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Ha megkérünk valakit, hogy mond-
jon egy magyar királyt, a legtöbben
valószínûleg gondolkodás nélkül Szent
István nevét válaszolják. Nem véletlen,
hisz tulajdonképpen vele kezdõdött
a magyar államiság mint klasszikus,
európai értelemben vett ország történel-
me. Ezer év távlatából elképzelni is
nehéz, milyen bölcsességet és áldozat-
vállalást igényelt az egész akkori ma-
gyar társadalom gyökeres megváltoz-
tatása, de megállapíthatjuk, hogy siker-
rel járt. Itt vagyunk, egy nemzetként,
átvészelve a „magyar nép zivataros
századait“. Rengeteget lehetne beszélni
törvényeirõl, életérõl és az általa tudato-
san kialakított társadalmi rendrõl, hisz
mindez nagyon tanulságos és értékes
tudásanyag, most azonban másra össz-
pontosítanék.

István király életének talán legna-
gyobb tragédiája, hogy mindkét fiát
túlélte - Ottó még csecsemõkorában
hunyt el, Imre pedig vadászat közben
veszítette el életét. Utóbbinak, a nagyon
ígéretes ifjú trónörökösnek címezte tíz
fejezetbõl álló útmutatóját az uralkodás-
hoz, az Intelmeket. Ez az írás nem csak
összefoglalja, milyen erényekkel kell
rendelkeznie az igaz keresztény király-
nak, hanem sokkal többet is nyújt. Össze
is hasonlítja azokat, egy komplex hierar-
chiarendszert eredményezve. 

Az értékrend csúcsán, minden más
érték forrásaként a hit áll. Ez a megál-
lapítás nem egy egyszerû gesztus az õt
támogató papság és bajor nemesség felé,
hanem egy emlékeztetõ. Mindegy, hány
ember élete függ döntésünktõl, hány térd
hajlik meg elõttünk, sosem vagyunk az
legfontosabbak, önmagunkban semmit
nem érünk. Elsõ helyen szükségszerûen
a viszonyítási alap áll, az Isten, a nagy-
betûs Jó. Minden más hozzá hasonlítva

nyer értéket, és - mint István is kijelenti
nélküle az egész királyi hatalom
megszûnik, mert minden Tõle szár-
mazik. Az összes többi továbbiakban
leírt erény gyakorlatilag ebben az
elsõben gyökerezik. 

A hitnek, egyháznak, vallási elöl-
járóknak való tisztelet után István a vilá-
gi dolgok felé fordul. Figyelmezteti fiát,
hogy ne éljen vissza hatalmával, becsül-
je meg az alárendeltjeit. Igazságosságra,
mértékletességre, kegyelemre szólítja fel
fiát, amelyek az igazi keresztény hõs
érdemei. Ezen fejezetek egyikében
olvashatjuk a híres mondatot: „Az
egyetlen nyelvet és egyetlen szokásren-
det ismerõ királyi hatalom gyenge,
törékeny“. Elsõként paradoxonnak
tûnhet egy másik fejezet tanítása, amely
az õsök nyomában való haladást írja elõ
a leendõ királynak. Itt érkezünk ahhoz
a ponthoz, amelyet a magukat modern
liberálisnak vallók elfelejtenek, pedig
már évszázadokkal ezelõtt felhívták rá a
figyelmet. Nagyon szép, hasznos és
fontos dolog, hogy megismerkedjünk
más kultúrákkal, megértsünk más szem-
pontokat, más életszemléleteket is, mint
ami a sajátunk. 
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„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / A multnak tengerén, ahol szemem

Egekbe nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

Európa színpadán mi is játszottunk, / S mienk nem volt a legkisebb szerep;

Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, / Mint a villámot éjjel a gyerek.“

Petőfi Sándor

Reviczky Gyula:

Szent István napján 
I.

Hatalmas, bölcs, elõrelátó
Jézus tanát megismerõ;
Néped' pogányságból kiváltó,
Te jóság, bölcseség, erõ!...
Kinél dicsõbbet és nagyobbat
Nem szülnek hosszú századok:
Elsõ királya magyaroknak,
Áldassék áldott jobb karod!

Hazámnak szentje, nagy királya!
Tisztelni meg nem szûn' e nép.
Kezében a kereszttel állta
Meg ezer éven át helyét.
Török félhold, tatár s a német
Hiába vívták ekkorig:
A vésszel mindig szembe nézett,
Mohácstól le Világosig.

Ha néha hallád is fohászát,
Midõn kitört az érczkebel,
Panaszkodón, hogy õs hazáját
Egy rosszabbal cserélte fel:
Véres csatákban, végveszélyben
Azért nem ingott, csüggedett;
Mint büszke czédrus, oly kevélyen
Állott meg századok felett.

S lesz még idõ, jön még olyan nap,
Midõn, dicsõséges király,
Hatalmát a rég' vert magyarnak
Majd nem gyöngíti belviszály,
Ha majd a népek viharába'
Csak a te koronád nem ing,
S a magyarok fölkent királya
Magyar király leszen megint!

(Folytatás a 11. oldalon)

SZENT ISTVÁN BÖLCSESSÉGE
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A zsélyi székhelyû Sósári
Források Polgári Társulás
meghívására július utolsó
napján Sósárba látogatott Ján
Mièovský földmûvelési és
vidékfejlesztési miniszter. A
találkozón jelen volt a zólyo-
mi Szlovák Autóbusz-közle-
kedési Vállalat képviselõje,
továbbá Besztercebánya me-
gye képviseletében Jámbor
László megyei képviselõ, a megye fejlesztési ügynökségének
igazgatója, Tomáš Krahulec, Mária Rechová, a Nagykürtösi Járási
Hivatal elöljárója, Martina Adamová, a zsélyi helyi önkormányzat
képviselõje, és nem utolsó sorban az O¾aNO képviseletében Ján
Vašina és Ivan Uhrík.

A délutáni
órákban érke-
zett minisz-
tert a szívé-
lyes fogadta-
tása után az
egykori sósári
fürdõ gazdag
m ú l t j á v a l
Dräxler Laura

és Obertin Roland, a társulás elnökségi tagjai ismertették meg.
Virágkorát igazából a 19. század végén és a 20. század elején élte ez
a szebb napokat is látott fürdõ, amely a szocialista érában kezdett
fokozatosan hanyatlani. Ez egészen 2013-ig tartott, amikor is
néhány önkéntes hozzáfogott az elhanyagolt terület kitisztításához,
rendbetételéhez. Megalakították a Sósári Források Polgári Társu-
lását, és az új tagokkal együtt évrõl évre társadalmi munkában
szépítették, csinosították a területet, amely aztán egy idõ után egyre
több gasztronómiai és kulturális rendezvénynek adott helyet.

A szívélyes légkörben megtartott találkozón Mièovský miniszter
számos szakmai tanáccsal látta el a társulás tagjait. A találkozó
végén Èerník Erzsébet, a társulás elnöke és Kuris Pál alapító tag
szerény figyelmességgel kedveskedtek a miniszternek és a
meghívott vendégeknek.

(Belová Andrea szlovák nyelvû tudósítása nyomán: B.Gy.)

A magyarok által lakott járá-
sokban a járási hivatal elöljáróinak
kiválasztásánál a legerõsebb
kormánypárt feltételként szabta a
magyar nyelv ismeretét. Továbbá a
járási hivatal munkatársai között
biztosítani kell a kellõ számú,
magyar nyelvû munkatársakat a
napi ügymenet gördülékenysége
érdekében.

Ez év júliusától a  Nagykürtösi
Járási Hivatal új elöljárója a
Zsélyben élõ Mária Rechová, aki
folyékonyan beszéli a magyar
nyelvet. A nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán
szerzett diplomát. Kinevezése elõtt több mint  tíz évig a
Besztercebányai Adóhivatal nagykürtösi kirendeltségén dolgozott.

Mária Rechová 46 éves, férjezett, két fiúgyermek, Frederik és
Christopher édesanyja.

-bgy-

PaedDr. Mária Rechová, az új járási elöljáró

Miniszteri látogatás Sósárban

Akinek volt olyan hihetetlen szerencséje, és a
„túlzsúfoltság“ ellenére is bejutott az Összefogás által
szervezett Gombaszögi Közéleti Piknikre, az már azóta
megemészthette az ott elhangzott „súlyos“ gondola-
tokat, s akinek meg emésztés nélkül is sikerült lenyel-
nie, már túl van a nehezén. De ne szaladjunk ennyire
elõre, hiszen nyár van. Valóban a piknik és a hideg sör
ideje ez, és nem árt, ha van kéznél némi kovászos ubor-
ka is. Végtére is ez uborkaszezon. Az ember tehát nem
sok elvárással indul egy piknikre, így legalább nehéz
csalódni. A helyszín, a gombaszögi völgy egykori
szövetkezeti telepe, a pálos kolostor romjainak árnyé-
kában, szépen rendezett, bár még épülõben van, látni,
sokat dolgoztak rajta azok, akik itt teremteni akartak
valamit. Van harangtorony, országzászló, honvédszobor
talapzat, ivókút, meg a sarokban vasból valami szput-
nyikszerûség, mely a sajtószabadság elleni tiltakozá-
sokban megfáradt liberális értelmiségünk szellemi
napra szállásához fog szolgálni a megfelelõ idõben, de
errõl majd késõbb. De ha piknik, akkor piknik, mert ami
jár, az jár, még az ilyen balsors által tépett népnek,
nemzetnek is, mint amilyenek mi, magyarok vagyunk.
Ezekkel az élményekkel találkoztam, amikor is szétte-
kintettem Gombaszögön, s már a meghívóból is kiderült
számomra, hogy nem itt fogjuk kikiáltani a Felvidéki
Köztársaságot, még ha a rendezõk által vizionált
Páneurópai Piknik - Gombaszögi Piknik esetleges
párhuzam, melynek Nagy József egykori európai parla-
menti képviselõ még fizetett hirdetésben is nyomatékot
adott a szociális hálón, óriási várakozással töltött el
mindenkit, így többek között engem is. Maradjunk
azonban abban, végül is az ember inkább a saját pénzén
legyen bizakodó, mint a másokén. Kétórai kezdésre
szólt a meghívó, ezért régi motorosként már fél órával
elõbb érkeztem, hogy a meghívott négyezer ember
késõbbi parkolási gondjain is enyhítsek azzal, hogy az
én autóm már nem lesz útban. Nos, nem is lett, ebben
igazam volt. A két óra utáni percekben már erõsen iga-
zolódni látszott bennem az a gondolat, hogy az a nép,
amely négy hónapig hordja az egyszer használatos száj-
maszkot, elpusztíthatatlan, mivel a négyezer meghívott
potenciális vendég helyére a megjelent mind a
182 ember úgy tudott elhelyezkedni, hogy betöltötte
az egész nézõteret. Ezt az irgalmi állapotot késõbb is
csak a büfésátor kínálta szóda és fröccs tudta fokozni,
és láthatóan a nem megjelent háromezer-nyolcszáztizen-
nyolc vendéget sem igen zavarta. Jó ilyenkor is elve-
gyülni a nép között, mert az ember sok mindent
meghall, ami a politikusok füléig nem igen jut el. Fõleg
soha. Nem volt tehát meglepõ az a hír sem, miszerint a
Simon Zsolt-féle Magyar Fórumot és a Solymos László
magyar hangja, Fehér Csaba által félrevezetett akármi-
lyen Demokrata Szövetséget is azért nem hívták meg a
szervezõk, nehogy kiderüljön, hogy a Felvidéken nem
kettõ, hanem három törpepárt van. Természetesen sem
megerõsíteni, sem megcáfolni nem tudom ennek a
hírnek a valóságtartalmát. Ettõl függetlenül Simon
eljött a piknikre, ami két szempontból is jó volt.
Legalább nem volt otthon, és nem érzett késztetést a
megszólalásra. Nagyon sok MKP-s szimpatizáns és
polgármester volt kíváncsi viszont a beszélgetésekre,
arányában a Híd is szép számmal képviseltette magát,
és ott volt az Összefogásból szinte mindenki. 

