalázatos trianoni
döntést, és reméli, hogy Magyarország kormányának 10 évvel
ezelõtti, a honosítás megadását lehetõvé tévõ törvénye enyhít
valamelyest ezen az áldatlan állapoton. Kifejezte, hogy a
nemzeti összetartozásnak nincs alternatívája, és mindenkinek
megköszönte, hogy megõriztük és megtartottuk a nehéz és em-
bert próbáló évtizedekben is a  nyelvünket, és hûek maradtunk
elszakítottságunkban is a nemzetünkhöz. Õt a Tormay Cecile
Irodalmi és Történelmi Társaság zenés megemlékezése követte,
majd a Szózat dallamaira tovább indultunk az Ipolyvarbót
Õrhalommal összekötõ kis fahídhoz, rendezvényünk következõ
helyszínéhez. A szép számban összegyûlt érdeklõdõt Fagyas
Marcel ipolyvarbói és Farkas Egon õrhalmi polgármester
köszöntötte, majd zenés, irodalmi mûsorral szórakoztatták
egymást a határ két oldalán felvonult megemlékezõk. Remél-
hetõleg az Ipoly folyót néhány  éven belül ezen a helyen  is új
híd fogja összekötni, amivel véget érhet a trianoni átok, mely
Ipolyvarbóból zsáktelepülést csinált az elmúlt száz évben.
Régen látott ismerõsök és barátok gyûrûjében indultunk
Bussára, ahol  a falut az egykori kaszárnya mellett az Ipolyt
átívelõ acélszerkezetû híd köti össze a szomszédos Nógrád-
szakállal. A kéttucatnyi megemlékezõ szemébe könnyeket csalt
Lõrincz Aranka néni éneke, de a nemzeti imánk és a Szózat sem
hagyta érintetlenül a lelkeket. Az egykoron szebb napokat is
megélt, egyre asszimilálódó község még küzd identitása meg-
tartásáért,  és csak reménykedhetünk, hogy a következõ száz
esztendõben sem halnak ki az anyanyelvbe oltott szavak az
itteni emberek és a jövõ generációinak a szívébõl.

Az Ipoly folyónál tartott megemlékezések utolsó hely-
színén, az egykoron itt áthaladó, Budapestet Kassával össze-
kötõ 2-es számú fõút Hugyag-Szécsénykovácsi híd tartópil-
léreinek  tövében gyülekezünk, és hasonlóan tesznek az égen az
egyre sötétedõ felhõk is. A gyermekkorom éveit átszövõ rétek,
melyen egykoron Krúdy Gyula is játszott és lépkedett, ma is
elvarázsolnak. A víztükrön röpködõ szitakötõk, a játékos
lepkék lebegése a szélben, a folyó halk csobogása, a pilléreken
megtörõ hullámok csendes moraja megsimogat. Hazatértem.
Itthon vagyok. Talán soha el sem mentem innen, csak a testem.
A lelkem mindig itt maradt a régi pajtások nevetésében, a gond-
talanság és felhõtlen gyermekkor örömteli mindennapjaiban. 

(Folytatás az elsõ oldalról)
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Közeleg az idõ, a négy óra harminc perc, amikor is száz
évvel ezelõtt egy palota dísztermében aláírták a nagyhatalmak
egy kis ország nagy nemzetének megcsonkítását. Mindenki érzi
a történelmi pillanat fájdalmát. Össze-összenézünk. A szélben
nemzeti lobogók kavarognak méltósággal és büszkén. Itt
vagyunk! Most itt mi vagyunk a nemzet. Felzúgnak a harangok,
sírnak, s mi is velük együtt. A harangok elcsendesülése után
Hrubík Béla idézi meg szõlõfalujának határában a  történelmet,
szívszorító beszédében kiemelve: „Emlékezésre szólít ma min-
ket a történelem, és arra, hogy együtt kell ma nekünk egy
igazságtalan történelmi ítéletnek emléket állítani. Nem a
nagyvilágba kiáltott fájdalmunknak vagy a lelkünk mélyéig
hatoló igazságtalanság érzésének, hanem önmagunknak. Hogy
soha ne feledkezzünk, feledkezhessünk meg arról, összetar-
tozunk. Nyelvben, nemzetben, hazában. Hogy soha ne jöhesse-
nek politikai kalandorok, akik ki merik mondani, a testvér a
testvérnek ellensége. Hogy az elfeledett és kárhozatra ítélt ge-
nerációk nyugodtan pihenhessenek a szülõföld rögében, hogy
az emlékük elõtt méltón fejet hajthassunk, hogy nyugodt
szívvel elmondhassuk: „azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne“. A beszéd végére eleredt az esõ, csak
megsiratták az égiek is Trianont odafenn, vagy az õsök könnyei
folytak szét az egykori szeretett szülõföld virágos mezõin.
Talán mindkettõ. Az esõ elvonultával mi is búcsút veszünk a
nemzeti színû szalaggal összekötött folyónktól, az Ipolytól,
megköszönve a két polgármester, a szécsénykovácsi Filip
József és a hugyagi Borda Attila szervezését, barátságát. Az est
halványuló fényeire ismét visszatértünk ipolynyéki székházunk
udvarára, ahol is Kliment Éva, a területi választmány alelnöke
jóvoltából csatlakoztunk a kárpátaljai testvéreink felhívásához,
miszerint az egész  Kárpát-medencében, este nyolc óra húsz
perckor lobbanjanak fel az õrtüzek, fáklyák és fények, hogy
megvilágítsák azt az országot, melyben mi, magyarok élünk
immár 1100 éve, töretlenül. Az udvaron elhelyezett 33 fáklya
azt a 33 községet szimbolizálta, melyek 1920-ban elcsatolásra
kerültek a régiónkban az egykori Magyar Királyságtól. A fák-
lyákat a szép számban jelenlévõ Csemadok-tagok és polgár-
mesterek gyújtották meg. A fények lassan betöltötték a kis
udvart, és a Csemadok ipolynyéki énekkara által tolmácsot
magyarok világhimnusza a lelkünk mélyéig hatolt.

