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Ebben az évben emlékezünk meg a
neves publicista, író, közéleti ember, a
Csemadok örökös tiszteletbeli elnöké-
nek, Fábry Zoltán halálának 50. évfor-
dulójáról. A tisztelet kötelez minket, utó-
dokat, hogy idõrõl idõre újra elõvegyük
az õ munkásságát, hogy soha el ne feled-
kezhessünk arról a humanistáról, aki õ
valójában volt, és hogy életmûve üzenet-
ként járja be velünk sorsunk útvesztõit,
és válaszokat adjon azokra a kérdésekre,
melyekre ebben a kusza összevisszaság-
ban, a mindennapokban keresünk.

Fábry Zoltán életének, életmûve
megértésének egyik alapvetõ és meg-
határozó kulcsa a vox humana, az em-
beri hang, mely egész életében õszintén
és tisztán szólt, s szól ma is. Kár, hogy
csak nagyon ritkán jut el azokhoz, akik-
nek mindig is szánta: az övéihez. Végig-
tekintve írói munkásságán, életpályáján,
beleolvasva írásaiba, publicisztikáiba,
kritikáiba, érzelmes és legbensõbb lelki
fájdalmainak világába, elénk tárulkozik
egy ember, ki az õt körülvevõ emberte-

lenség külön-
bözõ korsza-
kaiban, fázisai-
ban és rendsze-
reiben elénk tárja
életfilozófiáját, s mely filo-
zófia a háborúban szerzett alapvetõ és
egész életét meghatározó élményébõl,
egész életét befolyásoló elkötelezett-
ségébõl fakad: én megmaradtam. S
vajon mi megmaradtunk-e, kedves bará-
taim. Mi, akik ma és szerte az egész
Felvidéken közéletben, irodalomban,
iskolákban, az élet által ránk testált
különbözõ posztjainkon, ránk bízott
vagy éppen magunknak szinte jogként
fenntartott „bársonyszékeinken“ leledz-
ve, mi megmaradtunk-e eszméinkben,
gondolatainkban, vállalásainkban?  Mert
az „én megmaradtam“ kijelentése Fábry
Zoltánnak sokkal inkább szól a mának,
nekünk, mint a múltnak, magának az író-
nak, hiszen akaratlanul is nekünk
szegezi kérdését: és ti megmaradtatok?
Kiknek maradtatok?
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„Keresd az igazat, hallgasd az igazat, 
tanuld az igazat, szeresd az igazat, 

mondj igazat, őrizd az igazat, 
óvd az igazat mindhalálig!“

Husz János

Október az idõsek iránti tisztelet
hónapja, amely a szép kort megélõ
emberekrõl és megbecsülésükrõl szól.
Az alábbi verssel köszöntjük õket.

Óbecsey István:

Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek Õket szûk odúkba,
Ne rakjátok Õket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

(Folytatás a 2. oldalon)

FÁBRY ZOLTÁN
HAGYATÉKA

KÖTELEZ
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Elsõ élményem Fábry Zoltánról még
ipolysági gimnáziumi éveimhez kötõd-
nek, amikor is Korpás Pál tanár úr
ösztönzésére osztálytársaimmal részt
vettünk a Csemadok által rendezett
„Harmadvirágzás“ címû országos irodal-
mi versenyen. Mivel másik két társam
szinte csak formálisan, és nem tevéke-
nyen vette ki a részét a szlovákiai magyar
irodalomról publikált és az akkor fellel-
hetõ tudásanyag elsajátításából, szinte
teljesen rám maradt a Fábry Zoltán által
felvázolt irodalmi „Harmadvirágzás“
rendszerének megértése, feltérképezése
és áttanulmányozása. Fiatal gimnazista-
ként akkor kerültem elõször igazán kap-
csolatba az irodalommal, értettem meg
íróink, költõink indulását, indíttatását, s
pontos jegyzeteim alapján talán soha
olyan páratlan képet nem kaptam a
szlovákiai magyar irodalomról, mint
akkor. Név szerint tudtam és tudom a mai
napig, hogy ki melyik virágzás gyümöl-
cse, s ma sem okoz gondot, hogy egy-egy
írónak, költõnek helyet találjak a Fábry
által megfogalmazott, s lehet, hogy mára
már sokak által idõszerûtlennek tartott
rendszerezésének, hiszen a Cselényi
László által megfogalmazott „Negyed-
virágzás“, avagy van-e egyáltalán felvi-
déki magyar irodalom vitája ma is tart.
Ha egyetértünk Kulcsár Ferencnek azzal
a megfogalmazásával, hogy aki felvetet-
te, hogy a virágzások Fábrynál mindig
a határmódosulások függvényei, úgy
választ kapunk arra a Cselényi által fel-
vetett kérdésre is, hogy nem tudjuk, mi-
kor ért véget a harmad-, és mikor kezdõ-
dött a negyedvirágzás korszaka a szlo-
vákiai magyar irodalomban. Egyáltalán a
kérdés, hogy van-e szlovákiai magyar
irodalom, önmagában megérne egy vitát.
De mint ahogyan ma nem folytatunk tár-
sadalmi vitát semmirõl, sem dolgainkról,
terveinkrõl, sem cselekedeteinkrõl, sem
irodalomról a szlovákiai magyar sajtó-
ban, mint egykoron azt Fábry az Új Szó-
ban vagy az Irodalmi Szemlében vagy
nyilvános fórumokon, s mint ahogyan
sok más kérdés megvitatása, így ez sem
kerül napirendre világmegváltó gond-
jaink mellett. Mert az valahol már szinte
beteges és félelmetes, hogy egyetlen
napilapunkban, melyben állandóan a
sajtószabadság intézményének féltésétõl
hangosak, ha érdekeik vagy kenyéradó
gazdáik érdekei sérülnek, miközben a
vezetõ publicistáik által leírt hazugságok,
féligazságok és mocskolódások áradatára
még csak válaszadási vagy reagálási

lehetõséget sem adnak, még az érin-
tettség okán sem. Vajon ma Fábry Zoltán
emberi hangja helyt kapna-e ebben a
napilapban? A kérdésre a válasz egyértel-
mû nem. Ott, ahol az emberi hangnak
nincs táptalaja, csak elpusztul, elüszkösö-
dik a gondolat.

Végigtekintve pályáján látjuk, hogy a
vox humana összetevõi életmûvében,
egyes korszakaiban soron követhetõen
alapvetõen a háborús élményeiben, Ady
háborús költészetének teljes megis-
merésében és elfogadásában, antifasiz-
musában, ami nála egyenlõségjelben is a
humanizmust jelenti, és a kisebbségi sors
értelmezésében jelennek meg. 

Az antifasizmus trilógiaegysége a
Fegyver s vitéz ellen, a Palackposta vagy
a Korparancs,  melynek folytatása a
Gondolat igaza, A béke igaza, Ady igaza
lett, s melynek  vissza-visszatérõ alap-
motívuma és végkicsengése az általa oly
nagyra becsült, Ady által is megfogalma-
zott gondolata: Ember az embertelenség-
ben. Nem vesztett szikrányit sem az álta-
la megfogalmazott tétel: „Korunkat,
földünket az embertelenségi szektor
növekedõ hosszúsági és szélességi körei
abroncsolják. A palackposták útja, pályá-
ja és reménye: a víz. A palackposta a két-
ségbeesés utolsó játékszere, de víz a meg-
tartó és továbbadó eleme.“ Vajon a mai
idézõjelben vízbe dobott palackpostáink
üzenete kikhez jut el? A víz mint közve-
títõ tényezõ, mint a gondolatiság, az
ember legyõzhetetlenségének jelképe,
akár hemingway-i megfogalmazásban is
megjelenik: „az ember nem arra született,
hogy legyõzzék. Az embert el lehet
pusztítani, de nem lehet legyõzni“. Vagy
az Ady által is megfogalmazott víz: az
„ér“, az „álmos furcsa árok“ vagy a „po-
csolyás víz“ a remény: el lehet érni az
értõl az óceánig, vagy ahogyan õ írja:
„Ha gátat túr föl ezer vakond, az óceánt
mégis elérem“. 

Megrázó élménnyel olvastam gondo-
latait, amit az 1956-os események kap-
csán jegyzett le „Nagyon fáj“ címmel.
„Szemek néznek rám: beszélj! Gyász és
dac, aggodalom és láz, tanácstalanság és
felvillanás, rémület és hõsiesség szemei,
kárörvendõk és szemrehányók, gúnyosak
és izzók, könnybe lábadtak és vérbe
borultak: beszélj! Mit mondjak? Miért az
írótól várjátok a mindent egyenlítõ szót,
amikor a magyar tragédia õt tépi, amikor
minden halott, minden legyilkolt az õ
szívén, idegén, agyán ránt egyet irgalmat-
lanul. Csak fájdalom van, kimondhatat-

lan. Nagyon fáj. Emberhez méltó gonddal
és gondossággal úgy kell rendezni az élet
és a világ dolgait, hogy azt ne fegyver
reparálja, hogy ne kiálthassák majd még
százan és ezren magyarul, tíz- és száz-
ezren másképp: nagyon fáj… Azon gon-
dolkodom, vajon a Kárpát-medencében
az 1956-os forradalom 50. évfordulóját
szétverõ brutális rendõri fellépés okán
hány magyar írónak jutott eszébe: nagyon
fáj.