AZ EGYSÉG ÖTVEN ÁRNYALATA
Még egyszer a gombaszögi piknikről
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A fórum elsõ felében fiatal politiku-
sok kaptak helyet, minden pártból kettõ
is, így érdekesnek és sokszínûnek ígér-
kezett a beszélgetés. A fórum moderátora
az Új Szó független újságírója, Czímer
Gábor volt, s ezzel ki is merítettem
önmagamat és a lehetõségeimet is arra,
hogy errõl többet mondjak, mert kínos,
esetleg érdeklõdést felkeltõ kérdések
nemigen hangzottak el. Pedig bizonyára
lett volna ilyen, hiszen éppen a fentebb
nevezett újságíró szellõztette meg azt a
nemrégiben, hogy a Híd ifiszervezetében
korábban aktív vállalkozó három hírpor-
tálra 200 ezer eurós támogatást kapott,
ami azért is szokatlan, mert ilyen
nagyságú állami támogatásokat nemigen
szokott akárki kapni. Talán fel kellett
volna tenni a kérdést, vajon ez a támo-
gatás mennyire szolgálja a Felvidéken az
oly sokak által féltett sajtószabadságot.
Esetleg a jelen lévõ volt kulturális
államtitkártól, Rigó Konrádtól is meg
lehetett volna kérdezni, vajon õ tudott-e
errõl, vagy csak a kétszázezer feletti össze-
gekre volt kompetens? Nem kevésbé
érdekelt volna az a tény is, vajon azt az
Agócs Attilát, aki saját bevallása szerint
mindenkivel együtt tud mûködni, kivéve
a szélsõjobbot, vajon mennyire zavarta az
elmúlt négy évben a maffiával és az
alvilággal is kiváló kapcsolatokat építõ
smeres koalíciós partner, mely kapcsolat
végül is két fiatal halálához vezetett.
Hogy a hidas szekrénybõl még milyen
csontvázak kerülnek elõ a közeljövõben,
azt nem tudni, de fogadni lehetne rá,
hogy lesz ilyen. Az egység megterem-
tésének fontosságának végül is az una-
lomig való ismételgetése oda vezetett,
hogy a nézõk a fülledt levegõjû sátrat
tömegesen kezdték elhagyni a büfé
irányában félidõben. Talán ennek a
látványa késztette a moderátort is arra,
hogy nagy nehezen, de csak elõkerült a
sajtószabadság kérdése is, mely kapcsán
egy-egy elejtett megjegyzés után, mely
kínosan kerülte azt a tényt, hogy a
vitában résztvevõk között hárman is
lesznek azok közül, akik aláírták azt a
nyilatkozatot, mellyel kifejezték a fél-
tésüket az Index nevû nemzetellenes
szennyoldal körüli botrányok és magyar
sajtószabadság miatt. Mondtuk is a mel-
lettem ülõ barátommal, hogy az aláírók
névsora szinte majdnem azonos azokkal,
akik Duray Miklós 2002-es Kossuth téri
felszólalását elítélték, csak azokat húzták
ki, akik idõközben már meghaltak. A
vitára való invitálás hevében egymást
lökdöstük, hogy kérdezzük már meg,
hogy miért nem éreztek késztetést ilyen
aláírásgyûjtést szervezni 2006-ban, ami-
kor is Gyurcsány Ferenc azonosító szám
nélküli izraeli kommandósokkal verette

szét az ünnepelni összegyûlt tömeget
Budapesten, majd a béke jegyében ki-
lövette egy rakás ember szemét. De a
kérdés végül elmaradt. Az egység iránti
általános vágyakozás szele a felszólalás
utáni igényünket „józsefattilásan“ békévé
oldotta egy fröccsben.

A panelbeszélgetés második felében
Tokár Géza irányításával jogászok,
Horony Ákos és Fiala János, valamint
Petõcz Kálmán emberjogi aktivista be-
szélgetett, s bár érdekes jogi eszmefutta-
tások kerültek felszínre, mondanivalójuk
heve nem igazán ragadta magával a tik-
kadt melegben kókadozó közönséget. Vé-
gül is már mindenki a pártelnökök vitájá-
ra várt, ami hamarosan be is következett.

Az Öllõs László moderálta beszél-
getés végül is nagyjából teljesítette azt
a várakozást, miszerint a vitapartnerek
majd nagyokat próbálnak udvarolni
egymásnak ahelyett, hogy õszintén kibe-
széljék a tíz év óta belénk szorult fájdal-
mainkat és kételyeinket. Bár a vitavezetõ
részérõl meg volt minden szándék, hogy
ebbe az irányba terelje az asztal körül
ülõket, csak nem adták be a derekukat.
Nemcsak nekem, de bizonyára a nézõ-
téren helyet foglaló, dr. Hetey Ágota kas-
sai fõkonzul asszonynak, és dr. Balogh
Csaba egykori nagykövetnek is rosszul
esett, hogy a magyarországi támogatások
kapcsán egyesek igazságtalan elosztásról
és gazdaságtalan felhasználásról beszél-
tek, szapulták a magyar államot és a kor-
mányzó Fideszt, miközben a saját ma-
gunk által Szlovákiában befizetett adóink
eltékozlását és elmutyizását senki nem
kérte számon az elmúlt tíz évben a
vályúnál lévõktõl. Elvárható lett volna
mind az MKP, mind az Összefogás
elnökétõl egy karakánabb kiállás és egy
hatalmas köszönet a magyarországi tá-
mogatásokért, melybõl többek között a
pikniknek is helyet adó völgy is meg-
szépült és felépült, de hát lesz még idõ
házhoz menni a pofonért. Miután az
MKP új elnöke, Forró Krisztián bejelen-
tette, hogy tárgyalásra hívja a Most-Híd
és az Összefogás delegációit, ezt a fel-
dobott labdát már nehéz lehetett ûberelni,
de azért lehetett, mert szinte a bejelentés
után Solymos László Keszegh Béla
komáromi polgármester meghívását
tolmácsolta, aki a közös frigyre lépést
elõsegítõ Szent István-napi együttes ko-
szorúzásra invitálta a pártvezéreket, ahol
alá is lehetne írni azt a szándéknyilat-
kozatot, mely az együttmûködés szándé-
kát jelezné azzal a szándékkal, hogy van
szándékunk. A gyors idõzítés szándékos,
hiszen hamarosan elkezdõdnek a tarló-
hántások, ahol már a magyar ember is,
mint a székely a mezõn szánt szándékkal.
Solymos kifejtette, hogy a magyaroknak

fontos a szimbolika, és ahogyan képzele-
temben megjelent a három pártelnök a
komáromi Szent István-szobor elõtt,
hogy Bangóné után fogalmazzak szaba-
don, ez valóban egy k…. erõs kép lenne.
Csak remélni tudjuk, hogy Szent István
lova nem fut el államalapító királyunkkal
együtt a helyszínrõl. A beszélgetés alatt
olyan érzése támadt az embernek, mint
amikor egy futballmeccsen a bíró a leg-
jobb, pláne ha azt mi fizetjük. A végére az
egység és a megmaradás utáni vágy már
annyira elhatalmasodott a színpadon ülõk
között, hogy egyesek hallani vélték a le-
endõ gombaszögi drótkötélpálya nyom-
vonaláról felhangzó nótát: lakodalom van
a mi utcánkban. A himnusz gyönyörû
soraira, a „balsors akit régen tép“ alatt,
egyesek már meg-meginogtak a gomba-
szögi hegyek mögé lenyugvásra készülõ-
dõ napsugarak, no meg a fröccsök hatásá-
ra, de ezen a napon még ez is simán bele-
fért. A piknik utáni napon az egyik hazai
portálunk vezetõ tollnoka azt írta, hogy a
beszélgetést a Most-Híd nyerte, ami azért
volt meglepõ, mert elfelejtették bemon-
dani, hogy ez verseny lesz, bár igaz, hogy
Orosz Örs a nap folyamán többször is
invitálta a jelenlévõket az esti fogadásra.
Valószínûleg itt lehetett fogadni a nyer-
tesre. Úgy voltam ezzel a nyerteshirde-
téssel, mint a székely, akinek megdöglött
a lova, és felajánlotta tombolának a bál-
ban. A bál után a tombolahúzás nyerte-
sével ballag haza, s amikor az istállóba
érnek, kérdõre vonja a gazdát. De hát ez
a ló megdöglött. Akkor visszaadom a
tombola árát - mondja a székely. És a töb-
biekkel mi lesz? - kérdezi a nyertes. Hát
azok nem nyertek - mondja nemes egy-
szerûséggel a székely gazda. Végezetül
elmondhatjuk, hogy az egység nagyon
sok árnyalata vetült ránk a gombaszögi
völgyben, s minden megszólaló a saját
szempontjai által vezérelt egységben
érdekelt. A munka neheze most jön.
Megtalálni a közös hangot, célokat,
õszintén, egyéni érdekek nélkül. Van mit
kibeszélni, nemcsak a felsõ szinteken,
hanem lent, az emberek között is. Az
évtizedes egymásnak feszülés súlyos
nyomokat hagyott a lelkekben. A gyó-
gyulás folyamata nem lesz gyors. Adjunk
egy kis idõt magunknak a tisztességes és
hiteles egység megteremtésének átgondo-
lásához.

Hrubík Béla

AZ EGYSÉG ÖTVEN ÁRNYALATA
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H o n t  v á r m e g y e  é s  a  s z a b a d s á g h a r c  l e v e r é s e
Bizonyára minden magyar ember

számára ismeretesek az országunkban
1848 márciusában kitört forradalom
vívmányai: az elsõ felelõs magyar kor-
mány, a jobbágyfelszabadítás (igaz, több-
kevesebb sikerrel), a sajtócenzúra eltör-
lése, és a sor még nagyon hosszú. Azt is
tudni illik, hogy ugyanazon év decembe-
rében lemondatott V. Ferdinánd osztrák
császár és magyar király helyébe lépõ,
a centralizmusban hívõ I. Ferenc József
igencsak keményen akart leszámolni az
egyre függetlenebbé váló magyarokkal.
Itt kezdõdött el a szabadságharcunk az
õseink által elért addigi eredményekért,
az ún. áprilisi törvények megmentéséért.

Az viszont már keveseknek ismeretes,
hogy vármegyénk területe helyet adott
pár, a szabadságharchoz kötõdõ katonai
eseménynek, hadmûveletnek is. Ezekrõl
az eseményekrõl a szelényi születésû
Gyürky Antal is megemlékezett a megyé-
rõl szóló monográfiájában.

Az egyik ilyen katonai akció mindjárt
a megyeszékhely közelében, Ipolyság
határában volt: Guyon Richárd honvéd-
tábornok és Anton Csorich császári
altábornagy 1849 januárjában itt ütközött
meg. Ez a szabadságharc - utólag -
„boldogabb“ szakaszában történt, amikor
még volt remény az örömre. 

Nem így volt ez '49 májusától kezdve,

ugyanis akkor már minden remény hiába-
valónak bizonyult. Ferenc József - látva a
magyarok rendíthetetlenségét - szövet-
ségeséhez, I. Miklós orosz cárhoz fordult
katonai segítségért. Május 14-én tört be
az országba az elsõ orosz hadtest, majd
azt követte a kétszázezer fõs fõsereg.

A magyar kormány meghagyta a
megyéknek, hogy szükség esetén szer-
vezzenek népfelkelést, valamint állítsa-
nak ki egy-egy gerillacsapatot. 

Hont vármegyében ezzel a príböli
illetékességû Gracza Antalt bízták meg:
szervezett egy vakmerõ gerillacsapatot,
és ugyan történtek elõkészületek a nép-
felkelésre is, de a nyomasztó hadiesemé-
nyek mindezt csírájában ellehetetlenítet-
ték: Szuhány felõl Csáb és Lukanénye
irányába egy orosz seregrész tört be a
vármegye területére, hogy a Vácnál vere-
séget szenvedett magyar seregtestet hátba
támadják. Gyürky szerint az átvonuló
„muszkák“ a szomszédos községekbe is
átcsaptak, majd az Érsekvadkert-Balassa-
gyarmat arcvonalat elérve ismételt vere-
séget mértek a magyar honvédekre. 