A hosszú, de lelkiekben magasztos és felemelõ nap után
elmondhatom, hogy  valamikor volt egy haza, ahová mindig is
vágytam, de belépni nem tudtam csak lélekben, s melyet így,
õszülõ fejjel találtam meg immár, s viszem magammal mind-
örökre, a sírig. Csak reménykedem cseperedõ drága unokám
láttán, hogy a következõ, kétszázadik évfordulót még az õ gyer-
meke megélheti nagyszülõként, magyarként itt, a szülõföldön.
Talán neki is a távoli jövõbe írom most ezeket a sorokat, hogy
megértse, mi tarthat össze egy nemzetet egy ilyen sorstragédia
után, ami velünk, magyarokkal megtörtént 1920-ban. Jövõ!
Beleremegek, hogy majdan ezt tényleg olvashatja a déduno-
kám. Mert igazságtalanság történt, óriási  nagy igazságtalanság,
mely a lelkek mélyéig hatolt, mely fájt, fáj és fájni fog a nem-
zetét szeretõ emberek szívében, míg azt jóvá nem teszi az idõ
vagy a sors. De a Trianon óta eltelt idõ nemcsak gyûlöletet és
fájdalmat hozott nekünk, kései utódoknak, hanem reményt és
hitet is, mert még vagyunk, s itt vagyunk, itthon, a világ leg-
szebb helyén, a szülõföldön, amit nem tudtak tõlünk elvenni
száz év alatt sem, semmilyen csellel és fondorlattal, kitelepítés-
sel és lakosságcserével, törvényesen és törvénytelenül, mert a
gyökereink mélyebbek itt, mint az akác, mint az idõ! S végül,
felidézve egy Kossuth-nótát, csendesen elénekelhetjük együtt:
„száz esztendõ nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen a haza!“

Palócz

Csak egy országnak vannak határai, a nemzetnek nincsenek!
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Ipolyszécsényke

Ipolyszécsénykén is megemlékeztek Trianon 100.
évfordulójáról. Ennek alkalmából délután 16.30-kor
100 másodpercig zúgtak a harangok, majd este 8 óra
20 perckor fáklyát és mécseseket gyújtottak a helyi
kastély elõtt található emlékmûnél. A magyar himnusz
eléneklése mellett elhangzott a felvidéki himnusz is. 

-fa-

Ipolyvarbó
Ipolyvarbón a regionális megemlékezés

után este tábortûz mellett folytatódott a
megemlékezés az Ipoly mindkét partján.

(-)

Kelenye

Trianon 100.  évfordulóját  június  4-én
Kelenyén is megünnepeltük.

A fiatalok segítségével tábortüzet készítettünk,
és 20:20 órakor ünnepélyes keretek között meg-
gyújtottunk. Csáky Ilona polgármester asszo-
nyunk beszédében felidézte a múlt történéseit,
majd a megemlékezést a magyar himnusszal zár-
tuk.

Legyünk büszkék magyarságunkra!
-km-

Kóvár

2020. június 4-én Kóváron is megemlékeztünk
a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A
Csemadok NTV elnöke, Balogh Gábor és Kliment
Éva alelnök közremûködésével emlékmûsort tartot-
tunk a volt Ipoly-hídnál az Ipoly mindkét partján, a
magyarországi és a felvidéki oldalon is. Köszöntõ-
beszédet Pobori Renáta, Kóvár polgármestere és
Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere mon-
dott, melyben megerõsítették, ha a határon túl is
élünk, mégis összetartozunk. 

Este 20.20-kor a helyi temetõben, az I.világ-
háborús emlékmûnél gyertyát gyújtottunk, ahol
verssel és énekkel emlékeztünk meg e történelmi
tragédiáról.

Cseri Ilona, Kóvár
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2020. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Kõkesziben is
tartottak emlékünnepséget. A helyi templom kertjében délután, a szent-
mise után a jelenlévõk együtt énekelték el a Boldogasszony anyánk
nemzeti imát. Dovièin Denisza elszavalta Juhász Gyula : Trianon c. ver-
sét, majd Híves Mária és Bojtos Erzsébet énekelték el a Palóc himnuszt.
Ezt követõen Bojtos Dorottya és Donè József adtak elõ egy rövid ver-
ses összeállítást. Baki Attila történész ünnepi beszéde után a helyi poli-
tikai és kultúrszervezetek vezetõi a polgármesterrel és a lelkiatyával
együtt emlékfát ültettek el a templomkertben, majd a résztvevõk együtt
imádkoztak. A délutáni megemlékezés kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Este 20 óra 20 perckor néhányan ismét találkoztak a templomkert-
ben a kopjafánál, hogy meggyújtsák az összetartozás tüzét, majd elénekelték a magyar himnuszt.

-dbk-

Lukanénye 
…mi egy vérbõl valók vagyunk…
Június 4-én 16 óra 30 perckor zúgtak a harangok. Sokunk

szívében szomorúan visszhangzott. Gondolatban távol jártunk: az
anyaországi rokonoknál, barátoknál, erdélyi testvéreinknél. A
harangzúgás után még az idõjárás is velünk szomorkodott, leszakadt
az ég. Ezzel veszélybe került az esti megemlékezés is. Végül az
égiek kegyesek voltak hozzánk, így 20 óra 20 perckor összegyûltünk
Lukanénye központi parkjában, a világháborús emlékmûnél. A
gyertyagyújtást, a közös himnuszéneklést és imát követõen meghall-
gattuk a történelmi tényeket a trianoni békeszerzõdés aláírásának
elõzményeirõl, valamint súlyos következményeirõl is. A költõ,
Juhász Gyula Trianon c. verse azonban sokkal szívbemarkolóbb volt,
mint a száraz tények. Úgy gondolom, az utóbbi években a határon
túli magyarságnak egy új himnusza született, így a lukanényei
ünnepi megemlékezés az Ismerõs Arcok Nélküled címû dalával
zárult. 

