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Már megszoktuk,  ha a
naptár szeptemberre vált, meg-
szólalnak az iskolacsengõk,
kinyílnak az iskolakapuk. Ezt
az idõpontot minden iskola-
köteles gyermek és annak
családja számon tartja, hisz a
nyári szünidei lazítást követõ-
en ekkor ismét megkezdõdik a
rendszeres munka, a tanulás. 

Ez a tanév azonban más,
mondhatnánk, rendhagyó lesz,
de már annyi „rendhagyó“

dologgal szembesültünk az elmúlt iskolai év márciusától kezdõdõen, hogy a vál-
tozások többségét már rutinszerûen kezeljük. Napirendre tértünk a nem hagyo-
mányos tanévnyitók fölött, felkészültünk a szigorú higiéniai elõírások betartására,
megpróbáljuk betartani/betartatni a távolságtartással kapcsolatos szabályokat,
viseljük az arcmaszkokat, és felülkerekedünk az általa okozott kellemetlenségeken,
ha kell, változtatunk a megszokott csengetési renden, figyeljük a gyerekek egészsé-
gi állapotát, kitaláljuk a szülõkkel való kapcsolattartás más, mint személyes módját,
stb. És az összes elõírás, szabály betartása után végre nekikezdünk annak, ami a dol-
gunk, a tanításnak, tanulásnak. Természetesen elõször fel kell mérni a márciustól
zajlott távoktatás eredményességét, hatékonyságát, majd pótolni kell az elmaradt
tananyagot, hogy erre építve haladhassunk az aktuális évfolyam tudnivalóinak
megismertetésével. Majd - minden lehetõségre felkészülve - a diákokkal közösen
meg kell találnunk azt a módszert, amit az esetleges újabb távoktatás idején alkal-
mazni fogunk. Közben mindennap aggódva figyeljük a vírus esetszámait, hogy
abból mennyi volt a mi régiónkban, melyik járás, melyik oktatási intézmény került
ki az ún. zöld zónából, és lépett át a narancs, ill. vörös zónába - iskolák esetében egy
jelzõlámpa-rendszer, az ún. „szemafor“ szolgálja ezt a célt, s egy elõre kialakított
protokoll szerint történnek a szigorítások, esetleges intézménybezárások (amit senki
sem szeretne). A három és fél hónapos távolléti oktatás - bár minden iskola
lehetõségei és meglévõ eszközei segítségével igyekezett a legtöbbet kihozni ebbõl az
idõszakból is - bizonyította, hogy a gyerekeknek igényük van a kortársaikkal való
személyes kapcsolatokra, valamint hogy a tananyag átadásának leghatékonyabb
módja és alapja a közvetlen tanár-diák interakció. 

Ezért azon igyekezünk, hogy elkerüljük a mindenki számára kellemetlen
helyzetet, a betegséget, a digitális tanrendet, s bár a COVID hasonlóképpen
megosztja a társadalmat (még a családokat is), mint a politika, abban valószínûleg
mindenki egyetért, hogy most a legfontosabb az, hogy testben és lélekben
egészségesen vészeljük át ezt a hektikus idõszakot. 

-ná-

KÜRTÖSss QQ t rr W kk

ll

„Nem az a jelszavunk, 
hogy valaki vagy bárki ellen,

hanem mindenkiért, akivel egy a sorsközösségünk
a dunai medencében.”

Esterházy János

Tanévnyitók után    
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Országos Tanácsa megbízásából 

a  Csemadok  
Nagykürtösi  Területi Választmánya 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt 

a

XXI. 
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magyarnóta-éénekesek
országos  versenyére,   amely

október 10-11-én 
kerül megrendezésre.

Szombaton Ipolyszécsénykén a próbák,
az elődöntő és a nótaest, 

vasárnap pedig Ipolynyéken a verseny
döntője várja a nótakedvelő közönséget. 

Mindkét nap a dunamocsi Mezei  Zsolt
és zenekara kíséri az énekeseket.

Támogató a Kisebbségi Kulturális
Alap 2020.
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Még nemes célokat is sorolunk (zömében
nagy vonalakban megfogalmazott távlati célokat),
de:

- tudjuk-e, hogy hogyan, mik az adott
lehetõségek; 

- hogy a következõ napon, héten, mihez
fogunk, és milyen részeredményeket várunk el a
konkrét lépések nyomán;

- milyen feladataik vannak, lesznek a járások-
ban, a falvakban tevékenykedõ vezetõknek;

- vannak-e ott megbízható, tettre képes
emberek;

- vannak-e a magyar falvakban mûködõ ma-
gyar közösségek (akár politikai, kulturális, hagyo-
mányõrzõ…), vagy csak itt-ott?

Hosszú ideig a pártépítésen volt a fõ hangsúly,
s a tevékenység  zöme a választás elõtti kampány-
ban mutatkozott. Amikor az eredmény rossz volt,
a nagy vezetõk, akik fontos szónoklatokat mond-
tak, távlati terveket rajzoltak elénk, egyszerûen
odébbálltak. (Úgy tettek, mint a bûvész a szín-
padon, amikor megtöri a karórát, elmondja a
varázsigét, s odaszól a tulajdonosnak: hát nem
sikerült, tartsa a kalapját.)

A cél, hogy mi, magyarok itt, a szülõföldün-
kön megmaradjunk, csak úgy érhetõ el, ha a tele-
püléseinken lesznek mûködõ magyar közösségek.
Ezeket azonban irányítani kell (sok helyen újra-
szervezni), a programkitûzés, szervezés, tevé-
kenység terén segíteni. 

Mindenhol akadnak becsületes, tettre kész
emberek, akik egy kis közösségben eredményes
munkát végeznek, de ezeknek feltétlen szükségük
van segítségre. Ebben az új egyesült pártnak és a
Csemadoknak van ma lehetõsége - vagy egyene-
sen kötelessége. A következõ feladat, ahol meg-
mérettetik a felvidéki magyar közösség, a nép-
számlálás lesz.     

Zsély, 2020. augusztus, Bõhm András 

„Elindultunk hát az egységhez vezetõ
úton.“ (Forró Krisztián)

Együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá augusztus 20-án,
Komáromban Forró Krisztián, az MKP, Sólymos László, a Híd vezetõje,
illetve az Összefogást vezetõ Mózes Szabolcs. Az eseményre a sajtó
munkatársai, illetve a pártok további ismert tagjai jelenlétében került sor.
A nyilatkozat szövege:

Mi, a Magyar Közösség Pártja, a Híd párt és az Összefogás elnökei,
ma azért találkoztunk Komáromban, hogy kifejezzük közös és õszinte
elkötelezettségünket a szlovákiai magyarok, valamint az ország déli és
keleti régióiban élõ emberek érdekeinek egységes és felelõsségteljes
politikai képviselete mellett.

Hangsúlyozva azt, hogy az itteni magyarságra a Szlovák Köztársaság
államalkotó közösségeként, egyben a magyar nemzet részeként tekin-
tünk; 

Fontosnak tartva, hogy egy modern és demokratikus Szlovákia min-
den polgára számára biztosítsa az õt megilletõ jogokat;

Hangsúlyozva, hogy számunkra az európai uniós tagság jelenti a biz-
tonságos és sikeres jövõ garanciáját;

Iránymutatónak tartva Szent István örökségét, aki olyan értékeken
alapuló országot hozott létre, amely lehetõséget biztosított a magyarság
megmaradására és fejlõdésére, egyben nyitott volt országa minden népe
és Európa felé is, ugyanakkor törvényeivel biztonságot és stabilitást
hozott;

Hangsúlyozva azt, hogy célunk a sajátos nyelvi, kulturális, nemzeti
identitásunk megõrzése, a közösségünket sújtó asszimilációs folyamat
visszafordítása, valamint szülõföldünk gazdasági, szociális felzárkóz-
tatása, ennek eszköze pedig az európai legjobb példák szerinti egyéni
jogok és önkormányzati modellek biztosítása;

Tudatosítva, hogy jövõnk, jogaink további bõvítése és az általunk
lakott régiók további fejlõdése csak erõs magyar érdekképviselettel és
társadalmi összefogás által biztosítható;

Kijelentjük, hogy egy, de sokszínû politikai nézeteket magában
foglaló pártként veszünk részt a soron következõ választásokon.

Valljuk, hogy az egységes politikai képviselet csupán eszköz. A cél a
felvidéki magyarok fejlõdése és gyarapodása.

aláírók:  Forró Krisztián (MKP), Mózes Szabolcs (Összefogás) és
Sólymos László (Híd)

E g y e s ü l t  e rőv e l  -  K o m á r o m i  n y i l a t k o z a t
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Csábon a sakknak nagy hagyománya van, köszönhetõen a
helyi Jakab Ferenc tanár úrnak, aki nem csupán alapító tagja
volt a község sakkcsapatának, hanem a falubeli alapiskolában
mûködõ sakkszakkör elindítójaként is kitüntette magát. A
kilencvenes évek végén - egy rövid szünet után - a csapat ismét
bejelentkezett a sportágat országosan koordináló szövetségnél,
akkor a negyedik ligában kezdte újra a szerepléseket.

A „szamárlétrán“ fel-feljutva a harmadik liga kereteiben is
sikerült megnyerniük a bajnokságot, s ekkorra a már említett
szakköri tevékenységnek köszönhetõen kinevelõdött a fiatalabb
generáció is. A második ligából egy év után ugyan kiestek -
mivel nagy volt az erõnlétbéli különbség a két osztály között -
de a csapat fokozatos erõsítésével, ami a környéken igen nehéz
feladatnak bizonyult, ismét visszakerültek oda. 

