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Az elesett magyar hősök emlékezetét
először az első világháború idején, 1917-
ben iktatták törvénybe. Akkor alakult
meg a Hősök Emlékét Megörökítő Orszá-
gos Bizottság, melynek feladata a telepü-
lések emlékműállítási programjának
megszervezése és kivitelezése volt. Az
egyik legismertebb alkotás: az összes
elesett első világháborús katonára emlé-
keztető Hősök Emlékköve, melyet 1929-
ben avattak fel Budapesten, a Hősök
terén, a Millenniumi emlékmű előtt. A
hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV.
törvény rögzítette, mely kimondta, hogy
„minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját a magyar nemzet
mindenkor a hősi halottak emlékének
szenteli”. A törvény rendelkezése elle-
nére az ünnepet 1945-től a kommunista
időszakban nem tartották meg.

A rendszerváltást követően újra lehet
kegyelettel emlékezni az elesett magyar
katonákra. A Magyarországon 2001-ben
elfogadott LXIII. törvény a korábbi
ünnep körét hivatalosan is kibővítette
mindenkire, „akik a vérüket ontották,
életüket kockáztatták vagy áldozták
Magyarországért”.

A hősök napján elsősorban a két
világháborúban elesettekre gondolunk.
E háborúk katonái nemcsak a nemzetért
meghalt hősök voltak, hanem a nagy-
hatalmak gonoszsága kapcsán elpusztí-
tott áldozatok is. Nekünk, magyaroknak

sem érdekünk, sem közünk nem volt az
osztrák császári trónörökös meggyil-
kolásához, mely miatt kirobbant az első
világháború, s melybe minket, a magyar
nemzetet belekényszerítettek. Néhány
évvel később, amikor ez a háború vesz-
tesen zárult, akkor népünket azzal büntet-
ték meg, hogy feldarabolták a magyar
hont úgy, hogy a megmaradt jelenlegi
Magyarországot nemzetünk magyarul
beszélő tagjai vették és veszik ma is
körül. Igazságtalan, embertelen, kegyet-
len, barbár cselekedet volt ez a győztesek
részéről. Ilyen méretű amputálást az
emberi test sem bírna ki. E győztesi dik-
tátum évszázados hatásaiban nemcsak a
harctéren meghalt katonáink az áldoza-
tok, de azoknak a szülei, hitvesei, gyer-
mekei, leszármazottjai is, akik gyógyít-
hatatlan sebeket hordoztak, s hordoznak
mind a mai napig.

Ugyanez volt a helyzetünk a második
világháborúban is, ahol egy megalomá-
niás vezér a törvényes magyar kormány
és a kormányzó úr ellenállását politikai
zsarolással, majd megszállással megtörve
belekényszerítette honvédségünk egy
részét idegen érdekekért folyó háborúba.
A tragédia bekövetkezett: 200 000 kato-
nánk a Don-kanyarban golyófogóként
hullott el, az életben maradottak nagy
része pedig hadifogoly lett. Ezt követően
a bolsevik-szovjet befolyás egy fél
évszázadra megfosztott minket tényleges
nemzeti függetlenségünktől.

Nem honvédő háború volt nekünk,
magyaroknak sem az első, sem a második
világháború. A nemzet fiai hősi maga-
tartásuk közepette is áldozatok voltak,
akikre fájó szívvel, megbecsüléssel és
tisztelettel kell hogy emlékezzünk.

A 122 évvel ezelőtti trianoni döntés-
nek mi, magyarok a mai napig érezzük
hátrányos következményeit: A Felvidé-
ken még mindig hatályban vannak a

Beneš-dekrétumok. Ukrajnában a kisebb-
ségekre, így a magyarokra is hátrányos
nyelvtörvényt fogadtak el az elmúlt évek-
ben, s a jelenleg is folyó orosz-ukrán
háborúban magyar fiatalokat visznek az
értelmetlen halálba. Romániában folya-
matosan keresik a lehetőséget, hogy a
magyarokba belerúghassanak. Két évvel
ezelőtt az Úz-völgyi magyar hősi temetőt
gyalázták meg román soviniszták, s
felelősségre vonásuk helyett a jogosan
tiltakozó helyi magyarokkal szemben
foganatosítanak kényszerintézkedéseket.
A jugoszláv utódállamokban is, ha
érdekük úgy kívánja, bármikor képesek
kijátszani a „magyar kártyát”. A magukat
a demokrácia és tolerancia bajnokának
feltüntető Ausztriában pedig Trianon óta
szinte teljesen eltüntették a korábban e
területen élő őshonos magyarságot.

Itt, a Kárpát-medencében nincs olyan
magyar család, akinek ne okozott volna
veszteséget e két háború. Emlékezzünk
ezért hőseinkre: a gyermekre, a testvérre,
a férjre, az apára!

Emlékezetüket idézze fel kegyelettel
e vers:

Albert Ferenc:  
Sírok, hantok

Hősök, sírok, horpadt hantok;
Málló betonkeresztek,
Korhadt, porló fejfák,
Föld, melyet szentelt véretek.
Rajta szegett fejjel botladozok,
Mint szimpla, földi halandó…

Vajon mit adhatnék néktek?
Főhajtás, tisztelet, lobogó fáklya?
Mert szótáramban nincs rá szó,
Hogy rekviemet, dicshimnuszt
Regéljek, hisz hazáért adtátok
Hősként, apai s fiúi véretek.
A JÓISTEN ÁLDÁSÁVAL
BÉKE VÉLETEK!

Május 8-án emlékeztünk a 2. világ-
háború befejezésére s egyben azokra a
hőseinkre, akik életüket áldozták a harc-
téren. Gyakran egy olyan cél vagy eszme
érdekében harcoltak, amely csak egy
bizonyos réteg érdekeinek felelt meg. Ezt
fejtette ki az ipolybalogi megemlékezés
szónoka, dr. Kökény István is, akinek
emlékező beszédét az alábbiakban
közöljük.
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Az Ipoly-hidakról mindenkinek meg-
van a maga története. Különösen azoknak
vannak feledhetetlen meséi és emlékei,
akik ott nőttek fel, az egykori hídcsonkok
tövében, a csendes Ipoly szeszélyeiben és
vizeiben fürödve. Nekem is van saját tör-
ténetem. Gyermekkorom része, barátsá-
gok, kalandok, nyári élmények, játékok,
majd felnőttként az újraépítés örömének
megélése. Én nem vettem részt ugyan
fizikailag az Ipoly-hidak építésének fo-
lyamatában, de hitem szerint én is építet-
tem szellemi hidakat az Ipoly mindkét
partján, emberek között, lélektől lélekig.
Ez sem volt haszontalanabb, mint néhány
pillér kibetonozása. Ipolynyéken 2003-
ban az Ipoly Eurorégió szervezésében
került megrendezésre először a II. vi-
lágháború után az Ipoly Hidak elneve-
zésű nemzetközi konferencia, amely kor-
mányközi szintre emelte az Ipoly-hidak
kérdéskörét. Innen indult minden, ami a
mai napig tart. Nemrégiben, az Ipolyhíd-
vég–Drégelypalánk Ipoly-híd alapkő-
letételénél volt szerencsém találkozni
Lapos József professzorral, hídépítő
mérnökkel, aki a jelenleg épülő mind-
három Ipoly-híd tervezésében aktívan
részt vett. Vele beszélgettem.