…És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

(Vörösmarty Mihály: Szózat)
V.R.

Nagycsalomja Nagycsalomján is megemlékeztek Trianon
100. évfordulójáról. A Hõsok szobra elõtt az
MKP alapszervezete elnöknõjének beszéde után
Gyurkovics Mária elszavalta Juhász Gyula:
Trianon c. versét. Nagycsalomja polgármestere,
Pásztor Roman a nemzeti összetartozás napja
alkalmából koszorút helyezett el a hõsök
tiszteletére. A rövid megemlékezés a magyar
himnusz eléneklésével zárult. Az esti sötétségben
a mécsesek fénye jelezte a szomorú esemény
évfordulóját. 

Szuchetka Erika

A koronavírus ellenére a zsélyiek megemberelték magukat. Június
4-én 16:30-kor összegyûltünk a  kopjafánál, és megvolt minden, ami az
ünnephez fontos. Harangszó, gyertyagyújtás, vers, ünnepi beszéd, s a
végén közösen elénekeltük a himnuszt. 

Egy rövid idézet az ünnepi beszédbõl: Emlékezni jöttük, de nem szomorkod-
ni, nem siránkozni. S nem is a fölényeskedés, a bosszúvágy, mások lenézése az,
ami minket a vágyott jobb jövõhöz vezethet. 

Magasztos gondolattal, Istenben és emberben bízva, két dolog töltse el ma
lelkeinket: a megbocsátás, és a kemény elhatározás a megmaradásra. 

Ehhez fontos a mûködõ magyar kisközösség kiépítése, ami az MKP és a
Csemadok együttmûködésébõl jöhet létre úgy, mint a mai kedves megemlékezés.  

Böhm András

Kõkeszi

Zsély
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Ez a  csodálatos  kivi te lezésû
EMLÉKALBUM napjaink egyik
legaktuálisabb témájára - a 100 évvel
ezelõtt megtörtént nemzeti tragédiánk-
ra - Trianonra hívja fel a figyelmet
szívhez szóló történekkel, levélrész-
letekkel, személyes visszaemlékezé-
sekkel, hiteles feljegyzésekkel - átfogó
képet adva a trianoni eseményekrõl
minden szomorúságával együtt.

Aki szívén viseli a hazája sorsát,
aki szeretné megismerni kis hazánk
legfájóbb idõszakát, aki bár nem
szívesen, de teljes szívvel térne vissza
gondolatba a 20. századi Magyar-
országra, aki szeretne érdekes törté-
neteket hiteles forrásból megismerni -
ez a könyv ALAPKÖNYV.

A kötetben hiteles történelmi doku-
mentumok, diplomáciai és katonai
jegyzékek, naplótöredékek és levél-
részletek, sajtóanyagok és személyes
visszaemlékezések által bontakozik ki
Trianon megrázó históriája, az oktro-
jált békeszerzõdés elõzményei és szer-
teágazó következményei.

Az olvasó kortárs dokumentumok
által ismerheti meg a magyar nemzet
legsúlyosabb, 20. századi tragédiáját:
olyan szemtanúk beszélnek az esemé-
nyekrõl, akik alakítói, végrehajtói,
vagy éppen elszenvedõi voltak a tör-
ténelmünket befolyásoló kül- és bel-
politikai, diplomáciai és katonai dön-
téseknek.

Felvonulnak azok a személyek,
akik meghatározó szereppel bírtak a
viharos idõkben:

IV. Károly, Károlyi Mihály,
Apponyi Albert, Horthy Miklós, Teleki
Pál, Dálnoki Miklós Béla.

Az archív anyagokat tárgyilagos
hangvételû jegyzetek, korabeli, hiteles
fotók segítenek történelmi kontextusba
helyezni...

T R I A N O N    
1 0 0  É V E

T Ö RT É N T

Földi Pál kötetében egészen új megközelítés-
ben vizsgálja a Trianonig vezetõ és azt okozó
történelmi eseményeket, és jut el teljesen új konk-
lúziókig. Az orosz befolyást, a pánszláv eszme
térhódítását, a trianoni szereplõk álságos akna-
munkáját merõben új szemszögbõl mutatja be
ebben a kötetben. Minden magyar és minden
igazságot keresõ ember számára tanulságos és
megrendítõ olvasmány!

A kötet tartalmazza gróf Apponyi Albert
trianoni védõbeszédét és gróf Tisza István parla-
menti felszólalását az I. világháború elvesz-
tésérõl.

Trianon! A párizsi Versailles kertjében XV.
Lajos által 1768-ban, Mademe Dubarry részére
kellemes élvezetek számára felépíttetett kis
palota neve a mi számunkra egészen mást jelent.

Nekünk ez a szó, hogy „Trianon!“, és
mindez a jelentéstartalmi háttér, ami hozzá

kapcsolódik, maga a balsors, a gyász és a megalázás jelképe.
De nemcsak a jelképe, hanem napjainkig ható szégyenteljes valósága is. S noha a

szégyen bennünket bélyegez és sújt, valójában nem a mi szégyenünk. Neves állam-
férfiaké, akik állítólag az igazságot képviselték, és ilyen szellemben tettek „rendet“
Európában.