S így jutunk el Világoshoz, a fegyver-
letételhez, a katonai- és önkényuralom -
ismertebb nevén a neoabszolutizmus kor-
szakának - kezdetéhez. Mivel ez a rend-
szer bürokratikus volta miatt rengeteg
kincstári vagyont emésztett fel, a
császár jobbnak látta a magyarokkal való
kiegyezést, persze, ehhez a sorozatos
külpolitikai baklövések is hozzájárultak.
De ez már egy másik történet…

Miskei Ferenc

Az, hogy Közép-
E u r ó p á b a n  a
t ö r t é n e l m i
lengyel-magyar
b a r á t s á g n a k
évezredes hagyo-
mányai vannak,
szinte mindenki
számára ismert.
Azonban, hogy

ez mit is jelent a mindennapokban, már kevesebben tudják
átváltani aprópénzre. Nagycsalomja azon kevés felvidéki
települések közé tartozik, ahol a II. világháborúban befogadott
lengyel menekültek nemcsak otthont találtak egy rövid ideig, de
a sors szeszélye miatt, végleges nyughelyet is leltek. Így történt,
hogy a helybeliek megõrizték és példásan ápolják a mai napig
annak a lengyel kiskatonának, Andzrej Paruchnak a sírját, aki
tragikusan fiatalon hunyt el, és lett örök nyugalomra helyezve a
helyi temetõben. Ennek kapcsán több találkozónak és konferen-
ciának is otthont adott már a település önkormányzata az elmúlt
10 évben, legutóbb, augusztus 1-én, a Piotr Gasienica által
vezetett delegációt fogadta a község polgármestere, Pásztor
Roman és a helyi önkormányzat, valamint a Csemadok tagjai.
A fõhajtás mellett a sírnál és a templom falán elhelyezett
háromnyelvû tábla megkoszorúzásánál azonban fontosabb az a
tény, hogy végre elindult egy pozitív folyamat, a lengyel kiska-
tona egykori szülõhelyének felkutatása, melyben nagy szerepe

van Molnár Imre történésznek és a Piotr Gasienicának is. A kis
település, ahonnan Andrzej Paruch származott, jelenleg a
Czchow nevû lengyel kisváros része, és a település vezetése
hajlandóságot mutat arra, hogy testvértelepülési megállapodást
írjon alá Nagycsalomja Község Önkormányzatával, melyet le-
vélben is megerõsítettek a helyi polgármesternek, Pásztor
Romannak címzett levélben. A sok fáradozásnak tehát úgy néz
ki, hogy lesz eredménye, köszönhetõen a helyiek emberséges és
barátságot ápoló magatartásának, többek között Pölhös
Vendelnek, aki több dokumentummal is szolgált a lengyel ön-
kormányzat felé
a kiskatona ott-
létével kapcso-
latban. Ha a hely-
zet végre meg-
engedi a szabad
mozgást újra az
egyes országok
között, bizonyá-
ra lépések is szü-
letnek ennek a
történelmi találkozónak a megejtéséhez, amihez csak sok sikert
tudunk kívánni a helyieknek, hiszen így a régióban, Ipolynyék
mellett, immár Nagycsalomjának is lehet a közeljövõben
lengyel testvértelepülése (Ipolyszécsénykének már 2014-tõl van
- Blizyn - a szerk. megjegyzése).

Palóc

N a g y c s a l o m j a  m e g e rős í t i  a  l e n g y e l - m a g y a r  b a r á t s á g o t
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A TESTVÉRISÉG ÉS BARÁTSÁG ÚTJÁN
Ma már minden falunak, városnak,

településnek van testvérfaluja, testvér-
közössége. Mire is jók ezek a testvér-
városi, települési kapcsolatok? Bizony
ezek sok mindenre alkalmat adnak, külö-
nösen arra, hogy egymást megismerjük,
segítsük, és a jón közösen munkálkod-
junk. Így teszi ezt Ipolybalog Önkor-
mányzata is a mindenkori polgármester-
rel az élen, jelen esetben Ing. Bálint
Péterrel, amikor több településsel testvéri
közösséget, egyfajta szerzõdést kötve
ápolja és élteti ezeket a baráti látogatá-
sokat. A testvértelepülésekkel folyamato-
san tartja a kapcsolatot, amelyet a kultú-
rával, sporttal, gasztronómiával, történel-
mi ismeretekkel tartalmassá, értékessé,
emlékezetessé lehet tenni.

Ilyen testvéri találkozásra került sor
augusztus 7-8-9-én Ipolybalog Önkor-
mányzatának Budakeszi testvérváros
Önkormányzatával.

Alaposan átgondolt programtervezet
készült errõl a három napról, amelyhez a
helyi önkormányzat képviselõ-testülete
nagyban hozzájárult. A program meg-
valósításában a polgármester mellett
többek között nagy szerepet vállalt Mgr.
Czibulya Márk képviselõ is.

Pénteken a vendégek egy kicsit kés-
tek Budakeszirõl, de a nap folyamán ezt a
késést be tudták hozni a szervezõk.

Az elsõ nap elsõ programja Selmec-
bánya régi bányaváros megtekintése volt,
egy kitûnõ, nagy lexikális tudással
rendelkezõ idegenvezetõ segítségével,
Brogyányi Mihállyal. Többek között
megismerhettük a régi bányaváros kelet-
kezésének legendáját, majd folyamatos
fejlõdését az ezüstbányászat terén. A vál-

tozó történelemi korok nyomot hagytak a
városon, mint a Leányvár keletkezése, a
különbözõ felekezetek templomai, a pol-
gári házak stílusa stb. Betekintést nyer-
tünk a bányászok mindennapi életébe,
összetartásába, kiváltságos helyzetébe.
Selmecbánya és a körülötte lévõ több
bányaváros a német bányásztelepeseknek
köszönhette létrejöttét. Nagyszerû és tar-
talmas ismerkedés volt ez a régi bánya-
városkával, amelyet a kommunista idõ-
szak majdnem hagyott tönkremenni, de
szerencsére a rendszerváltozás után az
illetékesek észbe kaptak, és megindult a
városka megmentése, így került fel az
UNESCO világörökségi listájára, a mai
kor emberének örömére.

Egy kiadós ebéd után hazafelé indult
a baráti társaság, de Ipolyságon az István-
pincészet fönt, a Kálvária-dombon tartal-
mas vacsorával és az ízletes borok kós-
tolgatásával igencsak elcsábította a kirán-
duló társaságot. A vidám zeneszó mellett
jobban ízlettek a finom borok, és ezért
még táncra is kerekedtek a fiatalabbak.

Másnap, szombaton, augusztus 8-án a
gyönyörûen felújított Madách-kúriát
járták be a vendégek és kísérõik Alsó-
sztregován. Megtekinthették Madách
Imre Az ember tragédiájának különbözõ
színpadi feldolgozásait interaktív módon.

Meghallgatták Madách Imre élettörténe-
tét, házasságának tragikus végkimene-
telét. Megtudhatták, hogy kik azok az
utódok, és hol élnek, akik még viszik
tovább a Madách nevet. A fenségesen
szárnyaló, a magasságokba emelkedõ, de
mégis a föld vonzásában maradó szobo-
ralak, Rigele  Alajos munkája elõtt, el-
gondolkozhattak Madách mûvének hal-
hatatlan mondanivalójáról: „Ember küzdj
és bízva bízzál.“

Alsósztregova után Gács /Haliè/
következett, a Forgách grófok felújított
kastélya. Egy kis történelmi áttekintés-
ben, melyet az idegenvezetõnk érdek-
feszítõen egy kis humorral megtûzdelve
elmondott, megtudhattuk, hogyan jutott a
kastély a Forgách grófok tulajdonába. A
felújítás során sok szempontot figyelmen
kívül hagytak, ezzel megmásítva az ere-
deti állapotát a kastélynak.

Gács és egy kiadós ebéd után Szkla-
bonya, a régi Mikszáthfalva következett.
Itt Böhm András úr volt a segítségünkre
Zsélybõl. Nyolcvan évét meghazudtol-
va mesélt a jelenlévõknek Mikszáth
Kálmánról, a Tót atyafiak és A jó palócok
írójáról. Köszönet illeti az érdekes és
lebilincselõ elõadásáért.

Visszatérve Ipolybalogra ismerkedés
következett a falu értékeivel, érdekes-
ségeivel, elsõsorban az Árpád-kori temp-
lommal, ahol György Ferenc lelkiatya
ismertette meg a Budakeszirõl jött vendé-
geket a templom történetével, majd meg-
tekinthették a templomban õrzött magyar
Szent Korona hiteles másolatát. Utána
zenei csemegével szolgáltak a vendégek-
nek Molnár Ottó karnagy vezetésével, a
Szent Korona kórus adott koncertet a
tiszteletükre. Este pedig vacsora és bor-
kóstoló várta õket a Korona panzióban.

Vasárnap, augusztus 9-én a vendégek
részt vettek a 11.00 órakor tartott szent-
misén, ebéd után pedig hazaindultak, de
útközben megálltak megnézni Oroszkán
egy magángyûjteményben lévõ hadtörté-
neti múzeumot.

A kirándulás során az ipolybalogiak
ismerkedtek a Magyarországról jött ven-
dégekkel, és máris kapcsolatok, barátsá-
gok születtek. Igen, barátságok, mert egy
nyelvet beszéltünk, megértettük egymást,
bár egy országhatár választ el minket
egymástól. Kellenek az ilyen alkalmak,
lehetõségek, ahol csokorba lehet rakni a
kultúrát, a történelmet, a gasztronómiát, a
zenét és a múltat a jelennel, feloldva min-
dent, ami szétválasztana minket, magyar
testvéreket.

L.S.A.



6 Kürtös K ö z é l e t 2020. augusztus

A KÖRNYEZETVÉDELEM VIRÁGZÁSA

… az emberiség az életmódjával, a
tevékenységével maga okozza a kataszt-
rófákat elõidézõ állapotokat. 

Továbbra is fontos hangsúlyozni,
hogy igenis nagy szükség van arra, hogy
minden eddiginél jelentõsebb környezet-
védelmi erõfeszítéseket tegyünk. Tényleg
ideje lenne véget vetni a világunk pusztí-
tásának, a bioszféra tönkretételének. 

Noha a klímahiszti még nem jutott el
a csúcspontra, vagyis nem tár fel nyíltan
valamiféle végsõ megoldást, máris érez-
hetõ, hogy hová fog kifutni ez a történet...
Bizony, már megint az a fránya Világ-
kormány, amit mindenképpen meg kell
alakítani, ezzel párhuzamosan az orszá-
gok kormányait egyfajta helytartósági
végrehajtó testületté zülleszteni. Akárkit
hallgatunk meg a klímaharcosok közül,
valahogy mindig erre lyukadnak ki, vagy
tétova célozgatások, vagy egészen konk-
rét megfogalmazások formájában. Olyan
ez, mintha mindegyikük ugyanannak a
missziónak lenne a felkent papja, vagy
önkéntes, hasznos idiótája. Egy olyan
projektnek, aminek megvalósítását már
akkor elhatározták, amikor napjaink
klímaharcosai még meg sem születtek…

Krízismenedzserek
Miután körvonalasan megismerked-

hettünk a sötétzöld mozgalmak ideoló-
giájával, cseppet sem derûs jövõképével,
egyértelmûnek tûnik, hogy ez a legújabb
és igen hatékonynak tûnõ megoldás nem
más, mint maga a klímaváltozás, a boly-
gó éghajlatának egyre fokozódó kilengé-
sei, az idõjárási anomáliák megsokaso-
dása és szélsõségessé válása. Persze fel
lehet tenni a kérdést, miszerint: vajon
honnan tudhatta volna jó elõre az Elit,
hogy hamarosan bekövetkezik ez a ter-
mészetesnek tûnõ eseménysorozat. De ez
csakis álnaiv kérdés lehet, hiszen mind-
annyian nagyon jól tudjuk, hogy a világ
irányítóinak olyan technológiák állnak a
rendelkezésére, amik révén tetszésük
szerint produkálhatnak természetesnek
látszó katasztrófákat. Ráadásul az is
tudvalevõ, hogy a hagyományos energia-
hordozókon alapuló technológiát mód-
jukban állt volna sokkal korábban le-
cserélni egy környezetbarát és ezzel
együtt olcsóbb (akár ingyenes!) eszkö-
zökbõl álló mûszaki infrastruktúrára.
Azonban ez nem csupán pénzügyi okok-
ból kifolyólag nem állt érdekükben, ha-
nem azért sem, mert ez esetben most nem
riogathatnának a felmelegedést okozó
szén-dioxiddal, nem zsarolhatnának min-
ket az általuk ránk erõltetett fogyasztói
társadalom óceánnyi méretû szeméthal-
maival, a gigászi olajfoltokkal, a termé-
ketlenné váló földekkel és az egyre fo-
gyatkozó ivóvízkészletekkel. Mindenki
ismeri Nikola Tesla tragikus történetét,