- Kérem, mutassa be kicsit önmagát és
munkásságát, hogyan került erre a pá-
lyára, kik voltak neves munkatársai? 

- A felső-csallóközi Kismagyaron
születtem 1939-ben. 1954-től a Losonci
Építőipari Középiskolában tanultam, ahol
1958-ban érettségiztem. Már losonci
diákként nagyon érdekelt, hogyan lehet
meghatározni egy fából, vasbetonból
vagy acélból készülő gerenda méreteit
úgy, hogy annak megfelelő teherbírása
legyen. Ing. Kozma Géza tanárunknak
köszönhetően engem a statika már
Losoncon nagyon megfogott. Utána
Pozsonyban az Építőmérnöki Karon, a
szerkezetépítő szakon szereztem diplo-
mát 1963-ban. Már a losonci évek alatt
jól ismertük egymást Agócs Zoltánnal,
aki egy évvel előttem járt a pozsonyi
egyetemen is, és nem sokkal a diplomám
megszerzése után – hozzá hasonlóan – én
is Arpád Tesár (*1919 – †1989) profesz-
szor úr tanszékén lettem tanársegéd
1964-ben. Tesár professzor a hírneves TU
Berlin–Charlottenburg egyetemen
szerezte diplomáját a háború alatt 1944-
ben, és 20 évvel később már nemcsak az
ott megszerzett világszínvonalú elméleti
tudással, de gazdag gyakorlati tapasztala-
tokkal is rendelkezett. Nagyon mozgal-
mas évek következtek ezután, hiszen
1966-72 között Tesár professzort bízták
meg tanszékünk 14 tagú csoportjának a
vezetésével, akik kidolgoztuk a pozsonyi
ferdekábeles – ma újra az eredeti nevén

közismert SNP Duna-híd statikai számí-
tását egészen a teherpróbáig és a híd
átadásáig, amelynek idén augusztusban
már az 50 éves évfordulója lesz. 

Ha Tesár professzor úron kívül szabad
kiemelnem azokat a munkatársaimat,
akikkel az oktatási és egyéb feladatain-
kon kívül a legtöbb és a legnehezebb
gyakorlati feladatokat megoldottuk, ak-
kor Eugen Chladný, Agócs Zoltán és
Pavel Dutko professzorokat, valamint a
ma már csaknem 98 éves Vladimír
Voříšek docens és a már elhunyt Jozef
Vajda docens barátomat említeném.
Nyugdíjazásom óta épp az Ipoly-hidak
tervezésében való közreműködés révén
lehettem közvetlen kapcsolatban magyar
hídtervezőkkel. Ennek ellenére nagyon
meglepődtem, amikor tavaly dr. Dunai
László tanszékvezetőtől a siófoki hidász
konferenciára érkezve megtudtam, hogy
2021-ben a kuratórium nekem ítélte a
Clark Ádám Életműdíj nemzetközi díját.   

- Ki és mikor kérte fel a most készülő
három Ipoly-híd tervezésére, és mennyi
idő alatt készültek el a tervek? 

- Az első konkrét felkérést még 2011-
ben Vakarcs Lászlótól, az UVATERV Zrt.
hídiroda vezetőjétől kaptam. A felkérés
két tervezett Ipoly-hídra, a Helemba–
Ipolydamásd és a Ipolypásztó–Vámos-
mikola között létesítendő hidakra vonat-
kozott. Jó megoldás volt, hogy ekkor a
tervezésbe az UVATERV bevonta a
Banské projekty s.r.o. Bratislava tervező-
irodát is. A Helemba–Ipolydamásd híd
esetében – a másik két hídtól eltérően –
figyelembe kellett venni a dunai árvizek
okozta visszaduzzasztás hatását, és biz-
tosítani az árvizek levezetésekor jelent-
kező vízsebesség-növekedés minimali-
zálását, és a sok szigorú környezetvédel-
mi követelménynek is eleget kellett tenni.
Az engedélyezési tervek készítése köz-
ben először olyan döntés született, hogy a
két híd helyett csak a Helemba–Ipoly-
damásd közötti híd fog megépülni, majd
a 2012-es év végén nagyot csalódtunk,
amikor a Nyitra Megyei Közgyűlés
határozata alapján – a híd magas költ-
ségeire és a rövid építési határidőre
hivatkozva – nem került sor az építési
engedély kiadására Szlovákiában. 

2017-ben ismét Vakarcs László híd-
iroda-vezetőtől kaptam felkérést a köz-
reműködés folytatására a Helemba–
Ipolydamásd közötti híd szlovákiai
engedélyezési tervének, a DSP-nek a
kidolgozásában. Fontos volt, hogy a szlo-
vák hatóságok ekkor elfogadták az előző
tervhez még 2011-ben, a Banské projekty
s.r.o. által kidolgozott területfoglalási ter-
vet. Ez, a napjainkban már megvalósuló
változat egy olcsóbb és kisebb támasz-

közű mederhíd lesz, ahol a költségcsök-
kentést úgy érték el, hogy árvizek idején
Helembába nemcsak a szlovákiai, hanem
a magyarországi oldalról sem lehet majd
közúton bejutni, mert a hídhoz vezető
útszakaszok víz alá kerülnek, és árvízkor
Helemba község továbbra is zsákfalu
lesz, mint ahogy az a 2013-as nagy árvíz
idején történt.  