A trianoni diktátum közzététele Magyarországon egyértelmû hihetetlenséget
teremtett, amely majd dermedt rémületbe és elkeseredésbe csapott át. Az emberek
ezrével tódultak az utcákra, és nem akarták tudomásul venni, hogy koronázó váro-
sunk, Pozsony; Mátyás városa, Kolozsvár; Rákóczi Kassája, Zrínyi Ilona Munkácsa,
a vértanúk Aradja, Szent László Nagyváradja, a Hargita, továbbá Erdély csodálatos
hegyei nincsenek többé.

Június 2-tõl folyamatosan zajlottak a tüntetések a nagyhatalmak diplomáciai
testületei elõtt. A gyárak, boltok, iskolák bezártak, a tömegközlekedés leállt, a
tömegek fekete ruhában, fekete szalagos nemzeti lobogókkal vonultak a fõutakon. Az
újságok gyászkeretben jelentek meg, a templomokban gyászmiséket celebráltak, és
megállás nélkül zúgtak a harangok.

Az elrabolt területek a csodálatos magyar irodalom nagyjainak, mint Ady
Endrének, Arany Jánosnak, Balassi Bálintnak, Áprily Lajosnak, Benedek Eleknek,
Csiky Gergelynek, Herczeg Ferencnek, Jókai Mórnak, Kaffka Margitnak, Kassák
Lajosnak, Koós Károlynak, Kosztolányi Dezsõnek, Madách Imrének, Mikszáth
Kálmánnak, Szabó Dezsõnek, Tamási Áronnak, Tompa Mihálynak, Tóth Árpádnak,
Zilahy Lajosnak születési helyei, még tegnapi alkotó mûhelyei is odavesztek.
Képzeljük el nélkülük a magyar irodalmat. Ez a korántsem teljes névsor is bizonyít-
ja a velünk történt trauma méreteit.

A megcsonkított ország helyzetét tovább súlyosbította, hogy a területét szétsza-
kító utódállamok barbár kegyetlenséggel már a legelsõ idõkben 230 000 magyart
ûztek ki az otthonaikból. 20 kilós csomag vitelét engedélyezve, mindenbõl kifosztva,
koldusszegényen érkeztek ezek a magyar családok az amúgy is koldussá tett
anyaországba. A szerencsésebbek szállásra leltek a rokonaiknál, de a többség kény-
szer lakhelyeken, pl. vasúti vagonokban kapott szállást, munkát azonban alig-alig.
Így lett Magyarország a „hárommillió koldus“ országa...

Olybá tûnt, hogy az „ezeréves Magyarország minden dicsõségével, hatalmas
páratlan kultúrájával, a nyugati nagyhatalmak közömbös vagy inkább cinkos közre-
játszásával eltûnik örökre az õt körülvevõ szláv és ortodox oláh tengerben“...

„Az igazságtalan és könyörtelen trianoni diktátum után a bolsevizmusnak, majd
a román hadseregnek kitervelt ránk uszítása, az ország teljes kifosztása, a bevezetett
éhségblokád, a horribilis jóvátétel megfizetése, mindennek következtében a
demográfiai állapot végzetes leromlása, a gyermekhalandóság világviszonylatban
példátlan emelkedése, a tuberkolózis országos terjedése jogos reményt adtak a
mûvelt világnak, a nemzetgyilkosság végrehajtására...“

szerk.

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó
FÖLDI PÁL: 

A TRIANONI GYALÁZAT 100 ÉVE 
OKOK - ELÕZMÉNYEK - VÉGKIFEJLET
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Szívvel szeretni

A hétköznapok szürke-
ségében gyakran tapasz-
taljuk, milyen nehéz õszinte
szívvel önmagunkat adni,
megélni azt, ami valóban én
vagyok, jobban mondva:
megélni azt, aminek valóban
lennem kellene – szeretetet
gyakorló embernek. Korunk
fülledt lelki levegõjében
embernek maradni nem kis

erõfeszítéssel jár. Kereszténynek maradni a „meg-
keresztelt pogányok” között emberpróbáló feladat.
Emberségünk mércéje abban mutatkozik meg
leginkább, mennyire tudjuk szívünket Jézus Szívéhez
hasonlóvá formálni, mennyire tudjuk szeretni azt.

Mélyen a szívünkbe kell vésnünk, hogy Jézust
nem lehet fél szívvel követni, nem szabad félvállról
venni az Õ Szívének „szeretet-iskoláját”! Aki meg-
próbálja, az rövid idõn belül meg fogja tagadni Õt.
Naponta tapasztaljuk, hogy templomaink tele vannak
ilyen emberekkel, akik azt hiszik, az a keresztény élet,
ahogyan õk élnek. Azt hiszik, a kereszténység kimerül
abban, hogy idõnként elmegy templomba, hogy
erkölcsösebb életet igyekszik élni, mint az átlag, hogy
nem tagadja Istent. 

Az ilyen magatartást megtapasztalva felmerül ben-
nünk a kérdés: ezt kéri tõlem Jézus? Valóban így kell
szeretnem Õt? Ez az Õ Szíve szerinti élet?  Nincsenek
kétségeink az Õ felénk árasztott szeretete felõl, de a
mi Feléje tanúsított szeretetünk kételyeket támaszt
bennünk. Ha õszintén elgondolkodunk afelõl, meny-
nyire krisztusi a mi szívünk, ill. életvitelünk, elõbb-
utóbb megvallani kényszerülünk, hogy olyanok
vagyunk, mint Péter apostol: az egyik pillanatban kije-
lentjük, hogy „szeretlek”, a másikban megtagadjuk
Jézust. Az egyik pillanatban képesek vagyunk hátra-
hagyni miatta mindent, majd Péter szavaival kijelent-
jük: Menj el tõlem, mert bûnös ember vagyok, Uram.
Megvalljuk, hogy rajta kívül nincs kihez mennünk
ezen a világon, és emellett annak az áruló Júdásnak
érezzük magamat, aki megkérdezi Tõle: csak nem én
vagyok az, Uram (aki csókkal árul el Téged)? Ilyenkor
ébredünk rá, hogy milyen kis mértékben vagyunk
Jézus Szíve szerinti emberek, keresztények, milyen
kis mértékben vagyunk önmagunk. 