FÁBRY ZOLTÁN HAGYATÉKA KÖTELEZ

Bizalmatokból a CSEMADOK
örökös díszelnöke lettem. Az „örö-
kös“ szó magához vonzza az „örök-
ség“ fogalmat. Én már nem sokáig
leszek veletek, köztetek; arra kell
gondolnom, mi lesz velem, mi jön utá-
nam, mi lesz velünk, mi lesz veletek,
szlovákiai magyarok?! A folyama-
tosság az életünk, és ennek nem
szabad megszakadni. Veletek akarok
lenni és maradni. Életmûvemet - a
vox humana „stószi mértékét“, fenn-
tartását, folyamatosságát - Rátok
testálom, ahogy vagyonomat, mate-
riális és szellemi hagyatékomat
végrendeletileg is a CSEMADOK-ra
hagytam. Legyünk és maradjunk
méltók egymáshoz: magyarságunk-
hoz... a vox humanához!

Stósz, 1969. október 5. 
Fábry Zoltán 

Folytatás a 3. oldalon
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Mai sorsunkat, kisebbségi létünket a vox
humana, az emberi hang hiánya hatja át. Az
tiszta emberi hangé, mely nélkül sem további
sorsunkat, sem puszta megmaradásunkat nem
tudjuk befolyásolni. Nem tudom megállni,
hogy ne idézzem az Amerikában öngyilkossá-
got elkövetõ Márai Sándort, akit nem értet-
tünk, amikor a szovjet birodalom összeomlása
után azt mondta, hogy a bolsevizmusnál csak
egy rosszabb van. Ami utána jön. Ma már
értjük, mert õ már látta, átélte, amit mi még
csak most élünk meg: a lelket megnyomorító
globalizmust. Hajlamosak vagyunk elhinni,
hogy a világot a háborúk, a kapzsi gazdasági
szakemberek teszik tönkre, pedig valójában a
végpusztulás küszöbére a szellem apokalip-
szisének négy lovasa: a rossz célokra használt
film, elektronikus média, könyv és sajtó juttat-
ta. Ez az önzésre, a gyengébb kifosztására
berendezkedett világ az elferdült lelkünk
kivetülése. Nem szemétgyûjtõ kampányokat
kellene szervezni, hanem a lelkünket kellene
kitakarítani. 

Végül álljanak itt Fábry Zoltán gondolatai,
aki Adyval üzen nekünk újra. 

A kisebbség csak önmagában megerõsödve
és önmagából kilépve lehet történelmi ténye-
zõ: magyarság és emberség közös nevezõre
hozott elkötelezettje: ember az embertelenség-
ben.

Úgy, ahogy Ady elõírta, megfogalmazta és
a vox humana alaptörvényeként ránk testálta.
Nem véletlen, hogy az Ady-folyamatosság, az
Ady-hûség kisebbségi jelenség és sajátosság
lett. Ady a magyarság összefogó summája.
Minden magyaré és minden volt és jövendõ
emberségi megnyilatkozásé. A magyar Ady:
erkölcsi érvényû mondanivaló. Ady minden
másnál jobban old és köt. „Verse - törvény“.
Ady megvesztegethetetlen próféta és részre-
hajhatatlan bíró volt. Jövendölve ítélt. A
háború magyar eredményét elõre féltõ versé-
nek címe „A szétszóródás elõtt“ volt. A ma-
gyarságkisebbítésnek, a kisebbedésnek és
magának a kisebbségi fogalomnak és állapot-
nak ez a legmagyarabb, legszomorúbb és
legreálisabb alapokmánya. Megvan benne
pontosan az ok: „S míg úrfajtánk egymást s a
népet falta“, és a végsorban ott az ítélettel
felérõ látlelet: „S elveszünk, mert elvesztettük
magunkat“.

Õrizzük tehát Fábry Zoltán emlékét, mert
tanulhatunk Tõle, minden korban, minden
idõben, mert gondolatai örök érvényûek. Mert
minden ember addig él, míg el nem felejtik.
Éltessünk õt tehát mûvein, emberségén, ránk
hagyott testamentumán keresztül. Van mit ta-
nulnunk Tõle.

Hrubík Béla

Aki átvitte magával a verset, a túlsó partra
Vass Ottó halálára

Fábry Zoltán hagyatéka kötelez

Néhány hónappal ezelõtt még köszöntöttük e lapok hasábjain az ipolysá-
gi gimnázium egykori tanárát, a József Attila Irodalmi Színpad alapítóját és
vezetõjét nyolcvanadik születésnapján, s ma már búcsúzunk Tõle. Az élet
köszöntések és búcsúzások sorozata. Az öregek elmennek megpihenni, a
fiatalok jönnek a helyükre. Jönnek? Néha nem is tudom. Néha olyan, mintha
csak mennénk, és utánunk a nagy ûr maradna, persze ez tévhit. Csak egy
belsõ látásmód. Mert az érték, az életút értéke, tapasztalata, örömei és tudása
a porba hullik, és a fiataloknak, akik jönnek, még kell az a néhány évtized,
míg felnõnek azokhoz a feladatokhoz, mint az elmenõk. Ezért a hiányérzet,
hogy üres a tér mögöttünk. Pillanatnyilag üres. Vass Ottó tanár úr esetében
azonban tényleg megüresedett a katedra egy sarka. Egy igazi, vérbeli tanár
búcsúzott el tõlünk, örökre. Irodalomórái, irodalmi színpadi próbái nem jön-
nek vissza. Az az egyedi hangvétel, érzelem, a versnek a végtelen szeretete
nem tanítható. Õ sem tanította. Mutatta, láthatóvá tette a szavakat, megjelent
elõttünk a vers. Õ maga volt a vers, a szó, az anyanyelv minden íze és virá-
ga. Egy olyan mûfajt képviselt irodalmi feldolgozásaiban, ami vele együtt
tûnt el a színpadokról, és vonult el a történelem és egykori diákjai,
tanítványai lelkébe. Kitörölhetetlenül. Emlékek torlódnak a lelkemben,
ahogyan állok a ravatalozó elõtt. Hallom a búcsúztatót, és felelevenedik
elõttem az ifjúkorom megannyi élménye. „Én jó akartam lenni mindenáron,
s a tisztaság volt mérõfonalam“. Versek zakatolnak a fejemben, amit Tõle
hallok. „Csodálatossá formált az élet engem, az én nagyuram…“ Valóban.
Csodálatossá formálta. Testét egy kicsit megcsúfolta a sors, de a lelkét ezer-
szer szebbé tette. Valamit mindig elvesznek tõlünk, de valamit adnak is
cserébe. Õ megtalálta a helyét a világban, teljes életet élt, és teljessé tette
azok életét is, akik felnéztek rá, és tanultak Tõle. Nekem nemcsak tanárom
volt, sokkal több annál. Egy útjelzõ, egy iránytû, egy kapaszkodó.
Megtanította szeretni és látni a verset. Olyan ez, mint amikor a gyermek
olvasni tanul. Újra tanított olvasni Adyt, József Attilát, Nagy Lászlót, Szécsi
Margitot, és Gyõry Dezsõt. És megtanultam olvasni és érteni. „Rossz lenni
sok harmincöt év, jó lenni meg kevés.“ Milyen igaz. És nyolcvan év vajon
mire elég? Jónak lenni bizonyára elég. Arra a jóságra, amire tanított, biz-
tosan. Pilinszkyvel búcsúzom Tõle, ha lehet búcsúzni. Isten Veled, Tanár úr!
Legyen neked könnyû a föld! Hrubík Béla

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen idõt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tûzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sûrüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta
kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midõn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétûl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül õ, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a
könyvet.
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Idõben több mint száz év a távolság október 6-a és az 56-os
események között, de mindkettõ a vérbe fojtott harcainkra
emlékeztet. Október 6. az aradi vértanúk napja, amikor az orosz
segédlettel letiport szabadságharc tizenhárom hõsét végezték ki.
Ugyanez mondható el az 1956-os forradalomról is, amikor
szabadságharcunkat szintén orosz beavatkozás verte le, és
öntözte pirosra az elesett harcosok vére a (nemcsak) pesti utcák
köveit. Sok a közös ebben a két évfordulóban, amelyekrõl min-
den évben megemlékezünk havilapunk oldalain is. Talán már
minden fontosat leírtunk, elmondtunk, de emlékezni kell, feled-
ni nem szabad, mert ezek az események tartást adnak nékünk a
mai küzdelmekhez is. A jelenben is építõdik egy új birodalom,
melynek irányítói (urai?) kísértetiesen hasonló módon
ítélkeznek felettünk, bánnak velünk, mint egykori uraink. Nem
csak velünk, másokkal is, akik nem szolgálják vakon a nagy-
hatalmi törekvéseket. De hál' istennek ebben a küzdelmünkben
sem vagyunk egyedül, mint ahogy 48-ban és 56-ban sem
voltunk magunkra hagyatva. Ki volt mindkét esetben és ma is
legfõbb támaszunk? A lengyelek! Sokszor emlegetjük az
ezeréves barátságot, de a konkrét események megtárgyalásánál
valahogy mindig elsiklunk a bizonyítékok részletesebb
ismertetése fölött. Jelenlegi emlékezésünk vezérfonala ezúttal
legyen ez a párhuzam, mert a konkrétumok kevesek elõtt
ismertek. Ehhez segítségül vettem Konrad Sutarski: Lengyel-
ország történelme magyar vonatkozásokkal címû, 2018-ban
kiadott könyvét, melyet a Kürtös 2019/1 számában, a
Könyvajánlóban ismertettünk. Csak emlékeztetõül, Konrad
Sutarski lengyel tudós, aki élete nagy részét Magyarországon
töltötte.

