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Lassan befejezé-
séhez közeledik az
Esterházy-emlékév,
melyet a mártírpoli-
tikus születésének
120. évfordulóján
h i rdete t t  meg  az
Országos Esterházy
János Emlékbizott-
ság, s melynek zárá-
sa március 9-én lesz
egy engesztelő szent-
mise keretén belül
A l s ó b o d o k o n ,

illetve Nagycétényben, ahol szintén emlékhelyet emelnek a keresztény politikus
tiszteletére. Ennek jegyében, szinte kora tavaszias napsütésben telt február második
vasárnapjának délutánja, amikor is az Ipoly menti Kóváron és Szécsénykovácsiban
emléktáblát avattak Isten szolgája, Esterházy János tiszteletére. Kóváron, a helyi
templomkertben szinte ugyanazon a helyen, ahonnan 1935-ben az egykori politikus
is szólt híveihez, most Csáky Pál, az MKP egykori miniszterelnök-helyettese, parla-
menti és európai parlamenti képviselője, Kóvár szülötte osztotta meg gondolatait a
templomkertet teljes egészében megtöltő helyi és környékbeli érdeklődőkkel,
kiemelve nemcsak a politikusi, de keresztény emberi nagyságát is. Beszédében,
többek között így emlékezett: „Megvallom sokadszorra is, kissé lelkiismeret-
furdalásom van amiatt, hogy ismét csak Esterházyról szólunk a magyarság első
világháború utáni újjáépítkezése és második világháború utáni megpróbáltatásai
kapcsán. Úgy érzem, némileg egyensúlytalan ez a helyzet, ugyanis - hála istennek -
egy jól képzett és tisztességes emberekből álló, komoly magyar csapat döntött úgy a
trianoni békediktátum után, hogy itt marad a szülőföldjén, és hozzákezd a történelmi
sokk következményeinek felszámolásához. Hozzákezd a felvidéki magyarság po-
litikai, gazdasági és közösségi újjászervezéséhez az új, nehéz körülmények között is.

És a második világháború utáni német- és magyarellenes őrületnek is sajnálatos
módon több áldozata van, nem csupán Esterházy. Tisztességesnek tartom tehát
legalább egy bekezdésnyi terjedelemben megemlékezni mindannyiukról, megérdem-
lik.

(Folytatás a 2. oldalon)

Ahogy telnek az évek, és nemcsak
Te magad, hanem a barátaid is egyre
fehérebb hajjal jönnek-mennek mellet-
ted, rájössz, elment az idő. De mikor?
Szinte hihetetlen, de Bodzsár Gyuszival
valamikor a 80-as évek közepén ismer-
kedtem meg, hol máshol is, mint a
kultúrában, az újságírásban. Kezdő toll-
forgatóként gyakran kaptam lehetőséget
az akkori egyetlen magyar nyelvű járási
hetilapban, a Haladásban. Persze, ahogy
ez mindig lenni szokott, a Csemadok
akkori Területi Választmányának fiatal
tagjaként, a kultúrában is együtt húztuk
az igát. A jó humora sohasem hagyta
cserben. Ő volt a mi Antal Imrénk, aki
nem hiányozhatott egyetlen regionális,
de valamire való helyi kulturális ren-
dezvény konferanszi (ahogy palócosan
mondják, konferálós) posztjáról sem.
Úgy volt ő, mint Forrest Gumpban
Jenny meg Forrest: Ő volt, aki összenőtt
a kultúrával és közélettel, mint a borsó
meg a héja. De ott volt a regionális poli-
tikában a kezdetektől, mindig a jó olda-
lon, legalább is a mi szempontunkból a
megfelelőn: a nemzetin. 

Kedves meghetvenked-
hetetlenkesedésedre!

(Folytatás a 11. oldalon)
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Település                   Össz- Magyar nemzetiségű  %-ban
lakosság 2021

2021 2011 2001
1. Apátújfalu 637 45,84% 54,80 70,08
2. Bátorfalu 353 11,61 16,30 29,10
3. Bussa 1404 20,44 29,57 40,25
4. Csalár 480 24,17 31,11 35,46
5. Csáb 1044 53,36 66,23 71,97
6. Dacsókeszi 559 26,83 26,73 34,67
7. Felsőzellő 498 7,83 10,55 24,10
8. Galábocs 113 23,01 36,75 52,29
9. Gyürki 126 42,06 58,46 63,50
10. Ipolyharaszti 208 11,54 13,64 21,30
11. Inám 470 87,02 92,08 96,69
12. Ipolybalog 781 82,33 84,75 87,92 
13. Ipolyhídvég 578 73,18 72,04 76,77
14. Ipolykér 273 57,14 57,14 73,80
15. Ipolykeszi 405 77,04 75,96 85,25
16. Ipolynagyfalu 405 59,51 69,69 80,93
17. Ipolynyék 1794 78,87 84,33 87,86
18. Ipolyszécsényke 335 74,63 74,55 87,65
19. Ipolyvarbó 329 70,52 83,75 83,37
20. Kelenye 278 82,73 90,91 92,26
21. Kóvár 243 73,25 69,85 80,83
22. Kőkeszi 351 62,96 68,08 70,14
23. Leszenye 487 10,27 10,73 41,16
24. Lukanénye 1318 54,63 79,87 77,83 
25. Nagycsalomja 568 57,22 61,86 65,97
26. Nagykürtös       11 028 4,76 4,96 6,20
27. Óvár 260 71,15 75,50 74,56
28. Rárósmúlyad 359 14,21 32,70 29,67
29. Sirak 190 56,32 65,28 76,08
30. Szelény 335 34,57 45,10 54,08
31. Szécsénykovácsi 318 52,52 54,93 66,05 
32. Szlovákgyarmat 520 16,54 13,45 19,21
33. Terbegec 169 78,70 71,64 80,81
34. Zsély 1206 10,95 13,15 21,96
35. Kiscsalomja 193 9,33 - -

A 2021-es népszámlálás során  Szlovákiában magyar nemzetiségűnek 422 065
(7,75 százalék) személy vallotta magát, ami azt jelenti, hogy az utolsó, 2011-es
népszámláláshoz képest (akkor a magyar nemzetiségűek száma 458 467 fő volt)
több mint 36 402 fővel csökkent a magyar nemzetiségűek száma. Ugyanakkor
második helyen a magyar nemzetiséget 34 089 személy adta meg. A két szám
összesen 456 154, ami 2 313-mal kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt volt. A kettős
nemzetiség megválasztását most először tette lehetővé a Statisztikai Hivatal.

Szlovákia 2 890 településén 2021-ben 5 449 270 lakost számoltak össze, ami
52 234 fővel több, mint a 2011-es népszámlálás idején.

Besztercebánya megyében a tavalyi összeírás során 65 865 személy vallotta
magát magyarnak, a második nemzetiség feltüntetésével együtt 72 173.

A Nagykürtösi járás lakossága 2021-ben 41 998 fő volt, ebből 9 004 személy
vallotta magát magyarnak, ami 21,44 százalék (2011-ben 24,01 százalék volt).
A második nemzetiség megadásával összesen 9 940 (23,67 százalék), vagyis
936-an éltek a 2. nemzetiség megadásával.

A Haladás megszűnte után rengeteg
munkája volt abban, hogy elindítson egy
magyar nyelvű havilapot. Így született
meg a Palóc, melyben szintén jelentek
meg írásaim akkoriban. Ő volt a főszer-
kesztő, a reklámszakember, a szerkesztő, a
terjesztő meg a menedzser is egy személy-
ben. Nem kerülte ki a vidéki, önzetlen
kultúrember sorsát, hogy mindig azt a
lovat ütik, amelyik húz, és arra a szekérre
pakolnak, ami megy. Az örök száguldó
riporterek Glázser Bozsója fáradhatatlan
lelkesedéssel újult meg újra és újra. De
csaknem húsz évvel ezelőtt, a Palóc
megszűnte után néhány évvel együtt indí-
tottuk a Kürtös magyar nyelvű kulturális,
társadalmi lapunkat is, melynek nap-
jainkig főszerkesztője. Nótaversenyek,
szüreti fesztiválok, járási kulturális
ünnepélyek, falunapok elválaszthatatlan
kelléke lett, a szó legjobb értelmében,
hiszen megfelelő kellékek nélkül a szín-
pad üresen állna még a legjobb előadá-
sokon is. A dolog pusztán ott kezd egy ki-
csit változni, hogy lassan, de biztosan
megöregedtünk. Nem tudom, mikor múlt
el az idő, és ez az egy dolog az életünkben
szintén közös, hogy nem volt rá időnk
ezen gondolkodni. Így jutottunk el a meg-
változtathatatlan tényig, Gyulánk hetven-
kedhet már ebben az évben. Neki már
szabad, sőt szigorúan kötelező. A köszön-
tő ilyenkor nemcsak elengedhetetlen, ha-
nem elvárás is. Legalább is önmagunk
miatt, mert a köszönet nemcsak illem
kérdése, hanem sokkal több: kiérdemelt.
Nagyon sokat köszönhetünk Gyuszinak
emberként, újságíróként, kultúrtársként,
szervezőként. Azt nem tudjuk, mi lett
volna, ha nincs, csak azt tudjuk, hogy mi
lett így, hogy volt, van, és még reméljük,
sokáig lesz is. Nemcsak barátjaként, kol-
legájaként, emberként is szeretném neki
egy hatalmas főhajtás kíséretében meg-
köszönni mindazt, amit a nagy Palóc-
ország e kis szegletének megmaradása
érdekében tett hosszú évtizedeken keresz-
tül, önzetlenül, fáradságot, időt, energiát
nem kímélve. Nemcsak önmagam, de a
pályafutását végigkísérő harcostársai ne-
vében is jár a köszönet. Ha lenne olyan
díjunk, hogy a Nagy és Nélkülözhetetlen
Palócok Díja, akkor tőlem megkapná.

A végére csak egy kívánságom marad,
ha lehet. Maradj meg ilyennek, amilyen-
nek megismertünk és megszerettünk.
Isten éltesse Bodzsár Gyulát! Kedves
meghetvenkedhetetlenkesedésedre.

Hrubík Béla
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Legtöbben, 126-an Nagykürtösön jelölték második
nemzetiségként a magyart. A többi településen: Ipolynyék - 70,
Zsély - 64, Csáb - 63, Lukanénye - 56, Bussa - 50, Leszenye-40,
Nagycsalomja - 32, Ipolyhídvég-Rárósmúlyad - 29-29, Apát-
újfalu - 26, Bátorfalu-Dacsókeszi - 24-24, Ipolynagyfalu - 23,
Ipolyharaszti - 18, Szécsénykovácsi - 17, Csalár - 16,
Szlovákgyarmat-Kőkeszi - 15-15, Ipolykér - 14, Inám - 12,
Felsőzellő - 11, Kiscsalomja - 10, Ipolykeszi-Ipolyvarbó-
Szelény-Kelenye-Kóvár-Terbegec-Sirak - 9-9, Galábocs-Óvár -
7-7, Ipolyszécsényke - 5, Gyürki - 0. 

Szlovák és  magyar nemzetiségűek száma  a vegyeslakta
településeken

Szlovák Magyar

Apátújfalu 317 292
Bátorfalu 306 41
Bussa 1 036 287
Csalár 334 116
Csáb 447 578
Dacsókeszi 403 150
Felsőzellő 442 39
Galábocs 80 53
Gyürki 70 53
Ipolyharaszti 170 24
Inám 57 409
Ipolybalog 113 643
Ipolyhídvég 142 423
Ipolykér 113 156
Ipolykeszi 76 312
Ipolynagyfalu 141 241
Ipolynyék 318 1 415
Ipolyszécsényke 70 250
Ipolyvarbó 90 232
Kelenye 41 230
Kiscsalomja 169 18
Kóvár 59 178
Kőkeszi 125 221
Leszenye 417 50
Lukanénye 579 720
Nagycsalomja 225 325
Nagykürtös 9 314 525
Óvár 72 185
Rárósmúlyad 285 51
Sirak 80 107
Szelény 96 56
Szécsénykovácsi 142 167
Szlovákgyarmat 352 86
Terbegec 34 133
Zsély 1 043 132
__________________________________________

Apátújfaluban fordult a kocka

Járásunk magyarok lakta településein a 2011-es össze-
íráshoz képest kevés kivételtől eltekintve hol kisebb, hol na-
gyobb százalékban csökkent a magyar nemzetiségűek száma.
Kirívó eset Lukanénye, ahol több mint 20 százalékkal,
Galábocson és Rárósmúlyadon is közel ennyivel csökkent a
magyarok számaránya. Nagyon enyhe növekedés tapasztalható
Dacsókesziben és Ipolyszécsénykén, valamivel nagyobb
Szlovákgyarmaton, Kóváron, Ipolyhídvégen, Ipolykeszin,

legszembetűnőbben, majdnem 10 százalékkal viszont Terbe-
gecen nőtt a magyarok számaránya. A magyarság szempont-
jából ennek ellenkezőjét látni Apátújfaluban, ahol a szlovák
nemzetiségűek javára (közel 10 százalékkal) fordult a kocka
(lásd a táblázatban).