Június hónapban igyekezzünk megválaszolni a
kérdést: Van-e igazi közösségem Jézussal? Olyan,
amibõl fenntartás nélküli Jézus Szíve szerinti életvitel
következik. Mert amíg valaki csak csodálja, vagy hall-
gatja, vagy tagadja Jézust, addig igen messze van
Tõle. Közel az kerül hozzá – és éppen ezért az Õ
Szívének védettségében csak az él –, aki õszinte
szívvel szereti Õt. Akinek a szíve Jézusé, és aki nem
maga akarja megszabni a keresztény élet határát. Mert
a Jézusnak való engedelmesség nem ismerhet
határokat! 

Balga Zoltán

Járásunkban az idén 21. alkalommal rendezzük
meg a magyarnóta-énekesek országos versenyét
Õszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerûsítését havilapunkban is vállaljuk azzal,
hogy minden számunkban leközlünk majd egy-két
nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, népszerûek,
de kevésbé ismertek vagy ismeretlenek is. Akik
ismerik majd a közreadott nótákat, azok énekeljék
vagy dalolják, akik nem, azok igyekezzenek ezt
másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

Minket innen nem lehet elûzni, 
helyünk van a Kárpátok között,
ahol hegyek, délibábos rónák,
hõs magyarok vére öntözött.

Vannak, akik velünk együtt jöttek,
együtt jártunk bércet, legelõt,

itt maradtak, jó magyarok lettek:
harcos kunok, jászok, besenyõk.

Refr.: 
Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el!
Turulmadár õrzi népét, most is ránk figyel.

Vigyázz reánk, szent madarunk, magyarok vagyunk,
Szép hazánkért nemcsak élünk: ha kell, meghalunk!

Völgyeinkben búza ringatózik,
aranymagot érlel a kalász,

ezüst folyók kéklõ vizeinkben
teli száknak örül a halász.

Ezt a tájat szíveinkben hordjuk,
õrzi-védi dolgos két kezünk,
turulmadár újabb ezer évig

vigyázz reánk, maradj itt velünk!

Refr.:
Él a magyar mindörökké, sosem veszhet el!
Turulmadár õrzi népét, most is ránk figyel.

Vigyázz reánk, szent madarunk, magyarok vagyunk,
Szép hazánkért nemcsak élünk: ha kell, meghalunk!

Kolozsvári vigadóban szépen szól a magyar nóta, 
Viszi a szél, fújja a szél ki, az orosz frontra, 
26-osnak szívébe, golyó száll beléje, 
És a lelkét magyar nóta viszi fel a magas égbe. 

Horthy Miklós bevágtatott Erdélyország közepébe, 
Azt adta ki parancsában: Székelyek, elõre! 
Erdélyország többi részét mind vissza kell venni, 
Szent Istvánnak határára piros-fehér-zöldet tenni!
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… az emberiség az életmódjával, a tevékenységével maga
okozza a katasztrófákat elõidézõ állapotokat. Jó volna, ha ezek-
ben a kérdésekben tárgyilagosan tárgyalnánk, tájékoztatnánk, a
folyamat megfordításához erõszakosabb intézkedéseket hoz-
nánk… Akinél a pénz van, az uralja a világot. Országok, konti-
nensek sorsát befolyásolják, emelhetik fel vagy taszíthatják még
nagyobb függõségbe. A koronavírus okozta korlátozások, egyéb
szenzációk és események híján lehet, hogy több idõnk akad az
ilyen jellegû problémák megismerésébe, elmélyedésébe, hogy
tisztábban lássunk a jövõben, mi rejlik az ezzel kapcsolatos
hírek mögött, hogyan értelmezzük õket. Mivel a téma olyan
széleskörû, hogy ezt egy rövid újságcikkbe lehetetlen
belesûríteni, folytatjuk a témát akár több számon keresztül is.

ÖKOLÁBNYOM-SZÁMLÁLÓ
Életmódunk, döntéseink befolyásolják, mennyit élünk föl a

Föld javaiból. Mindennapi életvitelünk - étrendünk, víz- és
energiafogyasztásunk, lakhelyünk, munkahelyünk, közleke-
désünk, nyaralásunk, a kényelmünket szolgáló gépek, ruhák,
használati tárgyak és mindennek hulladéka - nyomot hagy a
Földön. Az ökolábnyom jelzi, hogy életvitelünknek mekkora a
területigénye, és mennyire terheli meg a természeti környezetet.

Mértékegysége a globális földhektár (amelynek a ter-
melékenysége egyenlõ a Föld teljes bioproduktív hektárjának
átlagos termelékenységével). Ám ha megnézzük, hogy a Földön
12,6 milliárd hektár biológiailag produktív föld- és tengerfelület
van, és már 7,4 milliárd ember, akkor kiszámítható, hogy
valójában minden emberre csak 1,7 hektár jut. Ezzel szemben
2007-re a világ ökolábnyoma 2,7 hektárra nõtt, ami 1 hektárral
meghaladja a rendelkezésre álló hasznos területet - a
népességnövekedés és a túlhasználat miatt csökken a Föld
eltartóképessége. Nagyobb az ökológiai lábnyomunk, mint Föld
biológiai eltartóképessége (biokapacitása), olyan ütemben
használjuk az erõforrásokat, amivel a természet regeneráló
képessége már nem képes lépést tartani.