1848 Európa történelmében az egyik legemlékezetesebb év.
Ebben az esztendõben egymás után robbant ki több országban a
fegyveres ellenállás: nemzeti felkelés Olaszországban, februári
forradalom Franciaországban, márciusi forradalom Bécsben,
illetve nemzeti felkelés Magyarországon. A bécsi forradalmat
követõen mozgolódás kezdõdött Galíciában, a császár azonban
rövidesen úrrá lett a helyzeten. A leghosszabban, majdnem más-
fél éven át Magyarországon zajlott a szabadságharc. A szimpá-
tia kifejezésén túl a felkelésben - „a ti szabadságotokért és a
mienkért“ felkiáltással - tevõlegesen egyedül a lengyel nemzet
vett részt katonai erõvel. A magyar ügy megsegítésére sietõ
lengyel katonák és tisztek egyaránt érkeztek az országból, az
emigrációból (Dembinszky, Bem), valamint az osztrák had-
seregbõl. A lengyel egységek összlétszáma 1849 elején megha-
ladta a 4000 fõt. Dembinszky tábornokot kétszer nevezték ki a
magyar erõk fõparancsnokává, Bem tábornok pedig a magyar
csapatok erdélyi fõvezéreként Magyarországnak ezt a részét
szabadította föl az osztrák uralom alól az 1848-49-es téli had-
járat során. A magyarok, hálájuk jeleként, Bem apónak nevezték

el. Az orosz és az osztrák haderõk közösen legyõzték a magyar
honvédsereget. Bekövetkezett a fegyverletétel, Magyarorszá-
gon úrrá lett a teljes elnyomás idõszaka. A halálos ítéleteket
hozó „perek“ 1854-ig tartottak. A fogságba esett és kivégzett
katonák között lengyel mártírok is voltak (egy alezredes és két
százados).

1956-ban Lengyelországban is forrongások törtek ki,
melynek hatására politikai változások voltak. Budapesten
október 22-én Lengyelország melletti szolidaritási nagygyûlést
rendeztek, másnapra, 23-ra pedig szimpátiatüntetést terveztek,
amely a következõ napokban kommunistaellenes forradalommá
szélesedett ki (Nagy Imre vezetése alatt, aki miniszterelnök lett
október 24-én), majd a szovjet csapatok elsõ bevonulását
követõen (október 24-28.) szovjetellenes nemzeti felkeléssé
alakult, melyet a szovjetek második bevonulásuk után, novem-
ber 4-11. között vertek le. A lengyel nemzet - és kezdetben a
lengyel hatalom is - spontán módon támogatta a magyarok har-
cát. Általános volt a véradás, gyógyszeradományok és egyéb
elsõsegélyezési anyagok gyûjtése és Magyarországra szállítása
- a külföldrõl érkezett adományok közül a lengyel volt az elsõ
és a legnagyobb. A szovjetek Magyarországra való bevonulása
miatt Lengyelországban lefékezõdött az enyhülés és a politikai
reformok folyamata, azonban Gomulka volt a szocialista tábor
egyetlen vezetõ politikusa, aki késõbb is fellépett Nagy Imre
mellett, és a halálos ítélet ellen foglalt állást.

Októberben tehát emlékezzünk nagy mártírjainkra, akik
életüket adták a hazáért és a szabadságért, a mi szabadságunkért
is!   

Balogh Gábor

V é r e s  o k t ó b e r  
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JUNIÁLIS SZEPTEMBERBEN
A koronavírus-járvány elsõ hulláma

miatt késõbbi idõpontra  helyezõdött át a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya Juniális címet viselõ kulturális
ünnepélye. Ezúttal nem hagyományosan
Nagycsalomján, hanem Kóváron került
szeptember 20-án megrendezésre a járás
magyar énekeseinek, éneklõ- és tánccso-
portjainak, hangszerszólistáinak bemu-
tatkozási lehetõséget biztosító kulturális
esemény.

Mivel a rendezvény idején már mutat-
koztak a koronavírus második hullámá-
nak elõjelei, ez jócskán megnehezítette a
szervezõk munkáját, mert a rendezvény
eredeti helyszíne nem jöhetett szóba,
ezért szinte az utolsó pillanatban újat kel-
lett keresni. Szabadtéri rendezvényrõl
lévén szó, olyan helyszín után kellett néz-
ni, amely megfelel a járványügyi elõírá-
soknak. Erre legalkalmasabbnak bizo-
nyult a kóvári szabadtéri színpad. Tovább
nehezítette a szervezõk valóban áldozatos
elõkészületi munkáját, hogy a korábban
bejelentkezett éneklõcsoportok és zenei
együttesek közül - vélhetõen a vírusfertõ-
zéstõl tartva - öt helyrõl is jelezték távol-
maradásukat a kulturális ünnepélyrõl.

Pobori Renáta, Kóvár polgármester
asszonya nyitotta meg a rendezvényt, aki
köszöntõjében egyebek mellett elmondta:
„... a mai nap újdonságot hordoz magá-
ban. A legnagyobb újdonság - úgy érzem
- az, hogy Kóváron kerül megrendezésre
az 51. évfolyamához érkezett járási kul-

turális ünnepély. Bízom benne, hogy ez
nem csak egy pillanatnyi fellángolás,
hanem valaminek a kezdete!“ Ezt köve-
tõen Balogh Gábor, a Csemadok Nagy-
kürtösi Választmányának elnöke üdvö-
zölte a rendezvény szereplõit és nézõit.
Külön is megköszönte a polgármester
asszony pozitív hozzáállását a JUNIÁLIS
megtartásához, és természetesen a kóvári
„csemadokosok“ hathatós segítségét is a
helyszín elõkészítésében.

A köszöntõ és üdvözlõ beszédek el-
hangzása után Bodzsár Gyula konferálása
mellett a szereplõk vették birtokukba a
világot jelentõ deszkákat. Elsõként az
ipolykeszi Böjtös Natália énekkel, Villant
Dávid (Nagycsalomja) zenetanár gitár-
játékkal, a felsõ tagozatos Kuzma Noé
(Lukanénye) népdallal mutatkozott be a
közönségnek. A mûsor további részében

a bussai Melódia nõi énekkar örökzöld
slágerekkel, az ipolyszécsénykei Rózsa-
szirom nõi éneklõcsoport Ipoly menti
népdalokkal szórakoztatta a szabadtéri
színpad közönségét. A vendégegyüttesek
sorából elsõként az ipolysági Sendergõ
Néptáncegyüttes lépett színpadra a Gere-
ben zenekar kíséretében, majd autentikus
népzenével a Húros Banda következett.
Kedves színfoltja volt a rendezvénynek a
balassagyarmati Ónodi Krisztián mese-
játéka a nézõk soraiból kiválasztott gye-
rekkel. A kéttagú - Benko Rajmond Krisz-
tián-Šimko Aurél - Skutigera együttes
zárta a kulturális ünnepély programját.

Annak ellenére, hogy számos dolog
nehézséget gördített az elõkészületekbe,
végeredményben egy jól sikerült rendez-
vénynek örülhettek mind a szervezõk,

mind a nézõközönség. A kényszerû hely-
színváltozás veti fel azt a gondolatot, hogy
bár az elmúlt fél évszázad alatt a nagy-
csalomjai és minden tekintetben kifogás-
talan szabadtéri színpad adott helyet a
járási kulturális ünnepélynek, a jövõben

új helyszínek is szóba kerülhetnének.
Annál is inkább, mert mind a helyiek,
mind a környékbeli településekrõl az
utóbbi években érezhetõen csökkenõ
érdeklõdés mutatkozik a JUNIÁLIS iránt.
Ami részben azzal is magyarázható, hogy
a 30-40 évvel ezelõtti fiatalabb nemzedék
felett is eljárt az idõ, nem beszélve a
középkorúakról. Meg aztán az is igaz,
hogy az elmúlt évek során majdnem
mindig ugyanazok a csoportok mutatkoz-
tak be alig észrevehetõ újításokkal reper-
toárjukban, ami a vissza-visszatérõ nézõ-
ket már nem igazán „dobta fel.“ Ebbõl
kifolyólag érdemes volna mérlegelni a
rendezvény vándoroltatását, hogy más
településeken is, amelyek alkalmas
szabadtéri színpaddal rendelkeznek, és a
fogadókészség sem hiányzik, megis-
merkedhessenek éneklõcsoportjainkkal,
néptáncosainkkal, zenei együtteseinkkel.
Elképzelhetõ, hogy az lesz a járható út,
hogy helybe vigyük el a kultúrát, mert így
az újdonság varázsával fog hatni a
JUNIÁLIS, és ennél fogva talán nagyobb
érdeklõdés kísérheti majd a rendezvényt. 

A rendezvény a Szlovák Köztársaság
Kisebbségi Kulturális Alap 2020 program
támogatásával valósult meg.
További támogatónk a Hont-Ipoly Mûve-
lõdési Központ Nagykürtös.           B.Gy.
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OLVASÓS BOLDOGASSZONY
ünnepe - október 7.
A rózsafüzér ájtatosság a Domonkos-

rendiek imagyakorlatából a XV. század-
ban nyerte el mai formáját. Szent Do-
monkos látomásában a Szûzanya tanítot-
ta, adta át a rózsafüzért, és hagyta meg az
olvasóájtatosságot.

Az elsõ hazai rózsafüzér-társulat
Kolozsvárott született (1496).

Az olvasókultusz különösen akkor
vált egyetemessé, amikor a dominikánus
V. Szent Pius pápa felszólítására a kato-
likus Európa az olvasót imádkozva
könyörgött a kereszténységnek a török
veszedelem ellen való helytállásáért. A
lepantói tengeri gyõzelmet (1571. okt. 7.)
ennek tulajdonították.