Ipolykérben, sportnyelven szólva, döntetlenre végződött a
magyarok százalékarányát tekintve a 2011-es és a 2021-es nép-
számlálás, mindkét esetben 57,14 - 57,14 százalék. Sajnálatos
módon egyedül Felsőzellőben esett 10 százalék alá (7,83) a
magyarok száma, ennél még Kiscsalomja is jobban szerepelt
(9,33), holott eddig nem tartottuk számon járásunk vegyeslakta
települései között. 

A járás legnagyobb településeinek toplistája
1. Nagykürtös 11 028 lakos
2. Ipolynyék 1794
3. Kékkő 1620
4. Bussa 1404
5. Lukanénye 1318
6. Zsély 1206
7. Csáb 1044
8. Alsósztregova 1013
9. Szklabonya 931
10. Hrušov 824

A járás 100 fő alatti  települései: Červeňany (34 lakos),
Šuľa (74), Suché Brezovo (94).

Magyarok szlovák településeken
Kékkő (25), Záhorce (19), Opava (9), Nová Ves (8),

Sklabiná, Dolné Plachtince (7-7), Obeckov, Malý Krtíš, Pôtor
(6-6), Malé Zlievce (5), Príbelce, Hrušov, Dolné Strháre, Horné
Strháre, Veľké Straciny (4-4), Dolná Strehová (3), Slovenské
Kľačany, Závada (2-2), Stredné Plachtince, Suché Brezovo,
Šuľa, Zombor (1-1).

Ahol viszont egy magyar sincs: Malé Straciny, Vieska,
Veľký Lom, Sucháň, Senné, Brusník, Červeňany, Dačov Lom,
Horná Strehová, Chrťany, Ľuboriečka, Pravica.

Roma nemzetiségűek vegyeslakta településeken
Nagykürtös 45 (0,41 %)
Ipolybalog 1 (0,13)
Bussa 9 (0,64)
Csalár 2 (0,42)
Csáb 1 (0,1)
Dacsókeszi 3 (0,54)
Felsőzellő 8 (1,61)
Galábocs 2 (1,77)
Ipolyharaszti 6 (2,88)
Ipolykér 1 (0,37)
Ipolynagyfalu 7 (1,73)
Ipolynyék 1 (0,06)
Ipolyszécsényke 6 (1,79)
Kóvár 1 (0,41)
Leszenye 2 (0,41)
Rárósmúlyad 0 (0,00)
Szlovákgyarmat        36 (6,92)

Összeállította: B.Gy.
Forrás: Statisztikai Hivatal
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A farsang hagyományosan a lakodal-
mak, a disznótorok és a fiatalok fonóház-
beli bálozásának alkalma volt. Ezek mel-
lett a tél elűzéséről, a párválasztásról és a
böjt előtti utolsó nagy evésről-ivásról és
mulatozásról szólt. A farsang a legkülön-
félébb népi játékok, az álarcok, maszkok,
álöltözetek mögé bújás, az átváltozások,
szerepcserék időszaka volt. Megragad-
ható benne a kultúra két egymással szem-
benálló típusa: a rendre és szabályokra, a
harmóniára, erkölcsiségre és szellemiség-
re épülő mentalitás és az ösztönös,
szabad, minden kötöttséget elsöprő,
káoszt is jelképező gyakorlat. A farsang
ideje szöges ellentétben állt a hétköz-
napokkal, ilyenkor mindenki úgy visel-
kedhetett, ahogy neki tetszett a saját
maszkjával teljesen azonosulva. A fel-
hőtlen mulatozás, vidámság eksztatikus
ünnepe volt. A farsang ideje alatt a
kizökkent idő, a feje tetejére állított világ
valósult meg.

Az első világháború előtt még az
egész környéken általános volt a három-
napos farsangi mulatság, amit külön ren-
deztek a felnőttek, külön a gyerekek
számára. Zsíroscsütörtök, kövércsütörtök
volt a neve a farsangvasárnap előtti
csütörtöknek. Ezen a napon disznót öltek,
pogácsát sütöttek, megkezdték a készü-
lődést a farsangi napokra. A háromnapos
farsang a vasárnap délutáni istentisztelet,
illetve litánia után vette kezdetét, és
egészen húshagyókedd éjfélig tartott. A
farsang tulajdonképpen a fiatalok számá-
ra az egyik legjobb alkalom volt az év
során az ismerkedésre, a táncmulatságok
alkalmat adtak a legényeknek az udvar-
lásra. Az a lány, aki nem kelt el, szégyen-
ben maradt. A háromnapos farsangi
mulatozás az I. világháború ideje alatt
egy napra redukálódott, mégpedig a
legények vasárnapi báljára. Az Ipoly
menti falvak mindegyikében megtalál-
hatóak voltak a téli ünnepkörhöz tartozó
farsangi szokások különböző változatok-
ban, de az első világháború ideje alatt és
utána pár évvel szinte mindenhol meg-
szűntek.

Az Ipoly mentén máig csak a folyó
két oldalán fekvő Ipolydamásdon és

Helembán maradt fenn megszakítás nél-
kül a farsangi hagyomány. Ipolydamás-
don a maskarázást hamvazószerda előtti
utolsó szombaton, a farsangtemetést
pedig húshagyókedden tartják. Helem-
bán napjainkra a húshagyókedd előtti
szombatra redukálódott a farsangolás.
Ipolydamásdon minden évben délelőtt 9-
10 óra között a művelődési ház előtt
gyülekeznek a résztvevők, ezután közö-
sen vonulnak a falu vége felé a legutolsó
házig. A község különböző pontjain
szalmabálákat helyeznek el. Minden szal-
makazalnál megállnak, és a beöltözött
maskarák körbetáncolják és átugrálják az

égő tüzeket, mikor teljesen leég a szalma,
akkor indulnak tovább a következőhöz,
ez így megy az utolsó szalmakupacig,
ami a falu túlsó végén található. A menet
az egész falun végighalad. Öt helyszínen
történik a rituális tűzugrás és tánc. Köz-
ben egyes házaknál kis sámlin ülve vár-
ják és megvendégelik az arra járó mas-
karázókat, kis asztalkáról kínálják saját
készítésű borukat, kávét, pogácsát, süte-
ményt. A résztvevők többsége beöltözik,
itt nincsenek korosztálybeli határok, a
gyerekektől a nyolcvan éves korosztályig
találkozhatunk maskarát viselőkkel. A
farsangi alakoskodók tangóharmonika,
kisdob, illetve énekszó kíséretében halad-
nak végig a falun. A farsangon napjainkra
már nem csak a helybeliek vesznek részt,
hanem a környező falvakból és messzebb-

ről is érkeznek érdeklődők. Évről évre
egyre szélesebb körben terjed a helembai
és ipolydamásdi maskarázás híre. A
farsang egyben családi találkozók napja
is a helybéliek számára. A jó hangulatot

és a változatos dalokat a Nagybörzsöny-
ből érkezett Pávakör tagjai biztosítják,
akik 1996 óta hivatalos vendégei az
ipolydamásdi farsangozásnak.

A faluban egyre több ember öltözik
be, és vesz rész újra a farsangi mulatsá-
gon. Komolyan készülnek erre a napra,
gondosan készítik a jelmezeket, kifestik
magukat, azonosulnak a jelmez által
megjelenített figurával. Miután végigjár-
ták az összes tűzrakást, a részvevők újra
összegyűlnek a kultúrház előtt, autóbusz-
szal térnek át az Ipoly túloldalán fekvő,
szomszédos Helembára. A buszon szól a
dob, a harmonika, a jelmezes sokaság
mámoros hangulatban énekel. A farsangi
járat befut a helembai mulatság közepé-
be. Az utolsó tűznél lepik meg az ottani
maskarásokat. Nagy szeretettel fogadják
az odaátiakat, pár perccel később már
keveredik a két csapat, most már együtt
folytatják a táncot. Helembán az ipoly-
damásdi folyamathoz hasonlóan végig-
járják a falu főutcáját, közben a meggyúj-
tott szalmát körbetáncolják és átugorják.
A hangosbemondóból szól a mulatós
zene. Itt a hagyományokhoz híven több-
ségében lánynak öltözött fiúk és fiúnak
öltözött lányok vannak a jelmezesek
között. A fiatal fiú-lányok ijesztgetik a
tömeget, összekenik korommal a gyanút-
lan bámészkodók arcát. A két falu ünnep-
lői együtt vonulnak le az Ipoly partjára,
ahol a folyóba dobják az égő bábut. Így
hajtják ki és búcsúznak a téltől, ki-ki a
folyópartról vagy a gát tetejéről nézi a
lassan eltűnő bábut. A boldog ünneplők a
rituálé után a gőzölgő vadpörkölttel teli
kondérokhoz sietnek, ahol helybéli asz-
szonyok osztogatják az ízletes csemegét
és mellé a jó borokat, hosszú sorban vár-
ják a lakomához jutást, a maskarázók
előnyt élveznek. 

A busz délután két órakor indul vissza
Ipolydamásdra. A járművön a hangulat az
egekbe hág, mindenki fújja a nótáját.
Visszaérkeznek Damásdra, a mulatság a
kultúrházban folytatódik. Megterített asz-
talok, étel-ital vár újra a résztvevőkre.
Beszélgetni nem lehet, mert a muzsika
ordít, marad az evés, ivás, a tánc, az estig
tartó mulatás. 

Farsang 

Farsangtemetésre induló menet
Ipolydamásdon húshagyókedden

Az égő szalma körültáncolása 1952-ben
Ipolydamásdon

Farsangi maskara lakodalmi menet, 1952Farsangi lakodalmi menet az ezredfordulón

Folytatás az 5. oldalon
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1945 előtt a farsangi mulatságon
többségében felnőtt férfiak vettek részt,
ami vasárnap délben kezdődött, és kedd
este 10-ig tartott. A helyi tanítók szervez-
ték. Állandó maskarás szereplőként
megjelent a menyasszony, a vőlegény, a
cigányasszony, az ördög, a pap és a
kántor, a medve és a medvetáncoltató, és
házilag készített jelmezekben vonultak
fel. Ezekben az években gyakori álarcnak
számított a tökből készült maszk, amit
úgy csináltak, hogy kiszedték a tök belét,
a tetejére kétoldalt egy-egy ökörszarvat
szereltek, és mindezt szárították farsang-
ig. Azután papírból, harisnyából kreáltak
egyszerűbb álarcokat. A maskarások
öreg, rossz ruhákat szedtek elő a padlás-
ról, kamrából, és ezt vették fel magukra.
Általános volt a nemek közötti szerep-
csere, amikor a nők férfinak, a férfiak
nőnek öltöztek, pl. menyasszony, illetve
vőlegény képében. A fejetetejére állított
világot mutatta, hogy szekereket raktak
föl a háztetőkre, mert alacsonyak voltak a
házak, és fel tudtak rájuk menni.

A farsangtemetést Ipolydamásdon
húshagyó kedden tartották, tartják a mai
napig. Itt már állandó szereplők vannak:
pap, kántor, koporsóvivők, siratóasszo-
nyok. A papot mindig nő, a kántort pedig
férfi játssza. A temetéskor a falu letkési
oldalán található utolsó háztól indulnak
el. A koporsóvivők a vállukra veszik a
koporsót jelképező két, egymásra borított
teknőt, ami le van takarva egy szemfe-
dőre hasonlító lepellel. Az egyik oldalára
a FARSANG TÓBIÁS, a másik oldalára
az ÉLT HÁROM NAPOT feliratot pin-
gálták nagy betűkkel. Elöl mennek a mi-
nistránsok kis kannával a kezükben, ami-
ben víz van, utánuk megy a pap, kezében
egy könyvvel és egy kis seprűvel, melyet
időnként a ministránsok kannájába márt,
majd a koporsóra és a részvevőkre hinti a
„szentelt vizet“. A kántor a pap mellett
vonul, időnként megállnak, leteszik a
koporsót, amiben egy szalmával meg-
töltött, ruhába öltöztetett bábu fekszik.
Minden megállásnál tréfás szöveget olvas
fel a pap, ami évről évre változik, az el-

mondott szövegre a kántor rögtönzött
válaszokat ad. Ezután a pap felszólítja a
gyászolókat, hogy sírjatok. Így mennek
végig az egész falun. 