Az erõsítés egyik velejárója volt a külföldi játékosok ho-
nosítási folyamata, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy ilyen
játékosnak öt év alatt (!) harmincöt mérkõzésen kell játszani
azért, hogy a szlovákiai bajnokság kereteiben is teljes érvényû
taggá válhasson. Ilyen játékosok például a Balassagyarmatról
származó Urhegyi Márton, továbbá említésre méltók még
Halák Miklós, Téglás Balázs, Hujbert Flórián és Berta Sándor
sakkmesterek is. 

Az új tagokkal kiegészített keret a 2016/2017-es idényt meg
is nyerte, tehát bekerültek a Közép- és Kelet-Szlovákiát
magában foglaló elsõ ligába, ahol olyan erõs sakkélettel ren-
delkezõ városokat sikerült maguk mögé utasítaniuk, mint
Bártfa, Besztercebánya, Csaca, Kassa, Késmárk, Liptószent-
miklós, Nagymihály és Zsolna. A harmadik itt eltöltött év után
ezt a bajnokságot is nyertesként tudták befejezni, tehát egyenes
volt az út a - területileg már az egész országot lefedõ - extraligá-
ba, ahol várhatóan 2020 õszén kezdenek. 

A csapat elsõdleges céljának a bent maradást határozta meg.
Továbbá sikerült leszerzõdtetniük Szlovákia egyik legjobb ifjú
sakktehetségét, Samir Sahidit is, akinek bár szlovák állampol-
gársága van, de édesapja révén afgán gyökerekkel rendelkezik.
A játékosok azt szeretnék, hogy a jövõbéli kihívóik ne pusztán
egy kis falu sakkozóit lássák bennük, hanem egy igenis méltó
ellenfelet! 

Ehhez kívánunk nekik sok-sok sikert valamennyi mér-
kõzésükön!

Miskei Ferenc

Augusztus 20. ApátújfalubanAZ ORSZÁG ÉLVONALÁBAN KEZDIK
AZ ÚJ IDÉNYT A CSÁBI SAKKOZÓK Szent István államalapító királyunk ünnepén a Csemadok

Apátújfalui Alapszervezetének tagjai ünnepi megemlékezést
tartottak a helyi kultúrház elõtti téren. Tizenkilenc éve minden
évben ehhez a dátumhoz közeli idõpontban kerül megren-
dezésre a falunap is, ami idén - érthetõ okok miatt - elmaradt.

Az ünnepi szentmise után a helyi parókia plébánosa, a falu
polgármestere és képviselõi - közösen a hívõkkel együtt -
díszmenetben indultak el, hogy kifejezzék tiszteletüket Szent
István szobra elõtt, amely már 2001-tõl ékesíti Apátújfalu
fõterét. A lelkiatya áldása, a közös imádság és a Himnusz
eléneklése után egy rövid történelmi összefoglaló következett
ifj. Tóth Terézia elõadásában. A kultúrmûsort Kálazy Anna nyi-
totta meg, Farkas Anna: Szent István ünnepén c. versével, majd
õt követte Jámbor Laura, aki Az imaórák liturgiájából a
Himnusz c. verset szavalta el. Ezután következett a koszorúzás.
Elõször a helyi önkormányzat képviselõi Kálazy Csaba pol-
gármesterrel az élen helyezték el ünnepi koszorújukat, õket
követte Zahorec Judit, az MKP Apátújfalui Helyi Szerveze-
tének elnök asszonya és tagjai, végül Tóth Terézia, a
Csemadok-alapszervezet elnök asszonya és tagjai fejezték ki
tiszteletüket. Ezen ünnep alkalmából Jámbor László Beszterce-
bánya megyei képviselõje is szólt néhány szót. Kiemelte a
keresztény hagyományok fontosságát a mai, 21. században, fel-

hívta a figyelmet István király hagyatékának gondos meg-
õrzésére és továbbadására.

A kialakult helyzet ellenére örülünk, hogy a jelenlévõk
száma szinte ugyanannyi volt, mint az elõzõ években, és kel-
lõképpen sikerült megünnepelni augusztus 20-át.

TT
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A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 kül-
honi magyar iskolakezdõ kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és
iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével.

Az iskolakezdõ gyermekek családjainak több mint fél-
ezer településen adják át az anyaországi társadalom - közte
több száz települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást
elismerõ ösztöndíját megköszönve a szülõk felelõs és helyes
döntését, hiszen külhonban a magyar iskolaválasztás záloga
a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásának.

Augusztus 30-án, vasárnap a Szlovákiai Magyar Iskolák
Országos Tanévnyitó Ünnepségén Szepsiben vette kezdetét a
Rákóczi Szövetség magyar iskolakezdõket köszöntõ
ösztöndíjainak és iskolatáskáinak átadása. 

Az iskolaválasztást elismerõ ösztöndíjat és az iskola-
táskát a Felvidéken mintegy 3600, Kárpátalján közel 2000,
Vajdaságban 1300, Erdélyben és Partiumban - Bihar,
Máramaros, Beszterce-Naszód, Arad, Temes, Fehér, Hunyad,
Szeben megye, Torda és Dés régiója - több mint 2000 iskola-
kezdõnek, valamint 200, magyar oktatásban részesülõ
moldvai csángó gyermeknek adják át.

Sajnos a járványveszély nem múlt el. Kárpátalja, Erdély
és a Vajdaság irányába július eleje óta a határok lezáródtak.
Szeptembertõl a felvidéki magyarokat is fizikai határ választ-
ja el Magyarországtól. Számos bizonytalanság övezi a
tanévet a Kárpát-medencében, ugyanakkor a Rákóczi
Szövetség mindent megtesz azért, hogy a külhoni magyar
családok érezzék, hogy ebben a nehéz helyzetben is
számíthatnak az anyaország társadalmára.

A Nagykürtösi
járásban szeptem-
ber 8-án került sor
az ösztöndíjak át-
adására .  Ezen a
napon összesen 27
elsõ osztályos kis-
diák, ill. szüleik

kapták meg a támogatást az Ipolynyéki Balassi Bálint
Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában, az Ipolybalogi Ipolyi
Arnold Alapiskolában, a Csábi Szlovák és Magyar Tanítási
Nyelvû Alapiskolában és Óvodában, a Lukanényei Szlovák
és Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában és Óvodában,
valamint az Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási
Nyelvû Alapiskolában. Az ösztöndíjakat Marinyec Judit és
Szécsényi Anett adták át a Szövetség képviseletében.

RSZ, -ná-

A határok lezáródtak, de az anyaország 
társadalma nem hagyja magára 

a külhoni magyar közösségeket

Esterházy János végsõ nyugalomra helyezésének 3. évfor-
dulója alkalmából emléknapra került sor Alsóbodokon, az
Esterházy János Zarándokközpontban szeptember 12-én. Az
emléknap programjában lelki programok, szentmise, kulturális
programok is helyet kaptak. Az esemény ifj. dr. Csámpai Ottó,
a zarándokközpont igazgatójának üdvözlõ megnyitójával
kezdõdött, majd folytatódott a napi program szerint. A zarán-
dokok megtudhatták mi történt az elmúlt egy évben, tehát a
második emléknap óta, majd „Az örökség“ címû dokumentum-
film elõzetes vetítésére került sor, mely az Esterházy család
drámáját mutatja be. A zoboralji hagyományõrzõk mûsora után
került sor a Hûség Keresztútjának bejárására, melyet a csábi
származású és újságunk egyházi rovatának állandó munkatársa,
Balga Zoltán atya, a prágai magyar misszió plébánosa vezetett.
Esterházy János boldoggá avatási folyamatáról Molnár Imre
történész számolt be. Az Esterházy János Emlékplakettet hár-
man kapták meg, posztumusz díjban részesült Buják Vince
hagyományõrzõ fafaragó mûvész és Tóth Klára, akinek életét
és munkásságát Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke
méltatta. Emlékéremben részesült még Rastislav Koèajda
építész, a zarándokközpont megtervezõje.

A délutáni szentmisét Puss Sándor SJ jezsuita szerzetes
celebrálta Balga Zoltán segédletével. A szentmise szándéka:
Isten Szolgája Esterházy János és a mellette szenvedett magyar
és szlovák vértanú papok boldoggá avatásáért, a közép-európai
népek megbékéléséért. Ez alkalomból felolvasták Marek
Jedraszewski krakkói érsek levelét és Márfi Gyula, nyugalma-
zott veszprémi érsek levelét. A szentmise a Himnusz elének-
lésével ért véget.

Balogh Gábor

I s t e n  S z o l g á j a  
E s t e r h á z y  J á n o s  E m l é k n a p
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Hiába dõltek meg a hõmérsékleti
rekordok a trópusi éghajlatot idézõ
napokon - ez a nyár is véget ért. Gyorsan
csomagolt az augusztus, búcsúzás nélkül,
szinte észrevétlenül hagyott itt bennünket
a vakáció. 