Az ünnepet hivatalosan XI. Kelemen
pápa rendelte el, miután 1716. Havi
Boldogasszony napján (augusztus 5.)

Savoyai Jenõ Pétervárad mellett döntõ
gyõzelmet aratott a törökökön. Ez egyút-
tal hazánk teljes felszabadulását is jelen-
tette. Az ünnepnek így jelentékeny ma-
gyar vonatkozása is van.

Térségünkben Persén Rózsafüzér
Királynéja a védõszentje az 1913-ban
neoromán stílusban épült templomnak.
Ipolyhídvégen szintén a Rózsafüzéres
Szûz Mária tiszteletére szentelték római
katolikus templomukat 1924-ben. 

A rózsafüzérezés jellemzõen közös-
ségi ájtatosság, Olvasós Boldogasz-
szony napja rózsafüzér-társulataink fõ
ünnepe. Az október a rózsafüzér-ájtatos-
ság és a lorettói litánia végzésével Szûz
Mária hónapja. Az Örvendetes, Fájdal-
mas és Dicsõséges rózsafüzér imádság
mellett több szentnek, így Szent Anná-
nak, Szent Józsefnek is van rózsafüzére.
Terjed a magyarság öt-seb-titka olvasó is.
Rózsafüzér Királynéja tiszteletére szá-
mos templomunkban emelt a helybeli tár-
sulat külön oltárt is, ahol sokszor a titok-
váltás, vagyis az Üdvözlégybe foglalt hit-
titoknak a következõ hétre, hónapra
való kijelölése történik a tagok imádsá-
gául, elmélkedéséül. Az egyéni rózsa-
füzérezés is sok-sok ajándékot ered-
ményez, érdemes legalább egy tizedet
mindennap elvégezni.

Októberi Mária-ünnepek
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.

Rózsafüzér királynéja. Kálló

Tornyos ágy rózsafüzérrel. Rimóc

Rózsafüzér-társulat vezetõje a titokcserét
követõen. Terény

Temetési rózsafüzér, 
a szemek rózsaformájúak

(Folytatás a 7. oldalon)

Rózsákból készített rózsafüzér októberi
oltárdíszként. Rk. templom, Palotás, 2005
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HAZÁNK OLTALMAZÓJA - 
ünnepelt Égi Királynénk (okt. 8.)

Az õsi Boldogasszony kultusz kere-
tében István királyunk augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ki-
emelkedõ ünneppé, ekkorra hívta össze
Székesfehérvárra a királyi tanácsot, és
tartott törvénynapot. Eget és földet egy-
aránt szolgáló krisztusi Máriás királyunk
azután megérhette:

Ahogyan Szûz Máriáért földi élete
végén eljött Isteni Szent Fia és Mennybe
vitte, úgy Árpád-házi Vajk Istvánért eljött
az Istenszülõ, aki elfogadta elsõ szent
királyunk végrendeleti oszágfelajánlását,
és porhüvelyébõl felszabadítva a Meny-
nyek Országába kalauzolta 1038. augusz-
tus 15-én. Ennek bizonysága István
szentté avatása - mert a szent nem síny-

lõdik a tisztulás helyén, hanem az örök
boldogság részese.

Patrona Regni Hungariae ünnepét így
majd ezer esztendõn át Nagyboldog-
asszony napján tartották eleink, a Szent
Szûz mennybemenetelével is jelezvén az
irányt, amerre a magyarságnak tartania
kell. Ez az élet, életben maradás és határ-
talan nemzeti lét záloga, ma éppúgy, mint
egykor!

Azután az utolsó, végleges hon-
foglalásunk millenniumán, 1896-ban
Vaszary Kolos hercegprímás kérésére a
szentatya, XIII. Leó pápa külön ünnepet
is kijelölt Magyarok Nagyasszonya kul-
tuszolására, utóbb Rózsafüzér Királynéja
másnapján (X. 8.).

Térségünkben Magyarok Nagyasszo-
nya oltalmában áll Bény híres román
mûemléki temploma, Nagycsalomja
1911-ben és Pelsõc 1907-ben épült
szentegyháza, továbbá Somoskõújfalu,
Karancslapujtõ és Ózd  temploma. 

Hány reménytelennek látszó megosz-
tottság, széthúzás, hány legyõzhetetlen-
nek tûnõ idegen elnyomás igájából is
kivezette Égi Királynénk az Õ nemzetét
és országát, oltalmazott tulajdonát! 

Trianon 100. évfordulóján, a szét-
daraboltság véglegesnek tûnõ Kárpát-
medencei viszonyai közepette is ez a fõ
reményünk. Magyarok Nagyasszonya
elfogadott, tulajdonába vett országa nem
szenvedhet örökké Trianont. Feltámad a
nemzet égi küldetésére, feltámad és újjá
születik vele történelmi országunk is! 

Szûz Mária, Magyarok Nagyasszo-

nya! Könyörülj hazánkon, és áldd meg
nemzetünket, hogy Szent István koro-
nájában és az õ erényeiben egyesüljünk
valamennyien, kik tagjai vagyunk az álta-
la alapított és a Te égi oltalmad alá

helyezett Magyarországnak. Óvj meg
bennünket az elsatnyulástól, a pártvil-
longásoktól, a hazát bontó vallástalanság
mételyétõl. Támadjon országunk régi
egészségre a benne élõ népek, etnikumok
szeretetközösségével, hungarus nemzetbe
egységesülésével!

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató, Szécsény

Októberi Mária-ünnepek

Magyarok Nagyasszonya hordozható kép
Bercel

Magyarok Nagyasszonya elõtt hódoló nemzet - 
nemesek, polgárok és falusiak

(Folytatás a 6. oldalról)

Nemzeti viseletbe öltöztetett kegyszobor
Magyarok Nagyasszonya ünnepén.

Mátraverebély-Szentkút

Mátraderecskei Magyarok Nagyasszonya-
szobor. Palóc Múzeum
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XXI. Őszirózsa - Telt ház előtt

A XXI. Õszirózsa, magyarnóta-énekesek országos verse-
nyének a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
részérõl való megrendezése az év folyamán többször veszélybe
került. Hogy mégis megvalósult az eredeti tervezett idõpont-
ban, az a szervezõk, a versenyzõk kitartásának, eltökéltségének,
a járványhelyzet pillanatnyi szerencsés alakulásának és a
segítõkész emberek támogatásának köszönhetõ. Sõt, telt ház
elõtt zajlott. Mint a megnyitóban elhangzott, az elmúlt húsz év
folyamán több helyszínen esetenként sokkal többen voltunk
mint ezúttal, de telt ház sosem volt. Ezt a vírusnak köszön-
hetjük, illetve a gyülekezési szabályozásnak, amely kimondta
az ítéletet, cakkpakk ötven személytõl többen nem lehetnek a
rendezvényen. Sajnos mindenki igényét nem tudtuk kielégíteni,
ezért ez a fajta „telt ház“ jelzõ a jövõben, reméljük, nem lesz
visszatérõ kísérõje rendezvényünknek. Elmondhatjuk, hogy
kissé megfogyva, de törve nem, minõségében ez az évfolyam
sem maradt el az elõbbiektõl. Pont a felvázolt okoknál fogva
talán családiasabbnak is tûnt, mintha mindenki csak azért is a
legtöbbet akarta volna kihozni magából. Köszönet érte min-
denkinek.

A vasárnapi döntõ elõtt a versenyzõknek lehetõségük volt
zenekari kísérettel próbálni. Az idén a körülményekre való te-
kintettel a határon túli versenyzõk száma erõsen megcsappant,
csak öten jöttek el a megmérettetésre. Hogy a teremben lévõ
maximált számot tartani tudjuk, ezért számukra a versenyt
délelõtt bonyolítottuk le. Ketten kaptak arany (ebbõl egyikük
csak 1 évre), 1 énekes ezüst és 1 bronz minõsítést. A legjobb
határon túli versenyzõ címet Bánki Erzsébet aranykoszorús
énekes nyerte el.

A vasárnapi döntõn, Ipolyhídvégen, tizenhat versenyzõ
szerepelt, és talán elõször fordult elõ a verseny történelme
folyamán, hogy érem nélkül senki sem távozott. Ehhez persze
szükség volt az elõadói színvonalra is, melyrõl meggyõzõdhet-
tek azok a kedves támogatók és magyarnóta-kedvelõk, akik a
Csemadok Facebookján élõben kísérhették végig a versenyt.
Elõször a verseny fennállása óta. Ezzel szerettük volna kom-
penzálni a kisebb nézõszámot. Az elsõ élõ közvetítés kisebb
hiányosságai ellenére is sikert aratott, sokan nézték, annak
ellenére, hogy ennek propagálására is csak pár napunk maradt a
verseny elõtt. Reméljük, hogy a közvetítést nézõk soraiban
voltak olyanok is, akik ettõl ihletet kapnak a verseny további
évfolyamaiban való részvételre. Valószínû, hogy ezt a
lehetõséget a következõ évfolyamoknál sem hagyjuk majd ki.
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A döntõ megnyitójában Balogh Gábor, a CSNTV elnöke
rámutatott az elõzményekre, a döntõ elõtti hét rendeletbeli vál-
tozásaira, melyekre napra, órára készen kellet reagálni, és tudat-
ni ezeket mindenkivel, aki ebben érdekelt volt. Megköszönte
mindenkinek a gyors reagálást, a helyzethez való alkalmaz-
kodást és azt, hogy a döntõ napján, tartva ígéretét, a megjelenés
majdnem száz százalékos volt. Így jól jártak azok, akik „les-
ben“ álltak az esetlegesen megüresedett helyekért. Legnagyobb
köszönet Ipolyhídvég polgármesterének, az önkormányzatnak,
a Csemadok-alapszervezetnek jár, akik a járásunkban megvál-
tozott járványhelyzetre való tekintettel lehetõvé tették, hogy a
minõsítõ versenyt megtarthassuk. Ez elsõsorban az énekesek
szempontjából volt fontos, hiszen egész évben készültek a
versenyre, idõt, pénzt, tanulást, gyakorlást és fáradságot nem
kímélve. Nagyon jól tudjuk, hogy az idõ pénz, idõvel sok min-
den devalválódhat, életbeli örömök és sikerélmények marad-
hatnak el, hogy szomorúbb dolgokról ne is beszéljünk. Hát
ezekért is fontos volt, hogy a rendezvény létrejött. Ezt minden
résztvevõ nagyon értékelte, annál is inkább, mert maga a döntõ
egy nagyszerû sikerélményt jelentett minden jelenlévõnek,
méltó folytatása az eddigi éveknek, nem meghazudtolva 21-es
szerencseszámot. Egyike volt a legsikeresebb évfolyamoknak,
ami az átlagteljesítményt jelenti, reméljük, jó belépõ a követ-
kezõ évtizedbe.