Régebben a falu végén égették el a
bábut, 1969-től a falu közepén található
kocsma előtt álltak meg. Az előre el-
készített bothoz kötötték Farsang Tóbit,
olajjal locsolták meg, és meggyújtották.
Az égő bábut körültáncolták, amíg az tel-
jesen el nem hamvadt. Ez jelentésében a
tél elűzést szimbolizálja. Ipolydamásd és
Helemba határzónává vált, két külön
államba került a trianoni döntés után, az
összetartozásukat a továbbiakban a far-
sang szokásának fennmaradása segítette
és szimbolizálta. 

A farsang időszaka húshagyókeddel
véget ér, hamvazószerdával megkezdő-
dik a nagyböjt, a felkészülés Krisztus
megváltó művének és feltámadásának
ünnepére.

Dr. Limbacher Gábor

A tél temetése Helembán és Ipolydamásdon
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Civitas Fortissima - A legbátrabb város

Január 22-én, a magyar kultúra
napján Budapesten, a Stefánia Palota
színháztermében a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány az Örökség serleg
elismerést adományozta az ipolybalogi
Bukréta Hagyományőrző Csoportnak
„A magyar kultúra határon túli nép-
szerűsítéséért“. A csoport vezetője
Lőrincz Sarolta Aranka, ezzel kapcso-
latban őt faggattuk.

- Hogyan fogadta a csoport ezt az
elismerést?

- Nagy meglepetés, de egyben nagy
öröm is volt a Bukréta csoport minden
tagja számára, ugyanis sohasem gondol-
tuk volna, hogy ilyen nagy elismerésben
részesülünk. Amatőr kultúrmunkák során
soha nem vártunk díjat, csak tettük a dol-
gunkat. Sokszor elég volt egy pár elis-
merő szó, vagy látni az emberek arcán az
örömet, hogy énekeinkkel, előadásainkkal
vidámságot tudunk becsempészni az
emberi szívekbe. Az eufória csak az
Örökség serleg díjátadása után csapódott
le bennünk, hogy ez valóság, és nem
álom. Gondolom, ezzel nemcsak én, ha-
nem a többiek is így voltak. A gála hivata-
los ünnepsége után mutattuk meg, meny-
nyire tudunk örülni az elismerésnek. 

- Hatással lehet ez is - más elis-
merések mellett, amit eddig kaptak - az
utánpótlás biztosítására?

- Erre a kérdésre nem tudok sem nem-
mel, sem igennel válaszolni. Ugyanis az
élet mindig tartogat meglepetéseket szá-
munkra, talán lesz valami elmozdulás
ebbe az irányba a jövőre nézve. Sokat
azért nem várhatunk, ezt már tapasztalat-
ból mondom. Talán megértik az itt élő
emberek, így, a kisebbségi létben, hogy jó
közösségben lenni, közösen énekelni.
Ezzel éltetni tudjuk elődeinktől örökölt
népdalainkat, népszokásainkat, népi ha-
gyományainkat. Jó érzés a kultúra terén
tevékenykedni, de ehhez belső indíttatás
kell, bizonyos emóciók, érzések, amelyek
mindig tovább visznek, és nem hagyják
kihűlni a tettrekészség lángját. Meg kell
érteni és tapasztalni, hogy az ilyenfajta
kultúrmunkával nem csak adunk, hanem
kapunk is, mert ez oda-vissza működik.
Csak azok a hagyományőrző csoportok
tudnak fennmaradni, mindig megújulni,
és még újabb tagokat is toboroznia fiata-
labb nemzedékből is, ahol él ez a közös-
ségi érzés, a népi hagyományok szeretete.
Ez a belső tartalom minden hagyomány-
őrző csoport számára egy hajtóerő.

- Idei és távlati céljaik
- Ha nem az önös céljainkra helyezzük

a hangsúlyt, hanem a közösségére, amely-
ben élünk, akkor talán lehet távlati célok-
ról beszélni. Mi kell ehhez? Hit, remény,
szeretet, bizalom, bátorság és többek

között, ebben a járvánnyal sújtott időben,
nagyon jó egészség is szükséges. Ha visz-
szanézünk az eltelt két éve tartó járványos
időszakra, csoportunk bezárkózhatott
volna, és félve a megfertőződéstől, leáll-
hatott volna a kezdeti lendület. Nem így
tettünk. Még a legrosszabb időben is
próbáltunk a szabadban összejönni és
énekelni, tartani egymásban a reményt.
Ilyen körülmények között született meg
számos kultúrtevékenységünk, mint a
„Faluról falura“ videónk, vagy színpadra
alkalmazott több hagyományőrző előadá-
sunk, melyeknek elismeréseként kaptuk
az Örökség serleg díjat. De mindehhez
kellett a Csemadok is, amely mellett mű-
ködünk, hogy felhívja ránk az illetékesek
figyelmét.

A csoportunk mindig örül a meghívá-
soknak, és igyekszünk az elvárásoknak
eleget is tenni, pedig többen közülünk
még dolgoznak, nem nyugdíjasok, mégis
meghozzák a maguk áldozatát a jó ügy
érdekében. Bárhova hívnak, mindig öröm-
mel megyünk, és reméljük, hogy úgy,
mint eddig, az idén is lesznek meghívá-
saink, mert együtt énekelni jó, és jót tenni
jó. Ezért örömmel várjuk az új jelent-
kezőket a csoportba, akár más faluból is,
mert bukrétásnak lenni jó. 

Balogh Gábor

Minden évben programsorozattal emlékeznek Balassa-
gyarmaton arra, hogy 103 évvel ezelőtt a helyiek kiűzték a
megszálló cseh csapatokat, ezzel a település kiérdemelte a
Civitas Fortissima, azaz a legbátrabb város címet. 

A többnapos ünnepség keretén belül január 29-én a városi
temetőben koszorúzás volt a hősi halottak emlékére az 1919-es
hősök és polgári áldozatok sírjánál a Tizenhatos Honvéd
Katonai Hagyományőrző Csoport közreműködésével. A
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya nevében Balogh
Gábor elnök helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Délután a vasútállomáson folytatódott az ünnepség, ahol a
vasutas hősökről emlékeztek meg, majd az ünneplők átvonultak
a Civitas Fortissima térre, ahol a Civitas Fortissima szobornál
ünnepi beszéddel emlékeztek meg a százhárom évvel ezelőtti
eseményekről. Az ünnepi beszédet dr. Orbán Balázs parlamenti
és stratégiai államtitkár mondta. Nem maradhatott el a szokásos
Díszpolgári címek és Pro Urbe-díjak átadása sem a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központban, ahol beszédet mondott Csach
Gábor, Balassagyarmat polgármestere és dr. Szakács Zoltán, a
Civitas Fortissima Kör elnöke.

BG
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Szeptember 2-án Csábon is a csen-
gőszó jelezte, hogy vége lett a nyárnak,
kezdődhetett az új tanév. A pedagógusok
előkészítő munkáját dicsérte az isko-
lakezdés zökkenőmentes lezajlása. Némi
búslakodásra adott okot viszont az a
szomorú tény, hogy több esélyes közül
mindössze kettő kis elsős szülei tudatosí-
tották az anyanyelven való oktatás,
művelődés fontosságát (reméljük, hogy e
tendencia a jövőben még változni fog -
csakis a jó irányba). 

Az egészségünk megőrzése minden-
nél fontosabb, ez mindenki számára ter-
mészetes. Ugyanakkor negatív tapaszta-
latként említhetők meg a kaotikus,
naponta változó, sokszor átláthatatlan
állami intézkedések, amelyekkel az isko-
laügy a világjárványt próbálta meg
„menedzselni“. E rendeletekkel nem
egyszer szabotálták a szakköri tevékeny-
séget, de tanulmányi kirándulásokra sem
kerülhetett sor. Mindezen tényezők elle-
nére úgy gondoljuk, hogy egy „viszony-
lag“ mozgalmas tanévet tudunk magunk
után.

A szeptember - mondhatjuk - a biza-
kodás jegyében telt el, hiszen senki sem
tudta, hogy meddig lesz fenntartható a
jelenléti oktatás. Éppen ezért komolyabb
események nem is voltak betervezve, de a
tanárok félelme szerencsére az egész
félév során nem vált valóra - többé-
kevésbé. Meg kellett szokni azt, hogy
egy-egy osztály egy kis időre kiesett, és
távoktatásra állt át, ha lett egy korona-
vírusra pozitívan tesztelt diák. De ez a
járványgörbe kicsúcsosodásával már tel-
jesen rutinszerűn volt kezelve szeptem-
bertől januárig. 

Az első hónap villámgyors letelte
után az október már mozgalmasabbnak
ígérkezett: rögtön 4-én tartottuk meg
az állatok világnapját. Ennek keretében
képzőművészeti és irodalmi alkotások
készültek az „Állatok a gyerekek szemé-
vel“ témára, melyek közül a legszebb
munkák kiállításra is kerültek. Mivel
október az idősek hónapja is egyben,
ezért célszerűnek láttuk e téma iskolai

feldolgozását is: a járvány miatt az idei
műsor megint elmaradt, ezért a diákok
egy videófelvétel keretében üzentek (ver-
set szavaltak, ill. saját készítésű ajándék-
kal kedveskedtek) nagyszülőiknek, idős
hozzátartozóiknak irántuk tanúsított
megbecsülésükről, tiszteletükről. 

Végül október 21-én kerítettünk sort
az „almanapra“ is, ami az egészséges
étrend és életmód fontosságát hangsúlyoz-
ta. A tanórák ideje alatt egy „staff“ járta
az iskola folyosóit, hogy valamennyi
osztály minden tanulójának adjon egy-
egy finom almát. Az ebédszünetben pe-
dig gyümölcsös süteményeket, alma-
lekvárt, dzsúszokat fogyaszthattak.

Novemberben rajtolt az „EKO alarm“
nevű iskolai projekt, amely a zászlajára
tűzte az alapiskolások még effektívebb
hulladékszeparálását, mivel az Csábon
már eleve szelektálódott az iskola folyo-
sóin. Most minden osztály kapott három-
három szemetest (egy kéket a háztartási,
egy sárgát a műanyag-, míg egy barnát a
papírhulladékra), melyeknek köszön-
hetően még jobban elsajátíthatók a
szelektív hulladékgyűjtés szabályai. 

A bársonyos forradalom évfordulóján
- csakúgy, mint október 6. és 23. esetében
- az aznapi történelemórák rendhagyó
módon teltek: megemlékezéseket tartot-
tunk az esemény fontosságáról, annak
szerepéről a szlovákiai magyarok köré-
ben - így vált nyilvánvalóvá a tanulók
számára, hogy a mi szüleink, egyéb fel-
menőink is aktívan kivették részüket az
események alakításából. Feladatul pedig
le kellett nekik rajzolni, hogy kinek mit is
jelent a szabadság.

Ha december, akkor karácsony: a
folyosó és az osztályok feldíszítése a
diákok kétkezi munkáját dicsérte. De-
cember 6-án maga a Mikulás járta az
iskola folyosóit, hogy kis csapatával - a
manóval, az angyallal, és a krampusszal -
minden tanulónak csomagot adjon. Ter-
mészetesen a vén nagyszakállú minden
osztályban megpihent, s közösen a
gyerekekkel karácsonyi dalokat énekel-
tek a szépen feldíszített karácsonyfák
mellett. 

Pár nap múlva, december 8-9-én
került megrendezésre a „Pitagorasz“
matematikaverseny iskolai fordulója: a
magyar tagozat két sikeres megoldót - s
ezáltal továbbjutót - tudhatott magáénak:
Bodžár Stella harmadikos, és Celeng
Riana hetedikes diáklányokat: nekik
innét is gratulálunk, ügyesek voltatok! 

A december hamarosan a végéhez
érkezett, de az ilyenkor megszokott,
meghitt légkörű karácsonyi műsorunkat
idén sem tudtuk megrendezni. Kellemes
karácsonyt és boldog új évet kívánva
búcsúztunk diákjainktól, hogy januárban
újult erővel kezdjük a tanulást és tanítást.
Januárban a közelgő bizonyítványosztás
miatt minden tanuló igyekezett minél
jobb jegyeket szerezni, hogy minél elő-
nyösebb átlaguk legyen félévkor. A nagy
hajrában „ültük meg“ a magyar kultúra
napját. Ennek képzőművészeti eredmé-
nyei a félévenként megjelenő iskolai
újságban, a Sulilapban lettek publikálva. 