Szeptember 2-án ünnepélyes keretek
között diákjaink elõtt kinyíltak iskolánk
kapui, és 110 tanulóval kezdetét vette a
2020/2021-es tanév. A harang hangjára
gyülekeztünk a Szent Miklós-plébánia-
templomban, hogy a tanévnyitó szent-
mise alkalmából a Szentlélek ajándékait
kérjük. Tanévnyitó ünnepségünkön Bod-
zsár Marcsi, 9. osztályos tanuló Fehér
Ferenc: Útravaló címû versével köszön-
tötte a tanulókat, õt követõen pedig isko-
lánk igazgatója, Molnár Barnabás ünnepi
beszédében felvázolta az új iskolai év fõ

feladatait, a kihívásokat, melyek a peda-
gógusokra és diákokra várnak, a tanuló-
kat szorgalomra és kitartásra buzdította,
az 1. osztályos diákok szüleit pedig szoros
együttmûködésre kérte fel. Ezt követõen
a 9. osztályos tanulókhoz mint iskolánk
rangidõseihez szólt. Arra ösztönözte õket,
hogy viselkedésükkel példaként szol-
gáljanak a többi tanuló elõtt, hiszen
kilencedikesnek lenni egyfajta rangot
jelöl, de ugyanakkor felelõsséget is. 

A pedagógusokat az új tanév küszö-
bén arra kérte, hogy közös akarattal dol-
gozzanak együtt a közös célokért. Tö-

rekedjenek arra, hogy minél több diák
érjen el sikereket tanulmányaiban. És bár
az iskola a tanulásról szól, fontos, hogy
élményeket is adjon, hisz ezek azok,
amelyek diákjaink identitástudatát és az

összetartozási élményt erõsítik. Vala-
mennyi pedagógus feladata az legyen,
hogy elkötelezett, boldog, anyanyelvére,
nemzeti kultúrájára büszke, értelmes, a
szülõföldjén és a nagyvilágban egyfor-
mán boldoguló fiatal nemzedéket nevel-
jen. Kiemelte azt is, hogy az oktató-
nevelõ munka magas színvonalú bizto-
sításán túl, tekintettel a járványügyi hely-
zetre, fontos feladatunk legyen a ránk
bízottak egészségének a megóvása is. 

Iskolánk pedagógusai nevében ezúton
kívánok mindenkinek céltudatosságot,
lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó egész-
séget, sok emlékezetes élményt, sikeres
tanévet! A szülõknek, pedagógusoknak
nagyon sok erõt, türelmet, kitartást mind-
ehhez!

CS.B. 

T a n é v k e z d é s  a z  I p o l y i  A r n o l d  A l a p i s k o l á b a n

A 2020/2021-es tanév a hosszúra
nyúlt tanítási szünet után a Balassi Bálint
Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában is
megkezdõdött Ipolynyéken. Szeptember
2-án a diákok nagy örömmel érkeztek a
tanévnyitóra, azonban ez az esemény mé-
gis eltért a hagyományos iskolakezdéstõl.
A pedagógusok, a diákok és a kiselsõsök

szülei az iskola aulájában szájmaszkban sorakoztak fel. Gyurász
Szilvia igazgatónõ beszédében kiemelte a járványügyi
intézkedések szabályait, betartását, illetve sok sikert és szép
élményeket kívánt az új tanévben. Az igazgatónõ biztató szavai
után Baksa Krisztián polgármester úr szólt a jelenlévõkhöz, aki
megosztotta gondolatait az iskolakezdéssel kapcsolatban,
kiemelve a tisztelet és megbecsülés fontosságát. A szentmisét
Parák József püspöki helynök celebrálta, mely még ünnepélye-
sebbé tette a tanévnyitót. Az elsõ osztályban 6 kisfiúval kezdte
meg az oktató-nevelõ munkát  Deák Zsuzsa tanító néni.

MT
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Gulyásfõzõ verseny Sósárban
Gasztronómiai élmény várta mindazokat, akik augusztus

utolsó elõtti szombatján ellátogattak Sósárba. Ugyanis ezen, az
egykor híres fürdõhelyen a Sósári Források Polgári Társulás
negyedik alkalommal szervezett gulyásfõzõ versenyt. Az idei
„Sósári vándor fõzõkanál“ címmel meghirdetett versenybe
13 csapat nevezett be, akiknek a szervezõk biztosították a
tüzelõfát, a vizet, a burgonyát és hagymát, valamint a
tányérokat, a kanalakat és a kenyeret. Nem sokkal azután, hogy
a versenyzõk a katlanok alá fûtöttek, ínycsiklandozó illatok
áradtak a katlanok felõl.

A rendezvény színes kísérõprogramjai közé tartozott a jó
zene, a gyerekeket pedig kézmûves-foglalkozások, korongozás,
arcfestés, lovaglás, solymászok bemutatkozása, valamint
a szerencsés nyerteseket értékes tomboladíjak várták.

Nehéz dolga volt az öttagú zsûrinek, hogy a jó gulyás-
levesekbõl kiválassza a legjobbakat. A „Sósári vándor
fõzõkanál“ a Vaškor házaspárhoz került, második helyen az
Anpet EU Kft. csapata, a harmadik helyen pedig a Katonai
vegyszerészek barátai uniójának csapata végzett Nagy László
vezényletével. A dobogós helyre került csapatok ajándékban
részesültek, de a résztvevõ csapatok mindegyike szimbolikus
konyhai eszközökkel térhetett haza.

A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak a támogatók-
nak, önkénteseknek és mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a 4. gulyásfõzõ verseny sikeréhez.

A.B., Fotó: Nagy László

Lecsófesztivál Ipolykeszin
A koronavírus-járvány minden közösséget próbára tesz,

egyénileg is mindenkire hatással van, mindenkit motivál. Ez az
idõszak az MKP Ipolykeszi Helyi Szervezetének tagjaira is
hatással volt, és motiválta õket a hagyományos Lecsófesztivál
megszervezésére. A járványügyi helyzet ellenére nagy érdek-
lõdést váltott ki a fesztivál programja, amit a közönség létszá-
ma is igazolt.  

A fesztivált Kosík Szilvia polgármester asszony és Jámbor
László megyei képviselõ nyitották meg. A polgármester asz-
szony ünnep beszédében kihangsúlyozta a fesztivál hagyo-
mányát és közösségépítõ jellegét. A zsûri tagjai a helyiekkel
egy óriás lufi rózsafüzért ajánlottak fel a Szûzanyának, a
Magyarok Nagyasszonyának, hogy a vírusjárvány második hul-
láma kerülje el a falut és a Kárpát-medencét. Elmondták a
Szeretetláng rózsafüzér egy tizedét, közben az óriás lufi
rózsafüzért felengedték védelmezõjükhöz. 

A délutáni kultúrmûsorban Csinger Gabriella operetténekes
és Básti János nótaénekes szórakoztatták a közönséget. Közben
a zsûri tagjai végigkóstolták a lecsókülönlegességeket. Hosszú
tanácskozás után megszületett a döntés. A lecsófõzõ versenyt a
helyi ifjúság csapata nyerte meg, akik lelkesen készültek erre az
eseményre. A különdíjat, amelyet Jámbor László megyei
képviselõ ajánlott fel, a helyi MKP csapata nyerte meg. 

A nap fénypontja és sztárvendége Peter Šrámek énekes volt.
Megtudtuk tõle, hogy a járványhelyzet miatt hosszú ideje nem
állt színpadon, ám reménykedik abban, hogy a vírusjárványnak
vége lesz, és gyorsan visszatér az életünk a régi kerékvágásba.
A fergeteges koncertet  mulatós utcabál követte, amelyet a MIT
zenekar biztosított. 

Kissimonyi Beatrix
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Porciunkula, augusztus 2. A franciská-
nus rend három ágának: a Ferenc-rendiek-
nek, minoritáknak és kapucinusoknak,
továbbá a velük kegyelmi közösségben
élõ világi- vagy harmadrendnek nagy
ünnepe. Assisi egyik terén Spoleto mel-
lett egy fenséges templom és zárda talál-
ható. Ennek a templomnak van egy ká-
polnája, mely a Porciunkula nevet viseli.
Ez a név onnan ered, hogy egy jámbor
lélek, akinek telkén ez a kápolna állott,
örökségként a Benedek-rendre hagyomá-
nyozta telkét. Ezt késõbb Assisi Szent
Ferencnek ajándékozták, aki e kápolna
mellett telepedett le, s lett legkedvesebb
helye. Ez volt az elsõ rend, vagyis a férfi-
ág bölcsõje. Itt lett apáca Szent Klára, a
nõi ág, vagyis a második rend társalapító-
ja. Itt halt meg Ferenc testvér.

Kései legenda szerint egyszer Jézus
és Mária jelent meg a kápolnában Ferenc-
nek. Felszólították, hogy kérjen valami
nagy kegyelmet. Azt kérte, hogy minden-
ki, aki ezt a templomocskát meglátogatja,
teljes búcsút nyerjen. A kérést Krisztus
helybenhagyta, és Ferencet a pápához

utasította. III. Honorius teljesítette Ferenc
kérelmét. Az idõk folyamán a Porciun-
kula-kiváltságot a Szentszék a világ
minden franciskánus templomára, így
Szécsényre, Fülekre és Gyöngyösre is
kiterjesztette. A föltételek: gyónás, áldo-
zás, a templom meglátogatása és hat
Miatyánk, hat Üdvözlégy, hat Dicsõség
elvégzése a pápa szándékára. Ez egy idõ-
szakon belül többször is elismételhetõ, és
a purgatóriumban szenvedõ lelkekért is
felajánlható.