A tizenhat versenyzõbõl ketten bronz besorolást, 1 énekes
ezüst besorolást egy évre, 2 ezüst besorolást, 2 arany besorolást
egy évre és 9 arany minõsítést kapott. A verseny gyõztese
Slezák Erika Nagyfödémesrõl, második Nagy Noémi Nemes-
hodosról, harmadik Rezes Gyula Szepsibõl lett, mindhárman
aranykoszorús énekesek. A zsûri elnöke a talán mindenki által
ismert Szeredy Krisztina, érsekújvári származású mûvésznõ
volt, a versenyzõket Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte
Dunamocsról.

Tegyünk meg mindent azért, hogy a magyar nóta, mint hun-
garikum, jelen legyen mindennapi életünkben, mint magyar
közösségünk elválaszthatatlan eleme. 

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alap 2020 program támogatásával valósult meg.
További támogatónk a Hont-Ipoly Mûvelõdési Központ
Nagykürtös.

BG



10 Kürtös 2020. októberH i t é l e t

I p o l y  m e n t i  k e r é k p á r o s  z a r á n d o k l a t  
a  H é t f á j d a l m ú  S zűz  M á r i a  ü n n e p é n

A Gazda munkatársai vagyunk

Október hónapban
-  s z é p  h a g y o m á -
nyainkhoz hûen -
templomainkban hálát
adunk a föld termé-
nyeiért. Hálát adni…
Tudatosítanunk kell,
h o g y  c s a k  a k k o r
tudunk (hálát) adni, ha
felismertük, hogy mi
is kaptunk már. Ha

elismerem, hogy még abban is ajándék van,
amiért én dolgoztam: hogy kaptam hozzá testi-
lelki erõt, szellemi kapacitást, egy szikrányi
érzéket. Hogy kaptam hozzá idõt, lehetõséget,
hogy életemet megtartotta az Úr. Ezekért mind
hálát adunk. Hogy hálaadásunkat méltó
lélekkel tehessük meg, világosan kell látnunk
azt a nagyon mély isteni tervet, hogy Isten ránk
bízott valamit, amivel el kell számolnunk.

Jézus az evangéliumban gyakran beszél
arról, hogy a Gazda szolgákat küld, hogy a
kellõ idõben begyûjtsék a neki járó termést,
hogy adaadják azt, ami Neki jár. Majd elküldi
Fiát, amikor hallja, hogy elbántak azokkal,
akiket korábban küldött. Mi, emberek azt mon-
danánk, nem logikus a tette. Ki lenne képes
halálba küldeni a fiát egy olyan naiv elgondo-
lással, hogy miután a szolgákat megölték, a
„Fiamat csak becsülni fogják!“

Ki képes erre? Ki az, akinek ennyire fontos
a termés? A „gazdaember“ - oikodeszpotész
vagyis a ház ura - a „ház despotája“. Történelmi
tanulmányainkból talán még megvan ez a szó:
eredetileg az ókorban a rabszolgák felügye-
lõje, késõbb a bizánci császári család egyes tag-
jainak címe volt. Késõbb ennek is elég pejo-
ratív jelentése lett: a despota egy zsarnok,
kegyetlen úr, aki erõnek erejével kormányoz,
nem néz semmit. Ilyennek látjuk a Gazdát, aki
ránk bízta a kertjét? Nem éppen mi lettünk
kegyetlenekké, azok az emberek, akik nem
adják meg neki azt, ami jogosan illeti? Ez a
„despota“ küld szolgákat, majd újabbakat,
akiket sorra elagyabugyálnak. Ez a „despota“
elküldi Fiát is… Miattunk… Nem, õ nem zsar-
nok, hanem a legnagyobb Úr. Róla nem a
zsarnokság, hanem a bizalom jusson az eszem-
be. Szüntelenül bízik: megbízza a szõlõ-
mûveléssel az embereket, megbízik bennük.

Keresztény, katolikus emberként úgy kell
végezni a munkánkat, hogy nem az a fontos,
hogy látják-e azt mások vagy nem, hanem hogy
másik bizalma, elsõsorban Isten bizalma,
növekedhessen! Hogy éreztessük: megbízhat
bennünk, mert megtesszük a kötelességünket,
megadjuk Neki azt, ami jár, és tudunk hálát
adni.

Balga Zoltán

Hétfájdalmú Szûz Mária
ünnepén kerékpáros zarándok-
latot szervezett Gyurász Pál
ipolyhídvégi atya. A maroknyi,
ám lelkes és hitében erõsödni
kívánó csapat az ipolysági
Honti Kálváriát, valamint a
nagytúri Magyarok Nagyasszo-
nya és a Tours-i Szent Márton-
templomot kereste fel.

A nagyrészt tesmagi és ipolyhídvégi hívek kerékpáros zarándoklatának
elsõ állomása az idén nyáron felújított ipolysági kálvária volt. Gyurász Pál
atya, az ipolyhídvégi, az ipolynagyfalui és a tesmagi hívek lelkésze vezette
a csapatot.

A keresztút minden egyes állomásánál felelevenítette Jézus Krisztus
szenvedéstörténetének oda vonatkozó történéseit. Emellett a zarándoklatban
résztvevõk számára útravaló üzenetet is megfogalmazott. A keresztutat járva
a hívek megcsodálták a kálvária szakszerûen felújított állomásait, emellett a
Kálvária-dombról végigpásztázták az eléjük táruló Ipoly mentét.

„A mai napon egy kerék-
pártúrával egybekötött zarán-
doklaton veszünk részt. A
kellemes környezetben együtt
töltött idõ a hitünk erõsítését is
szolgálja“ - nyilatkozta a
Felvidék.ma megkeresésére
Gyurász Pál ipolyhídvégi
plébános.

A maroknyi csapatnak
több fiatal is tagja volt, a

plébános hozzájuk intézte szavait. Mint mondta: célja a keresztény hit
megértése Jézus Krisztus szenvedéstörténetének a felelevenítésével.

A katolikus egyház a mai napon ünnepli a Hétfájdalmú Szûz Mária
napját, részben ezért is szervezték meg a zarándoklatot. Tegnap pedig a
Szent Kereszt Felmagasztalásának napja volt, mely egyben a kálváriák bú-
csúja is, ezért is látogatták meg a hívek az ipolysági kálváriát.

„A Szûzanya jelen volt  a keresztút során Jézus Krisztussal, a legna-
gyobb fájdalma volt látni fiát, miközben keresztre feszítik. Átérezte fia
szenvedését, halálát. Nehéz pillanatokat élt át. Így a fájdalmas Szûzanyához
is kapcsolódik a kálváriának a létezése és a gondolata.“ - reflektált az ünnep-
napra Gyurász atya.

A hívek a délután folyamán tovább kerekeztek Nagytúrra. Itt az elmúlt
években felépült katolikus templomot látogatták meg. A Magyarok
Nagyasszonya és a Tours-i Szent Márton nevet viselõ templomban az elmúlt
hetekben olasz mesteremberek mozaikfalat építettek. A zarándoklat
résztvevõi ezt is megtekintették.

Az ipolysági kálváriát 1907-ben hozták létre, kezdeményezõje Schreiber
Aladár ipolysági plébános volt. Az egyes stációk a város és Hont
vármegye híveinek adományaként épültek meg. Minden egyes állomáson
található egy kis tábla a támogató nevével.

A Kálvária-dombról csodás kilátás nyílik a város történelmi magjára, a
Börzsönyre. Ugyanakkor a környezõ Ipoly menti falvak sziluettjét is
megláthatjuk a Selmeci-dombság nyúlványaival egyetemben.

Az elmúlt több mint száz esztendõben számos felújítást végeztek a szak-
rális helyen. Legutóbb idén nyáron szépültek meg a keresztút állomásai. A
kis építményeket újrafestették, emellett új pléhtetõt kaptak. A Jézus Krisztus
szenvedéstörténetét bemutató alkotásokat is lecserélték.

Az elmúlt hétvégén a Kálvária-dombon tartott szentmisén avatták fel a
felújított szakrális helyet.

A kálvária kirándulóhelyként is szolgálja a város és a környék lakosságát.
A kedvezõ idõjárási viszonyok mellett sokan keresik fel a nyugodt és
csendes helyet.