Ilyen előzmények után került sor
2017-ben az UVATERV-ben a második,
monolit vasbeton pályalemezzel együtt-
dolgozó, két darab szekrény főtartós acél
gerendahíd változatnak a kidolgozására,
amely a támaszoknál az alépítményekbe
be van fogva. Az acél főtartó felül egy
800 m sugarú körívhez, alul egy para-
bolához idomul. Így a felszerkezet és az
alépítmény együtt egy változó merevségű
keretszerkezet, ún. integrált hídszerkezet
lesz, 54 méteres szabad nyílással, tehát
kb. 50 m-rel rövidebb híddal az Ipoly
felett, mint az eredeti, 2012-es változat-
ban. Ugyancsak nagyban hozzájárult a
költségek csökkenéséhez az, hogy az út-
test alatt nincs szükség kb. 1 m-nél maga-
sabb töltésre, sem további hídra a hullám-
térben. Ennek alapján 2018 júniusában az
Érsekújvári Járási Hivatal kiadta a híd
szlovák építési engedélyét.  

Az Ipolyvarbó–Őrhalom hídra a fel-
kérést 2017 nyarán kaptam Németh
Tamástól, a FŐMTERV Zrt. hídiroda
vezetőjétől és Molnár Éva irodavezető-
helyettestől. Ezt követően a FŐMTERV-
ben elkészült egy 31,5 m támaszközű
gerendahíd terve, melynek alapján 2018
májusában kísérlet történt az építési
engedély kiadásának kérvényezésére egy
összevont tervdokumentációval – terület-
foglalási engedély, azaz a DUR nélkül –
amit a Besztercebányai Regionális Köz-
úti Igazgatóság elutasított. Mivel ezután a
területfoglalási engedély kiadására csak
2019 szeptemberében került sor Bussa
községben, a szlovák építési engedélyt
Ipolyvarbó Község adta ki 2020 február-
jában. 
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Az Ipolyhídvég–Drégelypalánk hídra
a felkérést Borzai Tibortól, a SPECIÁL-
TERV Kft. műszaki igazgatójától kaptam
2018 novemberében azzal, hogy a fel-
kérés csak a szlovák engedélyezési terv-
dokumentáció, a DSP kidolgozásában
való közreműködésre vonatkozik. A híd
egynyílású, alsópályás acélszerkezetű
ívhíd, hálós rendszerű függesztő rudak-
kal, támaszköze 50 m, az ívtartók magas-
sága 6,5 m. A szlovák építési engedélyt
Ipolyhídvég Község adta ki 2020 már-
ciusában.       

- Melyik terv volt ezek közül a
legigényesebb, és milyen kihívásoknak
kellett eleget tenni a tervezéskor?

- A fenti leírásokból nyilvánvaló,
hogy a legigényesebb munkát a He-
lemba–Ipolydamásd közötti híd jelen-
tette, hisz két híd engedélyezési tervét
kellett kidolgozni, ami jelentősen meg-
hosszabbította az időt, amíg sor került az
építési engedély kiadására. Ipolyvarbón
és Ipolyhídvégen is komoly gondok
voltak a területfoglalási engedély beszer-
zésével. Mivel több különbség van a
szlovák és magyar tervezési előírások-
ban, szabványokban, a jövőben ennek
úgy lehetne elejét venni, ha a tervezésbe
az elejétől bekapcsolódna egy tervező-
partner kft. Szlovákiából, amely elkészí-
tené a szlovák oldali bekötő utak tervét és
az engedélyezés lebonyolítását is. 

- Az előkészítési tárgyalások folyamán
milyen problémák merültek fel, esetleg
milyen érdekességeket tapasztalt a tár-
gyalásokon, hiszen ezek  szlovák-magyar
szinkrontolmácsolással folytak? 

- A tárgyalásokon, ahol a hatóságok
képviselői is jelen vannak, rendszerint jól
felkészült tolmácsok fordítanak, s ha
netán valamire szükségük van, szívesen
besegítünk nekik, ill. fordítunk is, ha kell.
Ami azonban már pl. a műszaki, vízügyi
stb. leírásokat illeti, sok hiba történhet, ha
a fordítóirodának nincs megfelelően
képzett szakfordítója. Elég megemlíteni
pl. az öszvértartót, amely tükörfordítás-
ban szlovákul mulicový nosník lenne.    

- Milyen személyes élménye vagy
emléke fűződik ezen átkelőhelyek valame-
lyikéhez, ha van ilyen?

- A losonci iskolával, Ing. arch.
Ferenczy Tibor - Tibi bácsi osztály-
főnökünkkel kezdeném az emlékezést.
Vele mindig jól megértettük egymást. A
negyedik évfolyamban kapcsolataink
vele még inkább elmélyültek. Máig
emlékezetes marad számomra, ahogy az
érettségit megelőző tavaszon közös
túrákon, kirándulásokon vettünk részt a
Losonc körüli szép nógrádi tájakon.

Szakmai fejlődésem további alakulása
szempontjából iskolánk jelentős tanár-
egyénisége volt Ing. Kozma Géza, akit
magunk között szintén Géza bácsinak ti-
tuláltunk, és aki különösen a statika iránt
érdeklődő diákok fejlődését támogatta és
irányította. Neki az iskola szinte második
otthona volt, és még 80 éves korában is
bejárt tanítani. Előtte gondosan áttanul-
mányozta a tablókat, s így a találkozón
mindenkit a nevén szólított. Nagyon ked-
veltük a matematikatanárunkat, Ing. Pa-
vel Jánoškát is. Nekünk, csallóközieknek
különösen tetszettek a helyenként ízes
palóc kifejezései és meglátásai. Szívesen
emlékszem azóta is erre a szép palóc
vidékre és arra, amikor vidámság idején
gyorsan megtanultuk azt a dalt is, hogy
azon a …hepehupás rozmaringos dom-
boldalon… hány hétig tart Batyiban a
lakodalom.    

A hétvégeken a diákotthonunk elé te-
herautók jöttek, s velük önkéntes vagon-
kirakásokra jártunk, mert fél nap alatt 50
koronát lehetett keresni, ami akkoriban jó
keresetnek számított. Emlékszem, hogy
ekkor a lónyabányai vasútállomástól
kezdve az akkor épülő Nagykürtösig
csaknem minden környékbeli vasútál-
lomáson megfordultunk, s közben szo-
morúan láttuk a hiányzó Ipoly-hidakat is.
Jóleső érzés, hogy 50–60 évvel a losonci
érettségi után, nyugdíjas éveimben segít-
hettem a jelenleg már megvalósuló
három Ipoly-híd tervezésében.     