Urunk színeváltozása, augusztus 6.
Jézus isteni dicsõségének felragyogása
emberi testében a Tábor-hegyen még a
feltámadás elõtt a kiválasztott apostolok-
nak adott megvilágosító kinyilatkoztatás-
ként. A szécsényi ferences templom titu-
lusa és búcsúünnepe. A nándorfehérvári
gyõzelem híre e napon jutott el III.
Kallixtus pápához, aki a Hunyadi János
és Kapisztrán Szent János vezette magyar
hadak török túlerõvel szembeni színevál-
tozása hálaemlékezetére tette az ünnepet
az Egyházban egyetemessé. Ez Kapiszt-
rán révén a franciskánus obszervancia
dicsõsége is. A Tábor-hegyen megdicsõ-
ülõ Salvator oltalmába helyezte magát a
magyar szalvatoriánus provincia. A déli
harangszót is a pápa rendelte el, hogy a
török elleni összefogásra, a küzdelem
sikeréért végzendõ imára figyelmeztes-
sen, illetve inspiráló hálajelként a nán-
dorfehérvári gyõzelem emlékezetére.

Nagyboldogasszony - Szûz Mária
mennybevétele, augusztus 15. Az ünne-
pet Székesfehérvárott elsõ szent kirá-
lyunk is megülte, Nagyboldogasszony
tiszteletére létesítette a székesfehérvári
bazilikát, királyaink koronázó- és temet-
kezõhelyét. Már Árpád fejedelem fehér-
egyházi sírja fölé is a Nagyboldogasz-
szony tiszteletére emeltek templomot, de
az õ patronátusa alatt állott az esztergomi
bazilika, a kalocsai érseki, váci, gyõri
püspöki székesegyház, mind a szent ki-
rály alapításai, aki a hazát Boldogasszony
országának nevezte. Az Árpád-ház, Ár-
pád megkeresztelkedett hada, nemzet-
sége így Nagyboldogasszony oltalmába

ajánlotta magát. Az országot, vagyis
önnön uraságát, uralmát és a királyságot a
Szûzanya szimbolikus tulajdonának,
Mária örökségének érezte, vallotta. Mária
az Árpádoknak s általuk a magyarság
mennyei édesanyja és oltalmazó király-
néja. A Boldogasszony kultuszában és a
hozzá való ragaszkodásban uralkodó
Szent István király és életmûve szakrális
hitelét mutatja, hogy elsõ máriás kirá-
lyunk Nagyboldogasszonykor boldogult
meg, és utolsó, nemzeti sorsmeghatározó
cselekedetével ekkor ajánlotta végrende-
letileg hazánkat Boldogasszony oltalmá-
ba: „… ez világnak megépítõ nemes
Asszonya, dicsõséges Szûz Mária!

Az esztendõ fõbb ünnepei nyár derekától az õszi napéjegyenlõségig
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.

Fõoltár, ferences templom, Szécsény

Az Úr színeváltozása az ikonosztázionon.
Nagyboldogasszony Székesegyház

Budapest

Nagyboldogasszony - Mátraverebély
Szentkút

Váci Hétkápolna kegyhely oltárképe

(Folytatás a 8. oldalon)
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Te szentséges kezeidben és oltalmad alá
adom és ajánlom Anyaszentegyházad,
mind benne való fejedelmekkel és lelki
népekkel egyetemben. És ez szegény
országot mind benne való urakkal és
szegénnyel, bódoggal egyetemben… és
az én lelkömet Te szent markodba.“
(Érdy-kódex) Szent királyunknak, István-
nak, Boldogasszony pártfogoltjának
megadatott, hogy Mária mennybevéte-
lének napján õ is odavitessen. Nagy-
boldogasszony ünnepe Mátraverebély-
Szentkút fõbúcsúja. A Palócföld másik
õsi zarándokhelyén, a Karancs hegyi
kegykápolnánál az ünnep vigíliája éjjelén
tartották a Mária temetése archaikus népi
rítust. Elkészítették Mária halotti szobrát
és koporsóját, virágdíszbe öltöztették,
fölravatalozták. Az ájtatosságot, imádsá-
gokat, énekeket követõen mintegy teme-
tési menetként körmenetileg megkerülték

a kápolnát a koporsós Szûzanyával.
Amikor visszaérkeztetek a kápolnába,
imádságos lélekkel szemlélték, hogy
emberek Mária testét kiveszik a koporsó-
ból. Más emberek addigra kibontották a
kápolna héjazatát, és lenyúlva átvették a
Szûzanyát, s láthatóvá vált Mária menny-
bevétele.

Szent István király, augusztus 20.
A szakrális hagyomány és tudat szerint
István az ország és nemzet mennyei
patrónusa, istápja. István születését cso-
dás jelek kísérik, akárcsak korábban
Álmosét. Szentté avatásakor is természet-
feletti történések voltak, melyre 1083.
Nagyboldogasszony napján készültek.
Szent László király vezetésével kezdték
az oltárra emelést, de a szarkofágot fedõ
követ nem tudták elmozdítani. László
háromnapos böjtöt rendelt el, de az István
koporsóját fedõ követ ekkor sem tudták
elmozdítani. Testvérviszály dúlt ugyanis
ebben az idõben László és unokatestvére,
Salamon között, utóbbi visegrádi fogság-

ban sínylõdött. Ekkor egy Karitas nevû
bakonysomlyói apácával égi kinyilatkoz-
tatás közölte, hogy mindaddig nem
férhetnek hozzá a szent király testéhez,
míg a korábbi király, Salamon börtönben
sínylõdik - István az égbõl is megbo-
csátásra, békére intette a magyarokat.
László így elengedte Salamont, majd
ismét háromnapos böjtöt rendelt. Mikor
harmadnapon a szent maradványok
átviteléhez kezdtek, oly könnyedén emel-
ték fel a koporsóra nehezedõ hatalmas
követ, mintha súlya se lett volna. Véget
ért hát a harmadnapi vecsernye, s min-
denki várva várta az isteni irgalom
jótéteményeit a boldog férfi érdemeiért;
Krisztus nyomban meglátogatta népét, és
mennyei csodajelek árasztották el a szent-
egyház térségét. István király testét
1083. augusztus 20-án emelték oltárra.
Székesfehérvári sírja híres búcsújáró hely

lett. Legfontosabb ereklyéje a szent ki-
rály koronája melyet/akit szinte élõ
személyként tiszteltek: a megkoronázott
király a szertartás által nemcsak közjogi
elismertetésben, hanem István és koroná-
ja szentségi karizmájában részesült. Az
Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek
a származás folytonosságára, és hivat-
koztak arra, hogy a király egészen IV.
Károlyig Árpád, illetõleg Szent István
vérébõl származott.

Keresztelõ Szent János vértanúsága
és a mohácsi vész emléknapja, augusz-
tus 29. Urunk színeváltozása ünnephez
hasonlóan e napban is összekapcsolódik
az egyetemes keresztény és a magyar
történelem. Keresztelõ Szent János hely-
telenítette, hogy Heródes Antipász test-
vére feleségével él együtt, amiért börtön-
be vetették, majd a feleség, Heródiás fon-
dorlatos kérésére lefejeztették (Salome
tánca).

Keresztelõ János fõvételének gyászos
magyar vonatkozása is van. Ez a nap jelzi
a naptárban a középkori magyar állam,
nemzetünk nagy létének bukását: 1521.
augusztus 29-én foglalta el a török az
ország kapuját, Nándorfehérvárt (Bel-
grád), 1526. augusztus 29-e a megsem-
misítõ mohácsi csatavesztés dátuma,
1541. augusztus 29-én került az ország
fõvárosa, Buda is a török hatalmába,
majd 150 esztendõre. Az egybeeséseket
már a kortársak is baljós jelnek tekintet-
ték, az utókor pedig éppen ezért mély
gyászban ülte meg e napot. A mohácsi
csatavesztést a nap liturgiájába a római
egyház is beépítette.

Az esztendõ fõbb ünnepei nyár derekától az õszi napéjegyenlõségig

Szentbeszéd búcsúmisén Kékkõ kálvária 

A selmeci Kálvária

(Folytatás a 7. oldalról)

Rimóci búcsúsok a gyöngyösi fájdalmas
búcsún

Rimóciak búcsúzása a kegyszobortól 

Körmenet
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Kisasszony, Szûz Mária születése,
szeptember 8. „Szent Annának elkövet-
kezvén az órája, a hétnek néminemû ked-
din szüle. Egészségben szülé az igaz
Dávidnak királyi plántáját, ez világnak
elõtte választott leányt, az édes Szûz
Máriát.“ (Teleki-kódex) Az ünnepnap

hajnalán szokás a napfelkeltét a szabad-
ban várni, csatlakozni az angyalokhoz,
akik ilyenkor Mária születésén örven-
deznek a mennyben. Palóc asszonyok
egykor sokfelé, így Ipolynyéken is
ilyenkor a felkelõ napban rózsahullást,
bölcsõt, örvendezõ angyalokat láttak. A
szent leszármazás rendjében Mária
születését mutatja a gyöngyöspatai

Jessze-fája oltár. Mária születése régi
bölcsõs oltárképét még láthattuk Dacsó-
kesziben, és ábrázolását megtaláljuk
kegyhelyeken is.

Mária nevenapja, szeptember 12.
Az egész Egyház számára az ünnepet
Szent XI. Ince pápa rendelte el a török
felett Bécsnél 1683. IX. 12-én aratott
gyõzelem emlékére. Bécs ostroma alatt
Lipót és udvara Passauba menekült, és
itt könyörgött a kapucinus Mariahilf-
kolostor kegyképe elõtt a szabadulásért.
Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a
gyõzelem napjának is szakrális szimbó-
lumává lett, és villámgyorsan elterjedt,
fõleg a német telepesek révén, hazánkban
is. Az ünnep a váci Hétkápolna kegyhely
fõ búcsúnapja.