Pásztor Péter, Felvidek.ma
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Szeptember harmadik vasárnapján került sor a Felvidéki
Imakilenced 9. állomásának megvalósítására Ipolykeszin
kicsi, ám annál nagyobb szeretettel befogadó templo-
munkban és annak udvarán. Igazán nagyon szép lelki
élményt nyújtott imadélutánunk, ami nemzetünk lelki
megújulásáért, megmaradásunkért, a jövõnk iránt érzett
felelõsségünkért szólt Istenünkhoz az ima útján. Az ünnep-
ség 15.00 órakor vette kezdetét a rózsafüzér imádkozásával.
Ezt követõen dr. Karaffa János Salkaházi Sára felvidéki vér-
tanúhalált szenvedett szerzetesnõ életútjáról szóló írását
tolmácsolta Gyurász Pál ipolyhidvégi lelkiatya. Ennek befe-
jeztével lélekben kapcsolódtunk bele szintén az õáltala
vezetett Nagyboldogasszony imájába. Az ünnepi szentmise
16.00 órakor kezdõdött, és fõcelebránsa Parák László bõsi
esperesplébános volt, akit a szentmise elején lelkiatyánk, a
nagycsalomjai plébániát vezetõ Hutár Márk köszöntött.

A meghívást elfogadó lelkiatyák között volt György
Ferenc, a szomszédos Ipolybalog plébánosa, Gyönyör
László palásti és Dušan Ronèák ipolyvarbói lelkiatyák.
Püspöki helynökünk, Parák József a Nagykürtösön végzett
szolgálata után tisztelt meg jelenlétével. A szentmise áldoza-
ta után Ipolykeszi polgármester asszonya köszönte meg
fõcelebránsunknak és a többi lelkiatyáknak jelenlétét az
imanapon. A szentmise áldása után kivonultunk, és a temp-
lom falán lévõ emléktáblát koszorúzta meg egyház-
községünk képviselõtagja Cseri Pál és Kosík Szilvia pol-
gármester asszony. Az emléktábla Bokor Ferenc ipolykeszi
kántortanító tiszteletére és emlékére állíttatott Csáky Pál
kezdeményezésére 2017 novemberében. Drégelypalánkról
származó kántor urunknak külön köszönet a felemelõ
énekekért, amivel még gyönyörûbbé és felemelõbbé tette
imanapunkat. Az egyházi és magyar himnusz eléneklése
után agapéval végzõdött imanapunk. Sajnos a kiadott szi-
gorú korlátozások miatt csak a templom udvarán lévõ
körmeneti oltárokra tudtunk megteríteni vendégeink
számára. Mindezek ellenére úgy érezzük, szép imadélutánt
tölthettünk együtt, ISTENNEK LEGYEN HÁLA.

D.M.

H i t é l e t

MEGEMLÉKEZÉSI  
SZENTMISE  BUSSÁN

Október 4-én került volna sor Bussán a hagyományok
szerint a szüreti ünnepségre. Sajnos a Covid-19 pandémia
közbeszólt, és emiatt nem lehetett megtartani. Ezzel tisztában
voltunk... Aztán próbálkoztunk, hogy legalább a terményáldás-

ra sor kerülhessen egy szent-
mise keretében. 

A járványveszély addigra
annyira fokozódott, hogy a ter-
mények, azaz a zöldség, gyü-
mölcs, kenyér, bor bevitele a
templomba meg lett tiltva. 

Végül annak is örültünk,
hogy egy magyar nyelvû szent-
misén részt vehettünk, amely a
hagyomány szerint minden élõ
és elhunyt Csemadok-tagért
volt felajánlva. Szent Demeter-

templomunk oltára piros-fehér-zöld színekbe volt öltöztetve,
gyönyörû virágokkal ékesítve. Az oltárokon lévõ virágok színei
adták át varázsukat ennek a megemlékezésnek, és a gyönyörû
magyar egyházi énekek igen szívmelengetõ érzéssel töltöttek el
minket.

Így legalább lélekben együtt voltunk azokkal is, akik már
sajnos nincsenek az élõk soraiban. Lám, igazán szép, egyszerû
és meghitt ünnepi szentmisén vehettünk részt. És mivelhogy
október a rózsafüzér hónapja, ehhez méltóan volt kitéve a
Mária-oltáron a ró-
zsafüzér, és ez is
felemelõ érzés volt
számunkra. Hát eny-
nyi t  s ikerül t  meg-
valósítani a tervezett
2020-as szüreti ün-
nepségbõl .  De mi
ennek is örültünk,
bízva abban, hogy majd jövõre bepótoljuk.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
hozzájárult e szép megemlékezési szentmiséhez.

Bombor Ivett
a Csemadok Bussai Alapszervezetének elnöknõje  

IMANAP IPOLYKESZIN
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A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás tájékoztatja a
felvidéki családokat, hogy a Szlovákiában élõ magyar nemzetiségû
(nem állampolgárságú) szülõk 2018 óta folyamatosan kérelmez-
hetik a magyarországi családtámogatási ellátások közül a
Köldökzsinór program ellátásait, az egyszeri anyasági támogatást
és a fiatalok életkezdési támogatását. A támogatásokkal
Magyarország kormánya anyagilag is elismeri azokat a magyar
családokat, akik gyermeket vállalnak a világ bármely pontján.

Az anyasági támogatás esetén a kérelem benyújtására a gyer-
mek 6 hónapos koráig van lehetõség. Az anyasági támogatás
összege 64 125 forint, pozitív elbírálás esetén ennek megfelelõ
összegû eurót utalnak az édesanya számlájára.

A fiatalok életkezdési támogatása 42 500 forint, amely a gyer-
mek részére nyitott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra, és
minden évben az inflációval megegyezõ mértékkel kamatozik. A
letéti számlán lévõ összeget a fiatal a 18. életévének betöltését
követõen jogosult felvenni.

A kérelmezés elsõdleges feltétele, hogy a szülõknek és az
újszülött gyermeknek a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló törvény alapján kiadott Magyar igazolvánnyal (MIG) kell
rendelkezniük.

A MIG ügyintézésre a Szövetség a Közös Célokért társulás
irodáiban van lehetõség. A társulás munkatársai az ügyfeleket a
MIG ügyintézése mellett a Köldökzsinór program igénylésének
folyamatáról is tájékoztatják.

A Magyar igazolvány kérelmezéséhez szükséges:
- minden kérelemhez standard méretû igazolványkép 

(32×45 mm ), a házilag gyártott fotó nem elfogadható,
- a szülõknek: személyazonossági igazolvány,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a fénymásolata,
- Magyar hozzátartozói igazolvány esetén a házassági levél 

fénymásolata.
Az adatlapok és meghatalmazások kitöltése a magyar kül-

képviseleteken vagy a Szövetség a Közös Célokért területi
irodáiban (www.szakc.sk) történik.

Az érdeklõdõk az irodák elérhetõségeirõl és a fogadóórákról a
társulás honlapján, a www.szakc.sk oldalon részletes információt
kapnak. Javasoljuk az ügyfeleknek az elõzetes telefonos egyez-
tetést a lakóhelyükhöz legközelebbi iroda munkatársával.

A kérelmezõk visszajelzése alapján elmondhatjuk, hogy az
ügyintézési folyamatot a koronavírus miatti korlátozások beveze-
tése ugyan hátráltatta, az ügyfelek mégis a támogatások
megérkezésérõl informálták a SZAKC munkatársait.

A Kopp Mária Intézet tájékoztatása szerint az eddig beérkezett
támogatások csaknem kétharmadát a Kárpát-medencében élõk vet-
ték igénybe, azon belül is 70 százalékuk Erdélyben, 15 százalékuk
a Vajdaságban, 9 százalékuk Kárpátalján, 6 százalékuk pedig a
Felvidéken.

A bevezetés óta összesen 22 340 külhoni magyar család
igényelte az anyasági támogatást, és 19 289-en kérték az élet-
kezdési letéti számla megnyitását gyermekük részére.

A Köldökzsinór programról, a külhonban született magyar
nemzetiségû gyermekek után járó családtámogatásokról további,
részletes információkat a www.csalad.hu oldalon kereshetnek.

Fontos információ, hogy a SZAKC az ügyintézési folyamatot
segíti, az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar
Államkincstár Központja jár el, és határozatban dönt a kérelemrõl,
majd a döntést követõen levélben értesíti a szülõket.

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 ter-

jedelemben 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 ta-
nulói, illetve a gimnáziumi 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 kiérté-
kelésére és díjazására az inámi önkormányzat által „A
felvidéki meghurcolt katolikus papok, hívek és Mons.
Lénár Károly pápai  káplán emlékének tiszteletére“
kezdeményezett 2021. szeptemberi kegyeleti megem-
lékezésen 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 gimnazista 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 történel-
mi események szenvedéseibõl, 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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A könyv ismerte-
tõjében olvashatjuk:
„Ez a kis kötet azzal a
céllal készül, hogy a
Kedves Olvasó meg-
tudja, ki volt a XX.
század minden bizony-
nyal egyik legjelen-
tõsebb magyar állam-
férfija majd vértanúja,
akit gróf Esterházy
Jánosnak hívtak. Élet-
pályája és lelki hagya-
téka, legalább öt nép
tör ténelmét  ér int i .
Ezek a magyarok, szlo-
vákok, lengyelek, cse-
hek és zsidók. Bár
Esterházy János kul-
tusza ma már egyre

jobban terjed, nevét még a felsorolt népek körében sem
ismerik eléggé. Pedig õ itt élt, ebben a soknemzetiségû
Közép-Európában. Mindhalálig hûséges volt hitéhez,
nemzetéhez, szülõföldjéhez, lengyel-magyar õseihez, cseh
barátaihoz, a testvérként szeretett szlovákokhoz és a bajba
jutottakhoz, köztük zsidó származású embertársaihoz.“

A könyvet tovább lapozva megismerhetjük gyermek és
ifjúkorát, politikusi tevékenységét, vértanúságát, hamvai
hazahozatalát és újratemetését. 2017. szeptember 16-án,
halálra ítélésének hetvenedik évfordulóján, az alsóbodoki
Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklasírjában
helyezték örök nyugalomra. A Vatikán 2018 novemberében
engedélyezte a boldoggá avatási eljárásnak egyházmegyei
lefolytatását, s egyben az „Isten szolgája“ titulussal ruházta
fel õt. Boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén vette kezdetét
Krakkóban.