Hrubík Béla

Március elején természetvédelmi na-
pot tartottunk Ipolynyéken. Az esemény a
„Határon átnyúló természeti örökségek
fejlesztése” c. projekt keretén belül
zajlott. Célja mindenekelőtt a környeze-
tünk védelmének fontosságára való fel-
hívás, illetve a két ország közötti szoro-
sabb összefonódás, hiszen a projekt maga
Ipolynyék és a magyarországi Herczeg
Ferenc Alapítvány közös együttműkö-
désén alapszik. Ennek keretén belül
került megrendezésre a Természetvédel-
mi nap, ami bár szabadtéren kezdődött,
de az időjárás sajnos közbeszólt, így
végül a kultúrház tánctermében zajlott le.

A Természetvédelmi napot Michal
Kušický, Ipolynyék alpolgármestere nyi-
totta meg, összefoglalva magát a projek-
tet, majd a napi programokat.

A délelőtt a helyi Balassi Bálint
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diák-
jainak és a Tállyáról érkező gyermekek-
nek szólt – Kiss Gábor Csaba és felesége,

Andrea jóvoltából. A Vácról érkező há-
zaspár egy igazán szépen összefoglalt,
fontos és részletes előadást tartott a
diákok számára, akik az elméleten túl a
kreatív feladatoknak köszönhetően ak-
tívan bele is kapcsolódtak mind az
előadásba, mind az interaktív játékokba.
Gábor vetítéssel is színesítette mondan-
dóját, sőt, egy mobilalkalmazásnak
köszönhetően játékra is buzdította őket,
így a gyermekek vizuálisan és játszva
tudatosíthatták a természetvédelem és
hulladékgyűjtés fontosságát, illetve a
szelektálás szükségességét. Hiszem,
hogy egy igazán emlékezetes és hasznos
előadást hallhattak, a végén pedig aján-
dékokkal is gazdagodtak.

A rövid ebédszünet és technikai
átállást követően a szervezők a helyi
magyar tanítási nyelvű óvoda legkisebb-
jeinek kedveskedtek programmal, még-
pedig a Cairo együttes zenélt számukra.
A hangulat igazán fergetegesre sikere-

dett, az óvodások ugyanis őszinte elra-
gadtatással és olykor hatalmas öröm-
sikítással fejezték ki jókedvüket, s ter-
mészetesen a közös tánc és hangos ének-
lés sem maradt el.

A nap eredménye a hálás tekintetek és
pozitív visszajelzések tükrében elmond-
ható, hogy egyértelműen pozitív volt. Az
alapiskolások csupa hasznos informá-
ciókkal gazdagodtak, miközben jól is
szórakoztak, az óvodások pedig igazán
felhőtlen perceket élhettek át az együttes
jóvoltából. Köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki bármi módon segítette
ennek az eseménynek a megvalósulását,
hiszen a természetvédelem és hulladék-
gyűjtés olyan témák, amelyek mindenki
számára elsődleges fontosságúak kell
hogy legyenek, s ha a fiatalok megta-
nulják ennek lényegét és szükségességét,
akkor hisszük, hogy felnőtt korukban is
eszerint élnek majd.

J.T.Á.

Természetvédelmi nap Ipolynyéken
„Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.” (Vincent Van Gogh)
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A Középső-Ipoly Mente Fejlesztési
Ügynökség 2004 óta foglalkozik az
Ipoly-hidak újjáépítésével. Sok-sok éves
kitartó és küzdelmes munka után egy
lépéssel közelebb kerültünk küldetésünk
beteljesedéséhez – újabb hidat építünk az
Ipolyon. Az Ipolyhídvéget Drégely-
palánkkal összekötő Ipoly-híd és a hozzá
vezető utak megvalósítása a Középső-
Ipoly mente foglalkoztatási cselekvési
terve (TAPE ORG-EMP) kulcsprojekt-
jeként (a „Bridge construction between
Drégelypalánk and Ipeľské Predmostie –
ORG-EMP” címmel) kerül sor. A projekt
az INTERREG V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Program kereté-
ben valósul meg. 

A hídépítés a Szlovákia és Magyar-
ország közötti határfolyó jobb és bal
partján fekvő, szemközti községeket érin-
ti. Annak ellenére, hogy ezek a falvak
légvonalban csupán 1 km-re találhatók
egymástól, a legközelebbi határátkelőn
keresztül a túloldalra közel 20 kilo-
méteres út vezet. 

A projekt elsődleges célja a közvetlen,
határon átnyúló összeköttetés javítása
Ipolyhídvég és Drégelypalánk között.
Szerkezetét tekintve a híd egynyílású,
vasbeton pályalemezzel merevített, 2
főtartós acél 51,3 m fesztávolságú ívhíd
lesz. A hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás
lesz érvényben. Az újonnan épülő mű-
tárgy kivitelezésével egyidőben a beru-
házás második projektelemeként mind a
magyar, mind pedig a szlovák oldalon
csatlakozó út épül. A tervezett út teljes
hossza magyar területen 1 017 m, szlovák
oldalon 170 m. 

A projekt partnerei Ipolyhídvég
(Ipeľské Predmostie) Község Önkor-
mányzata és a Nemzeti Infastruktúra
Fejlesztő Zrt. Mivel a helyi önkormány-
zat - egy kis lélekszámú település - nem
rendelkezik elegendő pénzügyi forrással
a határokon átnyúló közúti kapcsolat
előfinanszírozásához és társfinanszíro-
zásához, Besztercebánya megye (BBSK)
segítő kezet nyújtott. A pénzügyi támo-
gatáson túl a megyei hivatal a Beszterce-
bányai Regionális Közútkezelővel (BBR
SC) együttműködve szakértői támogatást
biztosított a beruházást érintő közbeszer-
zési eljárás előkészítését illetően, vala-
mint szakmai segítséget nyújt az építési
munkálatok végrehajtásához. A TAPE
projektek menedzsmentjét a Fejlesztési
Ügynökség végzi.  

A projekt teljes költségvetése közel 6
130 ezer euró, ebből 5 211 ezer eurót
uniós támogatással az Európai Regionális
Fejlesztési Alap finanszíroz. A 4 495 ezer
eurós költségvetésű híd megépítését a
partnerek egyenlő arányban biztosítják az
eltérő áfakulcs figyelembe vétele mellett.
A szlovák oldalon a hídhoz vezető utak
építésének és helyreállításának beruhá-
zási költségei közel 480 ezer eurót tesz-
nek ki. A szlovák állam 273 ezer euró
társfinanszírozással járul hozzá a projekt
megvalósításához. Besztercebánya me-
gye az együttműködési megállapodás
szerint Ipolyhídvég Önkormányzatának a
pályázat kötelező társfinanszírozására
136 275,19 eurót biztosít, illetve folyó-
sítja a kellő pénzösszeget a projekt elő-
finanszírozására. Tekintettel arra, hogy a
magyar oldalon az út építésének beruhá-

zási költségei meghaladják a projekt költ-
ségvetését, a magyar állam a társfinan-
szírozási összegen túl további 466 760
ezer forinttal támogatja a beruházás meg-
valósítását.  