Szent Kereszt felmagasztalása,
szeptember 14. Nagy Konstantin császár
édesanyja, a késõbb szentté avatott Ilona
buzgólkodására 320. szeptember 14-én
ásták ki a Kálvária földjébõl. Mindhárom
kereszt elõkerült, külön a titulus, vagyis
az INRI tábla, amelyet Pilátus az Úr
keresztjére tûzetett. Nem lehetett megál-
lapítani, hogy a három közül Krisztus
melyiken adta ki lelkét. Ezért Makárius
jeruzsálemi püspök mindhármat hozzá-
érintette egy halálos beteg asszonyhoz.
Az egyiktõl meggyógyult. Így jelentõdött
ki, hogy melyik Krisztus keresztfája. Az
e titulus szerinti nádujfalui templom régi
oltárképén megragadó az áhítat, mellyel a
megkerült Szent Keresztet fogadják. A
Szent Kereszt híres kegyhelye található
Kékkõn és Selmecbányán.

Hétfájdalmú Szûzanya, szeptember
15. Mária felmagasztalt anyai fájdal-
máról való megemlékezésre jellemzõen

éppen a Szent Kereszt felmagasztalásá-
nak ünnepét követõ napon kerül sor. Az
egri Servita templomban szeptember har-
madik, a gyöngyösi ferenceseknél szep-
tember 4. vasárnapján tartják a búcsút.

Szent Mihály, szeptember 29. Fény
és sötét, hit és hitetlenség, krisztusi és
démoni, egészség és betegség, szépség és
rútság, tisztaszívûség és mocsok, ártat-
lanság és vétek, élet és halál, fönt és lent,
bent és kint, menny és pokol. Jónak és
rossznak õsi szembenállásai. Égi vonzás
és ördögi csábítás antagonisztikus erõ-
terében való tájékozódás, hovatartozás a
kezdetektõl küzdelmes sorskérdés az
ember számára. Ennek egyik jellegzetes
sarokpontja az õszi napéjegyenlõség,
amikor a napi világosságot utoléri a sötét-
ség. Ünnepe Szent Mihály napja.

Szent Mihály arkangyal a mennyei
seregek fejedelme, az Utolsó Ítélet
angyala, az Egyház oltalmazója, küzdel-
meinek pártfogója. A jó angyalok vezetõ-
jeként Mihály legnagyobb ellenfele Isten
elbukott teremtménye, és birodalmának
lázadó alattvalója a Sátán. Az ellene foly-
tatott szent harcában a hívõk védelmezõ-
je. A világ végén harcolni fog minden
hívõ keresztény lélekért, hogy kiragadja a
sátán hatalmából. Már a haldoklókat is
oltalmazza, majd átvezeti õket a másvilág-
ra. Mihály teszi mérlegre az ember jó-
cselekedeteit és gonoszságait. Ipolykis-
kesziben, Varsányban és Herencsényben
Szent Mihály õsi templomait találjuk.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Az esztendõ fõbb ünnepei nyár derekától az õszi napéjegyenlõségig

Körmenet a herencsényi templom Szent
Mihály búcsúmiséjén Öltöztetõs Máriával. 

Díszítés és ájtatosság Szûz Mária születése
tiszteletére a káponkánál. Szanda

Tétszentkúti kegytemplom-Mária születése

Fájdalmas kegyszobor Pieta - Eger, 1724
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Pillanatkép Dobos Péter atyával 

Eddig több mint 33 ezer szentmisét mutatott be

Felvenni keresztünket!

Az élet szenvedés. Egy neves
ausztrál pszichológus szerint ez az
egyik olyan tény, amellyel szembe kell
néznünk a felnõtté válás során. A mon-
dat olvasásakor valószínûleg mind-
annyiunknál életbe lépnek védekezõ
mechanizmusaink, és tagadunk. Az
élet nem is szenvedés, az élet szép,
boldog, örömteli… Valószínûleg sen-
kinek sem kell messzire mennie, hogy
szomorúságot, gondokat lásson. Kinek
nincs ismerõse, aki komoly betegség-

gel, anyagi gondokkal, családi problémákkal, esetleg szerettei
szenvedésének tudatával küzd? Sõt, nem is kell más emberek-
nél keresni a negatívumot, egészen biztos, hogy mi is hor-
dozunk magunkkal valamilyen traumát. Még itt, a XXI. század
Európájában, ahol a világtörténelem eddigi legnagyobb álta-
lános jóléte uralkodik, sõt - összehasonlítva a Föld más részei-
vel - hihetetlen fényûzésben él még a legszegényebb koldus is,
kijelenthetjük, hogy az élet szenvedés. A kérdés az, mihez kezd-
jünk a helyzettel? 

A keresztet a fájdalom jelképeként értelmezve Jézus meg-
oldást nyújt erre a helyzetre, mikor Márk evangéliumában ezt
mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!“ Kicsit elmélked-
jünk, mit is akar mondani Isten fia ezzel a mondatával. A fel-
szólítás elsõ részében Krisztus egy feltételt ad, mondva, hogy
az cselekedjen így, aki õt akarja követni, tehát aki a Menny-
országba akar jutni. A Mennyre most ne egy szabványszerû
országként tekintsünk, városokkal, határokkal, hanem egy álla-
potként, ahol a megváltottság, a könyörületesség és a túláradó
kegyelem, tehát a boldogság az ember lételeme. Ennek, vagy
legalábbis ehhez nagyon hasonlónak megvalósítása lenne fel-
adatunk a Földön, oda, abba az állapotba akarunk eljutni.

„…tagadja meg magát…” - Az ember egyik gyakori reak-
ciója a problémákra, hogy egyszerûen nem vesz róla tudomást.
Struccpolitikát folytatva többé-kevésbé szándékosan vakot ját-
szunk, kerüljük a valósággal való konfrontáció lehetõségét is.
Mintha szemünk elõtt csak egy biztonságos, derûs, nyugodt
kert képe lebegne, de a körülötte lángokban álló várost nem
engedjük tudatunkba. Ezt a „beépített önvédelmi mechaniz-
must” megtagadva vagyunk képesek eljutni a szenvedés nélküli
Mennybe még itt, a Földön.

„…vegye fel a keresztjét…” miután az elõzõ pontban
lemondtunk a derûs tudatlanság veszélyes kényelmérõl, már
csak egy dolgot tehetünk. Szembe kell néznünk a körülöttünk
levõ szomorúsággal, csalódottsággal és kínnal. Fel kell dolgoz-
nunk ezeket, hátunkon cipelve a jelképes keresztet. Ez az ember
életének egyik legnehezebb és legfájdalmasabb feladata, vi-
szont ezt elvégezve van esélyünk önmagunk legjobb verziójává
válni, mikor, bár látjuk a rengeteg negatív dolgot magunk körül,
nem éljük meg szenvedésként. Segítséget nyújtunk, változta-
tunk, amin tudunk, és békével elfogadjuk, amin nem. Vélemé-
nyem szerint így kerül a Menny egy kicsiny darabja a Földre.

„…és kövessen engem!”- Jézus pontosan tudja, mirõl
beszél. Nem olyat kér, amit õ nem tett meg. Ebben is követendõ
példaként áll elõttünk. Sokkal nehezebb lenne megbirkózni a lét
negatív hatásaival, ha az ismeretlen sötétségben kéne utat talál-
nunk. Hál´ istennek, ez nem így van. Jézust kell követni, az által
kitaposott erkölcsi úton haladni. A kereszt nehéz, a szenvedés
sok, míg feldolgozzuk (tehát eljutunk a „Mennybe”), rengeteg-
szer elesünk a rengeteg rossz súlya alatt, még Õ is elesett.
Ilyenkor nem szégyen segítséget kérni, megtalálni a saját
Cirenei Simonunkat. 

Balga Zoltán

Bizony a gyakorló
katolikusok körében
sincs mindenki tisztá-
ban a papi hivatás lé-
nyegével. Sokan hajla-
mosak hitelt adni a pap
személyével kapcsola-
tos téves felfogásoknak
és/vagy hamis beideg-
zõdéseknek, alaptalan
elõítéleteknek. 

Jó, ha tudatosítjuk, hogy a katolikus egyházban a pap az
egyházi rend, más néven a klérus papi szolgálatra felszentelt
tagja. A papszentelés által hasonlóvá lett az „Örök Fõpaphoz“ -
Jézus Krisztushoz - és részt kapott hatalmából. A katolikus
tanítás alapján egyedül a papnak van hatalma: szentmisét
bemutatni, a bûnöket megbocsátani, szentelni és áldást osztani.
A pap legfontosabb feladata a szentmise bemutatása.

A rendszeres templomba járók között is akadnak jócskán
olyanok, akiknek hiányosak a szentmise lényegével kapcso-
latos ismeretei. Röviden összefoglalva: a szentmise a római
katolikus liturgia legszentebb és legfontosabb része, katolikus
értelemben az egész keresztény élet forrása és csúcsa, az
Újszövetség tökéletes és örök áldozata, melyben Krisztus
önmagát áldozta fel az Atyának a világ bûneiért a kenyér és bor
színe alatt. A szentmise engesztelõ, hálaadó, dicsõítõ és kérõ
áldozat.

Mindezt egy alkalmi beszélgetésünk során hoztam szóba
Dobos Péternek, a lukanényei plébánia esperesplébánosának,
akivel számomra mindig nagy élményt jelent beszélgetni.

- Igen, a pap legfontosabb feladata a szentmise bemutatása
- mondja jóváhagyólag Péter atya -, de ezenkívül számos egyéb
dolga is van. Gyóntatások, a házasság szentségének kiszolgál-
tatása, keresztelések, temetések, iskolai hitoktatás. Nem beszél-
ve az egyházközség dolgainak intézésérõl, adminisztrálásáról.