A szerzõk: „Azzal a reménnyel nyújtjuk át e Krisztust
követõ, s ezért kivételes lélek életútjának rövid történetét,
hogy ezzel nemcsak a megismerésre, hanem Esterházy János
példájának, emberségének és Isten iránti hûségének
követésére is buzdítsuk a Kedves Olvasót.“

Balogh Gábor

Arkadiusz Adamczyk, Pavel Cebula OFM CONV.,
Molnár Imre:

A MI JELÜNK A KERESZT
Isten szolgája Esterházy János élete és vértanúsága

Csáky Károly 
köszöntése
Október 24-én tölti be 70.
életévét a kelenyei szár-
mazású, Ipolyságon élõ
Csáky Károly költõ, nép-
rajzkutató, helytörténész,
újságíró. A közismerten
szerény ember e kor meg-
éltével már hetvenkedhet.
Ha ezt eddig nem is gyako-
rolta, ezen túl már fel sem
róhatnák néki, mert van is

miért, és van is mire büszkének lennie. Írói pályafutása,
helytörténeti munkái, irodalomtörténeti, kultúraszervezõi és
közösségi tevékenysége erre méltán feljogosítja. Fõleg a honti-
nógrádi történelmi tájak, de más vidékek irodalmi és kultúr-
történeti felkutatása, népszerûsítése, emberközelbe hozása, tár-
gyi és egyéb ismereteink, látókörünk szélesítése, mind-mind
olyan aprólékos utánajárást és odafigyelést igényelt, amelyet
csak alapos ismeretekkel és tudással lehetett végezni. És
kitartással! Munkájának gyümölcse a számtalan tanulmány,
könyv, cikkek, a hagyományok megismerése, felkarolása és
népszerûsítése, párosulva pedagógiai pályafutásának lehetõ-
ségeivel, méltán tették ismertté, közkedveltté és megbecsültté
országszerte. Elmondhatjuk róla, hogy ténylegesen is az emberi
lélek és tudás mûvelõje, igazi szántó-vetõ, aki az ismeretek és a
tudás magvát igyekezett elszórni azok közt, akik erre
fogadóképesek voltak. Eddig megírt és a jövõben megjelenõ
könyvei és írásai továbbra is ezt a célt fogják szolgálni. 

Isten éltesse jubilánsunkat erõben, egészségben, hogy tenni
akarása és alkotókedve továbbra is megmaradjon!

Balogh G

Szeptemberi számunkban hírt adtunk arról, hogy Esterházy
János végsõ nyugalomra helyezésének 3. évfordulója alkal-
mából emléknapra került sor Alsóbodokon, az Esterházy János
Zarándokközpontban szeptember 12-én. Az odalátogató
emlékezõk kezükbe vehették azt a frissen megjelent könyvet,
amelyet helyszûke miatt szeptemberi számunkban nem tudtunk
bemutatni, és most pótoljuk. A könyvet az idelátogatók bár-
mikor megvásárolhatják.

Így „ünnepeltük“ Ipolykeszin 
a szépkorúak napját

Mivel a ko-
ronavírus miatt
nem tud tuk
megtartani az
Idõsek napja
ü n n e p s é g e t ,
ezér t  közsé-
günk minden
szépkorú lakó-
jának eljutta-
tunk egy kis
a p r ó s á g o t ,
ezzel is meg-
k ö s z ö n v e
szere te tüket ,
támogatásukat!

„Ha nincs idõnk imát mondani értük százat vagy ezret.
Azért mondjunk Értük naponta legalább csak egyet.
De az jöjjön a szívbõl, és szálljon fel az égig,
s a jóisten áldjon meg minden bácsit és nénit!“

CS.P.
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Az október igen alkalmas hónap növények ültetésére a kertben. Ültet-
hetjük a tavasszal virágzó virághagymákat, évelõket, és a gyümölcsfák
ültetésének is most van itt az ideje. A talaj ilyenkor még elég meleg, és ele-
gendõ esõ is esik, így a növények számára ideálisak a körülmények a
megeredéshez.

A meglévõ gyümölcsfáink, szõlõk vagy bogyós gyümölcsûek viszont egy
õszi, rezes gombaölõ szerrel végzett szezonzáró permetezéssel búcsúzhatnak
a nyártól. Egy lemosó permetezést tehát mindenképp érdemes még az õsszel
beiktatni, mert tavasszal sokszor nehéz alkalmas idõpontot találni rá. Azt
tanácsolják a gazdaboltosok, hogy még teljes lombhullás elõtt kell elvégezni
a permetezést, hogy a lehullott leveleket is fertõtlenítse a permetlé.

Általában réz és kén hatóanyagúakból válogassunk erre a célra, olajos
szerekkel csak 3-4 évente tanácsos lemosásszerûen permetezni. Nagyon ké-
sõre sem tanácsos halasztani a permetezést, mert a kórokozók a hûvösödõ
õsszel már felkészülnek a télre, és jobban ellenállnak a gombaölõ szereknek
is.

Az õszi szezon közepén vethetjük el az áttelelõ magvakat. A saláta, a
spenót és a sóska vethetõ ilyenkor: a növény még a tél beállta elõtt kikel és
megerõsödik, így vészeli át a zord idõszakot, kora tavasszal pedig már szed-
hetõ.

A petrezselymet - mélyen fölásott és gondosan elmunkált talajba - már
most elvethetjük. A sárgarépa õszi vetése akkor idõszerû, amikor a hõmérsék-
let már tartósan +5 Celsius-fok alá süllyedt. Ha hamarabb vetjük, akkor a
magvak még a fagyok elõtt kicsíráznak, és késõbb a nagyobb hidegekben
elfagynak. Ha tavaszra hagyjuk a vetést,  hidegkezeléssel gyorsíthatjuk a sár-
garépa és a petrezselyem csírázását is. A 15-20 °C-os hõmérsékletben duz-
zasztott magvakat tegyük ki  kéthetes állandó fagyhatásnak. Ha túl meleg a
tavasz, a hûtõszekrény mélyhûtõjében fagyaszthatjuk ki a magvakat.
A homokkal  kevert, hidegkezelt magot a talaj szikkadásakor azonnal vessük,
enyhe idõben már februárban is. A rövid tenyészidejû fajtákat  20, a hosszabb
tenyészidejûeket 30 cm sortávolságra vessük, laza talajon 3, kötött talajon
2 cm mélyre. A gyökérzöldségekbõl  tíz négyzetméterre 4-5 gramm magot
számítsunk.

Elvethetjük a zöldborsót is, ha a talaj engedi. Az alacsonyabb termetû
korai fajtákat 25, a magasabbra növõ késõbbieket 40 cm sortávolságra vessük.
(Ez utóbbiaknak érdemes maradék kerítéssodronyból támrendszert is
készíteni, így nagyobb hozamra számíthatunk). Tél alá 8-10 cm-re, tavasszal
4-8 cm mélyre vessük.

Nem fagyérzékeny a vöröshagyma sem. Novemberben már elduggathatjuk
5-10 cm tõtávolságra a gyökérzöldségek sorközeibe a  dughagymákat. Így már
áprilisban kezdhetjük a szedését zöldhagymaként. A nagyobb - 2,5-3 cm-es -
hagymákat ültessük külön, és ezeket szedjük legkorábban, mielõtt magszárba
szöknének.

Néhány tucat gerezdet a fokhagymából is duggassunk el a sorközökbe.
Nem fagyérzékenyek, a gerezdek már õsszel gyökeret  fejlesztenek, így
tavasszal, az idõ enyhültével azonnal fejlõdni kezdenek. Õszi duggatással
nagyobb lesz a termésünk.

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 talaj-
ban, és ha a vetésforgót nem tartjuk be, nagy eséllyel jövõre is megbetegszik
a paradicsomunk és burgonyánk.

Ha szép és gondozott gyepet szeretnénk jövõre, fontos, hogy a hidegebb
idõszakokban is megfelelõen gondoskodjunk a gyeprõl. Gereblyézzük össze a
leveleket, hogy megakadályozzuk a barna foltok kialakulását. Amennyiben a
levelek ugyanis a gyepen maradnak, a fû nem tud tõlük szellõzni, így alakul-
nak ki rajta a barna foltok. Az összegyûjtött leveleket a fagyérzékeny növé-
nyek töve köré öntve megóvhatjuk õket a késõbbi fagykároktól.

Októberben szórjunk meszet a fûre a gyep megfelelõ karbantartására. A
mész segít megvédeni a gyepet a mohásodástól, a moha ugyanis a savanyú
talajt kedveli. Természetesen fontos tisztában lennie azzal, hogy milyen
összetételû a talaj. A homokos talaj például különösen gyorsan válhat savassá,
ezért ilyen helyen jó szolgálatot tehet majd a mész. Ebben a hónapban - vagy
legkésõbb a következõ hónapban - végezze el az utolsó fûnyírást.