A hídépítés kivitelezője a közbe-
szerzési eljárás alapján a magyarországi
Colas Közlekedésépítő Zrt. A hídhoz
vezető szlovák oldali út építését és
felújítását a BVT-STAV s.r.o cég, a ma-
gyar oldali útépítést pedig a Colas Út Zrt.
biztosítja. A kivitelezőknek a teljes beru-
házást legkésőbb 2023. október végéig be
kell fejezniük. 

A híd ünnepélyes alapkőletételére
2022. április 20-án került sor a magyar
oldalon Dégelypalánk közelében, az
Ipoly-parton. Ünnepi beszédet Szijjártó
Péter, Magyarország külgazdasági és
külügyminisztere és Igor Matovič, Szlo-
vákia miniszterelnök-helyettese és pénz-
ügyminisztere mondott. Ez után került
sor az ünnepélyes alapkőletételre. 

Az új, határokon átnyúló közúti
kapcsolat megteremtése elősegíti a
határokon átnyúló munkaerő-mobilitást,
csökkenti az utazási időt és az utazási
költségeket. A pályázat megvalósítása új
lehetőségeket jelent a határon átnyúló
foglalkoztatás növelésére, a gazdasági,
kulturális, társadalmi és intézményi
együttműködés fejlesztésére is. A kör-
nyezettudatos megoldások előtérbe he-
lyezése mellett új dimenzióba kerülnek a
térség eddig kiaknázatlan természeti,
történelmi és kulturális értékeinek közös
felhasználási lehetőségei, ami várhatóan
további fejlesztést eredményezhet.

Lőrincz Mária, fejlesztési szakember,
a TAPE vezetője

www.skhu.eu
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Szemétszedés Ipolynyéken

Április 22-én egész napos, a természethez, Földünk meg-
óvásához kapcsolódó program várta az iskola tanulóit. Első
órán a legkisebbek kifestők, a kicsit nagyobbak interaktív
feladatok segítségével kerülhettek közelebb a témához, míg a
felső tagozatosok már saját készítésű bemutatók által
ismerkedtek a környezetvédelem témakörével és főleg idő-
szerűségével. Ezután érdekes solymászbemutató részesei lehet-
tünk. A hegybányai (Štiavnické Bane) Hell Miksa Alapiskolából
érkeztek – már nem első alkalommal – Ipolybalogra a madarak
és gondozóik, amely Szlovákia egyetlen olyan alapiskolája,
ahol a kötelező tantárgyak között ott szerepel a solymászat is.
Miután megismerkedtünk a fülesbagollyal, a fehérfejű rétisas-
sal, a pusztai sassal és a rétihéjával, következtek a „mutat-
ványok”, amelyek nemcsak az iskolások, de az időközben

megérkezett kis óvodások tetszését is elnyerték. A madarak
külső jellemzőin kívül megtudhattuk, hogyan motiválja őket
gondozójuk egy-egy művelet elvégzésére, és időnként mégis
előfordult, hogy a madár nem volt együttműködő, hisz a
madaraknak, akár a gyerekeknek vagy felnőtteknek, is lehet
rossz napjuk. Érdekes és tanulságos volt mindannyiunk számára
ez a solymászbemutató. 

Hagyományosan az utolsó programpont az iskola parkjának,
területének, ill. a település valamennyi utcájának, közterületé-
nek megtisztítása volt. Sajnos minden évben van mit csinál-
nunk, ugyanis ott a szemét az utcákon, bár talán most kicsit
kevesebb volt, mint a megelőző években. Jó lenne, ha a tenden-
cia tovább folytatódna, ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni az
iskolában a gyerekek környezettudatosságra való nevelésével. 

-ná-

A Föd napja az Ipolyi Arnold Alapiskolában

A Föld napja alkalmából 2022. 5. 1-jén került megrende-
zésre Ipolynyéken a közös szemétgyűjtés. A helyi alapiskola
pedagógusai, vadászok, gyerekek és szüleik vették ki részüket a
hasznos munkából. A szemétgyűjtés megkezdése előtt a
gyerekek egy kis meglepetést kaptak, valamint a polgármester
úr egy rövid beszéddel indította útjukra a résztvevőket.
Csoportokba szerveződve indultak a feladatnak. Voltak, akik az

erdőben, az utak mentén, illetve a falun belül gyűjtötték a
szemetet. Mindenki nagy lelkesedéssel vette ki részét a
munkából. Hála a sok szorgalmas kéznek, rengeteg szemét
gyűlt össze. A fárasztó feladat elvégzése után finom gulyás és
frissítő várta a résztvevőket, emellett lövészetre is lehetőség

nyílt. Programokkal teli, eseménydús és hasznos napot tud-
hattunk magunk mögött. 

Segeč Loren
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Kiszehajtás Ipolyhídvégen

Te r m é s z e t i  ö r ö k s é g e k  f e j l e s z t é s e

Jancskár Takács Ágnest, az Ipoly-
nyéki Polgármesteri Hivatal területfej-
lesztési szakemberét kértük fel, foglalja
össze a településen nemrégiben megtar-
tott Természetvédelmi nap eseményeit.

„Ipolynyék gazdagabb lett – kezdte
beszámolóját a fiatal szakember – élmé-
nyekkel, tárgyakkal, barátságokkal, ta-
pasztalattal…

Történt mindez egy két országot egy-
bekötő „Határon átnyúló természeti
örökségek fejlesztése” c. projekt keretén
belül, amelynek célja mindenekelőtt a
környezetünk védelmének fontosságára
való felhívás, illetve a két ország közötti
szorosabb összefonódás, hiszen a projekt
maga Ipolynyék és a magyarországi
Herczeg Ferenc Alapítvány közös együtt-
működésén alapszik az Interreg és a Via
Carpatia jóvoltából.

Ennek keretén belül került megrende-
zésre március első napjaiban a Termé-
szetvédelmi nap  (magáról a rendezvény-
ről lapunk 3. oldalán olvashatnak rész-
letes összefoglalót), ahol Kiss Gábor
Csaba és felesége, Andrea egy igazán
részletes és fontos előadást tartottak a ter-
mészetvédelem fontosságáról és a hulla-
dékgyűjtés szükségességéről – tették
mindezt az ipolynyéki és a Tállyáról
érkező gyermekek számára. Kreatív
előadásuk után a helyi óvodásoknak
zenével kedveskedtünk, akik szintén
nagyon jól szórakoztak.