így tudható, hogy a zseniális feltaláló
olyan eszközöket tervezett, amik szó
szerint afféle technológiai jellegû meg-
váltást jelentett volna az egész emberiség
számára - úgy, hogy eközben egyetlen
árva károsanyag-molekula sem került
volna a környezetbe. Tesla és más, szin-
tén alternatív lehetõségeket kutatók öt-
leteit ellopták, és azóta is elzárva tartják,
még puszta létezésüket is tagadják. Az
elmúlt évtizedek során kialakult egy
olyan vészterhes helyzet, amire építkezve
joggal riogathatnak minket egy élhetet-
lenné váló jövõképpel

A világvége most van!
Ugye, még emlékeznek azokra az Ar-

mageddon-prófétákra, akik idõrõl idõre
felbukkantak, többnyire a saját webolda-
laikon, YouTube-videókban és minden
alkalommal arra figyelmeztettek minket,
hogy most már tényleg nincs sok hátra,
közel a vég, bánjuk meg bûneinek, kér-
jünk feloldozást és akkor a mennyország-
ba kerülünk? Nos, ezeknek a zûrös ala-
koknak egy ideje befellegzett, már csak
azért is, mert megannyi fals világvégejós-
lat után az emberek túlnyomó többsége
már csak nevetett rajtuk, legyintünk rájuk
egyet, és zavartalanul folytatták tovább
az életüket. Ez a fajta világvégeipar tehát
többé-kevésbé kifulladt. Azonban mosta-
nában megjelent egy merõben új szekta,
amely ezeknél sokkal professzionálisabb
módon igyekszik ránk hozni a frászt. Õk
nem az utcán, az aluljárókban prédikál-
nak, nem kopogtatnak be hozzánk, hogy
ránk tukmálják a bûnbocsánatot, hanem a
TV-képernyõkrõl ordítják arcunkba ijesz-
tõnek szánt kinyilatkoztatásaikat az egyre
csúfabbá váló jövõrõl. Ráadásul bizonyos
politikai pártokban is elfoglalták a helyü-
ket, ott vannak a parlamentekben, a brit
királyi családban, Hollywood krémjében,
a közélet szinte minden területén.

A klímaharcosok rangtól, nemtõl, tár-
sadalomban elfoglalt pozícióktól függet-
len módon képesek produkálni égbekiáltó
önellentmondásokat.  Miközben folyto-
nosan a közelgõ világvégérõl prédikál-
nak, azért megpróbálnak valamiféle meg-
oldási javaslatokkal is elõállni, amik meg-
gyõzõdésük szerint sokat segítenének
abban, hogy ne pusztuljunk el mindany-
nyian a hamarosan ránk szakadó Zöld
Apokalipszisben. Ugyebár arra szeret-
nének rávenni mindenkit, hogy ne hasz-
náljunk többé mûanyag palackokat és
zacskókat, azonnal abba kell hagyni a
szemetelést, és értelemszerû módon meg
kell szabadulnunk a fosszilis tüzelõanya-
goktól, helyettük használjunk inkább
fenntarthatóbb energiaforrásokat. Igen
ám, de mi helyettesítheti a mûanyag zacs-
kókat? Például a többször használatos és
a környezetben minden további nélkül
elbomlani képes papírtasakok! Na, igen,

de ahhoz, hogy teljes egészében lecserél-
jük azt a gaz mûanyagot, nagyjából egy
Amazonas méretû erdõt kellene kivág-
nunk - és ezt a mûveletet nem ártana né-
hány évente megismételnünk. Mindezen
felül miközben a fából papír lesz, hihetet-
len mennyiségû vizet és vegyi anyagot
kell felhasználni, ami szintúgy nem
mondható túlságosan környezetbarátnak.
A mûanyag flakonokat és kulacsokat
alumíniumedényekre cserélnék le. Ez
jelentõsen megemelné a fogyasztói árat,
nem mellékesen pedig bauxit is kell az
ilyen holmik legyártásához. Ez nem egy
túl klímabarát tevékenység. A szeme-
telést kizárólag úgy lehetne radikális
mértékben csökkenteni, ha ezzel együtt
jóval kevesebbet vásárolnának az em-
berek, de ha ez bekövetkezne, akkor azt
megérezné a világgazdaság, minden or-
szág GDP-je, a tõzsdék és az egész alapo-
san visszaütne az immár nem-fogyasz-
tókra, mivel egyebek mellett ennek a
nem-fogyasztásnak inflációgerjesztõ ha-
tása lenne. Pedig azok, akik a Zöld Apo-
kalipszisrõl beszélnek, egyáltalán nem
viccelnek. Minden, amit mondanak, vagy
amit leírnak, halálosan komolyan gondol-
ják. Mondhatni, ez az ideológiai, világné-
zeti meggyõzõdésük. Körömszakadtáig
ragaszkodnak ahhoz, hogy most már
tényleg csak néhány évünk van arra, hogy
valahogyan (bárhogyan) megmentsük a
bolygót a biztos pusztulástól.

Csak semmi pánik!
A valódi helyzet az, hogy noha tény-

leg fennállnak rendkívül komoly és glo-
bális jellegû problémák, minden esélyünk
megvan arra, hogy ezeken úgy legyünk
úrrá, hogy közben ne kelljen megölni
több milliárd embert, és ne legyen szük-
séges bevezetni egy egész világra kiter-
jedõ ökofasiszta diktatúrát. Az emberi ta-
lálékonyságnak hála, az ipar, a mezõgaz-
daság, az orvostudomány fejlõdése követ-
keztében ma világszinten jóval hosszabb
ideig élünk, mint elõdjeink a régebbi ko-
rok bármelyikében. Az általános és átla-
gos egészségügyi mutatók is sokkal ked-
vezõbbek. Szerencsére akadnak olyan szak-
emberek, akik nem osztják a klímaharco-
sok meggyõzõdését, és velük ellentétben
úgy vélik, akkor sem történhet túl nagy baj,
ha esetleg kilencmilliárd ember fog élni
ezen a bolygón. Az igazság az, hogy soha
nem volt jobb korszak az emberiség tör-
ténelmében, és soha nem volt nagyobb
esélye arra bárkinek, hogy életben ma-
radjon, akár palotában, akár egy afrikai
sárkunyhóban él. Bolygónk évmilliárdok
elteltével is itt lesz, még nagyon sokáig
milliárdoknak ad otthont, azt követõen,
hogy ezt a nevetséges Zöld Apokalipszis
kultuszt maga alá temeti a történelem.

Körösztös György-HM cikkei alapján
összeválogatta BG

(a júliusi cikk folytatása)
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Évente közel 100 jelentkezõje van a
„KÉKPÁNTLIKA“ népdaléneklési, nép-
zenei, vers- és mesemondó versenynek.
A területi döntõkrõl továbbjutott verseny-
zõk a Palóc Világtalálkozó szombati
napján, a délelõtti órákban adnak számot
tudásukról. Rangos zsûri ad tanácsokat,
ítéli meg a fellépõk teljesítményeit.
A legjobbak megmutathatják magukat a
Palóc Világtalálkozó színpadán is. Ebben
az évben ez, sajnos, nem a hagyomá-
nyoknak megfelelõen zajlott, mivel köz-
beszólt a COVID 19. 

A szervezõk mégis meghirdették,
csak egy kicsit másképpen, mégpedig
online formában. Az akadályok ellenére
is szép számmal jelentkeztek. Mindezért
elsõsorban Máthé Ritát illeti a köszönet,
aki már évek óta fáradhatatlanul szervezi
ezt a versenyt. Egyeztetett a többi szerve-
zõvel, a zsûrivel, majd jöhetett a felhívás,
amint mondja, a cél az volt, hogy na-
gyobb közönség elé vigyük ki a bemutat-
kozás lehetõségét, és ne szakadjon meg
az a szellemiség, amit a Palóc Világ-
találkozó képvisel.  

Takácsné Édes Katalin, a zsûri elnök
gondolatait idézve: Amíg erre a verseny-
re igény van, addig van palóc, magyar
megmaradás. Amíg erre a versenyre, még
akkor is, ha online történt, ennyi jelent-
kezõ gondolja fontosnak a produkcióját
elküldeni, és amíg vannak szakemberek,
akik fontosnak tartják mások életútjának
és munkásságának elõsegítését, addig
valóban jogosnak tartom a fenti kijelen-
tésemet. Addig van palóc, ezzel együtt
magyar megmaradás. 

Csodás élmény volt hallgatni a dalo-
sokat, dalköröket, mesélõket, verselõt és
látni a táncosokat. Nagyon színvonalas
produkciók voltak, csak árnyalatnyi kü-
lönbség volt az elõadások között, így a
zsûri arany és kiemelt arany minõsítést
osztott ki. A meghirdetett kategóriákon
túl két, kategórián kívüli produkció is
érkezett, ezek táncosok voltak. Mivel
táncos szakértõ nem volt a zsûriben, ezért
ezeket a nagyon színvonalas produk-
ciókat egy dicsérõ oklevéllel jutalmazták:

Koncz Kira és Hugyec Zsófia, Csata - a jö-
võ reménységei, valamint a Sendergõ Nép-
táncegyüttes, Ipolyság - a jelen csillagai.

„A magyar kiejtést is tanulni kell,
még a született magyarnak is. Ha nem
csiszolja, újítja folytonosan, berozsdá-
sodik“ - mondta Kodály Zoltán. Azok a
vers- és mesemondók, akik beneveztek
erre a versenyre, mindannyian elmond-
hatják, hogy nap mint nap csiszolják a
szép kiejtésüket, mert szép kiejtéssel
mondták el a produkciójukat. Mind a
négyen a zsûri kiemelt arany minõsítését
kapták: Mesemondók: Csáky Máté - Ipoly-
balog, Gallo Árpád - Vecseklõ, Lõrincz
Sarolta Aranka - Ipolybalog; Vers: Iván
Erik - Nagydobrony, Kárpátalja.

Mielõtt rátért a népdalénekesek ki-
értékelésére, ismét Kodály Zoltánt idézte:
„Aki zenével indul az életbe, bearanyoz-
za minden késõbbi tevékenységét, az
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely
átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasz-
taló elixír, és az élet szépségét, s ami
benne érték, azt mind meghatványozza.“

Ezután jó tanácsokkal látta el az
énekeseket, amivel segíteni szeretné jö-
võbeni munkájukat, majd az értékelésük-
kel folytatta. Szólisták:

Arany minõsítés: Hugyec Zsófia -
Csata, Godó Sándorné - Karancsalja,
Iván Inna - Nagydobrony, Kárpátalja 

Kiemelt arany: Golyán Gréta - Rimóc,
Bérces Luca - Balassagyarmat, Tukora
Zsuzsanna - Szücsi, Zolcerné Krasz-
nyicza Emma - Ipolybalog 

A kategória szélén egyensúlyoz
(helyezkedik el) Zatykó Gyula bácsi
Salgótarjánból a nótaénekléssel, bár ez

nem volt meghirdetett kategória, de a
közönség nagyon szereti a magyar
nótákat is, ezért hangulatos, jókedvû
elõadása a zsûrinél az aranyminõsítést
érdemelte ki. 
Az értékelés végén a csoportok voltak.

Csoportok - Arany minõsítés: Rózsa-
szirom Énekcsoport - Ipolyszécsényke,
Almágyi Népdalkör - Almágy, Nyárutó
Nyugdíjas Klub - Karancslapujtõ, Egri
Csillagok Népdalkör - Eger

Csoportok - Kiemelt arany: Bukréta
Hagyományõrzõ Csoport - Ipolybalog

A „Kékpántlika“ díjat idén közös-
ségépítõ, hagyományõrzõ csoportok kap-
ták: Bukréta Hagyományõrzõ Csoport -
Ipolybalog, Nyárutó Nyugdíjas Klub -
Karancslapujtõ, Sendergõ Néptáncegyüt-
tes - Ipolyság

A zsûri elnöke a Palóc himnusznak is
nevezett ének utolsó versszakával búcsú-
zott a jövõ évi találkozásig:

Isten áldja meg a magyart,
tartson neve, míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
minden igaz magyar embert.
A versenyszámok és az eredmény-

hirdetés megtekinthetõk a YouTube-on és
a Facebook- oldalon:  Palóc Világtalál-
kozó - „Kékpántlika“ vers-, népmese-,
népdal-, népzenei verseny 2020.