Ez az újság lényegében a diákok félévi
munkáinak szép összefoglalója, tartalmaz
recepteket, véleményeket, élménybeszá-
molókat, könyvajánlókat és még meg-
annyi mást. Bizonyítja azt, hogy a csábi
alapiskola magyar tagozatán jó a diák-
élet, tartalmas és támogató a légkör.
Legyünk bár kevesen, de annál nagyobb
lelkesedéssel és magabiztossággal. Kez-
dődjék a második félév! 

Miskei Ferenc
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Idén a Csemadok magyar kultúra napi rendezvényén
Galántán a Csemadok Közművelődési Díját érdemelte ki
Nagy Teréz, az Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola alsó tagozatos tanítónője a kultúra és a
hagyományok ápolásáért, elődeink értékeinek megismer-
tetéséért és átadásáért a fiatal nemzedéknek.

A díjátadót követően a Felvidék. ma hírportálnak nyilatkoz-
va elmondta, fontosnak tartja az őseinktől kapott hagyományok
ápolását, továbbadását, mert ellenkező esetben kihalnak,
elvesznek a közösséget erősítő értékeink.

Nagy Terézzel készült az alábbi interjú.
- Meglepődtél, hogy a díjazottak között szerepelt a neved?
- Így igaz, nagyon meglepődtem a hír hallatán. Bár jó ideje

vagyok a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének tagja, két
évtizede vezetőségi tagja, mégis volt bennem egy olyan érzés,
hogy nagy dolgot nem vittem végbe. Többedmagammal
végeztem a munkám a kultúra területén kis közösségünkben.

- A díj átadása előtti laudációban egyebek mellett elhang-
zott, hogy a Csemadokhoz való kötődésedet a családból hoz-
tad...

- Természetesen, anyukám és baráti köre a legaktívabb
nézők, legyen bármilyen kultúrrendezvény a faluban. Egyet
sem hagynak ki! Állandó helyük van a nézőtéren, és egy
darabot annyiszor néznek meg, ahányszor az előadásra kerül.

- Pedagógusként fontosnak tartod a hagyományaink
ápolását. Gondolom, alsó tagozatos tanítónőként már a leg-
kisebb gyerekek érdeklődését is felkelted a népi hagyományok
iránt. Fogékonyak rá?

- Ez mindig is szívügyem volt. Próbálom az óráimba is be-
csempészni belőlük mindig az aktuális időszakra jellemző ha-
gyományokat, szokásokat. Most a farsangi időszak a szórakozás
jegyében telik majd. Megígértem a gyerekeknek, hogy ha a
helyzet engedi, osztályon belüli jelmezbált csinálunk.
Természetesen erre az időszakra jellemző ételekkel (herőke,
pampuska). Nagyon szerették az adventi időszak szokásait,
Luca-napi jóslásokat, karácsonyi szokásokat. Úgy érzem, a
karácsony napi szokásokat sok családban megőrizték.

Meglepődve tapasztaltam viszont egy furcsa tényt.
Tudvalevő, Ipolynyék a szőlőtermesztéséről híres. Amikor fela-
datul adtam fogalmazásórán a gyerekeknek, hogy írják le,
hogyan zajlik a szüret, a szőlő feldolgozása egy-egy családban,
akkor szembesültem azzal, hogy a gyerekek nagy része nem
vett részt effajta tevékenységben. A szülők már nem dolgozzák
a szőlőt, és ritka az a nagyszülő, aki beavatja unokáját az ilyen
munkálatokba. Ezért is gondolkodtam el azon, hogyan lehetne
ezt a szép nyéki szokást, hagyományt megismertetni a
gyerekekkel, amikor egy hasonló felkéréssel kerestek meg
bennünket. A Népművészetünk őrzői faluról falura elnevezésű
prog-ram keretén belül nyílt lehetőség bemutatni Ipolynyék
viseletét, szokásait. Ekkor döntöttem úgy, hogy megörökítjük a
nyéki szüretet, a szőlő feldolgozását és egy kis ízelítőt a szüreti
mulatságból. A Palóc népdalcsoport tagjai ebben nagy segít-
ségemre voltak, így születhetett meg egy közel 40 perces
kisfilm falunk kulturális életéről. Úgy gondolom, hogyha a
nyéki hegyoldal már nem is lesz sokáig hangos a szüretelők
hangjától, legalább a filmet visszanézve felidézhetjük a régi
szüretek vidám hangulatát….

- Kinek az ötlete volt a Palócföldi Csalogány című gyer-
meknépdalverseny megszületése? Milyen a rendezvény vissz-
hangja?

- Az egyik kolléganőm, Deák Urbán Zsuzsa és jómagam
arról tanakodtunk, hogy milyen módon lehetne megszerettetni,
egy kicsit közelebb hozni az éneklést a gyerekekhez. Ebből az
apropóból született meg az ötlet. Ennek már több mint 10 éve…
Azóta szinte minden tavasszal énekel a Palócföldi Csalogány
Ipolynyéken. Kezdetben 3 kategóriában indult a verseny, azóta
bővültünk az ovisokkal, így 4 kategóriában mérik össze ének-
tudásukat a nebulók. Régiónk magyar iskoláiból vannak a
versenyzők, de örömmel vesznek részt rajta a testvér-
településünk, Magyarnándor diákjai is. Úgy érezzük, hogy a
verseny kellő visszhangra talált a gyerekek körében, volt év,
hogy több mint 50 versenyzővel indult a mezőny. A szereplők
népviseletben adják elő a népdalokat, ami szintén emel a ver-
seny színvonalán. Már most kezdünk ismerkedni a dalocskák-
kal, hogy addigra letisztuljon és szépen csengjen minden
hang… Az idén májusban szeretnénk megrendezni a versenyt.

- A Csemadok helyi alapszervezetének oszlopos tagja vagy.
Elhangzott a laudációban az is, hogy megbízható és
felelősségteljes hozzáállásoddal immár kereken húsz éve a
vezetőség motorja vagy. Mi mindennel foglalkoztál, foglalko-
zol a Csemadok-szervezetben?

- Nagyon sokrétű volt a tevékenységünk a 20 alatt. Kez-
deném talán a farsangi időszakkal, ez volt a legtermékenyebb
időszak az ipolynyéki Csemadokban. Januárban az évzáró meg-
tartása után indítottunk a Karnevál elnevezésű zenés produkció-
val, ahol a helyi és környékbeli jó hangú énekesek szórakoztat-
ták a közönséget. A műsor után következett a batyubál, ahol
szólt a zene, tartott a mulatozás virradatig. Több alkalommal
szerveztünk a helyi Vadászszervezettel karöltve farsangi
bálokat, amelyeknek szintén sikerük volt. Farsangzáró rendez-
vényünk évek óta a helyi Mics Károly Színjátszó Csoport
előadása. 

B e m u t a t j uk :
N ag y  Te r é z  p e d a g óg u s t
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Balassagyarmaton mindig az író születésnapjához közeli időpontban
szokták megtartani a Megyei Madách-ünnepséget. Így volt ez most is január
21-én. Az ünnepség a Köztársaság téri Madách-szobornál kezdődött koszo-
rúzással, ahol a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya nevében mi
is elhelyeztük koszorúnkat. Folytatásként a Madách Imre Városi Könyvtár
galériájában Csach Gábor művészettörténész megnyitotta a Horváth Endre-
díjban részesülő Jónák Tamás festőművész kiállítását. A kiállítás megtekin-
tése után átvonultunk a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ kamarater-
mébe, ahol Balla Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelen-
teket. Ünnepi beszédet Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke mondott, egyben átadta Nógrád megye Madách Imre
Díját a díjazottaknak, akik az idén dr. Gréczi-Zsoldos Enikő egyetemi
docens, a Palócföld főszerkesztője és Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-
díjs színművész voltak. Megköszönte munkájukat, azt, hogy erősítik az
emberekben a hitet, melyből erőt merítünk mindennapjainkban, s melyből
meríteni fog a jövő nemzedéke is. 

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő
Nyolcéves korában került a palóc vidékre, iskoláit Balassagyarmaton

végezte. Egyetemre Miskolcra járt, ahol 1997 júniusában köztársasági
ösztöndíjasként kapta meg kiváló minősítésű diplomáját magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár képesítéssel. Az ELTE-n
doktorált, majd elvégezte a nyelvészeti tudományszakot is. Dolgozott peda-
gógusként, levéltárosként, a 17. századi Nógrád vármegye nyelvhasználatá-
ról doktori disszertációt is írt. Huszonegy éve tanársegédi beosztást kapott a
Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében.
2003-tól adjunktus. 2007-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia
Miskolci Területi Bizottságától a fiatal kutatók tudományos díját. Tagja a
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saságnak, az Anyanyelvápolók Szövetségének, a Madách Irodalmi
Társaságnak, a Madách-hagyomány Ápoló Egyesületnek, a Mikszáth Társa-
ságnak és a Balassi Bálint Asztaltársaságnak. Hat éve a Palócföld folyóirat
főszerkesztője.

Koncz Gábor
Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, színházi rendező, érdemes

művész, a Halhatatlanok Társulatának, a Soproni Petőfi Színház és a Turay
Ida Színház örökös tagja. Koncz Gábort édesapja papnak vagy orvosnak
szánta, ő maga kamaszként bokszoló szeretett volna lenni, de ezek tiszavirág
életű fellángolások voltak. A színészi pálya iránti érdeklődése a mezőköves-
di kollégiumban támadt fel, ahol egy Kisfaludy-darabban eljátszotta a ki-
rály szerepét, és sikere lett. Elsőre felvették a Színház- és Filmművészeti
Főiskolára, ahol 1963-ban kapott diplomát. Már előtte, 1962-ben elkezdett
filmezni. Rényi Tamás Legenda a vonaton című alkotásában olyan partnerei
voltak, mint Sinkovits Imre, Szirtes Ádám, Szendrő József, a pályája elején
álló Pécsi Ildikó és Madaras József, aki egyik legjobb barátja lett. Számos
művész- és közönségfilmben játszott, egyik leghíresebb főszerepét A dunai
hajós című filmben alakította. A világot jelentő deszkákon is remekelt: cím-
szerepek sokasága tarkítja pályáját. Madách korszakos művében, a
Mózesben a parancsolatok elhozójának figuráját alakította mesterien. Az
ember tragédiája Luciferjét pedig több mint százötvenszer elevenítette meg
a színházakban. Mindemellett rendez is. Többek között a Madách Színház,
a Soproni Petőfi Színház, a Budaörsi Játékszín és a székesfehérvári
Vörösmarty Színházban fordult meg ebben a szerepben.

A kitüntetettek méltatását Andor Csaba Madách-kutató és Varga-Bíró
Tamás előadóművész tartották.

Szintén ezen az eseményen adták át a balassagyarmati Horváth Endre-
díjat is, ezt idén Jónák Tamás festőművész vehette át. A balassagyarmati
elismerést elsőként 1986-ban adták át, a díjat rendre a városhoz vagy annak
kultúrájához kötődő alkotó képzőművész kapja. A díjat Csach Gábor,
Balassagyarmat Város polgármestere és Frankó Viktória, a Kulturális
Bizottság elnöke adták át.

A kultúrműsorban közreműködött Tóth Enikő színművésznő, László
Attila (ének, zongora) és Vigyinszky Máté (gitár), műsorvezető Saliga
Zsófia.

Balogh Gábor

Megyei Madách-ünnepség

A színházkedvelő közönség már nagyon várja
a színvonalas előadásukat, hiszen igény van a
tartalmas szórakozásra. Nyár elején nyárnyitó
programmal indítottunk a gyerekeknek, de
volt, hogy nyári tábor résztvevőinek csinál-
tunk kézműves-foglalkozásokat. Aztán jött a
szüreti ünnepség, és több alkalommal a kará-
csonyi vásárok megrendezésében is segéd-
keztünk. Úgy érzem, kivettük a részünk sok
esemény színvonalas lebonyolításában. 

- Most pedig váltsunk témát. Ha jól szá-
molom, közel 30 éve állsz a katedrán...