A projekt keretén belül Tállyára is
ellátogattunk, ahol Tanösvényt avathat-
tunk, s megismerhettük a hely jelleg-
zetességeit és szépségeit, különös fi-
gyelmet fordítva természetesen Herczeg
Ferenc életének.

Ami viszont igazán lényeges szá-
munkra, az egyértelműen a projekt helyi
hozadéka, ami Ipolynyéket konkrétan
gazdagítja, ez pedig a tárgyi eredmény. S
hogy ez mit takar? Ipolynyék tavaly
felújította a Tanösvény információs
tábláit, amit különféle pihenőalkalma-
tosságokkal is színesített, idén pedig
minden megállóhoz került egy-egy fahin-
ta is. A hintákat szakértelem és gyönyörű
megmunkálás jellemzi, amellyel egyér-
telműen a megfáradt turisták kényelmét

szolgálják, illetve, mivel tetővel is ren-
delkeznek, védenek az időjárás szeszé-
lyei ellen. Ezeken kívül igazán kényel-
mes padszettekkel, masszív és egyben
elegáns sátrakkal, illetve egy nagy, multi-
funkcionális, öttornyú játszóvárral is
bővültünk, ami a helyi magyar tanítási
nyelvű óvoda kertjében került elhelye-
zésre a gyermekek nagy örömére. A ját-
szóvár nemcsak az óvodások örömére
épült, de természetesen a Tanösvény
részeként bárki használhatja, csúszhat-
mászhat rajta, fejlesztheti készségeit, és
kielégítheti mozgásigényét. A színes ját-
szóvárat egyszerre többen is igénybe
vehetik, s teszik is, hiszen rövid időn be-
lül az egyik legkedveltebb játékelem lett.

Hiszem, hogy Ipolynyék nemcsak
gazdagabb, de elégedettebb is lett, s
büszkébb, hogy új barátságok köttettek a
két ország között, illetve megszépült
maga a közvetlen környezet is.”

-bégyé-

K ö z é l e t  -  K u l t ú r a

Április utolsó napján, szombaton
este ismét nagyközönség előtt állítottak
májusfát Ipolybalogon. Az eseményem
minden generáció képviseltette magát.
Két év után újra „hangosan” lehetett
megtartani e rendezvényt. Míg a gyere-
kek hancúrozva játszottak, szaladgáltak
az Erzsébet parkban, a Csemadok- alap-
szervezet elnöke, Lenický Anett ismer-
tette a májusi népszokásokat, és fel-
olvasta a májusfaállítás hagyományát
Ipolybalogon. E régi szép szokást a
Bukréta - hagyományőrző asszonyok
csoportja fel is elevenítette.

Elmaradhatatlan volt a tavaszt
búcsúztató tábortűz meggyújtása, majd
a meleg vacsora és frissítő elfogyasz-
tása a tábortűz lángjai mellett, amit a
szervezők biztosítottak. A gyerekek
nagy örömére szolgált, hogy az izzó

parázsban mályvacukrot sütögethettek. 
A rendezvényen végig jó volt a

hangulat, jó volt látni, hogy az emberek
beszélgettek, szórakoztak egymással, –
visszakapták az életüket! – mondogat-
ták többen.

A jókedv kitartott az esemény vé-
géig, amit nagymértékben a jó idő is
segített.

Lenický Anett

A virágvasárnap különleges nép-
hagyománya a kiszehajtás, amely a legel-
terjedtebb palócföldi népszokásokhoz
kötődik, településünkön is az egyik
legrégebbi télűző-tavaszváró hagyo-
mányok egyike.

A helyi  Nyugdí jas Klub és a
Csemadok alapszervezetének szervezé-
sében az idei évben - két év után - került
sor a húsvéti vásárra, kiszehajtásra és a
tojásfaállításra. A legkisebbek már szom-
baton a délutáni órákban tojásfestéssel
készülődtek a virágvasárnapi tojásfa-
díszítésre, amikor is a színes tojásokat a
gyerekek a szüleik segítségével fel-
helyeztek az előkészített tojásfára.

A vásár után az idősebb korosztály a
szalmabábot a helyi népviseletnek meg-
felelően felöltöztette, majd az óvodások
énekelve körbetáncolták a feltartott
kiszebábot. Ezt követően népviseletbe
öltözött lányok a „Haj ki kisze, kiszőce”
c. dal kíséretében felváltva végigvitték a
falun a fahídhoz, ahol a levetkőztetett
kiszebábot elégetve bedobták az Ipolyba -
a hagyomány szerint ezzel is kiűzve a
faluból a betegséget, bajt és minden
rosszat.

-czm-

Hagyományőrzés Ipolybalogon
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JÁRÁSI KONFERENCIÁRA KÉSZÜL A SZÖVETSÉG

A KÜRTÖS olvasói kevés információval rendelkeznek járá-
sunkban a Szövetség párt járási, illetve helyi szervezeteinek
tevékenységével kapcsolatban. Ebből kifolyólag fordultunk
közelebbi tájékoztatásért a Szövetség járási platformelnökeihez,
név szerint:

Hrubík Bélához, az MKP Platform járási elnökéhez,
Lestyánszky Viktorhoz, a Most-Híd Platform járási elnökéhez
és Nászaly Gáborhoz, az Összefogás Platform járási elnökéhez.

1. Hogyan halad(t) az egyes platformok részéről a Szövetség
helyi struktúráinak megalakítása? Van/volt, ahol ez akadályok-
ba ütközik/ütközött?

2. Mikor kerül sor a Szövetség járási konferenciájára?
Mind a három platformnak van/lesz járási elnökjelöltje?
Vagy: megegyeznek egy közös elnökjelöltben?

3. Az ősszel esedékes megyei választásokon járásunkban
minden párt három képviselőjelöltet indíthat. Elképzelhető,
hogy mind a három járási platform saját jelöltet indít? Vagy a
nagyobb esély érdekében csak egy jelöltet kívánnak majd állí-
tani?

Hrubík Béla:
1. Május végére szeretnénk lezárni a Szövetség alapszer-

vezeteinek megalakulását. Azokban a falvakban, ahol csak
egyetlen platform működik, ott már megalakultak a Szövetség
alapszervezetei. Különösebb problémák nincsenek, a gond az
volt, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatot csak nem-
régiben fogadta el az OT, anélkül pedig nem tudtunk alap-
szervezetet alapítani olyan helyen, ahol több platform is jelen
van.