-ke-
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VII. Palóc Világtalálkozó
A találkozó nem maradhat el!

A szervezõk egy része találkozott
Szentkúton, hogy a folytonosság leg-
alább ilyen módon megmaradjon. A
baráti találkozó végén kértük Szûz
Máriát, hogy mielõbb legyen vége en-
nek a vírus okozta nehéz helyzetnek,

és találkozhassunk 2021-ben Ipoly-
szécsénykén - nem csak a szervezõk!
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Az idei járványhelyzet nem kedvezett a hagyományos
nagyszabású rendezvényeknek, amelyek sorra maradtak el,
vagy csak visszafogottan valósultak meg.

Így volt ez az idei Szent Korona Ünneppel is Ipolybalogon,
augusztus 2-án, pedig minden feltétel adva volt egy újabb si-
keres, méltó ünnep megtartására. A járványra való tekintettel a
részvétel korlátozva volt.

A résztvevõk a templomnál gyülekeztek, majd az ünnepi
menet átvonult a Szent Korona-másolattal a Kápolna-dombra. A
jelenlévõk nagy része hazaiakból állt, de jöttek a környékrõl is,
fõleg a meghívott kisszámú vendégsereg. Az ünnepi szentmise
fél 11-kor kezdõdött, fõcelebráns Varga László, kaposvári
megyéspüspök volt. Az ünnepi beszédet dr. Surján László, a
KDNP tiszteletbeli elnöke tartotta. A hagyomány szerint sor
került a Szent Korona Emlékérmek átadására is, amelyeket
Ipolybalog RK Plébániája és Ipolybalog Község Önkormányzata
adományozott a kitüntetetteknek. A szentmisén közremûködött
az ipolybalogi Szent Korona Kórus Molnár Ottó karnagy
vezényletével, orgonán kísért Kósa József. A szentmisén
elhangzott prédikáció, valamint az ünnepi beszéd egyaránt
nagyon tanulságos és elgondolkodtató volt, ezért röviden
idéznék belõlük.

Varga László megyéspüspök úr példabeszédében fontosnak
tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy az Eucharisztia évében
vagyunk. Nem mindegy, hogy elhiszem az egyház tanítását az
Eucharisztiáról, hiszem, hogy valóságosan jelen van benne a
Krisztus, de nincs élõ kapcsolat. A szentháromságos Isten a
szenvedélyes szeretet, aki kapcsolatban akar lenni, szenvedé-
lyes kapcsolatban velünk. Vajon megengedjük-e neki? Hisszük,
hogy valóságosan jelen van, az életünknek van egy biztos pont-
ja, sziklaalapja. Milyen a kapcsolatunk azzal a Krisztussal, aki
változatlanul jelen van életünk minden napján. Az életünk a
technikai robbanás hatására mesterségesen felpörgetett élet.
Nincs idõnk elcsöndesedni, nincs idõnk átgondolni a döntésein-
ket. Hiányzik az életünkbõl a legfontosabb dolog, a csend.
Nincs csend. Vagy mi beszélünk, vagy mások beszélnek, vagy
folyamatosan megy a zene, a TV, a rádió, az internet. Úgy tûnik,
félünk a csendtõl, nem merünk elcsendesedni, félünk attól, hogy
kiderül, hogy a szívünk üres. Vagy félünk attól, hogy ha csend-
ben vagyunk, felszínre jönnek a sötétség démonai a szívünkbõl.
A gyûlölet, a harag, a megosztottság, az ítélkezés és minden
más, ami bennünk lakozik. Ismerjük, hogy mi van a szívünk-

ben? Ha idõt adunk az Istennek, akkor õ megmutatja, mi van a
szívünkben. De ahhoz, hogy ezt megtehesse, idõt kell adni neki.
… Nem a tetteink a legfontosabbak, hanem a kapcsolatból
fakadó tettek. A szeretetkapcsolatból fakadó tettek. Ahhoz idõ
kell, hogy a másik befogadja a szeretetet, és nekünk is idõ kell,
hogy Isten szeretetét be tudjuk fogadni. Amit én felfedeztem, az
semmi különös, a csendes szentségimádás. És azóta mindennap
legfontosabb idõ az életemben a semmittevés. Amikor nem
csinálok semmit, hanem hagyom magam szeretni. Ott vagyok a
szeretet, a legnagyobb szeretet elõtt, és próbálom befogadni õt,
hogy aztán be tudjon fogadni engem õ. Engedjük meg Istennek,
hogy szeressen, hogy megszólítson bennünket. De elõbb el kell
hallgatnunk, sõt meg is kell hallanunk, hogy mit akar mondani.
Mert nagyon sokszor úgy van, hogy beszélünk egymással,
meghallgatom a másikat, de nem hallom meg, mit mond, mert
azon töröm a fejemet, hogy mit fogok neki válaszolni. Mind-
annyian vágyunk a személyes szeretetre. Kivétel nélkül. De ha
nem tanuljuk meg ezt a személyes kapcsolatot, nem tudjuk elfo-
gadni, amikor adják. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. Errõl a Jézusról szeretnék nektek tanúságot tenni.
Õ ma is ugyanúgy szeret benneteket. Az Õ nevében kérlek ben-
neteket, adjatok idõt az Istennek. A szeretet leleményes, ha
szereted az Istent, megtalálod a módját a hétköznapjaidban is,
hogy idõt adj neki. Engedd meg, hogy megszólíthasson, és a
többit a Szentlélek elvégzi benned is.

Dr. Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke meglepõ
módon azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy egy adomabeli apát-
tól idézett: Nem lesz beszéd, mert mondani akarok valamit.
Kiindulópontunk legyen ez a hely, Ipolybalog, amelyrõl min-
denki tudja, hogy Pozsonyon kívül itt van az egyetlen templom,
amelyet a Szent Korona ékesít. Mi tehát a Szent Korona
üzenete?

Az elsõ üzenet nyilvánvalóan az, hogy tiszteljük. A tisztelet
valami olyan fogalom, ami kiment sajnos a divatból, pedig
óriási szükség van rá. IV. Béla korában már szentnek mondták
eleink. A III. András halála utáni idõkben a 13 évesen trónra
került Vencel hiába vette fel a magyaroknak kedves László
nevet, nem tudta elfogadtatni magát, noha kezében voltak a
koronázási ékszerek is. Ezeket Prágába vitte, nevezzük nevén:
ellopta. De még benne is volt annyi tisztelet, hogy a Szent
Koronát éjjeli õrzésre az ipolybalogi templomba, tehát szent
helyre vitette.
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A másik fontos üzenet: A Szent Korona nem csupán
egyetlen nemzet kincse. Régi királyaink korában a Szent
Korona népeirõl beszéltek. Hazánk területét a honfoglalás óta
több nemzet lakta. Békésen megfértek egymás mellett, mind a
magyar király alattvalói voltak. Sok nyelven beszéltek, de mind
hungarusok, azaz magyarok voltak, a szónak abban az
értelmében, amit ma magyar állampolgárnak mondunk. A
nemzeti öntudatra ébredés után a „hungarusok“ közötti egység
megbomlott. Az eredmény: Trianonban szétesett az ország.
Hogy eddig nem sikerült begyógyítani a sebeinket, annak fõ oka
épp az, hogy nem volt alkalmunk sem nyugodtan végiggondol-
ni a történteket, sem megkeresni a megoldást, ami nem egy
újabb viszály magvát veti el, hanem megfelel minden hajdani
polgártársnak. A megoldás az lehet, ha a Kárpát-medence min-
den szülötte egyenjogú és egyenrangú polgára lesz az ország-
nak, amelyben él. Ez még a politikai korrektségnek is megfelelõ
cél, hiszen úgy is mondhatjuk: szûnjön meg minden etnikai
megkülönböztetés.

Ám nem csak jogokról van szó. A tudatos történelem-
hamisítás évtizedei után fel kell számolni a megértés szabályait
jelentõ tévedéseket, hamisításokat és a tudatlanságot is. 

Be kell kapcsolni egy új erõforrást. Jövõre a világ katoliku-
sai a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából itt, a
Kárpát-medencében vallják meg hitüket, és itt terjesztik gond-
jaikat-bajaikat az önmagát az Oltáriszentségben nekünk adó
Krisztus elé. Együtt fohászkodjunk azért, hogy a Kárpát-
medence minden lakója otthon érezze magát azon a helyen, ahol
él, és hogy senkit ne érhessen hátrány az anyanyelve miatt.

Jogi nyelven ez úgy is mondható, hogy az alkotmány foglal-
ja magába egy ország összes polgárát, ne csak egy kitüntetett
nemzetet. A politika nyelvén Miroslav Kusý fogalmazta meg:
Senki ne legyen albérlõ a saját szülõföldjén.

Kilenc évtizede Julien Benda és nyomában Babits Mihály is
az írástudók árulásáról beszélt. Ma a korábban példának tekin-
tett Nyugaton - tisztelet a kivételnek - a politikusok, elsõsorban
a keresztény politikusok árulásának korát éljük. Nem kell beáll-
ni ebbe a sorba. Tegyük világossá, hogy az ember örömre,
boldogságra vágyik, s ezt csak akkor találja meg, ha felismeri:
nem véletlenül, hanem annak az istennek az akaratából szüle-
tett, aki kétezer éve belépett a történelembe, és elhozta nekünk
az örömhírt. Mi itt, Közép-Európában még sokan hisszük ezt,
s ahogy annak idején az Oszmán Birodalom hódításának, ma
a divatos eszméknek állunk ellen, s így ismét javára lehetünk az
egész nyugati világnak. De csak együtt: lengyelek, szlovákok,
magyarok, horvátok. Közép-európaiak. Ha ezt a csak közösen
megnyerhetõ feladatot vállaljuk, szinte észrevétlenül gyógyul-
nak a trianoni sebeink. Ha más értelemben is, de ismét pol-
gártársak leszünk!

Az ünnepi beszéd után egy szegedi költõ elszavalta saját két
versét. Sor került a Szent Korona Emlékérmek kiosztására is,
melyet Ipolybalog Önkormányzata és az ipolybalogi plébánia
adományoz. Az emlékérmeket Bálint Péter polgármester és
György Ferenc lelkiatya adták át. A kitüntetettek:

Molnár Margit - Ipolybalog - odaadó és fáradhatatlan mun-
kájáért, amelyen 15 éven keresztül hozzájárult a Szent Korona
Ünnepek méltó megrendezéséhez és arculatának alakításához.

Piotr Gasienica - Szczawnica, Lengyelország - Kis-
Lengyelország Vajdasági Kulturális Központ igazgatóhelyettes-
nek a lengyel és a magyar nép közötti kulturális és szakrális
kapcsolatok megerõsítéséért, a lengyelországi gorálok életében
a magyar hagyományok ápolásáért és a magyar Szent Korona
tiszteletének lengyel földön való terjesztéséért. 

A kitüntetettet Molnár Imre történész a magyar külügymi-
nisztérium képviselõje mutatta be, és tomácsolta szavait. Piotr
Gasienica - Ipolybalog és az Ipoly mente kapcsolata a múlt
század utolsó éveitõl datálódik, õ ugyanis Szczawnica városának
felfedezte magyar alapítását és a magyar Szent Koronával való
kapcsolatát. Ennek a városnak a jelvényei között ugyanis ott
szerepel a Szent Korona is, nyilván azért, mert az alapítói, a
Szalai házaspár a múlt században, ill. a 19. sz. elején tisztelõi
voltak a Szent Koronának. Piotr Gasienica évrõl évre lengyel-
magyar  kulturális, az ezer éves magyar-lengyel barátságra,
testvériségre emlékezõ magyar fesztivált szervezett a városban,
amelybe aztán bekapcsolódott a Szent Korona is. Az Ipoly
mente több településének polgármestere, küldöttsége is részt
vett ezeken a magyar fesztiválokon, és nagy öröm volt, amikor
Ipolybalog polgármestere és küldöttsége György Ferenc
plébánossal az élen elhozta ebbe a városba a Szent Korona hû
másolatát. Piotr Gasienica megszervezte, hogy az ünnepi prose-
cióban, mellyel átvitték a Szent Koronát a városon, ott szere-
peljen Szent Kingának az ereklyéje is. 