-ber-

Õsz a kertekben 

Az elmúlt napokban jelentõs fejlesztése-
ket hajtottak végre Kelenye községben. A
település közvilágításának modernizálása
mellett a villanypóznák és az elektromos
kábelek cseréje is lezajlott. Az ünnepélyes
átadásra szeptember 10-én került sor. 

A hálózat felújítása a Közép-szlovákiai
Elektromos Mûvek beruházásaként valósult
meg. Ehhez kapcsolódott a közvilágosítás
modernizálása, ami már az önkormányzat
költségvetésébõl történt EPC (Energy Perfor-
mance Contracting) modellben, melyben a
GREP Slovakia Kft. volt a partnerük, a kezde-
ti költségeket õk állták.

A mostani beruházás során gazdaságos,
költséghatékony világítótestekre cserélték le a
község korábbi utcai lámpáit. A beruházás tel-
jes összege eléri a 16 ezer eurót, melyet nagy-
részt az energiamegtakarításból fedeznek, így
gyakorlatilag a projekt finanszírozza saját
magát.

A közvilágítás modernizálását a révkomá-
romi GREP SLOVAKIA társaság végezte el.
A kivitelezést itt is, mint oly sok helyen a
palásti Antal Norbert vezette Hydro-B szere-
lõcsapat végezte el. A „zöld“ beruházásban
résztvevõ „GREP-PARTNER“ önkormányza-
tok egyszeri, vissza nem térítendõ pénzügyi
támogatásban is részesülnek az Európai Újjá-
építési és Fejlesztési Banktól (EBRD) a meg-
takarított széndioxid mennyiségének függ-
vényében. Ez a lehetõség Slov SEFF program
néven fut még 2020 végéig.

A GREP SLOVAKIA társaság számos
felvidéki magyar településen folytatott hason-
ló beruházást. Az Ipoly mentén Ipolynagy-
faluban, Inámban, Ipolyvisken, Terbegecen,
Lukanényén, Ebecken, Erdõmegen, Óváron,
Ipolyfödémesen, Szete, Ipolypásztón, Zala-
bán, Peszektergenyén valamint Ipolyszé-
csénykén és Ipolyharasztin végezték el a
közvilágítás modernizálását. Ugyanakkor
jelenleg is folytatják a szerelést Madar, majd
pedig Kürt és Gács településeken.

Pásztor Péter, Felvidek.ma (röv.)

Megújult a kelenyei közvilágítás
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A SZAKC 
társadalmi programjának 

harmadik pillére a tájékoztatás

2002 januárja óta a Szövetség a Közös Célokért társulás leg-
fontosabb és a Felvidéken egyedülálló adottsága, hogy
Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített,
jól felszerelt tájékoztató irodahálózatot mûködtet. A társulás
társadalmi programjának az elsõ pillére a Felvidéki Lelki
Elsõsegély Telefonszolgálat, a második pedig a mozgáskorláto-
zott fiatalok társadalmi elfogadottságának és szerepvállalásá-
nak erõsítése. A harmadik pillér pedig a tájékoztatás.

Ennek fontosságát Gubík László, a SZAKC elnöke foglalta
össze: „Korunk egyik legfontosabb java az információ. A pon-
tos, megbízható, gyakorlati haszonnal bíró ismeretek meg-
szerzése. Ezért lát el Szövetségünk tájékoztató jellegû munkát
az országos irodahálózatunk által a kulcsfontosságú nemzet-
politikai és családtámogatási ügyekben és programokban.
Tevékenységünkkel állunk a felvidéki magyarok rendelke-
zésére!“

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezetõ igazgatójának
véleménye szerint a megfelelõ kommunikáció és a kapcso-
latépítés elengedhetetlen része a civil szférában kifejtett felada-
tok sikeres megvalósításának: „Munkánk során kollégáimmal
minden lehetõséget megragadtunk, hogy a közösség építéséhez
az erõforrásainkat a legoptimálisabban tudjunk felhasználni.
Mivel a SZAKC vezetõsége fontosnak tartja, hogy minden
ügyfél számára elérhetõbbé tegye a társulás tevékenységét,
ezért csoportosítottuk és megfogalmaztuk az egyes, jól el-
különülõ aktivitásainkat. Ezzel az érdeklõdõknek áttekintést
adunk arról, hogy milyen területeken fordulhatnak hozzánk
bizalommal.“ 

Az érdeklõdõk, a közösség, valamint a szlovákiai magyar
civil szervezetek számára már jól ismert és könnyen elérhetõ
SZAKC irodákban a munkatársaik többek között olyan felada-
tokat látnak el, amelyek kulturális és társadalmi kérdésekben az
alábbi területeken is biztosít információkat:

-  a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvénybõl adódó lehetõségekrõl, a kérelmezõknek
segítségnyújtás a Magyar igazolvány ügyintézése kapcsán,

- a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeirõl,
szülõföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetõségeirõl és a
lebonyolítási folyamatról,

- a Szlovákiában élõ magyar nemzetiségû (nem állampol-
gárságú) szülõk részére arról, hogy 2018 óta folyamatosan
kérelmezhetik a magyarországi családtámogatási ellátások
közül a Köldökzsinór program ellátásait, az egyszeri anyasági
támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását,

- a Dél-Szlovákiában mûködõ civil szervezeteknek az
aktuális pályázatokról, a programok népszerûsítésének lehetõ-
ségeirõl, a szervezési folyamatokról, a határon átnyúló kapcso-
latok építésének lehetõségeirõl,

- a határon túli magyarságot ért jogsérelmek orvoslásának, a
felvidéki magyarok jogvédelmének erõsítése érdekében, és
tanácsadással segítik a hatékony, szakszerû fellépést a kisebb-
ségvédelem területén,

- a hálózatépítés és a felvidéki hálózatokhoz való kap-
csolódás területeirõl (Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége, Családlánc, Civil Központok)

- népszerû információs portálok mûködtetése által:
www.gazdasag.sk, www.szakc.sk

Az egyes pillérekrõl és a SZAKC-irodák nyitvatartásáról az
érdeklõdõk a www.szakc.sk honlapon tájékozódhatnak.

Járásunkban az idén 21. alkalommal rendeztük 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. Az alábbiakban az idei gyõztesek által
énekelt nótákat közöljük.

Régi nóta, 
híres nóta

Harminchárom rózsafámon harminchárom a rózsa, rózsaszál,
Én nem bánom, mind levágom, állj csak vélem galambom szóba már.
/:Csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell.

Életemnek édes egy szál rózsaszála örökre te leszel.:/

Rózsaszínû lesz az élet, hogyha végre kimondod az igent,
Rózsakertbe viszlek téged, rózsa nyílik szívembe idebent.

/:Csak légy mellettem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell,
Életemnek édes egy szál rózsaszála örökre te leszel.:/

Annak, aki feledni tud, azt mondják, az élete is könnyebb.
Azt mondják, az ilyen ember soha senkiért nem ejt egy könnyet.
Ki tudja, hogy mi az igaz, ki tud másnak a szívébe látni.
Ha az a szív szólni tudna, sokkal többet mondana, mint bárki.
Annak, aki feledni tud, akit nappal mosolyogni látnak.
Hiába megy jól a sora, este mégis vendége a bánat.
||: Azt mondják, az idõ gyógyít, minden rosszat segít eltemetni.
De ha holtig tagadjuk is, egy valakit nem tudunk feledni. :||

Galambszívet örököltem az édesanyámtól,
A szép dalos nótás kedvet az édesapámtól.
Õk neveltek, tanítottak minden szépre, jóra,
Fehér lelkû kisgalambom szerelemre, csókra.

Megbecsülöm édesapám, anyám örökségét,
Szívem mélyén õrizgetem szerelmem hûségét.
Az én édes kicsi párom hasonlít anyámra,

Én pedig a nótás kedvû, édes, jó apámra.

Halljátok, cigányok, valahogy ma oly jó kedvem van.
Nótámat játsszátok, mert abban a szívem, lelkem van.
Öröm vagy bánat ér, idejön az ember mindig hozzátok, (mert)
A jókedv sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok!

Primás, mi tagadás, tele van a szívem nótával.
Lelkembe beleláss, gyere ide most a bandával.

Húzzátok, húzzátok szívetekbõl, ahogyan csak tudjátok!
Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok!

Elkerülsz, mert szegény vagyok, se pénzem, se kincsem,
A szívemnél, a lelkemnél más egyebem nincsen.
Színaranyból van a szívem, gyémántkõ a lelkem,

Mind a kettõt neked adom, csak te szeress engem!

Nem kell nékem a világnak akármennyi pénze,
A szívemet, a lelkemet nem adnám el érte!

/:Énnekem a szerelem csak virágokat hintsen,
Minek az az átkozott pénz, ha boldogság nincsen!:/|
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A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának Facebook-profilja: https://www.facebook.com/csemadokNTV/
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E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és 
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK támogatta.

IPOLYKESZI - Több ezer kupakkal megtelt a kupak-
gyûjtõ szívünk, amelyet eljuttatunk a rászoruló gyer-
mekeknek, családoknak. Mindenkinek nagyon szépen
köszönjük, aki segítette gyûjtésünket, kérünk továbbra
is mindenkit, aki teheti, továbbra is segítsen a rászo-
rulóknak. KÖSZÖNJÜK!

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
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