Péter atya 46 évvel ezelõtt mondta elsõ szentmiséjét. Az
elmúlt közel ötven év alatt egy évig volt káplán Ipolyságon,
aztán plébánosként Csábon tíz évig, majdnem ennyi idõ alatt
elõször Kõkesziben, majd Ipolyhídvégen, aztán Ipolynyéken
tevékenykedett. Nem egyszer elõfordult, hogy egy idõre
például Csábról járt helyettesíteni Kelenyébe, hasonlóképpen
késõbb Ipolyhídvégrõl is újra Kelenyébe, illetve Ipolyszé-
csénykére, Ipolynagyfalura.  De helyettesített szülõfalujában,
Ipolybalogon és Nagycsalomján is. Tizennégy évvel ezelõtt
került Lukanényébe.

- Péter atyának van-e áttekintése arról, hogy a közel elmúlt
fél évszázad alatt hány szentmisét mutatott be? 

- Látszólag nehéz kérdésnek tûnik, mivel azonban rend-
szeresen vezetem az ún. intenciós könyvet, azaz a mise-
szándékok bejegyzésére szolgáló könyvet, napra pontosan meg
tudom mondani, hogy a mostani beszélgetésünk napjáig
33 005-ször álltam az oltárnál bemutatni a legszentebb áldoza-
tot. Ha nagyon utánanéznék, pontos adattal tudnék szolgálni az
esketések, keresztelések és temetések számáról is, annak vi-
szont nehezebben tudnék utánajárni, hogy hány gyermeket
készítettem fel elsõáldozásra. Az imént említett viszonylag
magas szám egyebek mellett abból adódik össze, hogy volt,
amikor egyszerre két plébániát is el kellett látnom a filiálékkal
együtt, és ahogy az elõbb említettem, hosszabb-rövidebb idõre
sok helyre jártam helyettesíteni is.

Adja Isten, hogy Péter atya még nagyon sokáig tevékeny-
kedhessen az Úr szõlõjében!

B.Gy.
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Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,10b)

Kegyeleti megemlékezés Inámban
2020. szeptember 6-án immár 5. al-

kalommal emlékeztek meg Inámban a
felvidéki meghurcolt katolikus papok,
hívek és Mons. Lénár Károly pápai káp-
lán hittestvérünkrõl.

Ez az esemény annál is nagyobb
jelentõséggel bírt, hiszen a jelenben
megélõi vagyunk egy rendkívüli helyzet-
nek, melyre nem igazán tudunk ösztö-
nösen jól reagálni, hiszen a mindennapi
rutin, a körülöttünk levõ világ felboly-

dult. Ránk tört egy embert pusztító ellen-
ség a koronavírus formájában. Hetek óta
minden fórumon ez a központi téma, a
vírus megjelenése, terjedése, a meg-
betegedések száma, a megelõzés lehetõ-
ségei, egymás megsegítése. Aggodalom,
félelem, bizonytalanság jellemzi az
embereket, a társadalmakat, a világunkat.
A koronavírus-járvány miatt az emberek
jogosan aggódnak földi életükért, egész-
ségükért. A halál leheletétõl félelem és
bizonytalanság van az emberi szívekben.
Egy betegség, mely a földi élet törékeny-
ségével rémiszt sokakat. A megemlé-
kezés igencsak színvonalas programmal
indult, az elsõ helyszín az inámi Szent
György római katolikus templom volt. A
megemlékezés ezen részének Balázs
Henrietta volt a felvezetõje, aki mára már
hivatásszerûen közvetítette az események
sorrendjét.

Az ünnepi megemlékezés elsõ részé-
ben megtekinthetõ volt a „Légy hû mind-
halálig...“ c. kiállítás a hitvalló egyház
mártírjai tiszteletére. Szabó László nagy-
födémesi helytörténész tartalmas és érté-
kes elõadása következett, amely témájá-
ban kapcsolódott a kiállítás mondani-
valójához és személyesen Lénár Károly
atyához is. Az elõadás címe: Borsos
Mihály hitvalló plébános meghurcolta-
tásai. Borsos Mihály plébános a nincs-
telenek szószólója és a szegények ügy-
védje volt, egész életében a szeretet
evangéliumát hirdette. A plébánost a ha-
talom elítélte és bebörtönözte.

Elõadásában hangsúlyozta, hogy ma
azok sorsára emlékezünk, akiktõl keresz-
tény hitünk szerint mindig segítséget
kérhetünk és kaphatunk saját sorsunk
nehézségeiben: Keresztény egyházaink
azon mártír és mártírsorsú papjaira, akik
egy embertelen politikai rendszerben
segítették embertársaikat Istenbe és

emberségbe vetett hitük megõrzésében.
A történelem ezen sötét korszakában

számos paptól megvonták a mûködési en-
gedélyt, a buzgó atyák bebörtönzésével
pedig a hatalom nemcsak a papok, de a
hívek körében is félelmet kívánt kelteni.
Nem kizárt, hogy ismerték azt a szentírási
részletet, amely a következõképpen szól:
„Verd meg a pásztort, és elszélednek a
juhok“ (Zak 13,7). 

A titkosrendõrség hihetetlen buzga-
lommal követte figyelemmel a papok
magánéletét, ám a papság jelentõs része
nem ijedt meg annyira a hatalomtól. Ezek
közé tartozott Lénár Károly pápai káplán
is, aki a sok szenvedés ellenére hû maradt
papi hivatásához, tovább cipelte a keresz-
tet, és sosem ingott meg hitében.

Sokak számára a mondat: „Légy hû
mindhalálig ...“ mindig erõt adott, hogy
tovább tudják vinni az élet terheit. Hiszen
mindannyiunk életében vannak küzdel-
mek és megpróbáltatások. Amikrõl az ige
is szól. Földi utunk során számtalan ilyen
helyzet van, volt és lesz is az életünkben.
Észrevehetjük, hogy nem mindig kapunk
útmutatást ahhoz, hogy ezeket a próbákat
kiálljuk.Ezután került sor a Hitvallók
címû történelmi pályázat meghirdetésére. 

Ezt követte a szentmise, melyet
PaedDr. Farkas Zsolt, a Jó Pásztor
Alapítvány elnöke celebrált. A szentmise
kántora Bobál Kornél /Leszenye/ volt,
közremûködött az Erkel Ferenc Vegyes-
kar /Szécsény/, tárogatón játszott Agócs
Sándor /Sávoly/ tárogatómûvész.

A kegyeleti megemlékezés a temp-
lomkertben folytatódott, ahol az ünnepi
megemlékezés narrátora, Gyurász Ibolya
köszöntötte az egybegyûlteket, és a tõle
megszokott magas színvonalon moderál-
ta az eseményeket.

Trianonból az következik, hogy mer-
jünk magyarok lenni, merjünk önmagunk
lenni. Ennek jegyében hangzott el egy
vers Tóth Júlia /Inám/, valamint vers és

ének az inámi népviseletbe öltözött
Lõrincz Sarolta Aranka /Ipolybalog/
tolmácsolásában, akinek éneke mindenkit
elvarázsolt.

Ezután Régi Zsolt mérnök polgár-
mester köszöntötte az ünneplõket, hely-
beli és vidéki meghívott vendégeket.
Nyitóbeszédében kiemelte, hogy kötések
nélkül nehéz visszapillantani a régmúlt-
ba, egy olyan világba, amelyet már a
feledés fátyla kezd beborítani, de köte-
lességünk újra és újra felidézni a múlt
történéseit, az elszenvedett sérelmeket,
felmenõink harcát és küzdelmeit, mártír-
jaink értünk vívott küzdelmeit.

A kegyeleti megemlékezés szónoka
ezúttal Forró Krisztián, az MKP országos
elnöke volt, aki ünnepi beszédében felvá-
zolta Lénár Károly atya /Inám/ életútját,
akire a mai napig közösségünk igazi
vezéregyéniségként tekinthet, s aki elv-
hûen és töretlenül szolgálta nemcsak
gyülekezeteit, hanem az egész magyarsá-
got. A 2005-ben elhunyt pápai káplán,
Lénár Károly, akit a szlovákiai magyar
papság lelkiismeretének is neveztek,
mindenképpen ezek közé a személyisé-
gek közé tartozik.

Lénár Károly a Komáromi Imanapon
mondott szavai ma is útmutatóak: „A
keresztet pedig mindig a bátor papok tar-
tották. Most is ilyen bátor papokra van
szükség, akik össze tudnak fogni. A fõ
helyen ülõknek, a vezetõknek, legyenek
azok egyházi vagy világi vezetõk, egyet
kellene tudatosítaniuk: aki elsõ akar
lenni, az kösse fel a kendõt, és szolgáljon.
Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy
õt szolgálják, hanem hogy õ szolgáljon.“

Hangsúlyozta, hogy olyan társadal-
mat kell építeni, melyben az emberben
élõ méltóságot nem érheti sérelem. Ma
elmondjuk imáinkat, letesszük az emlé-
kezés virágait, és emlékezünk mind-
azokra, akik családtagjaink, barátaink,
ismerõseink voltak. A mai nap és ez az
óra az emlékezésé és a tanulságok le-
vonásáé. Azt kívánom, hogy soha többet
ne nyerjen teret ebben az országban, de a
világban sem az olyan eszme, amely
egyeseket pusztán vallásuk vagy szár-
mazásuk, de akár bõrük színe alapján
kirekeszt vagy üldöz a társadalmi rend-
szer. Kívánom, hogy így legyen, mondta
megemlékezõ beszédében.
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Kegyeleti megemlékezés
Inámban

A kegyeletteljes megemlékezés Mons. Lénár
Károly pápai káplán sírjának megkoszorúzásával
ért véget, aki az inámi temetõben lelt végsõ meg-
nyugvásra. Az egyházközségek képviselõi, a
környezõ falvak polgármesterei és a társadalmi
szervezetek képviselõi elhelyezték a kegyelet
virágait, fejet hajtottak, és némán imádkoztak.
Eközben búsan szólt csodálatos nemzeti hang-
szerünk, a tárogató, majd ismét Agócs Sándor
elõadásában csendült fel a székely himnusz és
számos, az eseményhez méltó dallam.