Ezután Piotr Gasienica emelkedett szólásra, A mai evangé-
liumban azt hallottuk, hogy házunkat a sziklára kell építeni és
nem a homokra. Ahogy hallottuk, ez a szikla maga az Isten, de
ugyanilyen szikla Európa számára az ezeréves magyar-lengyel
barátság és testvériség. Ahogy hitünket meg kell õrizni és
továbbadni, ugyanezt kell tennünk a magyar-lengyel barátság-
gal is, amelyet fejleszteni és továbbadni kötelességünk. Azt
látjuk, hogy a mai Európa keresi önmagát, saját önazonosságát.
Mi, magyarok és lengyelek felajánljuk Európának Esterházy
János példáját, amelyre bátran lehetne építeni Európa jövõjét. Õ
saját életében három nemzetet kötött össze, de mindig Európa
egységében gondolkodott.

Az ünnepség után sor került a községháza falán lévõ, az
egykori lengyel táborra emlékezõ tábla megkoszorúzására.

A XVI. Szent Korona Ünnep méltó folytatása volt a korábbi
ünnepeknek.

BG 
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A 896. évi végsõ honfoglalás, más-
ként hazatérés 1100. évfordulójának
évében, 1996. április 28-án avattuk föl
„Máriácska káponkáját“, a szandai kis
kápolna épületmásolatát. Azóta a Palóc
Múzeum szabadtári gyûjteményében
látogatható ez, a palócokra oly jellemzõ
kis szakrális épület, ahol sikeres vizs-
gákért és más célokért már imameghall-
gatások is történtek. Az avatás érzel-
meket keltõ, igazi rendszerváltó ünnep
volt. A hagyományos népi vallásosság
alapvetõ értékként jelent meg, a vallásos
népmûvészet szépsége és jövõbe mutató
jelentõsége könnyeket csalt a zsúfolá-
sig megtelt palóc funduson ünneplõk
szemébõl-lelkébõl. De hát a palóc ilyen,
érzékeny és fogékony a természetfölötti
valóságra. A káponkát dr. Selmeczi-
Kovács Attila, a Néprajzi Múzeum fõ-
igazgató-helyettese méltatta, és dr. Varga
Lajos prépost, mostani váci segédpüspök
áldotta meg. Megelevenedett az a sok-
sok imameghallgatás, ami a szandai
Máriácskánál történt az 1883. évi kápon-
kába helyezése óta, az a sok mennyei
segítség, amit Magyarok Nagyasszonya a
hozzá folyamodóknak nyújtott betegség-
ben, párválasztásban, gyermekáldásban.

Az avatásra a balassagyarmati fõplé-
bánia-templomba érkeztek a rimóci bú-
csúsok hordozó Máriácskájukkal, akik az
egész népet vezetve, ünnepi processzió-
val vonultak a város fõutcáján a Palóc
ligetben lévõ múzeumhoz. Varga János
kiváló karnagy-kántor végig vezette az
éneklést és imádkozást. Koza József
kanonok-plébános kiváló partner volt
ebben a megújulást szolgáló, hagyo-

mányt rehabilitáló káponkaszentelõ
zarándoklatban.

E katartikus élmény és új szakrális
hely hatott a millecentenáriumi térségi
rendezvény megszületésére is. A kápon-
kaszentelést követõen mindjárt sor került
a palócokat igen jellemzõ határbeli palóc
feszület rekonstrukciójának elkészítésére,
megfelelõ muzeológusi iránymutatás
mellett Egri József és Kõszeghy Attila
fafaragó népmûvészek alkotásaként. A
feszületet Keszthelyi Ferenc váci megyés
püspök úr áldotta meg 1996. július 28-án,
vasárnap, az elsõ Szent Anna ünnepi
Palóc Búcsú alkalmával. A népi kultúrát
méltató beszédet Cseri Miklós, a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
fõigazgatója mondotta.

A balassagyarmati Szent Anna ünnepi
Palóc Búcsú régi hagyomány folytatója.
Balassa II. Pál (1700-1771) apostoli gróf,
Kékkõ ura az egyetemes kereszténység
helyreállításában fáradozva 16 települé-
sen építtette újjá a templomot, amit vagy
Szent Anna oltalmába ajánlottak, vagy
oltár emeltetett számára. A balassa-
gyarmati Szentháromság-templomban az
1740-es évekbeli faoltárt 1759-ben kö-
vette Franz Anton Maulbertsch nagyszerû
festményével ékes, ma is látható mellék-
oltár, Balassa Pál bõkezûségébõl. A helyi
emlékezet szerint Szent Anna ünnepén, a
legrégibb idõkig visszanyúlóan minden
évben ennél az oltárnál tartották Szent
Anna miséjét, amelyen sok idõs asszony,
nagymama és sok babakocsiban lévõ
csecsemõ és gyermek, unoka vett rész.

Krisztus nagyanyjának tiszteletére és
közbenjáró oltalmát kérve e hagyományt
folytatja a Szent Anna ünnepi Palóc
Búcsú. Célja, hogy a hagyományt a jövõ
szolgálatába állítsa, hogy a vallási életet
újra társadalmi, közösségi megnyilatko-
zássá avassa, hogy Szent Anna, a gyer-
mekáldást várók, az áldott állapotban
lévõk oltalma segítse a magyar nemzet
magára találását. Segítsen, hogy a paló-
cok legyenek ismét család- és gyermek-
szeretõk, óhajtsanak bõséges gyermek-
áldást országhatáron innen és túl.

Szent Anna a Szent Nagycsalád
matriarchája, Krisztus nagyanyja. A paló-
cok ugyan 100 éve országhatárral ketté-
osztva, de egy nagy etnikus családot
alkotnak. A balassagyarmati búcsú igazi

palóc nagyünnep, a családként is föl-
fogható etnikai csoport összetartozásának
demonstrálása. Az Ipoly menti falvak
rendszeres ünnepi találkozója is Ipoly-
varbó környékétõl Ipolynagyfaluig és
Ipolyhídvégig, a másik parton Hugyagtól
Drégelypalánkig és Hontig. Részt vettek
már a palóc kirajzásokból, a Szerbiához
került Kupuszina és a kárpátaljai Nagy-
dobrony búcsúsai is. 

Idén jubileumi, 25. Palóc Búcsúra
került sor Marton Zsolt váci megyés
püspök úr vezetésével. Az ünnepi menet-
ben a 16-os honvéd hagyományõrzõket
népviseletes falvak résztvevõi követték.
A processzió a palóc fundus feszületéhez
és káponkájához tartott, ahol Turai János
balassagyarmati plébános úr imádságot
mondott a nemzetért és a hazáért. A bú-
csúmise és egyúttal bérmálás helyszíne a
Palóc liget szabadtéri színpadán kialakí-
tott oltár volt. A búcsúmise végén a püs-

pök úr megáldotta a résztvevõket, külön a
nagymamákat és az unokákat. A ligetbeli
búcsús vásár kirakodó sátrasai is igye-
keztek emlékezetessé tenni a Szent Anna
tiszteletére rendezett Palóc Búcsút. 

Összetartozunk most, Trianon 100.
évében, és összetartozunk Szent István
országfelajánlása óta és a jövõben is
mindnyájan, akik a Kárpátoktól ölelt
Hazában élünk. Szent Anna ebben nagy
segítségünk.

Limbacher Gábor

Szent Anna ünnepi Palóc Búcsú
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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A CSALÁRI TEMPLOMTORONY FELÚJÍTÁSA
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Szent István bölcsessége

Sa jnos  a
politikai szél-
sõségesek csak
idáig jutottak,
de a mondat-
nak van egy
másik, ugyan-
annyira fontos
része is. Más
kultúrák meg-
ismerése ne
vezessen addi-

gi önmagunk, örökségünk, egyéni és
társadalmi szuverenitásunk elveszté-
séhez, tartsuk meg önmagunkat más el-
fogadása mellett is. A miénktõl eltérõ
szokásrendszerek és hierarchiák azon-
nali és teljes elsõségbe helyezése a sajá-
tunkkal szemben éppen annyira káros,
mint saját szokásrendszerünk és hierar-
chiánk kritika nélküli szemlélése.

Jogosan adódik a kérdés, hogy mi
köze ehhez a mai kor emberének. Hisz a
királyok kora leáldozott, és mi sem
vagyunk sem uralkodók, sem trónörö-
kösök! Ez mind igaz, viszont egy fontos
dolgot tudatosítanunk kell, mégpedig
azt, hogy ugyanúgy felelõsséggel tar-
tozunk valamiért - hazánkért, csalá-
dunkért, beosztottjainkért, vagy ha
másért nem is, hát önmagunkért. Ponto-
san ebben, a ránk bízottak vezetésében
lehet iránytû Szent István bölcsessége.

Ha ennek tükrében olvassuk az elsõ
„evilági“ dolgokra vonatkozó utasítását,
mindjárt nagyon fontos útmutatót
kapunk. Ne sanyargasd a rád bízottat, ne
uralkodj gõggel! Ez ugyanúgy vonat-
kozik egy ország vezetésére, mint a
saját magunk életének kormányzására.
Ne legyünk kegyetlenek magunkkal
szemben, inkább viselkedjünk olyan
szeretettel magunk felé is, mint amilyen
szeretetre képesek vagyunk mások felé,
vagy inkább mint ahogy mennyei
Atyánk szeret minket! Korunk embere a
„Szeres önmagad!“ imperatívuszát el-
keserítõen sokszor értelmezi félre, ezzel
a mondattal mintegy engedélyezve
önmaga számára a folytonos kényez-
tetést. De tényleg ez lenne a szeretet?
Személy szerint ezt éppen annyira
károsnak tekintem, mint önmagunk
zsarnokként való kizsákmányolását,
szüntelen teljesítménykényszerbe való
hajtását, a legapróbb hibáinkért való
aránytalan önostorozást. Inkább visel-
kedjünk úgy, mint az igaz király az
alattvalóival, ne gõggel uralkodjunk
magunkon, hanem tisztelettel és alázat-
tal, építve saját erõsségeinkre, és türe-
lemmel, kegyelemmel javítva hibáinkat.

Balga Zoltán

A csalári egyházközség és önkormányzat
vezetõsége több éven keresztül próbálkozott
pénzt szerezni a templomtorony fakonstruk-
ciójának és takarólemezének lecserélésére.
Mivel a tervdokumentáció költségvetése mint-
egy 40 000 euróra rúgott, nem találtak olyan
pályázati lehetõséget, amibõl a község ezt meg
tudta volna oldani. A lehetõséget 2019-ben kap-
tuk meg, mikor a kormány kihelyezett ülésén
sikerül 20 000 euróra szert tenni a templom-
torony javítására. Mivel a költségvetés 40 000 €
volt, az egyházközség és önkormányzat vezetõi
közös döntése alapján, a munkadíjat és a
faanyagot a község finanszírozta. Az egy-
házközség pedig megvette a takaró rézlemezt. A
község által kifizetett összeget a kihelyezett
kormányülésen hagyták jóvá Peter Pellegrini akkori kormányelnök, Csicsai Gábor
államtitkár és Solymos László környezetvédelmi miniszter, akiknek a csalári egy-
házközség és önkormányzat ezúttal is háláját fejezi ki.

A toronylemez cseréje 2019. november 26-án vette kezdetét, amikor meg-
érkeztek Magyarországról a munkavállalók, pontosabban Csengerújfaluról, a román
határ közelébõl. Õk a következõk voltak: Szórádi Endre - egyéni vállalkozó, Tóth
Sándor, Tóth Ferenc és Éles Csaba. A munkálatok folytak, ahogy az idõ engedte, de
közbeszólt a koronavírus-járvány, és így 2020. március 13-án a munkálatokat meg
kellett szakítani. A folytatás - vagyis a befejezés - július 6-tól 9-ig tartott. Az egy-
házközség és a falu lakossága köszönetet mond a csalári önkormányzatnak és a pol-
gármesternek, Ádám Bélának az elvégzett munkáért. 

Farkas Sándor és Csóri Gyula

(Folytatás az elsõ oldalról)
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E rovatban Csáky Károly, vidékünk szülötte által megírt két
kötetet mutatunk be. Az elsõ kötet a települések bemutatásával
foglalkozó sorozat újabb példánya, a másik kötet pedig annak
az elsõ kötetnek a folytatása, amely 2018-ban jelent meg,
és újságunk májusi számában mutattuk be. Még ebben évben,
közelgõ 70. születésnapja alkalmából újabb kötettel mutatkozna
be a szerzõ, amennyiben megfelelõ számú támogatót találna
a könyv kiadásához. Ezt elõsegítendõ az alábbi felkérést
közvetítjük mindazok felé, akik erre hajlandóságot mutatnak.