TÚLFOGYASZTÁS NAPJA
A Globális Ökolábnyom Hálózat a bankszámlakivonatokhoz

hasonlóan a bevételeket és a kiadásokat követi nyomon évrõl
évre, és ez alapján számítja ki az ökológiai túlfogyasztás naját.
Ez minden évben az a nap, amikortól deficitessé válik az embe-
riség gazdálkodása a természeti erõforrásokkal szemben. Ami ez
után a nap után elfogy, azt a természet már nem képes a saját meg-
újuló képessége alapján újból elõállítani. Ettõl a naptól kezdve
a hiány pótlásához már a következõ évi erõforrásait fogyasztja
az emberiség - ezt már unokáink hitelezik, minden bizonnyal
akaratuk ellenére. (1961/74 %, 1985/114 %, 2012/156 %).

Az ökológiai túlfogyasztást három tényezõ befolyásolja: a
fogyasztás mértéke, az emberiség létszáma és az erõforrásokat
szolgáltató természet állapota, azaz a biokapacitás. Az 1960-as
évek elején a Föld erõforrásainak évente még csak a kéthar-
madát használta föl az emberiség. Mivel a népesség folyama-
tosan nõ, és mert mindenki ugyanúgy szeretne élni, mint a
jómódú fejlett társadalmak, ezért az emberiség évrõl évre több
erõforrást fogyaszt, mint amit a Föld biztosítani képes. Ennek a
fenntarthatatlanságára figyelmeztet a globális túlfogyasztás
napja: 1992-ben már október 21-re esett ez a nap, 2002-ben
október 3-ra, 2016-ban pedig már augusztus 8-ra, azaz ettõl a
naptól kezdve a következõ évi erõforrásait fogyasztotta az
emberiség. Jelenlegi életmódunk fenntartásához1,6 Földre
lenne szükségünk. Föld pedig csak egy van.

MEKKORA LÁBON ÉLÜNK?
Általában minél gazdagabb egy ország vagy régió, annál

nagyobb a lábnyoma. A Perzsa-öbölbeli Katar vezet 12,6
globális hektárral, az USA lábnyoma 7,99 hektár, Ausztria egy
fõre jutó ökolába 5,44 globális hektár, Magyarországé 3,2 (azaz
közel 45 %-kal több a biokapacitásnál). A fenntarthatónál 1,5, a
világátlagnál 0,5 hektárral nagyobb lábon élnek.

VÁLTOZTASSUNK
Változtassunk mindennapi szokásainkon, életmódunkon.

Váltsunk olcsóbb, egészségesebb, klíma- és környezetkímélõ
életmódra. Életmódunk megváltoztatása valójában elõrelátó
alkalmazkodás a környezeti változásokhoz.

ÉTKEZÉS
Egy átlagos európai ökológiai lábnyomának 51 százalékát

az élelmiszerek teszik ki. Ez magában foglalja a termõföldeket,
valamint a feldolgozás, elosztás, boltokba szállítás és
fogyasztás során keletkezõ szén-dioxidot elnyelõ területeket.
Míg az élelmiszer-kilométerekbõl (amíg az élelmiszer a
földekrõl a tányérra kerül) származó szén-dioxid-kibocsátás az
élelmiszer-lábnyomnak átlag 3 százalékát teszi ki, addig az
állatifehérje-termékek (hal, hús, húskészítmények, tojás) az
élelmiszerlábnyom 48 százalékát adják, fõként az állati takar-
mány termesztésére használt szántóföldek miatt. Csökkentsd
ökológiai lábnyomod - hetente legalább egy nap étkezz hús-
mentesen. A kevesebb, de minõségi hús, a több zöldség és
gyümölcs nemcsak a Földnek, hanem egészségünknek és
pénztárcánknak is jót tesz. Ha kevesebb húst eszünk, csökken a
vérnyomás, a telített zsír és a koleszterin szintje. A több zöldség
és gyümölcs nagyarányú bevitele miatt viszont javul a szervezet
rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalma, s mindez jótékonyan
hat a szív és érrendszer egészségére, csökken a túlsúly, és a 2-
es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélye. Együnk
kevesebbet, de minõségit, és ételünket készítsük közelben ter-
mett, friss alapanyagokból - ezzel tehetünk a legtöbbet nap mint
nap a Földért és jólétünkért. 

MOSOGATÁS, MOSÁS, TAKARÍTÁS
Váltsunk szelíd szerekre. Négyféle vegyi anyag épp elég!

Mosószóda, szódabikarbóna, fehérítõ-folttisztító só, ecet.
Mindössze négy szer, és nem maradnak az edényen ismeretlen
vegyi anyagok az öblítés után, tökéletesen tiszták a mosott
ruhák, az ecetes (esetleg néhány csepp illóolajjal illatosított)
öblítéstõl nemcsak a ruhák lesznek puhák, az ecet a vízkõtõl is
megszabadít. A folttisztítás, szagtalanítás, takarítás, felmosás,
duguláselhárítás stb. mind-mind tökéletesen elvégezhetõ ezzel a
négy szelíd szerrel.