Régi Zsolt polgármester minden jelenlevõnek
megköszönte a részvételt és azt, hogy Mons.
Lénár Károly pápai káplán emlékét õrzik az
utókor számára. Kifejezte azon óhaját, hogy ez a
nap minden jelenlévõnek szolgáljon hitében, val-
lási elkötelezõdésében való megerõsödésre, és
ébresszen mindannyiunkban tiszteletet, elisme-
rést azok iránt, akik életükkel is készen álltak
kiállni hitükért, egyházukért, egész magyar
népünkért.

A rendezvény színvonalát emelte, hogy a
Pázmáneum Társulás emléklapot adott ki a
meghurcolt felvidéki katolikus papok és Mons.
Lénár Károly pápai káplán tiszteletére, és az
ebben szereplõ könyörgést meghatottan imád-
kozták együtt az emlékezõk.

A nívós, 5. kegyeleti megemlékezés a felvi-
déki meghurcolt katolikus papok, hívek és Mons.
Lénár Károly pápai káplán emlékének tiszte-
letére Inám Község Önkormányzata és Egyház-
községe szervezésében valósult meg. Ez a rend-
szeressé vált esemény közelebb hozza mihoz-
zánk, inámiakhoz és az idesereglõ vendégekhez
is nemcsak a katolikus világot, hitet és lelkiséget,
de segít betekintést nyerni a letûnt korszak prak-
tikáiba, felismerni azokat a hibákat, bûnöket, sé-
relmeket, amelyeket ártatlan mártírok szenvedtek
el.

A tavasz óta tartó koronavírus miatti korlá-
tozások, óvintézkedések, az elszigeteltség után
mindannyiunknak óriási lelki feltöltõdést jelen-
tett e színvonalas rendezvény részesének lenni.

Köszönjük.
Nagy Mária

Az Inámi Önkormányzat és Egyházközség a Pázmaneum Társulással, 
a Rákóczi Szövetséggel

és a CSEMADOK-alapszervezettel karöltve

HITVALLÓK
címmel

pályázatot hirdet olyan helytörténeti munka megírására,
amely minimum három, maximum hat gépelt oldalnyi terjedelemben

dolgozza fel egy-egy településen a  II. világháború, illetve az azt követõ
kommunizmus idõszaka alatti egyházüldözés, a meghurcolt papok és

lelkészek, illetve más egyházi szolgálatban álló személyek
üldöztetésének történetét.

A pályázaton az általános iskolák felsõ tagozatos tanulói, illetve a gim-
náziumi diákok vehetnek részt az alábbi feltételek betartásával.

A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:

1. az adott település legfontosabb adatainak és történetének 
összefoglalóját

2. az üldözött személy(ek) életrajzát,
3. az üldözés, meghurcolás konkrét eseményeinek leírását
4. a település lakosságának reagálását a történtekre
5. a megtörtént események rövid és hosszú távú következményeit
6. az eseményt megörökítõ emlékhely, emléktábla fotóját 

és keletkezésének körülményeit.
7. beküldési határidõ: 2021. május 20.
8. beküldési cím: alzbeta.nagyova@dolinka.org, info@pazmaneum.

A pályamunkák szakmai zsûri által történõ kiértékelésére és díjazására
az inámi önkormányzat által „A felvidéki meghurcolt katolikus papok,
hívek és Mons. Lénár Károly pápai  káplán emlékének tiszteletére“
kezdeményezett 2021. szeptemberi kegyeleti megemlékezésen kerül sor.

Minden pályázó jutalomban részesül. Az elsõ 3 helyezett kiemelt
díjazását (50, 100, 150 euró) az inámi önkormányzat, a Pázmaneum
Társulás és a Rákóczi Szövetség biztosítja. A legjobb pályamunkákat a
Pázmaneum Társulás közös kiadványban is megjelenteti.

Azon településeken, ahol nincs alkalmas felsõ tagozatos vagy gim-
nazista diák, aki fel tudná dolgozni az egykori üldöztetés tényeit, kérjük,
hogy az egyházközség, a CSEMADOK, illetve az önkormányzat
képviselõi versenyen kívül küldjék el a megadott címre a falujukban
megtörtént események leírt összefoglalóját.

A pályázati felhívást azzal a céllal indítjuk útjára, hogy semmi se
merüljön a feledés homályába az elmúlt történelmi események szenvedé-
seibõl, de egyben az adott települések és személyek bátor hitvallásáról is
tanúskodó példáiból.

Régi Zsolt, polgármester
Inám Község Önkormányzata
PaedDr. Parák József, Inámi Egyházközség
ThDr. Karaffa János, Pázmaneum Társulás
Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke

Pályázat i  fe lhívás
általános iskolai és gimnáziumi tanulók részére
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Járásunkban az idén 21. alkalommal rendezzük meg a
magyarnóta-énekesek országos versenyét Õszirózsa cím-
mel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar nóta népszerûsítését havi-
lapunkban is vállaljuk azzal, hogy minden számunkban leköz-
lünk 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 meg-
tanulni és eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

A horgosi csárda ki van festve,
Oda jár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni minden este.

Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
A horgosi csárda ki van festve.

Oda jár a hegedûs a hegedûvel hegedûzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

A horgosi csárda ki van festve.
Oda jár a furulyás a furulyával furulyázni minden este.

Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
A horgosi csárda ki van festve.

Odajár a nagybõgõs a nagybõgõvel nagybõgõzni minden este.
Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.

Rózsafa bólogat a kert közepén, illata hozzám száll…
Mért várjak hû szerelmet már tõled én, hogyha te megcsaltál?

||: Menj szépen az utadon, mért tetted, 
nem kutatom, nem kérdem!

Érzem, hogy majd valaki értem sír a tavaszi estéken. :||

Hervad a rózsafa a kert közepén, sajnál, hogy elhagytál.
Várom az üzenetet, nem jön levél, szívem is hervad már!

||: Hull már a fa levele, újra üzenek vele, hallgass rám,
Nem hallasz tõlem panaszt,

jöjj vissza, hozz új tavaszt, angyalkám! :||

Szeretem a magyar nótát, / Nóta nélkül nem is tudnék élni,
Felcsendülõ dallamában / Árva szívem boldogságát véli.

Amikor a muzsika szól, / Melegebb lesz még a hideg tél is,
Évek múlnak el felettem, / De a szívem ifjú marad mégis.

Amikor egy csalfa legény / Elsõ forró csókját adta nékem,
Akkor én a nagy szerelmet / Egyedül csak õbenne reméltem.

De igazán nem szerettem, / Eltûnt véle szívem legszebb vágya,
Ezért lett a magyar nóta / Mindörökre szívem boldogsága.

Kigyúlt egy csillag a Balatonon,
Simulj csak hozzám, édes angyalom.
/:Hullámverésnél jobban ver szíved,

Csillagnál szebben ragyog két szemed.:/

Tóparti szellõ szép mesét mesél,
Tihany felõl egy dalt sodor a szél.
/:A fénylõ csillag legyen a tanúnk,

Szeretjük egymást, el nem válhatunk.:/
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Szeptember
6-án immár az
V.  K e g y e l e t i
m e g e m l é k e -
zésre került sor
Inámban, a fel-
vidéki meghur-
colt katolikus
papok ,  h ívek
és Mons. Lénár
Káro ly  pápa i
káplán emléké-
nek tiszteletére.
Ebbõl az alka-
lomból került
s o r  e  k ö n y v -

kiadvány elsõ kötetének bemutatására. A kötet az
Ipolykiskeszin született Borsos Mihály római kato-
likus plébános hagyatéka, aki fiatal korától ontotta az
írásokat. A kommunista hatalom 1949-ben és 1959-
ben is bebörtönözte egy-egy évre.

A kötet elsõsorban egy, a hivatása iránt az is-
kolaéveitõl rendkívül elkötelezett embernek az õt
körülvevõ világra adott reflexióit közvetíti. Egy olyan
emberét, aki Istennel és önmagával is folytonos dialó-
gust folytat, de akiben egy percig sincs kétely saját
feladata iránt: a szegények, elesettek papja lenni,
ennek szánni egész életét. E kötet az erre való
felkészülést mutatja be: az ipolysági és komáromi
gimnázium éveit, a nagyszombati papi szeminárium
világát és Borsos kápláni éveit, majd pedig nagy-
födémesi plébánosi tevékenységének elsõ három évét.
Ezáltal kitûnõ korrajz is az elsõ Csehszlovák
Köztársaság és a magyar idõk olyan tereirõl, ame-
lyekrõl eddig viszonylag keveset tudunk.

A kötetben olyan nevekkel is találkozhatunk, mint
Gyönyör István (Deménd), Kissík János (Nagycsa-
lomja), Lénár Lajos (Inám), Montskó Tibor (Ipoly-
balog), akik közvetve vagy közvetlenül régiónkhoz is
köthetõek. 

„Mindenkié akarok lenni, hogy Istené legyek“ -
írta fiatalon naplójába. Borsos Mihály már rég Istené,
az övé volt már életében is. E könyv és további kötetei
talán abban is segíthetnek, hogy gondolatai mindenki-
hez eljussanak.