Tisztelt irodalomkedvelõk és támogatók,
Kedves Barátaim!
2020-ban (születésem 70. évében) szeretném megjelentetni

magánkiadásban Pedagógusnaplómat (Egy pedagóguspálya
és holdudvarának naplótöredékei), amely érintené eddigi pálya-
futásom egyéb állomásait, eseményeit-mozzanatait is.
A kiadáshoz a pénz részben az elõzõ kiadványom támogatá-
sakor már összejött, ám ez még korántsem teljes, mivel közben
a nyomdai árak is igencsak emelkedtek. Nagy tisztelettel
kérném ezért önt (kérlek tégedet), hogy lehetõségeik (lehetõ-
ségeid) szerint támogassák (támogasd) eme, számomra is fontos
kötetet. A támogatók nevét a kiadvány elsõ lapján közzétesszük,
megjelenés után pedig a szponzoroknak (a támogatás arányá-
ban) tiszteletpéldányt (tiszteletpéldányokat) küldök (adok). Ha
a támogatásnak ez a formája nem állna módjukban (módotok-
ban), annak is örülnék, ha rendelnének (rendelnétek) néhány
példányt a kiadványból (melyek ára elõreláthatóan 5 euró lesz),
s az erre szánt összeget küldenéd el nekem. Ebben az esetben
természetesen nem szponzorként, hanem vásárlóként járulná-
nak (járulnál) hozzá a szerzõ segítéséhez. A támogatást az alább
megadott bankszámlára kérem minél elõbb elküldeni, hogy a
nyomdai elõkészítéshez hozzáfoghassunk.

A támogatásokat kérném az alább bankszámlaszámra
elküldeni, s jelezni, hogy szponzorként, avagy vásárlóként
segíted-e kérelmemet. Szlovákiában: 

SK56 0900 0000 0002 2015 9216 (Slov. sporite¾òa, Šahy)
Magyarországon: Drégelypalánk és Vidéke 
Takarék-szövetkezet 63800070-10000654
Megértését és segítségét elõre is köszönöm. 
Tisztelettel: Csáky Károly.

Ez a kötet Ipolyhídvég
(Nagykürtösi járás) település
bemutatásával, történelmével
foglalkozik a kezdetektõl nap-
jainkig. A könyv nem csak
a helyi lakosok számára nél-
külözhetetlen, de a környezõ
falvak lakosainak számára is,
melybõl megismerhetik év-
százados történelmüket, hagyo-
mányaikat, életformájukat,
életvitelüket, hogyan éltek,
dolgoztak, milyen természeti
és történelmi eseményekben
volt részük, hogyan álltak

helyt az élet zivataros idejében. Fontos, hogy a honti és nógrá-
di vidékek népei, jellemzõen palócok, minden olyan forrást
megismerjenek, mely eredetükrõl, gyökereikrõl szól. Dicséretes
volna, ha Ipolyhídvég példáját más falvak is követnék, akik
még hasonló kiadványt nem jelentettek meg, történelmük jobb
megismerése végett.

A könyv tartalma hû
folytatása az elsõ kötetnek.
Bõvíthetjük ismereteinket
nem csak a helységekrõl,
hanem az ott található jeles
személyiségek munkás-
ságával is megismerked-
hetünk. A teljesség igénye
nélkül csak a közelebbi
településeket említeném:
Felsõtúr - Szelény - Ipoly-
ság (Gyürky Antal, Pongrácz
Elemér); Palást (Palásthy
Pál); Vámosmikola-Szalka
(Cselka Sándor, Mányok
Erneszt ína,  Csepreghy

Ferenc Turczel Lajos); Felsõszemeréd (Ivánka Imre); Horpács
(Nagy Iván, Szontagh Pál); Balassagyarmat (Petõfi Sándor,
Komjáthy Jenõ); Hont-Ipolyvisk (Fehér Ipoly Kálmán);
Bernecebaráti (Sisa Pista, Bernecei Szokolyi Alajos);
Nagycsalomja (Gáspár Imre); Szécsénykovácsi-Petõpuszta
(Fraòo Krá¾); Selmecbánya-sok ismert személyiséggel…

A könyv elõszavában a szerzõ így vezeti be könyvét.
„Manapság mintha újra reneszánszát élné tájainkon is az

emléktábla-állítás. Intézmények, szervezetek, pártok, egyházak,
ilyen-olyan közösségek készíttetnek s lepleznek le táblákat,
emléket állítva így a neves elõdöknek, a szülõföld személyi-
ségeinek, történelmünk, kultúránk nagy alakjainak. Az arra
hivatott intézetek aztán számba veszik az egyes helyeken fellel-
hetõ emlékeket; leírják a táblák méreteit, megtudhatjuk, milyen
anyagból készültek azok, mit véstek rájuk, ki volt az emlék
állítója, ki a gondozója annak. Mindez így rendben is volna,
hisz a kihelyezett táblák emlékeztetnek, tiszteletadásunkról
tanúskodnak, önismeretünket erõsítik, az említett leírások pedig
segítenek a további eligazodásban. 

A fentieket mérlegelve fogtam magam is a kõbe, bronzba,
márványba, fába vésett emlékeink számbavételéhez. Ám elsõ-
sorban nem a paraméterek leírására, a száraz adatszerûségre
törekedtem. Célom elsõsorban az volt, hogy a néhány soros
emlékeztetõnél többet is elmondjak arról, akinek nevét
felvéstük a táblára. Hogy kötetem egy kicsit beszédesebb
kalauza is lehessen a múltnak, közelebb hozza mindazokat az
utódokhoz, akikrõl eddig oly keveset tudtunk. S egy kicsit
megvilágosodjon elõttünk az õ életpályájuk, fény derüljön
nemes cselekedeteikre, érdemeikre. Így talán a tiszteletadás
szükségét is jobban megértjük, fõhajtásunk is indokoltabbá vál-
hat, a megemlékezések is meghittebbek lehetnek.“

Balogh Gábor

KK öö nn yy vv aa jj áá nn ll óó

Csáky Károly: 
Hydwegtõl Ipolyhídvégig

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

Régi nóta, 
híres nóta

Szórja a nap aranysugarát, újra lombot bontanak a fák.
Minden illat, virágfakadás, madárdal és vidám kacagás,

madárdal és vidám kacagás.
Virágok közt párom keresem, jó, hogy van a földön szerelem.

Melenget a fénylõ napsugár, így suhan el felettünk a nyár,
Így suhan el felettünk a nyár.

Melenget a fénylõ napsugár, így suhan el felettünk a nyár,
Így suhan el felettünk a nyár.

Rózsabokor teteje, virágokkal van tele teteje.
Zöld eres a levele, valaki meg szeretne, szeretne.

/:Rózsabimbó, mondd meg igazán, hogy lesz-e nékem hûséges babám,
Rózsabimbó levele valakinek szeretne, szeretne.:/

Petrezselyem, saláta, haragszom én magára, magára.
Oda se néz, ha látja,szegény ember bajára, bajára.

Lesz még egyszer, tudom, kis hamis, csókolózna velem maga is.
Petrezselyem, saláta, haragszom majd magára, magára. 

Lesz még egyszer tudom, kis hamis, csókolózna velem maga is.
Petrezselyem, saláta, fütyülök én magára s a világra.

Valamikor volt két csillag odafent, a kéklõ magas égen,
Ki tudja, hogy hol az egyik, keresem, de nem találom régen.
Te voltál ott az a csillag, az enyémnek gyönyörû szép párja,
De mióta messze mentél, odafönn egy csillag nagyon árva.

Valamikor volt egy álmunk, ketten vártuk, hogy valóra váljon,
Ki tudja, hogy mért nem lett így, miért kellett tetõled elválnom.
Elhalványul majd e csillag, nem lesz többé melengetõ fénye,

Bejárja a maga útját, s eltûnik a kéklõ messzeségben.

Nem siratom én a múltat, úgy sem jöhet vissza soha többé.
Elhagytak a boldog évek, de az emlék bennem él örökké.

Álmokat se kergetek én, hajam színe megfakult már régen,
Nekem többé nem ragyoghat fényes csillag odafenn az égen.

De jó volna május estén valakire szívdobogva várni,
Sétálni az éjszakában, és egymásnak csillagot találni.

Azt kérem csak az Istentõl, hogy még egyszer örömkönnyet sírjak,
Hátralévõ utam mentén illatozó virágok közt járjak.

Ötvenegy év után ismét Anna-bál
Egykoron nagyszabású társasági élet folyt a sósári fürdõhe-

lyen. Zenés összejövetelek, színházi elõadások, táncmulatsá-
gok, kugliversenyek váltották egymást. Híresek voltak az évrõl
évre megrendezett Anna-bálok. A zsélyi Sósári Források
Polgári Társulás szervezésében ötvenegy év után idén július
25-én hagyományteremtés céljával  ismét megrendezésre került
a nagy érdeklõdéssel kísért Anna-bál.

Èerník Erzsébet, a Polgári Társulás elnöke nyitotta meg
a rendezvényt, és ezt követõen  a felújított szabadtéri színpadon
a losonci tánciskola profi táncosai mutatkoztak be a nyitó-
tánccal. A zenét a Fénix zenekar szolgáltatta. A vendéglõsök
sátrainál ételbõl, italból nem volt hiány, de a Polgári Társulás
tagjai által készített finom gulyás is elfogyott. Éjféltájban került
sor a tombolajegyek sorsolására és a díjak átadására a szeren-
csés nyerteseknek.

Elmondható, hogy jó hangulatban zajlott le az Anna-bál
nulladik évfolyama, amely  nem marad folytatás nélkül.
A szervezõk ezúton is köszönik  mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárultak a bál megszervezéséhez és sikeréhez.

(Belová Andrea szlovák nyelvû tudósítása nyomán: B.Gy.)
Fotó: Nagy László
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2020.08.29. szombat

1.  13:00 A MAKETUSZ sátorban „Tekerj a zöldbe!“
országos túraajánló és e-bike bemutató
Helyszín: Civitas Fortissima tér

2.  14:00-16:00 Használt veterán kerékpár és motorkerékpár-
alkatrész börze 
Helyszín: Ipoly Túraközpont udvara

3.  17:00-19:00 Veterán kerékpáros felvonulás 
Útvonal: 1. Kerékpár Múzeum-Szlovákgyarmat-
Civitas Fortissima tér-
1. Kerékpár Múzeum
Közben Balassagyarmat fõterén velocipédbemutató, 
wurlitzerzene, emléklap nyomtatása veterán nyomdával 
egy triciklirõl és a muzeális kerékpárok bemutatása

4.  18:00 Hivatalos megnyitó - Csach Gábor polgármester
Helyszín: Civitas Fortissima tér

5.  19:00-22:00 Muzeális kerékpárok - konferencia
Bevezetõt mond Olexa Miklós, elnök. 
Elõadók: Varsa Endre és Siklósi János
Könyvdedikálás: Varsa Endre - Magyar kerékpárok 
Helyszín: 1. Kerékpár Múzeum 

6.  20:30 Nyárzáró zenekaros biciklis bál
Helyszín: Civitas Fortissima tér

2020.08.30. vasárnap

Három különbözõtávú „Tekerj a zöldbe!“ kerékpártúra
indulása a Túrarendszer központjától. 
1.  08:00 „Tekerj a zöldbe!“ hosszú távú túra:Balassagyarmat-

Szlovákgyarmat-Ipolyság-Tésa-Drégelypalánk-
Balassagyarmat (88 km)

2.  09:00 „Tekerj a zöldbe!“ középtávú túra:
Balassagyarmat-Szlovákgyarmat-
Ipolyhídvég-Drégelypalánk-Balassagyarmat (50 km)

3.  10:00 „Tekerj a zöldbe!“ rövid túra: Balassagyarmat-Zsély - 
Sósár - Ipolyvarbó - Õrhalom-Balassagyarmat (30 km)
A szombaton megrendezésre kerülõ felvonulás elsõsorban

veterán kerékpárosoknak és más veterán jármûvel induló
résztvevõknek szól. Szeretnénk, ha a résztvevõk a veterán jár-
mûvekhez illõ korhû ruhákban jelennének meg. Akik a veterán
felvonuláshoz modern kerékpárral szeretnének csatlakozni, õk
megtehetik úgy, hogy a veterán sor végén haladnak. 