- Nem ma kezdtem a tanítóim munkám.
Elmondhatom, hogy egy szép, de nehéz
hivatást választottam. Minden kis ember-
palánta külön kis lény saját gondolatvilággal,
személyiséggel. A velük való munka sokszor
nem könnyű feladat, de ha sikerül, a közös
munkából csodás dolgok születhetnek. Én
tanítom őket a betűvetésre, de én is folyama-
tosan kapok tőlük valamit magamról, ma-
gukról, a világról. A munkámban az is szép,
hogy nincs két egyforma nap, lehetetlen két
egyforma órát tartani, hiszen egyszer aktívak,
szorgalmasak, egy következő ugyanilyen
napon pedig sokkal nehezebben megy a közös
munka. Gyakran szoktam velük beszélgetni,
igénylik, hogy meghallgassam őket, elmond-
hassák örömeiket, bánataikat. Együtt örülünk,
ha egy aranyos kiskutyával gyarapszik a
család, vagy megkapta az áhított kerékpárt, de
ha egy szemkontaktusból látom, hogy valami
miatt bánkódik, akkor inkább aznap nem
kérem számon a leckét. Tudom, hogy jön, és
elmondja, mi nyomja kicsi lelkét… Ilyenkor
egy mosoly, ölelés, simogatás csodákra képes.
Büszke vagyok a sokéves munkám alatt
összegyűjtött, névre szóló gyerekrajzgyűjte-
ményre, amit féltve őrzök. Készítőik között
bizony már több anyuka, apuka van. Olykor-
olykor, ha nosztalgiázni támad kedvem, lapoz-
gatni kezdek, és visszarepítenek az időben…

- Mi az, amit nem kérdeztem, de
fontosnak tartod elmondani?

- Szerintem MINDENT megkérdeztél, ami
fontos!

-bégyé-
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KÓTA-díjban részesült az ipolybalogi Szent Korona Kórus
A magyar kultúra napja alkalmából

2022. január 22-én a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége, a KÓTA Budapesten a Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnázium nagyter-
mében adta át a KÓTA-díjakat az arra
érdemeseknek. A díjazottak között talál-

juk a felvidéki székhelyű ipolybalogi
Szent Korona Kórust is. A Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége - KÓTA a legnagyobb múltra
visszatekintő, a területet átfogó és rep-
rezentáló szakmai egyesület Magyar-
országon. Céljának, valamint tevékeny-
ségének fő iránya a magyar énekkari és
népzenei kultúra ápolása, nemzeti hagyo-
mányaink megmentése, megőrzése és
továbbadása, a magyar öntevékeny zenei
élet szakmai segítése, érdekvédelem,
szakmai továbbképzések szervezése.
Mindezek mellett segédkezik a prog-
ramok koordinálásában, információ nyúj-
tásában, hangversenyek szervezésében.
Működésének középpontjában áll továb-
bá az anyaországi, külhoni és külföldi
cserekapcsolatok ápolása, fenntartása.

A díjat 2004-es megalapítása óta a
Szövetség saját szakmai bizottságainak

javaslatai alapján ítéli oda.
A KÓTA az ünnepi eseményen tizen-

négy kategóriában harminchét díjazottat
részesített a legnagyobb szakmai kitün-
tetésben. A meghitt díjátadó ünnepségen
a jelenlegi járványhelyzet miatt az új
KÓTA-díjas kórusok digitális módon,
kisfilmek segítségével mutatkoztak be, és
adták elő műsorukat.

KÓTA-díjban részesült a Szent
Korona Kórus, a kórus elnöke Czibulya
Márk és a két művészeti vezető, Pászti
Károly és Molnár Ottó karnagyok.

A laudáció, azaz a hivatalos indokolás
szerint: „A Magyar Kórusok és Népzenei
Együttesek Szövetsége - KÓTA a Szent
Korona Kórus és Molnár Ottó, Pászti
Károly karnagyok részére a Musica Sacra
- közte a magyar kortárs egyházzene -
elkötelezett, magas színvonalú tolmá-
csolásáért, a nemzeti hagyományok
megőrzésében és továbbadásában végzett
példaértékű munkájáért kórus kategóriá-
ban KÓTA-díj kitüntetést adományoz“.

A díjat átadta: Zemlényi Katica, a
KÓTA Felnőtténekkari Bizottságának
elnöke. Az átadó ünnepségen továbbá
jelen voltak dr. Mindszenty Zsuzsánna, a
KÓTA társelnöke, Birinyi József, a

KÓTA társelnöke, Gerenday Ágnes, a
KÓTA Művészeti Bizottságának elnöke,
Saltzer Géza, a KÓTA Nemzetiségi Szak-
bizottságának elnöke, Somogyváry Ákos,
a KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke,
Vadász Ágnes, a KÓTA főtitkára.

A Felvidéken, Ipolybalogon székelő
Szent Korona Kórus 1997-ben alakult. A
kórus elnöke Czibulya Márk, karnagyai
Molnár Ottó és Pászti Károly. Művészi
tevékenységének középpontjában az
egyetemes, illetve nemzeti egyházi
muzsika áll. Repertoárja a gregoriántól a
reneszánsz, barokk és romantikus temp-
lomi zenén át a kortárs magyar egy-
házzenéig terjed. A nemzeti hagyomá-
nyokat őrizve az elmúlt negyedszázad
alatt számos európai országban vendég-
szerepelt, valamint számos bel- és külföl-
di verseny díjazottja. Nevéhez fűződik
Daróci Bárdos Tamás Szent Korona

Miséjének és a Himnusz a Szent Koro-
náról című művének ősbemutatója.

Az énekkar munkássága a kórus
Facebook-oldalán követhető figyelem-
mel.

Bíró Kolos

Személy szerint nekem szimpatikusabb
a második, de ahhoz, hogy nyithassunk,
először le kell zárni az elmúlt időszakot. A
Csemadok Nagycsalomjai Alapszervezete
január 22-én, véletlenül épp a magyar
kultúra napján adott számot az elmúlt két
év (2020-2021) tevékenységéről. 

Szokás szerint most koszorúztuk meg
Gáspár Imrének, falunk szülöttének
emléktábláját, aki főleg mint műfordító,
lapszerkesztő tett szert ismertségre.

Egy évzáró gyűlés nem olyan különleges esemény, amiről
mindenféleképpen írni kellene, de ennek kapcsán döbbentem rá,
hogy az elmúlt 2 pandémiás év alatt én is karanténba vonultam,
és semmiről sem tudósítottam a Kürtös olvasóit. Pedig a korlá-
tozások ellenére Nagycsalomján sem állt meg egészen az élet, a
Csemadok ASZ, ha kisebb létszámban is, de megemlékezett
mindkét évben Eszterházy Jánosról, és megünnepeltük március
15-ét is.

A június 4-i nemzeti összetartozás napján 2020-ban még
csak részt vettünk a  CSNTV által szervezett ünnepségsoroza-

ton, de 2021-ben a csalomjai szőlőhegyen
is ott lobogott az összetartozás tüze.
Terveink szerint ezentúl minden évben
lángra gyújtjuk, és nem is hagyjuk kialud-
ni (legalábbis képletesen).

A nyár folyamán volt még egy fan-
tasztikusan jól sikerült falunapunk is.

Augusztus 22-én szintén községünk
biztosított helyszínt a Szent István-napi
búzaösszeöntésnek és megáldásának.
Reméljük, hogy ez a rendezvény is

Nagycsalomjához fog kötődni, ugyanúgy, mint a Juniális, amely
az idén újra a megszokott helyen lesz megrendezve. Sajnos, ez
most sem rajtunk fog múlni, de mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy ami rajtunk múlik, azt teljesítsük.
Bízzunk benne, hogy nem bezárt, hanem nyitott ajtókkal fogunk
találkozni, és nem lesznek szigorú korlátozások. Kívánok
mindenkinek erőt, egészséget, lendületet, kitartást a kitűzött
feladatok teljesítéséhez.

V.Zs.
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Magasztosan és tisztességgel - Esterházy Jánosra emlékeztek az Ipoly mentén

Amennyiben tehát a fenti összefüg-
gést tudatosítjuk, s ennek fényében érte-
kezünk Esterházy Jánosról, már korrek-
tebb és kiegyensúlyozottabb kontúrokat
kap a folyamat. Annál is inkább, mert
éppen kortársai legitimálták őt azzal,
hogy megválasztották őt nemzeti közös-
ségük kiemelt vezetőjévé. S társult hoz-
zájuk a Sors is azzal, hogy öt alkalommal
is rámutatott Esterházyra, komoly döntés
elé állítva őt, s érzésem szerint Esterházy
egy alkalommal sem találtatott köny-
nyűnek.

Az első ilyen kihívás, amelyre igent
mondott: a közösségi szerepvállalás tuda-
tossága volt. Grófnak született, mondhat-
ta volna - mint ahogy, sajnos, több kortár-
sa mondta is: hagyjatok békén, miért kel-
lene nekem a nyakamba vennem ennek a
közel egy milliós közösségnek az összes
gondját-baját. Én élem a saját életemet, s
a többi nem érdekel.

Nem ezt tette, egész életét feltette a
közösség szolgálatára. S tette ezt tisztes-
séggel, meggyőződésből.

A sors másodszor is megkísértette őt
1938-ban, a visszacsatolás után. Mint a
kassai választókörzet megválasztott
képviselője ő is meghívást kapott a ma-
gyar parlamentbe kooptált képviselő-
ként. Ő azonban visszautasította ezt: vál-
lalta a nehezebb sorsot, magyar kisebbsé-
gi létet a Tiso-féle Szlovákiában.

S persze ott is jöttek a kísértések: az
egyre inkább fasizálódó országban elju-
tott egy határig, ahol világos választ kel-
lett adnia a megkerülhetetlen kérdésekre.
Egy olyan Európában, amely végletesen
barna volt, egy olyan Szlovákiában,
amely akkor is túllihegte még a berlini
példaképet is. A szlovák zsidóellenes
törvények egy fokkal keményebbek vol-
tak még a harmadik birodalom törvé-
nyeinél is (csakúgy, mint 1945 után a
szlovák parlament magyar- és németel-
lenes végrehajtási törvényei is egy fokkal
drasztikusabbak voltak a hírhedt beneši

dekrétumoknál is, amelyekre kötődtek): a
politikai-lelki kicsiség ülte itt is torát.

Ráadásul a szlovák fasiszta állam
képes volt 500 birodalmi márkát fizetni a
Harmadik Birodalomnak minden egyes,
koncentrációs táborba elhurcolt zsidóért -
amolyan szervizdíjként -, hogy biztos
legyen abban, hogy onnan már nem tér
vissza egyetlen elhurcolt szerencsétlen
sem. Magyarán: arizálható lesz a vagyo-
na, megalapozható lesz így anyagilag az
új szlovák uralkodó réteg jövője.

Ebben az összefüggésben kell látni és
megvizsgálni Esterházy 1942. május 15-
ei szavazását a zsidó kódex ellen, s
hangsúlyosan figyelembe kell venni az
ehhez kapcsolódó nyilatkozatait is, ame-
lyeket nyilvánosan elmondott, s amelyek
lényege, hogy bár addig bizonyos fokig
el tudta fogadni a zsidók társadalmi hát-
térbe szorítását, akkor, amikor már nyíl-
tan anyagi és fizikai megsemmisítésük a
cél, azt már lelkiismereti okokból nem
tudja támogatni. S hozzá kell ehhez tenni
a korabeli szlovák és német sajtó reagá-
lását, amely egyértelműen, nagyon dur-
ván támadta őt emiatt.

S jött a negyedik megpróbáltatás is:
1945 elején olyan helyzetbe került, amely
nagyon ritka, s amely valóban arról
tanúskodik, hogy a tisztességes ember
kiállását nem tudja tolerálni egyetlen
diktatúra sem. Üldözte őt a Gestapo, ül-
dözték a nyilasok - és végül a szlovák
nacionalisták fogatták el, és adták át őt a
konkurens, a szovjet diktatúrának. S a
szlovák nacionalista - csehszlovák kom-
munista - szovjet kommunista hálóból
már nem szabadulhatott.

Pontosabban: ott volt az újabb meg-
kísértés is, a lehetőség, hogy 1945-ben
vagy utána elhagyja az országot, és
mentse legalább a puszta életét. S ezt sem
tette meg, mert tudta, hogy minden gon-
dolata és cselekedete szimbolikus jelen-
téssel bír: ő az elvek embere volt, s a
táborokban, uránbányákban és börtönök-
ben lélekben még inkább megtisztult.
Sorsát ott is tudatosan vállalva még a
többi rabban is ő próbálta meg tartani a
lelket.

Nem sok példa található a történelem-
ben arra, hogy egy hivatalosan még
mindig háborús bűnös embernek emlék-
helyek, szobrok tucatjait állítja a hálás
utókor. Ezeknek az emlékhelyeknek
a száma mára meghaladja a 40-et a
Felvidéken. Azok, akik érzik, hogy az
ilyen, elvi-erkölcsi hozzáállás nemcsak

méltánylandó, hanem egyszerűen meg-
kerülhetetlen: ezen alapszik egy kisebb-
ség léte, lelki ereje, ragaszkodása múlt-
hoz és jövőhöz.

A felvidéki magyarság szemszögéből
tehát rehabilitációjára nincs szükség,
mert a közösség soha nem tagadta meg
őt, mindig is a magáénak érezte.