Balogh Gábor

Borsos Mihály

Mindenkié akarok lenni, 
hogy Istené legyek 
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A szeptemberi idõjárás többnyire még nyárias, de már az õsz
jelei is megmutatkoznak, fõleg az éjszakai lehûlésekben. Az
õszi munkák zöme ugyan még nem ekkor kezdõdik el, de
néhány dologra már ebben a hónapban sem árt odafigyelni.

A paprika, bár vízigényes növény, fõleg június - júliusban
szereti, ha rendszeresen kap nedvességet, szeptemberre ez le-
csökken, kevesebb vízzel is „beéri“. Ugyanígy csökken a táp-
anyag igénye is, így be kell fejeznünk a trágyaleves öntözését is.
Szedjük le a beteg, torzult, foltos termést - ne erre fordítsa az
energiáját. Ezzel együtt szedjük le a beteg, száraz leveleket is.
Szükséges a talaj lazítása, mivel a sok esõ hatására amúgy is tö-
mörödött a talaja, és a paprika a laza szerkezetû, levegõs talajt
kedveli.

A paradicsomnál egyre nagyobb mértékben jelentkeznek a
gombabetegségek, a sok csapadéknak, hajnali párának és a
kevesebb napsütésnek köszönhetõen. Ha egyébként jó állapot-
ban van a növényünk, némi munkával hosszabbíthatunk az
életén. A sárguló leveleket szedjük le, ne hagyjuk fent a tövön,
ne fertõzhessen tovább. Ha az érett bogyókat leszedtük, rövid
határidejû permetszerrel érdemes lepermetezni, amennyiben
még ígéretes a termés rajta. A virágokat is távolítsuk el, vágjuk
le õket. Ezeket már nem fogja tudni kinevelni. Egy virágból a
beporzástól számítva kb. 40-50 nap alatt lesz érett bogyó, ami
azt jelenti, hogy a most virágzók október végére érnek be. Épp
ezért célszerû a szárat visszavágni, hogy a már meglévõkre
fordítsa az energiáját. Szeptemberben már nincs jelentõsége,
hogy lugas vagy fél-determinált paradicsomunk van, ha eddig
eljutottunk vele, akkor már a meglévõ termést óvjuk meg.

A termõkorú diófákat - ha például a korona elsûrûsödött
vagy egy ág megsérült, letört - csak szeptemberben szabad meg-
metszeni, mert ilyenkor viszonylag kisebb mértékû a sebek
„könnyezése“. Más idõpontban és fõleg tavasszal a diófákat
nem szabad metszeni, mert ilyenkor olyan nagy a gyökér-
nyomásuk, hogy a fák a friss sebeken keresztül „elvéreznek“.

A zöldségfélék és a burgonya betakarítása után a növényi
maradványokat szedjük össze és égessük el. Ez különösen ott
fontos, ahol paradicsomvész, burgonyavész volt a kiskertben.
A kórokozó nem fog eltûnni, ott marad a talajban, és ha a vetés-
forgót nem tartjuk be, nagy eséllyel jövõre is megbetegszik a
paradicsomunk és burgonyánk.

Ebben a hónapban ültethetjük a fokhagymát, most jött el a
torma és rebarbara telepítésének ideje is. Vethetjük még
a sóskát, spenótot és az áttelelõ salátát.

Az egynyári növényeknek az ideje lassan lejár. Bár ezek az
elsõ fagyokig életben maradnak, már augusztus végétõl egyre
több kórokozó és kártevõ támadja meg õket. Hogy díszítõ sze-
zonjukat kissé megnyújtsuk, érdemes ilyenkor lisztharmat ellen
permetezni, fõleg a petúniákat. Ha át szeretnénk teleltetni egy-
nyári növényeinkbõl (muskátli, begónia), érdemes szeptember-
ben 10-15 centiméteres dugványokat vágni róluk, azokat meg-
gyökereztetni és átteleltetni. A hónap végén már gondoskod-
hatunk az õsszel virágzó vagy díszítõ fajok kiültetésérõl. Ilye-
nek a díszkáposzták, a krizantémok vagy az árvácskák. Eljött az
ideje a kardvirágok felszedésének is. Érdemes egy utolsó nyár
végi, õsz eleji gyommentesítést tartani, mert a következõ
hónapokban, még ha lesz is gyomosodás a területen, annak kicsi
az esélye, hogy idén még magot érleljenek e nem kívánatos
növények. Õszi feladat az elvirágzó dísznövények eltávolítása,
valamint ekkor lehet ültetni a tavaszi hagymásokat. A pincében
teleltetett vagy frissen megvásárolt hagymákat a rüggyel felfelé
kell a földbe helyezni, a hagyma átmérõjét kissé meghaladó
mélységben. Az õszi esõk segítenek a gyökerek fejlõdésében,
így a hagymák tavaszra készen állnak majd a kihajtásra.

-ber-

Õsz a kertekben 

Kóváron augusztus 15-én Családi napra került sor, ahol
különféle gyermekprogramok, kreatív foglalkozások várták
a gyermekeket, mint pl. arcfestés, karkötõkészítés, kuko-
ricacsuhéból készített virágminták, figurák és azok festése.

A gyermekek körében azonban a legnagyobb sikernek a
habparti-habfürdõzés örvendett, melyet a tûzoltók biztosí-
tottak. A felnõttek is kedvükre választhattak a különféle
programokból, mégpedig a lövészet, íjászat, pingpongozás
közül. Mindemellett ízletes gulyás, halászlé, pörkölt került
terítékre, melybõl mindenki fogyaszthatott kedve szerint.

A gyermekek részére üdítõ, édesség volt biztosítva. A fel-
nõttek, a családok a baráti beszélgetések közepette, a hangu-
latos zene mellett egyaránt jól érezték magukat, este pedig
disco-party várta a táncolni vágyókat. Elmondható, hogy

egy nagyszerû családi-baráti összejövetelen vehettünk részt.
Köszönet a kóvári önkormányzatnak, a Csemadok alap-
szervezetének és mindenkinek, aki hozzájárult a Családi
nap sikeres megszervezéséhez. 

CSI
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F E L H Í V Á S
Magyar utakon

Mikszáth Kálmán  

Emléknap - Szklabonya

2020. október 13.  

15.00 óra

A szklabonyai Mikszáth 

Kálmán Emlékházban

Program:
Köszöntõ:

A vendégeket üdvözli  Marta Kálovcová, polgármester 
és Jarábik Gabriella a SZNM -  SZMKM igazgatója

Koszorúzás az író mellszobránál.

Program az emlékházban:

Szászi  Zoltán - Emlékezés Mikszáth Kálmánra,  
halálának 110. évfordulóján

Mikszáth és Szklabonya - Böhm András ismerteti 
a helyi emlékhelyeket

Könyvbemutató - Praznovszky Mihály: 
Mikszáthtal a Felvidéken 

A könyv szerzõjével Szászi Zoltán beszélget
A könyv dedikálása
Közremûködnek:  Híves István és tanítványai

A Magyar utakon mesejátékban a tündérvilág kerül veszély-
be, de a gyerekek bevonásával megmenekül, legyõzik a 7 fejû
sárkányt, amely fejeinek a neve: hazugság, gõgösség, irigység,
lustaság, harag, bujaság és a legveszedelmesebb az egymás
bántása. A gyõzelem végén egy hetedhét országra szóló magyar
bulit csapnak a résztvevõk. 

A Magyar utakon c. mesejáték megrendelhetõ a palockin-
cseink.hu oldalon (Megrendelés, Hagyományt õrzõk, éltetõk,
Mesemondók menüpont alatt) Mûsoridõ: 30 perc

A SZLOVÁK NEMZETI MÚZEUM 

A SZLOVÁKIAI MAGYAR  KULTÚRA MÚZEUMA

a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt a

Madách Imre
Irodalmi

Napra

2020. október 2-án 
11.00 órára

az alsósztregovai
Madách-kastélyba 

Program 

A vendégeket köszönti ¼uboslav Dobrocký és 

Jarábik Gabriella

Márai - Madách rokoni szálak
1. Márai és Kassa - az örök szerelem - Ötvös Anna elõadása 
2. A Márai Emlékkiállítás virtuális bemutatása - Lépes Anikó 
3. Emlékeim egy nagy polgárcsaládról - a Grosschmidek - 

Jáky Judit visszaemlékezése, filmrészlet
4. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai - részlet, felolvassa

Lépes Anikó
5. Kis magyar családtörténet: A Madách és a Márai család 

kapcsolódásai - bemutatja Grosschmid Péter
6. Csesztve, a hely Madách életében - Alsósztregova, az örök 

megújulás - Praznovszky Mihály elõadása
7. A jelen -  rövidfilm az alsósztregovai  kiállításról és 

a felújított történelmi parkról. 
Kávészünet

8. Madách Imre: Az ember tragédiája - a mû magyar és 
szlovák kiadásának bemutatása

9. Beszélgetés Jitka Rožòovával, a mû szlovák fordítójával -  
a bemutatót és a beszélgetést vezeti: Csanda Gábor

10. Leszek Éva illusztrációi  Az ember tragédiájához - az 
ajándékozott illusztrációk bemutatása

11. Faültetés  a parkban  Alsósztregova község 
polgármesterével, ¼uboslav Dobrockýval

12. Koszorúzás Madách Imre s íremlékénél
Emlékbeszédet mond: 
Jitka Rožòová, mûfordító 
Közremûködik: Híves István
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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.