A  k ö r n y e z e t v é d e l e m  v i r á g z á s a
(az áprilisi  és májusi cikk folytatása)
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A kertnek állandó gondozásra van
szüksége, csak a vetést és ültetést
követõen most az ápolás és a táplálás a
legfontosabbak

A most érõ gyümölcsök (cseresznye,
meggy, ribiszke, köszméte, 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 figyel-
jünk. A fák, cserjék, sövények alakító
metszését el kell végezni. A rózsa elnyílt
virágait rendszeresen vágjuk le. Hasonló-
képpen törjük ki a rododendrom
magszárait, ezzel a következõ évi virágok
kialakulását segítjük. A kétéves virágok
magvetését elkezdhetjük (júliusban is
folytatható). A tavaszi primula szétszed-
hetõ és átültethetõ. Másodvetésben még
sokféle vetõmagot vethetünk, és a gyor-
san növõ egynyáriak is alkalmasak az
üres foltok befedésére. A nyári hõségben
hamar kiszárad a talaj, amit takarással
akadályozhatunk meg. Ez a takarás a
gyomok elnyomása ellen is kitûnõ, mivel
legtöbb gyomnövény fényre csírázik, így
kapálás után, amint a földfelszín köze-
lébe kerül, csírázásnak indul. Mulcsozás-
hoz fenyõkérget használjunk. A hónap
végétõl augusztusig ültessük ki az õszi
krókuszok és az õszi kikerics hagymáit.
Jelöljük meg a szaporításhoz jónak ítélt,
bõtermõ szamócatöveket. A zöldségá-
gyakat bõségesen öntözzük. A paradicso-
mot kössük fel, a kacsokat törjük ki. A
tököt, a dinnyét, az uborkát permetezzük,
öntözzük, és talajukat sekélyen kapáljuk
meg. Esõs idõben a zöldségágyásokat
tápoldattal trágyázzuk. A kései zöldségfaj-
tákat ültessük ki a letermett növények
után. A téli retket és az õszi zöldség-
féléket most kell vetni, és most van a sza-
kaszos vetés még jó eredményt hozó,
utolsó idõpontja. Június 10. után a
szobanövényeket felfrissülésre a kert
árnyékos helyeire kivihetjük.

Júniusban vethetõ: árvácska, sárga
viola, kék nefelejcs, százszorszép, török-
szegfû, évelõ sóvirág, kankalin. Ha még
nem vágtuk vissza a kertünkben növekvõ
cserjék, bokrok ágait, akkor ez az utolsó
lehetõség, amikor még megtehetjük.
Fontos, hogy ezt a lépést ne felejtsük el,
mivel a növények így tudnak a fejlõdni -
ebben az idõszakban növekednek a leg-
gyorsabban. Ide tartoznak például a
rózsák is - ha nem metsszük meg õket,

nem növesztenek új hajtásokat, vagy
legalábbis csak nagyon keveset. Ezzel
szemben, ha visszavágjuk az ágakat,
felpezsdül a növényünk, és azon „dolgo-
zik“ majd, hogy minél több új levelet és
ágat hozzon.

A levéltetvek ellen csalánlével perme-
tezzünk, és használjunk lombtrágyát két-
hetente. Az elvirágzott évelõket (szarka-
láb, cickafark, csillagfürt) vágjuk vissza,
így elõfordulhat, hogy újból virágot hoz-
nak. A tavaszi hagymás virágokat, amint
elsárgul a levelük, szedjük fel, és száraz,
hûvös helyen tároljuk. Amint megszárad-
tak, megtisztíthatjuk a levelektõl és a
külsõ héjaktól.

A kaktuszokat fokozatosan tegyük
napsütötte helyre, így jobban fejlõdnek,
és virágot is hoznak. A betegségek és a
kártevõk elleni permetezés mellett
figyeljünk a növekvõ termések ritkítására
is. Almás termésûeknél egy-egy gyü-
mölcs 10-15 cm távolságra legyen. Ne
sajnáljuk leszedni az apró terméseket,
mivel így zamatosabb és nagyobb méretû
gyümölcsöket szüretelhetünk. A vízhajtá-
sokat mindig távolítsuk el, hogy ne von-
ják el a tápanyagot a gyümölcstõl. A liszt-
harmattal fertõzött fiatal hajtásvégeket
vágjuk le és égessük el. A földiepernél
szórjunk fûrészport a termés alá, hogy ne
érintkezzen a földdel. Az indákat rend-
szeresen távolítsuk el, a penészes gyü-
mölcsöt szedjük össze, hogy ne fertõzze
meg a többi termést.

Most kell elültetni a tököket is, hiszen
pont így hoznak majd szép terméseket
õszre. Mivel elmúltak már a talaj menti
fagyok, és a csapadék is megérkezett,
még most el lehet ültetni a paradicsomot,
paprikát, padlizsánt, cukkinit és a bur-
gonyát is - ha még nem tettük meg. De
utolsó lehetõség elültetni még a zöld-
borsót, édeskömény, hónapos retket, cék-
lát, uborkát, karalábét, fejes salátát,
petrezselymet is.

Most lehet betakarítani a szamóca és a
cseresznye termését. A szakemberek két
tanácsot adnak erre a hónapra: az egyik
az, hogy a lehullott gyümölcsöket min-
denképp távolítsuk el a növény közelé-
bõl. Erre azért van szükség, mert így el-
kerülhetjük, hogy a növény valamilyen
gombás betegséget kapjon el. A másik
tanács az, hogy mulcsozzuk a fák törzse
körül a talajt, hogy az jobban tárolja a
nedvességet.

-ber-

Kerti  munkák júniusbanVÁSÁRLÁS
Kerüljük a felesleges fogyasztást, a

túlcsomagolt árut, ne dobjunk ki még
használható vagy megjavítható holmi-
kat, hasznosítsunk újra, és már a vásár-
láskor figyeljünk arra, hogy ne adjunk
ki pénzt feleslegesen a szemétre (a
felesleges, sokszor dupla csomagolás-
ra, a hús, sajt stb. nehezen lebomló
vastag mûanyag fóliájára, az italos
dobozokra, palackokra…). Vásárol-
junk friss zöldséget, gyümölcsöt a pia-
con kosárba - nincs csomagolási hul-
ladék, a növényi maradék komposztál-
ható. Húsféléket, sajtot, túrót a pultnál
kérjünk kimérve, csak annyit, ameny-
nyire épp szükségünk van.