A szlovák állam oldaláról való reha-
bilitációja szükséges lenne - de miután
ugyanazon népbírsági törvény ugyanazon
paragrafusai alapján ítélték el őt, mint
Jozef Tisót, a magát demokratikusnak
mondó szlovák politika úgy fél ettől,
mint ördög a szenteltvíztől.

Még egy adósságunk volt Esterházy-
val kapcsolatban: meg kellett tennünk,

hogy a hamvai legalább szimbolikusan
visszatérjenek szülőföldjére. A motoli
temetőben is marad nyom utána, de ő
nem a kommunizmus, hanem a szlovák
nacionalizmus áldozata. S maradjon meg
utána a nyom Mírovban is. Az is helyes.
De a szimbolikus urnája - végakaratának
megfelelően - visszatért a szülőföldjére.
Látogassunk el tehát minél többen minél
többször Alsóbodokra, s hajtsunk fejet
emléke és tisztessége előtt“ - fejezte be
gondolatait Csáky. Ezt követően Hrubík
Bélával, az emléktábla kezdeményezőjé-
vel, az Esterházy Emlékbizottság tagjával
leleplezték az emléktáblát, mely egyér-
telműen hirdeti a politikus emberi hitval-
lását: „Szeressük egymást, mint jó test-
vérek!“, s melyet Parák József püspöki
helynök szentelt fel és áldott meg Hutár
Márk helyi plébános jelenlétében. A
megemlékezés koszorúit a helyi önkor-
mányzaton, a civil és politikai szerveze-
teken kívül elhelyezte még a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmánya,
valamint az EJ Emlékbizottság is. Az
emelkedett hangulatot nemzeti imánk, a
Himnusz dallamai zárták, majd a szerve-
zők átvonultak a megemlékezés másik
helyszínére, Szécsénykovácsiba. 

(Folytatás az első oldalról)

(Folytatás a következő oldalon)
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Az Istenanya nagyon nép-
szerű ábrázolásai az úgyne-
vezett lourdes-i barlangban
környékünkön is gyakran
részei templomainknak vagy
azok környezetének. A Szent
Szűz rózsafüzérrel a kezében
és egy előtte térdelő fiatal lány
idézi fel az 1858-ban Francia-
országban, a Lourdes melletti
M a s s ab ie l l e - ba r lan gb an

történt eseményeket. Ott 1858. február 11. és július 16.
között egy tizennégy éves lány, Bernadette Soubirous
találkozott a gyönyörű Asszonnyal, aki a jelenések
végén a következő szavakkal mutatkozik be neki: „Én
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás“ (ezeket a szavakat az
Istenanya négy évvel a Szeplőtelen Fogantatás dog-
májának kihirdetése után mondta). Ezen kívül Mária
olyan üzenetet adott Bernadettnek, amely ma is
érvényes: „Térjetek meg! Térjetek meg! Térjetek meg!’
és egy ima a bűnösökért. Meg kell térnünk, meg kell
változtatnunk a gondolkodásunkat, és imádkoznunk
kell a bűnösökért. Ez Lourdes üzenete.

A Mennyei Édesanyánk iránti tiszteletnek ezt a
gyakorlati dimenziót is magában kell foglalnia: meg
kell hallgatni és végre kell hajtani az utasításait.
Térjetek meg! Térjetek meg! Térjetek meg! Imádság a
bűnösökért. Hamarosan kezdjük a nagyböjti időszakot,
amelyben az Egyház ugyanazokkal a szavakkal hív
minket, hogy építsük kapcsolatunkat Istennel: „Térjetek
meg!“ És mi is pontosan a bűnbánat? Egy olyan gyak-
ran ismételt szó! Ez nem csak böjt és bűnbánati ima,
nem csak vallásos gyakorlatok. Bűnbánat, azaz meg-
térés, a gondolkodás megváltoztatása. Minden egyes
gyónásnál látnunk kell, hogy mennyi mindennek kell
még megváltoznia bennünk. A bűnbánat az, ha látjuk a
bűneinket, megbánjuk azokat, és mindent megteszünk
annak érdekében, hogy ne kövessük el újra. A bűnről a
jóra, az erényre való áttérés útja ez. Erre hív minket az
Egyház, erre hív minket a Lourdes-i Szűzanya - gondol-
kodjatok el tetteiteken, és próbáljatok meg jót tenni, és
a bűnt elkerülni. A bűn ugyanis az ember legnagyobb
szerencsétlensége, nem a betegség és a halál.

Emberek ezrei zarándokolnak Lourdes-ba, hogy
gyógyulást és segítséget kérjenek a Szűzanyától, és ő
mindig örömmel segít azoknak, akik hittel kérik őt. De
kér tőlünk is valamit: bűnbánatot, megtérést és imádsá-
got a bűnösökért. Ugyanott, ahol a test betegségeit gyó-
gyítja, az Istenanya mindenekelőtt azt kéri, hogy óva-
kodjunk a bűntől, mert az a legsúlyosabb betegség. És
ha azt akarjuk, hogy a testünk egészséges legyen, akkor
elsősorban a lélek egészségéről kell gondoskodnunk. 

A Lourdes-i Szűzanya liturgikus ünnepét XIII. Leó
pápa vezette be 1891-ben (azaz 33 évvel a Szűzanya
első jelenése után). Szent X. Piusz 1907-ben terjesztette
ki az egész Egyházra az ünnepet, II. János Pál pedig
1993-ban a betegek világnapjává nyilvánította ezt az
emléknapot.

Balga Zoltán

Magasztosan és tisztességgel - 
Esterházy Jánosra emlékeztek az Ipoly mentén

A kis Ipoly menti település a Krúdyak ősi fészke. Itt alusszák
örök álmukat a helyi temetőben a Krúdy dédszülők, és ebből a
községből indult el egykoron az Ipolyon felhajózva a világiro-
dalom nagyjai közé Szindbád is. A helyi templom, melynek a
község közel ezeréves történelme során igencsak híján volt, a

kétezres évek elején épült és lett felszentelve, és amihez Csáky Pál
egykori miniszterelnök-helyettesként anyagilag is hozzájárult. E
templom falára került Esterházy János emléktáblája, hirdetve
keresztény hovatartozását és a helyiek tiszteletét munkássága iránt.
Filip József helyi polgármester köszöntőjében kiemelte,
Esterházynak mindig fontos volt a kis emberek véleménye, és
szinte a Felvidék minden kis településén megfordult, hogy el-
beszélgessen az emberekkel, megismerje a problémáikat, az
életüket. Ez ma nagyon hiányzik a közéletből, az országos poli-
tikából, és egyre ritkábbak az olyan alkalmak, mint a mai is. Csáky
Pál megköszönte a meghívást és a lehetőséget, és beszédében, a
kóvári gondolatmenetet folytatva kiemelte, hogy Esterházy nem
akart megfelelni egyetlen elnyomó rezsimnek se. Ezért üldözték a
háború után a kommunisták, de ezért kereste a háború évei alatt a
náci Gestapo is. Vallotta, hogy a „mi jelünk a kereszt és nem a
horogkereszt“, és ezt a hitvallását élete végéig megtartotta.
A templom bejárata mellett elhelyezett emléktáblát, melynek
bronzból készült plakettjét Oláh Szilveszter magyarországi
szobrászművész készítette, Parák József püspöki helynök szentelte
fel és áldotta meg. A szép számú közönség jelenlétében a helyi
önkormányzat mellett a Csemadok, az EJ Emlékbizottság, az MKP
járási platformjának elnöke, valamint a Kárpát-medencei Vitézi
Rend is elhelyezte a megemlékezés virágait. A Szózat és a
Himnusz eléneklése után még baráti beszélgetésen ecseteltük az
idén esedékes önkormányzati választások esélyeit, közösségünk
helyzetét, melyre számos kihívás vár. 

Az Ipoly mente méltón, emelt
fővel, tisztességesen emlékezett
meg egykori politikusáról, fejet
hajtva annak emberi, keresztény
magatartása előtt. Az ilyen ese-
mények nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy ne fejtsük el azokat a
nagyjainkat, akik életüket, sorsu-
kat szentelték a közösségi szol-
gálatnak, hirdetve a szülőföld, az anyanyelv, a kereszténység meg-
tartását, mert csak így maradhatunk meg magyarnak azon a
helyen, melyre a sors letett minket, és ahol küldetésünk, munkánk
van. Esterházy ennek a küldetéstudatnak a jó példája, melyből erőt
kell merítenünk a mindennapi életünkhöz, harcainkhoz. Adja Isten,
hogy így legyen!

Hrubík Béla
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Dávid Zsuzsanna:

Gróf Esterházy János a szeretet politikusa

A 2021-es év Esterházy-év volt, számos
kulturális és művészeti esemény ihletője. Ekkor
jelent meg Dávid Zsuzsanna könyve, mely egy-
ben elindítója volt az Erkölcsteológiai Dolgoza-
tok sorozatnak. Molnár Imre történész az aján-
lóban így ír: „A szerző dolgozata első a sorozat-
ban, melyben a felvidéki magyarság mártírjáról
írt életrajzi feldolgozást, mely semmiképp sem
nevezhető egy szokványos életrajznak, hanem
sokkal inkább egy szemlélődésből fakadó
evangéliumi elmélkedésnek.

A könyv megszületése nagyot lendít az eddi-
gi Esterházy-értelmezésen, melynek egyik
legfőbb kérdése az volt, miként lehet egységes
nézőpontból szemlélni Esterházy János életének
azt a kétszer 12 évét, amely látszólag szöges

ellentéte egymásnak. A felvidéki magyarság huszadik századi legfontosabb
személyisége történetének első 12 évét - amelyet a népe sorsának jobbra for-
dulásáért munkálkodó szakadatlan tenni akarás és aktivitás jellemez - ugyanis
követi egy olyan újabb 12 év, amely a rabság bilincsében tartva, a cselekvés
legkisebb lehetőségének esélyétől is megfosztotta Esterházyt. Amíg az első
tizenkét éves időszak teli van az Esterházy Jánostól származó írások, nyilatkoza-
tok, beszédek vagy éppen róla szóló zajos tudósítások publikációival, addig a
második 12 év ennek épp ellenkezőjeként, a némaság időszakaként ismert a szá-
munkra. Tizenkét éven át némán hallgatva szenved Esterházy János is.
Némaságát mintegy betetőzi az az embertelen hatalmi arrogancia, hogy még
földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni családjának, s így még egy
tisztességes temetésben sem lehetett része. Sokan vannak, akik érthetetlennek
tartják, hogy Esterházy János miért nem menekült el a reá váró szenvedések elől,
habár ezt több alkalommal is megtehette volna? Miért „sodródott“ úgymond
„magatehetetlenül“ az őt körülvevő eseményekkel? 

Nos, ezekre a kérdésekre kapunk szinte tökéletes választ Dávid Zsuzsanna
könyvét olvasva, aki az egyháztanítók munkáit ismerve, s a megváltó Krisztust
szemlélve, sorra fedezi fel és írja le az Isten szolgája Esterházy János élet-
művének mindkét osztatából fakadó evangéliumi igazságokat.“

A könyv végén 21 képből álló képmelléklet található, melyek kiállításra
kerültek február 4-én Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
Rózsavölgyi Galériájában „Mi jelünk a Kereszt“ címmel. A megnyitón Csábi
István, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Mikóczy Dénes
nagymegyeri festőművész megnyitó beszédében bemutatta Dávid Zsuzsanna
művésznőt és alkotásait. Idézem: „Ezeknek az alkotásoknak mindegyike elsősor-
ban az Isten dicsőségét hirdeti, s szemlélve őket megérint bennünket, felismerjük
az Isten szolgája Esterházy János áldozatos küldetéséből fakadó kegyelmeket.
Hagyjuk hát, hogy az ő érdemei által megerősítést, megigazulást nyerjünk ahhoz
a szent küldetéshez, hogy vele együtt Isten országának építőivé válhassunk mi
magunk is. A mesterien megalkotott festmények finomsága, az alkotásokban
megjelenő utalások, történetek, kapcsolódások gyönyörű titokzatossággal
tükröződnek át, érintik meg lelkünket, segítenek megérteni Esterházy János vér-
tanúságának titkát, az oltáriszentség tiszteletét, és az Isten végtelen szeretete által
testvéreinkkel való szeretetkapcsolatra hív bennünket. A mi jelünk a kereszt -
Esterházy Jánosnak ez az ismert kijelentése ennek a most nyíló kiállításnak a
címe. Ez a világos és egyszerű megfogalmazás nem kíván további magyarázatot,
okfejtést. Dávid Zsuzsanna mesterien megfestett akvarelljei ezt a kijelentést
teszik számunkra még érthetőbbé, segítik átélni, megérteni Esterházy János élet-
pályáját, Istentől kapott földi és égi küldetését.“

A kiállítás megtekintése után a résztvevők megnézték Lukácsy György film-
rendező Hazatérés című, a legutóbbi alsóbodoki Esterházy János-zarándoknapról
forgatott dokumentumfilmjét. A rendezvény során zenével közreműködtek a
művészeti iskola növendékei.