A vasárnapi három kerékpártúrán korlátozás nélkül elindul-

hatnak a résztvevõk modern és veterán kerékpárokkal is.
A túrák az Ipoly szlovák oldalán indulnak és a magyar oldalra
érkeznek meg. Semmilyen idõlimitet nem állítunk fel. Nem
feltétel az edzettség és a sport, nincs életkori határ sem, mivel
ez nem verseny, hanem túra.

A rendezvény fõ célja,
hogy a veterán kerékpárok és egyéb jármûvek gyûjtõit,

restaurálóit és a hozzá kapcsolódó szakembereket Magyar-
országról és a környezõ országokból összegyûjtsük, és egy
szakmai konferenciával összekötött vidám, kellemes hétvégét
töltsünk el együtt, amellyel a nézõközönséget is szórakoztatni
szeretnénk. 

A szombati rendezvény közben a múzeum meglátogatása
ingyenes, de adományokat szívesen fogadunk. 

A vasárnapi napon a múzeumi belépés a megszokott díj-
szabással mûködik.

Szállás és étkezés (vacsora, reggeli) rendelhetõ a
http://www.ipolyturarendszer.hu/1-ipoly-kerekpartura/oldalon a
regisztrációs lap kitöltésével. A túra közbeni étkezésrõl (ebéd)
mindenki saját maga gondoskodik.

Akik regisztráltak, azoknak pontos túraitinert biztosítunk.
A rendezvényre és a túrákra a regisztrációs lapot

http://www.ipolyturarendszer.hu/1-ipoly-kerekpartura/találják
meg.

Fõszervezõ: Ipoly Túra Egyesület
Szponzor: Ipoly Manufaktúra NKFT., Határ Bútor és

BarkácsÁruház, Azzurro&ArtCafe Pizzéria
A szervezésben résztvevõ civil szervezetek: 1. Kerékpár

Múzeum Balassagyarmat, Pannónia Motorkerékpár Múzeum
Balassagyarmat, Cserhát Különleges Mentõcsoport, Nógrád
Megyei Polgárõr Szövetség, MAKETUSZ, Obèianske
Združenie za rozvoj Poiplia - Ipolymente Fejlesztéséért Polgári
Társulás, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Ipolyhídvég
Önkormányzata, további önkormányzatok és vállalkozások.

OLEXA MIKLÓS
IPOLY TÚRA EGYESÜLET

ELNÖK

1 .  I p o l y  N e m z e t k ö z i  V e t e r á n
K e r é k p á r t ú r a  é s  K o n f e r e n c i a

B a l a s s a g y a r m a t

Balassagyarmat város központjában, a Rákóczi út 82.
szám alatt (a Corleono pizzeria mellett) gyönyörû vásár-
lóudvar vár minden kedves érdeklõdõt!
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Tombol a nyár, igazi kánikula van, ilyenkor a legjobb a víz-
parton pihenni, és élvezni a szabadságot. A mezõgazdász azon-
ban sosem pihen. Júliusban elkezdõdött a gabona aratása, a kert-
ben viszont az augusztus a betakarítás kezdeti hónapja.

Augusztusban van itt a szamóca telepítésének az optimális
ideje, az ekkor kiültetett palánták meggyökeresednek, jól
átvészelik a tél megpróbáltatásait, és jövõ tavasszal már terem-
nek is. A kétnyári virágok magját is most kell vetni, ezek nagy
része a nyár végén kikel, megerõsödik, áttelel, de magot csak a
következõ év nyarán várhatunk tõle, ilyen például az árvácska,
százszorszép.

Az aratás helyén felszabadult területekre vethetünk télálló
spenótot vagy feketeretket. Vetésre alkalmas a borsó, kínai kel,
cékla, vöröskáposzta, kelbimbó, saláta és a gumós kömény. A
tövek között legyen legalább 5-6 cm távolság.

Az elvirágzott évelõ növényeket most ültethetjük át, így
õszig be tudnak gyökeresedni. Átültetéskor tõosztással sza-
poríthatjuk õket, például a muskátlit, a hibiszkuszt, a leándert
vagy a fuksziát, amit most dugványozhatunk a legeredménye-
sebben. Az összes õszi virágzású növény hagymáit most kell
kiültetni, sõt, akár az elsõ tavaszi hagymákat is, mint a tulipán,
nárcisz, nõszirom és a sáfrány.

Az augusztus vége az az idõszak, amikor elültethetjük
a fehér liliomot, szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük
a pünkösdi rózsákat.

Ebben a hónapban a kertünkben igazi virágözön van, nyíl-
nak a kardvirágok, a dáliák és a rózsák. Ámde a hónap végére
már sok virág készül a pihenõjére, ekkor kell gondolnunk a jövõ
évre, és be kell gyûjtenünk a magokat. A legegyszerûbb gyûjt-
hetõ magjai a körömvirágnak, a büdöskének, a szarkalábnak,
a napraforgónak van. Ha csak ennyit gyûjtünk, már megvan
jövõre a kerti növényeink fele.

A fûszernövényekrõl is szedjük le a magokat. Tegyük mind-
egyik magot külön kis zacskóba vagy tasakba, és írjuk rá melyik
növényrõl szedtük le.   Szintén gyûjtsük össze az évelõ kerti- és
szobanövények, a sziklakerti növények, a fák, a bokrok magjait.
Vágjuk le a magházukkal együtt, amikor már majdnem érettek,
vagyis amikor éppen elkezdenek barnulni. Mint minden össze-
gyûjtögetett magot, ezt is helyezzük egy papírzacskóba,
címkézzük fel, majd vigyük be õket száraz, hûvös, jól szellõzõ
helyiségbe.

A paprika, paradicsom, uborka folyamatos szedése mellett
már letörhetjük a csemegekukorica-csöveket, a tökfélék és a
dinnyék is beérnek. Akinek fokhagymája s vörös- meg lila-
hagymája is van, azt is felszedheti. A vöröshagymánál azonban
érdemes odafigyelni, hogy a nyaki rész záródjon, mert különben
nem lesz tárolható hosszabb ideig.

Ahhoz, hogy jól behúzódjon a nyaki résznél a levele, a többi
pedig le tudjon száradni, csapadékmentes napokra van szükség.
A felszedett hagymát ezért még 10-12 napig érdemes a napon
szárítani vagy utóérlelni, hogy a buroklevek is beérjenek,
leszáradjanak, illetve megvastagodhassanak. Ezután érdemes
még átválogatni a tárolásra s a rövid idõn belül fogyasztásra
kerülõ hagymákat.

Növényvédelmi teendõink lehetõsége is leszûkül, hiszen a
folyamatos szedés egyébként is kizárja, illetve erõsen behatárol-
ja a védekezésre alkalmas szerek választékát a konyhakertben.
Ha palántázás után nem spóroltunk a rézzel, akkor még augusz-
tus 20-án is zöld levelek között piroslik a paradicsom. Ha a
paradicsom levelei viszont már sárgulnak, leszáradnak, akkor
már úgysem segítene semmilyen gombaölõ vagy lombtrágya.

Hasonló a helyzet a hosszabb tenyészidejû burgonyánál is.
A korai krumplit viszont nem érdemes sokáig a földben hagyni,
mert újra nevel apró gumókat. A hosszabb tenyészidejû bur-
gonyákat még a burgonyabogarak lephetik el. Sajnos nemigen
kapni ellenük szabadforgalmú rovarölõ készítményt, mégis
igyekezzünk megszabadulni ezektõl a kártevõktõl, hogy ne
teleltessük ki a bogarakat a következõ évre. 

Konyhakertben téli és õszi retekfajták közül választhatunk,
esetleg átteleltetésre is alkalmas spenót- és sóskafajtákkal
próbálkozhatunk. Aki tehát a kertjébõl szeretne szinte a hajtatott
spenóttal vagy sóskával azonos idõben friss leveleket szedni
kora tavasszal, annak jól elõkészített aprómorzsás vetõágyat
kell készítenie az apró magvaknak. Különösen érvényes ez a
sóska vetésére, mert ennek magjai sokáig elfekszenek, nehezen
csíráznak.

Ezért fokozott figyelmet kíván a talaj elõkészítése, s a vetés
mélysége se haladja meg a 2 cm-t, ami viszont rendszerint
a folyamatos öntözést is megkívánja, hiszen a felsõ réteg
gyorsabban kiszikkad, ha elmaradna a már-már megszokott
monszunos esõzés.

Az elmúlt idõszak bõséges csapadékának eredményeként
a gyomok is erõteljes növekedésnek indultak, ezért érdemes
a kapát is kézbe venni. Ne hagyjuk, hogy magot neveljenek.
A nedves talajból egyébként is könnyebben kigyomlálhatjuk
a nemkívánatos növényeket.

-ber-

Nyár a kertekben
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Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel Balogh
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K Ü R T Ö SK Ü R T Ö S

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának Facebook-profilja: https://www.facebook.com/csemadokNTV/
A Csemadok honlapja: www.csemadok-hu.eu; A Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet honlapja: csemadok.sk/intezet

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

A Csemadok Országos Tanácsa
megbízásából a Csemadok

Nagykürtösi Területi
Választmánya 

2020. október
10-11-én 

rendezi meg 
a 

XXI. ÕSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek 

országos versenyét, 

ha idõközben nem lépnek életbe
újabb országos korlátozások.  

A nótaénekesek versenyébe 2020.
szeptember 13-ig azok jelentkezését
várjuk, akik betöltötték 16. életévüket,
felsõ korhatár nincs. A versenybe 2 ma-
gyar nótával – hallgató, csárdás – lehet
jelentkezni írásban név, elérhetõség
(pontos lakcím, e-mail, telefonszám),
valamint a nóták címének és hang-
nemének feltüntetésével a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmány
címén:

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

e-mail: csemadokntv@gmail.com,

Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást
kérhetnek a Csemadok NTV telefon-
számán: 0907 85 62 96. A jeletkezõknek
részletes információt küldünk. 
A jelentkezési lapok letölthetõk a
Csemadok honlapjáról (www.intezet.sk;
www.csemadok-hu.eu).

F e l h í v á s

Az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola 
a 2020/2021-es tanévben is várja a mûvészet iránt érdeklõdõ diákokat.

Zene, képzõmûvészeti és tánc szakokra várjuk a jelentkezõket.
Olyan széles körû mûvészeti nevelést kívánunk megvalósítani, amely

magában foglalja minden egyes növendékünk személyiségének és tehet-
ségének legteljesebb kibontakoztatását. Fontos számunkra a mûvészetek
iránti érzékenység, fogékonyság kifejlesztése az esztétikai élmény segít-
ségével.

A képzés rendje: hagyományos módon, a zene szakon választott
fõtantárgy egyénileg, a tánc és képzõmûvészet csoportosan látogatható.
Osztályzás, értékelés érdemjegyekkel történik, minden évfolyam végén
bizonyítványosztás.

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, elérhetõség: 
zusmabalog@gmail.com, +421 918 751 658, www.zusmabalog.sk.

Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény
2020. 08. 26-29.

RÁKÓCZI 1705-2020

08.26-28. Online Rákóczi-fejtörõ, értékes nyereményekért!
08.28. 16.00 A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának 

Rákóczi-kiállításai - Megnyitó
Nemzeti összetartozásunkról köszöntõt mond 

Dr. Limbacher Gábor igazgató
A kiállításokat megnyitja Dr. Tamás Edit múzeumigazgató

Közremûködik az Erkel Ferenc Vegyeskar 
08. 29. 10.00-15.00:    A Sárospataki Utánpótlásnevelõ Sportiskola 

ünnepi programja Belicza János elnök vezetésével
Lovasok Rákóczi hagyományõrzõ ruhában, 
gyalogos kurucok hagyományõrzõ ruházatban 
- történelmi zászlóforgatók bemutatója;  
történelmi óriássakk; íjászat; minipingpong, tollaslabda; 
- kvíz kitöltése a régmúlt és az olimpia jegyében, 
értékes díjazással;
- darts - a célzás próbája;
- ingyenes sajtkóstolás; ingyenes mézkóstolás; 
egészségsátor (tanácsadó sarokkal);
- 20-fajta régi társasjátéksarok kialakítása

08.29. Az Emlékhelyek napjára készült videó bemutatása
08.29. Igény szerint ingyenes tárlatvezetés