SZEMÉTKÉRDÉS
Ne hidd, hogy sokat tettél a kör-

nyezetért, ha hulladékod egy részét
rendszeresen a megfelelõ szelektív
gyûjtõbe dobod. A semminél persze
mindenképpen több, de a legtöbb az
lenne, ha a lehetõ legkevesebbre csök-
kentenéd a kidobandó hulladékot. Ha
pedig a lakóközösség el tudja érni a
szolgáltatónál, az önkormányzatnál,
hogy a szemétdíjat mennyiség szerint
szabják ki, akkor a kevesebb hulladék-
ért jóval kevesebbet fizetsz, másrészt
jóval kevésbé terheled a Földet a hul-
ladék anyagával, elõállításával, elszál-
lításával, lerakásával, elégetésével.

IVÓVÍZ
Italfogyasztásunk egyre több sze-

méttel jár. Ráadásul feleslegesen fi-
zetünk sokat az agyonreklámozott,
többnyire édes beltartalomért és a
szemétbe kerülõ csomagolásért - a
csapvíz hazánk legnagyobb részén sok-
kal egészségesebb és sokkal olcsóbb,
mint az elõre csomagolt italok és
ásványvizek. Ráadásul el sem kell
menni érte (pláne autóval), házhoz jön,
csomagolásmentesen. Változatosan
ízesíthetõ nyáron gyógy- és fûszer-
növényekkel (menta, bodza, citrom
stb.), télen sokféle ízû tea készíthetõ
belõle. A dobozos csomagolás még na-
gyobb teher a környezetre - mindössze
15 g egy doboz súlya, de ha a napi
világfogyasztást vesszük, az 15 tonna
alumínium naponta. Egy tonna alumí-
nium 4 tonna bauxitból majdnem 6
tonnányi olajjal egyenértékû energia
felhasználásával állítható elõ, és a
gyártás során rengeteg veszélyes vörös
iszap keletkezik. Dániában 1977 óta
tilos italt aludobozban forgalmazni.

Sokat fizetünk az elõrecsomagolt
italokért, a csapból folyó értékes ivóvi-
zet meg fürdésre, vécéöblítésre, kocsi-
mosásra, locsolásra pazaroljuk el. Hasz-
nosítsuk az esõvizet, a szürkevizet.

A Föld Napja Alapítvány nyomán:
Balogh Gábor                   (folytatjuk)
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ÉRT E S Í T É S!

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és 
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK támogatta.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, a Tar Lõrinc Baráti Kör és
Ipolyszécsényke Község Önkormányzata, mint fõszervezõk, értesítik a nagyközönséget,
hogy a felvidéki Ipolyszécsénykére tervezett 2020-as VII. Palóc Világtalálkozó elmarad,
illetve áttevõdik a 2021-es évre a július 30., 31. és augusztus 1. idõpontra, változatlan
helyszínnel. Tisztelettel kérjük a világtalálkozó iránt eddig is érdeklõdõket, illetve a tovább-
ra is ezen részt venni szándékozókat, hogy a jövõ évi új idõpontot jegyezzék be naptárjaik-
ba, és továbbra is kísérjék figyelemmel az errõl kiadott tájékoztatásainkat.

Megtisztelõ érdeklõdésüket köszönjük.
Tisztelettel: a szervezõk

A Csemadok Országos Elnökségének Nyilatkozata
A Szlovákiai Magyar Tár-

sadalmi és Közmûvelõdési
S z ö v e t s é g  -  C s e m a d o k
Országos Elnöksége június 1-jén
Éberhardon megtartott ülésén az
1. világháborút lezáró béke-
diktátum aláírásának 100. évfor-
dulója kapcsán az alábbi nyi-
latkozatot fogadta el.

A békediktátum következ-
ményeként a Magyar Királyság
elveszítette területének két-
harmadát, magyar nemzetiségû
lakosságának egyharmadát,
ezzel  a  háborúban vesztes
államok közül a legnagyobb kárt
szenvedte el anélkül, hogy ez az
ország lett volna a háború ki-
robbantója. A békediktátum
igazságtalansága következtében
kirobbant második világháború

utáni jogfosztottság, lakosságcsere és kitelepítések, a kollektív bûnösség  mai napig érvényben lévõ elve  tovább rontott az utódál-
lamokban élõ közösségek helyzetén, és az azóta eltelt idõszakban ez a helyzet csak nagyon lassan javult. 

A Csemadok megalakulása óta következetesen kiállt a Csehszlovákiában, majd a Szlovák Köztársaságban élõ magyar nemzeti
közösség nyelvi, kulturális, oktatási jogaiért, önazonosságának erõsítéséért, a szülõföldön maradásáért. Ezt teszi ma is, amivel
hozzájárul a többségi nemzet és az itt élõ számbeli nemzeti és nyelvi kisebbség békés egymás mellett éléséhez. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után joggal bíztunk abban, hogy az Unióba belépõ államok jogi garanciákat adnak
a területükön élõ magyar nemzeti közösségek megmaradásához. Ez, sajnos, a mai napig nem történt meg. Valljuk, hogy
a kisebbségi kérdést a XXI. század Európájában emberi módon meg lehet oldani a nemzeti közösségek önrendelkezésének
megadásával. Fejet hajtva azok elõtt, akik életükkel, munkásságukkal megtartották a nemzetet, és felelõsséget érezve
a jövõ generációi iránt, kijelentjük: minden embernek és közösségnek joga van nemzeti önazonosságának megõrzéséhez,
mert ez az egyetlen út, amely jövõnk, megmaradásunk érdekében elfogadható.