Balogh Gábor

Járásunkban az idén 23. alkalommal
rendezzük meg a magyarnóta-énekesek
országos versenyét Őszirózsa címmel. Úgy
gondoltuk, hogy a magyar nóta népsze-
rűsítését havilapunkban is vállaljuk azzal,
hogy minden számunkban leközlünk majd
egy-két nótát, melyek közt lesznek örök-
zöldek, népszerűek, de kevésbé ismertek
vagy ismeretlenek is. Akik ismerik majd a
közreadott nótákat, azok énekeljék vagy
dalolják, akik nem, azok igyekezzenek ezt
másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

A boldogság nem játékszer, 
sosem szabad könnyelműen venni.
Ami után soha ne fuss, 
inkább szépen elébe kell menni.
Türelmes az mindenkihez, 
megérzi, ha ketten együtt várják,
Mikor két szív találkozik, 
és egymásban megtalálja párját.

A boldogság olyan vendég, 
amely egyszer látogat meg bárkit.
Az mindig csak olyat kedvel, 
aki benne igaz szívre vágyik.
Könnyelműen soha ne vedd, 
mert elviszi legféltettebb álmod,
A boldogság nem játékszer, 
ha elveszted, többé nem találod.

Hajdanában divat volt a kakukkóra,
Az ébresztett napkeltére, virradóra.
Tiktakklt a sétálója sok-sok édes csókra,
Előjött a madár is kakukkolva.

Visszajött a régi divat mostanában,
Vettem hát egy kakukkórát a babámnak.
Én azóta annyi csókot kapok éjszakára,
Ahányat kakukkol a kis madárka.

Kakukkoljon, tiktakoljon ez az óra,
Boldog időt mutasson a mutatója.
Százat szóljon éjszakánként a kis kakukk csőre,
Ketyegjen száz évig a ketyegője.

Hóvirág nyit az erdőben, fehér, mint a lelkem,
A napsugár arany fénye simogat, ölelget,
Rácsókolja a melegét minden kis virágra,
Mint ahogy az ajkam tapad a te forró szádra.

Ez a szerény kicsi virág tanítson meg arra,
Hogy a szíved a szívemet soha meg ne csalja,
Nem ígérek hegyet, völgyet, kéklő mennyországot,
Csak amit egy ember adhat, igaz boldogságot.
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Tavaly november 19-én volt 75 éve, hogy elkezdődött a cseh-
szlovákiai magyarságot ért egyik legtragikusabb esemény, a
Csehországba való deportálás. 1946 novemberétől 1947 februárjáig
több mint 10 ezer családot, majdnem 42 ezer személyt, csecsemőt,
idős beteg embereket fűtetlen marhavagonokban szállítottak
Csehországba. A deportálásokat a csehszlovák köztársasági elnök
1945. október 15-én kiadott 88/1945-ös számú rendelete tette
lehetővé, amely a csehszlovák állampolgárok, ill. lakosok köz-
munkára való behívásáról rendelkezett. A rendelet érintett minden 15-
55 év közötti férfit és 18-45 év közötti nőt, de a kivételek felsorolásá-
val lehetőséget adott a felmentésre. A gyakorlatban azonban ezek a
kivételek nem vonatkoztak a német és a magyar nemzetiségű
lakosságra, amellyel szemben a „toborzás“ helyett sokkal inkább a
kényszerítés eszközét alkalmazták.

A magyarok kényszerközmunkájának első fázisában, 1945 őszén
megközelítően 12 ezer értelmiségit, tisztviselőt, iparost, szakmunkást
és mezőgazdasági dolgozót vittek ki a cseh országrészekbe, de
december végére már mind hazatértek. A második, 1947 nyarán
megkezdett, de októberben már le is zárt szakaszban a cseh ország-
részekben eluralkodott munkaerőhiány pótlására  hirdették meg
Szlovákiában „A szlovák földművések  segítsége a cseh mezőgaz-
daságnak“ elnevezésű toborzást, ez azonban  a magyar lakosság
körében eredménytelenül végződött. A magyar nemzetiségű lakosság
kivételeket nem ismerő kényszerítésének részleteit a Belügyi
Megbízott Hivatal és a Szlovák Telepítési Hivatal dolgozta ki. 1946.
november 17-én a belügyi szervek és a katonai egységek megkezdték
a kijelölt magyar családok kényszerű kitelepítését, deportálását a cseh
országrészekbe. A téli időszakban fűtetlen  marhavagonokban szállí-
tott férfiak, nők, gyerekek és idősek sorsa megszólalásra késztett  több
szlovák, magyar és nyugati országokban élő főpapot, politikust és
közéleti személyiséget. A deportálások leginkább a zárt magyar etni-
kai terület falvait érintették. (Forrás: Vadkerty Katalin: A deportálások.
A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945-1948 között)

Számos családot érintett a deportálás az Ipoly mentén is. Így
például Inámban is, ahol kereken 75 éve, 1947 januárjában, február-
jában öt család került a kitelepítési listára. Mégpedig Bugyi Károly és
családja, Petrezsély Ferenc és családja, Psof Ilona és családja, Skerlec
Máté és családja,  Sztranyovszky János és családja.

A tavaly áprilisában 92 éves korában elhunyt édesanyám, Bodzsár
Jánosné, született Petrezsély Ilona sokszor elmesélte nekem, hogyan
is történt a kitelepítésük Csehországba, Plzeň vidékére, a közeli
tanyák egyikére.

- Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén semmit
sem sejtve jöttünk haza a szentmiséről. Meglepődve láttuk házunk
udvarában a két ponyvás katonai teherautót. Miután a katonák
parancsnoka megmutatta apának a kitelepítésről szóló határozatot, 48
órát kaptunk ingóságaink összepakolására. Rokonok, szomszédok jöt-
tek segíteni összecsomagolni, és felpakolni a két jármű platójára min-
dent, ami csak mozdítható volt. Asztalt, székeket, ágyakat, dunyhákat,
vánkosokat, még a szentképeket is a falakról. Egyik ládába kerültek
az evőeszközök, poharak, bögrék, tányérok, tálak, fazekak, vödrök. A
másikba ruhaneműk, a harmadikba füstölt hús, szalonna, kolbász, a
bödönben zsír, mivel nemrégen volt a disznóvágás. Megfelelő faket-
recekben kaptak helyet a tyúkok, libák. Egyszóval, minden moz-
dítható gondosan be lett csomagolva, és felrakva a két katonai teher-
autóra, és indulás előtt mi is ott kaptunk helyet apával, anyával,
Rozália nővéremmel és Vince bátyámmal együtt. Előbb azonban  szo-
morú hangulatban, sírva búcsúztunk el az udvarunkban összegyűlt
szomszédoktól, rokonoktól, akik könnyezve köszöntek el családunk-
tól.

- Apa sejthette, hogy a családunk is a listán lesz, mert az akkori,
magyarul akcentussal beszélő szlovák községi bíró gyakran mondo-
gatta neki, hogy a „zsebemben vagytok“. Ezért aztán időben
intézkedett a Csallon élő szlovák barátjával, hogy vegye meg a
lovainkat, amelyekre már szemet vetett a bíró egyik szlovák ismerőse.
Miután nyélbe ütötték az eladásról szóló szerződést, a két szép lovunk
Csallon kötött ki, így a bíró ismerőse hoppon maradt.

- Emlékszem arra is, hogy amíg az emberek tettek-vettek, cso-
magoltak, mama tepertős pogácsát sütött az útra. Arra is emlékszem,
hogy a katonák  figyelték minden lépésünket olyannyira, hogy amikor
valamelyikünk a gazdasági épület végében található budira ment,

oda is elkísértek, nehogy esetleg eszünkbe jusson megszökni.
- Egy nappal később, február 3-án  a délutáni órákban gördült ki

velünk családi házunk udvarából a két katonai gépjármű, és az
Ipolysághoz közeli Tompa vasútállomásán sötétedéskor, hogy ne
legyen nagyon feltűnő, hogy mi folyik az állomáson, vagoníroztak be
bennünket marhavagonba, melynek padlózatán szalma volt szét-
terítve, a vagon egyik sarkában egy kis vaskályha „ontotta“ a meleget.
Mivel mindig csak éjszaka ment a vonatszerelvény, sohasem tudtuk,
hogy éppen hol vagyunk, nappal pedig vakvágányon vesztegelt.
Egyik alkalommal felborult a tűzzel teli vaskályha, és bizony csak
nagy nehézségek árán sikerült visszaállítani a helyére.

- Apát nagyon megviselték a történtek, olyannyira, hogy elke-
seredésében ki akart ugrani a száguldó szerelvényből, és csak nagy
nehezen tudtuk őt visszatartani. Csak azután enyhült meg némileg,
amikor kiderült, hogy a szomszédos vagonban ipolynyékiek, ráadá-
sul közeli rokonok kerültek hasonló sorsra. Mondanom sem kell,
megörültünk egymásnak, és így valamivel könnyebben viseltük az
otthon hiányát.

- Amikor többnapos vonatzakatolás után megérkeztünk úti célunk
vasútállomására, jövendő gazdánk lovas szekérrel várt bennünket az
állomáson. Meglátva a rengeteg ingóságunkat, elszörnyülködve
mondta, hogy ezek, mármint mi, módosabbak, mint ő. Neki szegény,
nincstelen munkaerőre volt szüksége. Megérkezve a tanyára, a gaz-
daságba, egy elfogadható házban kaptunk helyet.

- Miután elfoglaltuk és berendeztük új otthonunkat, másnap a
gazda beosztott munkára. Apa és Vince bátyám kocsisnak állt be,
Rozi fejőnőnek, az én dolgom pedig a sertések etetése volt. Mamának
viszont nem kellett munkába állnia, csak a háztartást vezette.

- Ami nekünk nagy dolognak számított, a tanyán már volt villany,
például a darálógépet is villanymotor hajtotta. 

- Úgy ahogy megbékéltünk ottani sorsunkkal, amihez nagyban
hozzájárult az is, hogy vasárnaponként gyakran összejártunk a
szomszédos tanyákon élő kitelepített magyarokkal, elmondtuk
egymásnak örömünket, bánatunkat.

- Apa gyakran váltott levelet otthon maradt jó barátjával, Nagy
(melléknevén Márkus) Istvánnal, aki rendszeresen beszámolt neki az
otthoni dolgokról. 

Szegény édesanyámtól sokszor hallottuk otthon kitelepítésük
történetét, természetesen, a fentieknél jóval részletesebben, amiknek
felidézésére az egész újság kevés volna. Ha azt veszem, hogy a
kitelepítéskor már 18 éves volt, sok mindenre jobban, élénkebben
emlékezett, mint azok, akik kisgyerekként élték át családjuk depor-
tálását. Megadatott neki, hogy túlélőként 74 éven keresztül hordozta
magában, és számtalanszor feleleveníthette a csehországi kényszer-
munkára való elhurcolásuk történetét, ottani szép és kevésbé szép
élményeiket. Megfigyeltem, sohasem neheztelve vagy haragvón
beszélt azokról az emberekről, akiknek - úgymond - benne volt a keze
a kitelepítésükben. Többször is elmondta, hogy apa, mármint az én
nagyapám a vége felé már egészen jól érezte magát, és ha itthon nem
lett volna egy kis birtoka, talán haza sem jött volna. Mert megtetszett
neki az ottani cseh emberek mentalitása, akik nem dolgoztak reggeltől
vakulásig, mint az itthoni parasztemberek. Persze, ettől függetlenül
kilenc hónapi kényszermunka után boldogan intett búcsút  kenyéradó
gazdájának és újdonsült cseh ismerőseinek, akikkel együtt dolgozott
a tanyán.

Az Inámból 75 éve kitelepített családoknak már csak egy túlélője
van, mégpedig a most 80 éves Bugyi Józsefné, született Skerlec
Erzsébet. A községi krónikában is olvasható pár sor a háromnegyed
évszázada történt szomorú  eseményről: „A község lakóinak száma az
év végéig változatlanul 586. Ezt a számot próbálja megnyirbálni
1947. január 20-án megejtett öt családnak  az elhurcolása Cseh-
országba. Ezek Skerlec Máté, Petrezsély Ferenc, Bugyi Károly, Psof
Ilona és Sztranyovszky János családjukkal együtt. Elhurcolásuk után
Csehországban Plzeň vidékén telepítették le őket. Ez az esemény is a
lakosság között egyrészt nagy nyugtalanságot, másrészt felháborodást
szított.“ 

A jeles évforduló jó alkalmat kínál arra, hogy a méltó megem-
lékezésen túl emléktábla is hirdesse az utókornak a múltnak eme
fájdalmas időszakát.