2. Az alapszervezetek megalakulása után a Járási
Elnökség dönt arról, mikor kerül sor a járási konferenciára.
Jelenleg az MKP és a Híd Platformnak van elnökjelöltje. A
járási grémiumban tárgyalnak intenzíven arról, hogy ki
legyen a járási elnök. Egyelőre még nem jutottak egyezségre.

3. A megyei választásokkal egyidőben helyhatósági válasz-
tások is lesznek Szlovákiában, így a magas részvételi arány
miatt sajnos csökken az esélyünk arra, hogy erős megyei
képviseletünk legyen. Előzetesen beszélgettünk a lehe-
tőségekről, de én személy szerint úgy látom, hogy csak erős,
ismert jelölteknek van esélyük labdába rúgni. Valószínűleg
három jelöltet indítunk, de a pártpolitikát felül kell hogy írja a
józan gondolkodás. Az elmúlt választási időszakokban vannak
számaink különböző jelöltek szerepléséről. Ezek fontos tám-
pontot adnak ahhoz, hogy ki, milyen eséllyel indul egy ilyen

megmérettetésen. Természetesen, a Járási Konferencia mondja
ki a végső szót. A kevesebb jelölt részünkről szerintem nem
jelent nagyobb esélyt. 

Lestyánszky Viktor:
1. Tavaly ősszel kezdték meg a platformelnökök járási szin-

ten a közös munkát. Több alkalommal találkoztak, egyeztettek
az előttük álló feladatokról. A Most-Híd tizennégy helyi platform-
mal rendelkezik, vagyis azokon a településeken, ahol pártunk
színeiben megválasztott polgármesterek vannak. Van, ahol csak
nekünk, van, ahol csak az MKP-nak van helyi platformja, de
akad olyan település is, ahol jelen van mind a két platform.

2. Folynak a hattagú grémiumban a tárgyalások a járási
elnök személyéről. A Szövetség párt május végén, június elején
tartandó alakuló járási konferenciáján nagy valószínűség
szerint mind a Hídnak, mind az MKP-nak lesz jelöltje a járási
elnöki posztra. 

3. A konferencia küldöttei titkos szavazással választják majd
meg a párt járási elnökét. Ami az ősszel esedékes helyhatósági
és megyei választásokat illeti, én azt szorgalmazom, hogy mind
a három platformnak legyen egy-egy megyei képviselőjelöltje,
de közösen támogassuk a legesélyesebb jelöltet. 

Nászaly Gábor, az Összefogás Platform járási elnöke:
1. Az Összefogás Platform jelenleg a Nagykürtösi járásban

nem hoz létre saját helyi szervezeteket. Tagjaink természetesen
csatlakozhatnak a lakóhelyükön létrejövő Szövetség alap-
szervezethez, viszont ez opcionális, nincs befolyással a plat-
formban és ezáltal a pártban betöltött tisztségekre.

2. A járási grémium már több alkalommal ülésezett, ahol
szó esett a konferencia lehetséges időpontjáról, de a konkrét
dátum még nem lett kitűzve. Tekintettel arra, hogy a konfe-
rencia tagjait 14 nappal az esemény előtt értesíteni kell, és
még nincs meg a konkrét időpont, így jelen állás szerint a
járási konferencia ülése legkorábban május végen valósulhat
meg. Reménykedem abban, hogy mielőbb meg tudjuk tartani,
mert fontos, hogy elkezdhessük a munkát a közelgő önkor-
mányzati és megyei választásokra. Jelenleg úgy tűnik, hogy a
Híd és az MKP Platform indít járási elnökjelöltet. 

3. A megyei képviselőjelöltek személyéről és számáról a
járási elnökség dönt. Elképzelhetőnek tartom, hogy egynél több
jelölt induljon.

B.Gy.

A h á b o r ú s  h ő s ö k re  e m l é k e z t e k  I p o l y b a l o g o n
Mint minden évben, május második

vasárnapján Ipolybalogon is a háborús
hősökre emlékeztek. A megemlékezésre
a szentmise után a temetőben, a Sírba-

tétel szobor előtt kerül sor. Az ünnepi
szavakat dr. Kökény István jogász,
történész tartotta a megjelenteknek.

A koszorúzás részese volt a helyi
önkormányzat nevében Bálint Péter pol-
gármester, a Csemadok helyi képviselői,
Bojtos Magdolna és Bodzsár Eszter, a
helyi Összefogás MKP -platform elnöke,
Czibulya Márk, valamint dr. Kökény
István és lánya, Kökény Boglárka.

Az megemlékezést a Bukréta Hagyo-
mányőrző Asszonycsoport énekei tették
színesebbé, valamint zárszóként a helyi
lelkiatya mondott egy fohászt a teme-
tőnkben nyugvó hősi áldozatok előtt. Lenický Anett
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… Szűz Mária magának választott. Ez a
refrénje az egyik szép Mária-éneknek a sok
közül, amiket a májusi litániákon énekel-
nek, s amelyek még a régi szép szokás
szerint a mai napig meg vannak tartva min-
den május este községünkben. Májusban
van a munka ünnepe is, ekkor ünnepeljük
az édesanyákat, és nemcsak Szűz Mária
választotta kedves hónapjának ezt a csodá-
latos, virágillattal bódító tavaszi hónapot,
de, ha megkérdezik, 10 emberből 9 biz-
tosan rávágja, hogy május a szerelmesek
hónapja. Bizony, így van ez ma, és így volt
a régi világban is, csak akkor a falu
legényei látható jelét is adták szerelmük-
nek. Május első napján (vagy pünkösdkor)
minden eladósorban levő lány arra ébredt,
hogy szalagokkal feldíszített májfa van a
kapufélfához erősítve. Hogy a lány ezt
szívesen fogadta-e vagy nem, az délután
derült ki, mikor is a legények végigjárták a
lányos házakat, ahová fát állítottak. 