Bodzsár Gyula
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A februári hónap lassan a tavasz kezdetét jelenti. A napok
egyre hosszabbodnak, és a földben szunnyadó magok és virág-
hagymák felébrednek. Rövidesen hajtani kezdenek a lágy-
szárúak, és megjelennek az első rügyek a fákon.

Készítsünk tervet, milyen növényeket szeretnénk idén vetni.
Ha már a magokat kiválogattuk, így azt is megtudjuk, mit kell
még beszereznünk. Így tavasszal már csak a kész listánkkal kell
menni vásárolni. Azt is megtervezhetjük előre, mikor milyen
magot fogunk elvetni vagy fát elültetni: Az idei február
tartósan fagymentes időszaknak ígérkezik. Amikor -2 °C fölé
emelkedik a hőmérséklet, már elkezdhetjük a bogyós cserjék
metszését, és a hónap végén pedig a gyümölcsfákét is. A met-
szés az egyik legtöbb szakértelmet kívánó kerti teendő, így ha
nem vagyunk biztosak magunkban, bízzuk inkább szakem-
berre. Először távolítsuk el a sérült, elszáradt részeket a fákról,
bokrokról. Győződjünk meg metszés előtt, hogy már nincsenek
megfagyva a hajtások, mert olyankor csak árthatunk a növé-
nyeinknek. A díszcserjék és sövények alakító metszését is
elvégezhetjük február végéig. A leggyakoribb fák és cserjék,
amelyeknek már biztosan elvégezhetjük a megújító metszését
február végéig, az alma, körtefa, ribizli, bodza, valamint
a fagyal- és galagonyasövények, illetve a kora tavasszal hajtó
díszfüvek. 

Melegebb, napos időben vizsgáljuk meg az ősszel telepített
évelőket, és a felfagyott növényeket nyomjuk vissza a talajba,
hogy ki ne száradjanak. A vadrózsákat és azokat a cserjéket,
melyeknek nincs szükségük téli védelemre, fagymentes időben
már februárban metszhetjük.

Ha a talaj fagymentes, ültethetjük a fás szárú növényeket és
rózsákat. Nagyobb fákat, cserjéket is áttelepíthetünk megfelelő
méretű földlabdával.

Szellőztessük és ellenőrizzük a dália-, kardvirág- és begó-
niagumókat. Erre különösen ott van szükség, ahol a tárolóban
magas a páratartalom.

Örökzöld cserjéinket, bokrainkat érdemes meglocsolni, ha
elmúltak a fagyok, mivel az idei télen sajnos nagyon kevés
csapadék hullott. Azonban az öntözést se vigyük túlzásba, csak
a növények minimális vízigényét pótoljuk tavaszig.

Lássuk el a talajt tápanyagokkal: szórjuk ki a komposztot
vagy a növényeinknek megfelelő műtrágyát február végétől
március elejéig. A trágyázás célja, hogy a gátló, nem kívánatos
szerves anyagokat lebontsuk, megőrizve a talaj termékeny-
ségét, segítve a hasznos anyagok termelését. A tavaszi időszak-
ban a virágoskertnek van a legnagyobb szüksége a tápanyag-
pótlásra, ezért elsősorban erre szánjunk időt február végén.  

Lassan megkezdhetjük a veteményezést is. A korai zöld-
ségeket, mint a zöldborsó, sárgarépa, sóska, spenót, vöröshagy-
ma, petrezselyem és fejessaláta elvethetjük, amint kiengedett a
fagyott talaj. Ezek a magok jól tűrik az átmeneti talaj menti
fagyokat, és a csírázásukhoz nem szükséges a magas hőmérsék-
let sem. Ügyeljünk rá, hogy a nagy szemű magokat mélyebbre,
5-6 cm-re vessük, az apróbbakat elég 2-3 cm-re.

A hónap végén elkezdhetjük a palántanevelést is. Ha
szeretnénk a kertünkben tavasszal salátát, karalábét, fejeská-
posztát, kelkáposztát, retket, padlizsánt, karfiolt vagy brokkolit
palántázni, ezeket elvethetjük cserépben, és nevelgethetjük őket
egy napfényes ablakban, amíg elérik a kiültethető kort. 

Évről évre egyre több kártevővel kell szembenézniük a
kertészkedőknek, ezért a tavaszi lemosó permetezésre is
érdemes felkészülni. Ellenőrizzük a permetezőnket, meg-
felelően működik-e, és szerezzük be a szükséges permeteket. A
virágoskertről se feledkezzünk meg, ami a tereprendezést illeti:
tisztítsuk meg az ágyásokat az elszáradt növényrészektől és a
tél során ráhullott levelektől, gallyaktól.

-ber-

Tavaszelő a kertekben DISZNÓÖLÉS CSALÁRI MÓDRA

A múlt század hatvanas éveinek végén még nagy ese-
ménynek számított falukon a disznóölés. Ennek kapcsán egy
emlékezetes esetet akarnék elmesélni, hogyan vettem ki a
részemet a saját disznóölésünkből. Előtte való este édesapám
megparancsolta, hogy a holnap reggeli disznóöléshez szerezzek
be két pajtást, akik segítenek megfogni a pusit. Én szót fogad-
tam, és korán reggel elmentem beszerezni a két barátomat. A
találkozáskor, mint akkoriban falun szokás volt, egy-két fél-
decivel erősítettük meg elszántságunkat. 

Igen ám, csakhogy az egyik barátom közölte velem, hogy ő
már odaígérkezett „fogónak“ a keresztapjához. Hát az nem baj,
mondom én, akinek az illető a nagybátyja volt, akkor először
oda menjünk segíteni, eldöntöttem, gondolva, hogy otthon -
addig míg én meg nem jelenek - nem történhet semmi!
Megérkeztünk a nagybátyámhoz, ahol a böllér egy idősebb
bácsi volt a szomszéd faluból. Itt is megtörtént a rituális szokás,
egy-két kupica pálinka után elindultunk az ólhoz. Mikor
megláttam a böllér szerszámát - egy második világháborúból
visszamaradt bajonett - azt gondoltam, hogy a pusi mindjárt fel
is lesz darabolva. Akkor még nem sejtettük, hogy mi fog
következni. Megpróbáltuk a 200 kilós hízót leteperni. A szoká-
sos hánykolódás és táncolás következtében ez egy bizonyos idő
után sikerült is. Következett a böllér, de hogy hová szurkált
azzal az óriási bajonettel, azt elképzelni sem tudom, mert a hízó
csak ordított és visított még az ötödik szúrás után is. Már
kezdtek megmerevedni a tagjaink, de az ordítás csak nem akart
megszűnni. Vágd már el a torkát! - ordított a nagybátyám. Az
istenre kérlek, vágd már el a gigáját folytatta a gazda, aki olyan
150 kilós ember volt. A szomszédban is ölnek, és ott a böllér a
legnagyobb ellenségem (gúnyolódós ember), és mindjárt
megkérdi, hogy mit is csinálunk. Még ki sem mondta, amikor a
gúnyolódós ember megkérdezte: Pista, hányadik már? - No, mit
mondtam, fejezd már be! - mondta és mérgében otthagyott ben-
nünket. Végre sikerült a hízót elaltatni, de amikor már jól
megérdemelt áldomást fogyasztottuk, és a hízón már a szalma
is rajta volt, még megpróbált felállni, de ez már szerencsére
nem sikerült neki. No, hála istennek, ez is megvan gondoltam -
gyerünk - szóltam a haveroknak - következik a mi disznónk. De
akkor megszólalt a másik haverom, hogy ő még egy másik
helyre is meg van híva disznót fogni. Az illető a másik utcában
lakott a falu végén a kaszárnyánál. Hát akkor gyerünk oda -
mondtam beletörődve. Amikor odaértünk, mindjárt láttam,
hogy itt már egy modernebb disznóölés lesz, mert meg volt
bízva a szomszédos kaszárnyából az egyik fiatal csendőr, és
ennél lőfegyver - egy pisztoly volt. Gondoltam, ha itt minden
jól sikerül, akkor miránk nem is lesz szükség, de a fordítottja
lett igaz, nagyon is nagy szükség lett ránk. Én nem tudom, hogy
az illető hogyan célzott, de a negyedik lövés után is élt a disznó.
Hacsak élt volna, de már tisztára meg volt vadulva, az ormánya
szét volt lőve, a vér már minden oldalra lövellt. A karicsot, ahol
a vadászat lezajlott, szét akarta szedni. A böllér, már mikor a
disznó ordítását nem bírta hallgatni, megszólalt: Mese nincs, le
kell fogni!! Ami aztán a karicsban történt, nehezen tudom
leírni. A legjobban később látott rodeóversenyekre hasonlított,
ugyanúgy repdestünk mi is a karicsban vagy öt percig, míg
valahogy nagy nehezen a vérző állatot le tudtuk teperni. Bejött
a böllér és megszólalt: Fordva! - mondta, de mi nem értettük.
Meg kell fordítani a disznót, mert én balkezes vagyok. Nagy
nehezen sikerült átfordítani, és a „balos“ szúrás végzetes lett a
pusi számára. Azóta még sok disznóölésen vettem részt, de
egyik sem maradt meg az emlékezetemben, mint ez! De leg-
nagyobb meglepetés csak ezután ért, mikor hazafelé menet már
messziről láttam, hogy az udvarunkból száll fel a füst. A mi
disznónkat már pörkölték. Fogókat, mint később megtudtam,
az utcából hívtak. Szerencsére mindenki a pörköléssel volt
elfoglalva, úgyhogy titokban nagy gyorsan, meg egy-egy stam-
póval meg tudtam kínálni a „fogókat“. Amit ezután a disz-
nóölés után kaptam, inkább nem részletezem…

Farkas Sándor
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február 22-én 
ünnepli 

80. születésnapját.

E szép ünnep 
alkalmából

szívből köszönti Őt
szerető családja!

Látod, a Dédim már olyan törékeny,
lelkében mégis olyan fiatal.
A kiskanál már remeg a kezében,
ám szívvel él, és tudja, mit akar.                                                                                

Meséiből a szívszeretet árad,
felidéz régi szép emlékeket.
Csak mesél és mesél, mint ki sosem fáradt.
Honnan vesz ennyi szép történetet?

80 éve annak, hogy napvilágot látott.
Voltak szép napjai, volt úgy, hogy hibázott.
Van sok édes emlék, mi repítette lelkét,
Sajnos a rossz is megtépte szívét.

Vívott nagy csatákat, lelkét megedzette!
Megtett útjait a jó szándék vezette.
Élet árnyoldalán hősként túljutott,
Tiszta emberséggel mérföldeket futott.

Hihetetlen, hogy rohannak az évek!
A  jó Isten éltessen még sokáig Téged!
Örülünk, hogy te vagy a dédimamánk
Szálljon még sok áldás Reád!

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, a Tar Lőrinc Baráti Kör és
Ipolyszécsényke Község Önkormányzata - mint főszervezők - értesítik a nagyközön-
séget, hogy az eredetileg 2020-ra tervezett 

VII. Palóc Világtalálkozóra 2022. augusztus 5-7. között kerül sor 
a felvidéki Ipolyszécsénykén. 

A háromnapos rendezvény a palócság kultúrájának színes palettáját hivatott bemu-
tatni a népművészet, a képzőművészet, a hagyományápolás és a kézművesség jegyében.

A rendezvénysorozat részét képezi a „Kékpántlika“ népdaléneklési, népzenei,
vers- és mesemondó verseny, amelyre minden korosztály jelentkezőit szívesen várják. 

Egyben a tervek között szerepel egy dudás-, ill. pásztortalálkozó, amelyet kellő számú érdeklődő (jelentkező)
esetében tartanak meg. Ehhez kérik Önöket, ha környezetükben ismernek olyan személyt,
aki élete során huzamosabb ideig pásztorkodással foglalkozott, tud dudán játszani,
vagy történeteket mesélni, jelezzék a Csemadok NTV elérhetőségein, hogy kapcsolatba
léphessenek vele. 

Tisztelettel kérjük a világtalálkozó iránt eddig is érdeklődőket, illetve az ezen továbbra is
részt venni szándékozókat, valamint azokat, akiknek felkeltettük az érdeklődését, hogy kí-
sérjék figyelemmel az erről kiadott tájékoztatásokat, és kapcsolódjanak be a programokba.

Tisztelettel: a Szervezők

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