Hát ezt a (sok más szép népszokással
feledésbe merült) hagyományt próbálták
felidézni Nagycsalomján a „csemadokos
legények”. Május elsején, vasárnap délután
a falumúzeum udvarán került sor erre az eseményre, amely az
én véleményem szerint a vártnál sokkal jobban sikerült. A szép,

napsütéses idő sokakat kicsalogatott, és igazi
családias légkörben lett feldíszítve és felállít-
va a falu májfája énekszó és Rimóci Gábor
citerajátéka mellett. Utána a jelenlévők
egészen estig élvezték ezt a „majálisos”
hangulatot egy kis pogácsa, sütemény és itóka
mellett. Abban, hogy ilyen szépen sikerült
visszaidézni a múltat, igen nagy része volt
Lőrincz Sarolta Arankának, akinél jobban
senki sem ismeri az Ipoly menti népszokáso-
kat, és az ő irányításával Ipolybalogon már
évek óta van májusfaállítás. Mivel a két falu
szokásai szinte teljesen megegyeztek, biz-
tosak lehetünk benne, hogy az általa elmon-
dottak Nagycsalomjára is érvényesek. 

Itt jegyzem meg, hogy kis hagyomány-
őrző ünnepségünk előtt ő tartott számunkra
könyvbemutatót. Érdekesen, figyelemlekö-
tően ismertette az általa megírt könyveket,
idézett a csalomjai gyűjtéseiből, és a végén
dedikálta is a kiválasztott könyveket.  

Ezzel együtt volt kerek ez a szép májusi
nap, bízunk benne, hogy a következő években
is hasonló élményekkel fogunk gazdagodni.

Vanda Zsófia

VIRÁGOS  MÁJUS  HÓ,  ISTEN  HOZOTT...

(Májfaállítás felelevenítése Nagycsalomján)

P E T ŐF I - T O M P A O R S Z Á G O S S E R E G S Z E M L E

A Petőfi-Tompa Országos Seregszemle regionális fordulója
a  Losonci, Nagyrőcei, Rimaszombati és a Nagykürtösi járások
járási fordulóiból továbbjutottak részére április 28-án volt meg-
tartva Ipolyszécsénykén, a kultúrház és a kastély épületében.
Sajnos a versenyen az előző évekhez viszonyítva kevesebben
vettek részt. Versben négy kategória 28 szavalója vett részt, a
prózamondók pedig 23-an voltak összesen. A 2 x 3 tagú zsűri
(vers: Dr. Balázs Jánosné, Gubík Mária, Engelberth Katalin,
próza: Tóth Gábor, Dr. Bacskó Józsefné, Bárány Ildikó) az ered-
ményhirdetéskor jó tanácsokkal látta el a szereplőket. 

A jelenlévők a kastély épületében megtekinthették a
Palócföld jeles szülöttei című kiállítást, melyet már a Palóc
Világtalálkozóra készítettek a szervezők.

Az aranysávval továbbjutott versenyzők:
Vers: 

I. kategória:    
Páll Fanny Blanka, Tóth Roland, Kovács Réka Andrea

II. kategória:  
Kovács Botond, Czetner Zita, Bari Nikolas Filip

III. kategória:  
Bálint Dániel, Madarász Lili, Mács Zille Anna

IV. kategória:
Molnár Tibor, Brindzák Rebeka

Próza:
I. kategória:    

Póšová Réka Sára, Mikos Fruzsina Blanka, Skladivík Noel
II. kategória:  

Fricz Flóra, Mács Arina Sára, Illés Dorka     
III. kategória:  

Danyi Lajos, Kuzma Noé, Csank Máté
IV. kategória:

Vass Roland Eduard, Marton Emese
-ke-
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Ahogy a napok rövidülnek,
Úgy érzem, mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehűlnek,
Mind gyakrabban jut eszembe anyám
.
Mit oly sokszor elhalasztottam,
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár,
Jóvá tenném, mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Ő már messze jár.

Ó, mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő, te még megteheted,
Megőszülve is maradj gyermek,
Mondd meg neki mennyire szereted.

Két keze érted dolgozott csak,
Mindennél jobban szeretett,
Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett,
Míg lehetett, míg lehetett.

Amit akkor elfelejtettél,
Talán még jóvá teheted,
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet,
Amíg lehet, amíg lehet.

S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.

Most vár valahol megfáradtan,
Nem kér sokat, csak keveset,
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót,
Egy vigasztaló kedveset,
Tán még lehet, tán még lehet.

A szíve érted dobogott csak,
Amíg belebetegedett,
De Ő titkolta nem mutatta,
Nem mondta el; hogy szenvedett,
Csak mosolygott és nevetett.

Bárhol is vagy, hát fordulj vissza,
Az ember másként nem tehet,
És csókold meg, amíg nem késő,
Azt az áldott édes szívet,
Ha még lehet, ha még lehet.

Forrás: Kibédi-variációk, 
Budapest, 1989 - Tv166

Magyarországon május első vasár-
napján, Szlovákiában második vasár-
napján tartják az anyák napját. Ebben az
időszakban egymást érik az anyák napi
műsorok, amelyekben óvodások, iskolá-
sok szebbnél szebb versekkel, dalokkal
és, természetesen, egy-egy szál virággal
köszöntik a meghatódott anyukákat,
nagymamákat. De vajon a felnőtt gyere-
kek, immár meglett férfiak is köszöntik
édesanyjukat hálát mondva mérhetetlen
szeretetükért és önfeláldozó gondoskodá-
sukért?! Az az igazság, hogy bizony-
bizony sokan megfeledkeznek erről a
szép ünnepről! Elsősorban nekik ajánljuk
Kibédi Ervin elgondolkodtató és megható
költeményét. Merthogy anya csak egy
van.

-bgy-

A N Y Á K N A P J A I P OL Y B A L O G O N

Május első vasárnapján került sor
Ipolybalogon az anyák napi ünnepségre,
amikor is az édesanyákat, nagymamákat,
a szerencsésebbek a dédmamáikat is
köszönthették a sok-sok türelemért,
szeretetért és kitartásért, amit Tőlük kap-
tunk és kapunk. Az Ipolyi Arnold
Alapiskola közösségi termében az alap-
iskola és a művészeti iskola növendé-
keinek programja várta a szép számban
megjelenő közönséget, akiket a műsor
előtt Bálint Péter polgármester úr köszön-
tött szívhez szóló szavakkal. Beszédében
többek között elmondta, hogy „...az
anyák jelenléte, munkája mindannyiunk
életének része. Ma is, amikor a hétköz-

napok feladatai, nehézségei kemény
próba elé állítják az embereket. Rohanva
éljük napjainkat, de egy biztos pontot
jelenthet, ha édesanyánkat meglátogatva
néhány percre mellé ülünk. Az anyák
végigkísérik gyermekeik életét.” A
továbbiakban azokról az anyákról emlé-
kezett meg, akik bár fizikai valójukban
már nincsenek jelen életünkben, de
nagymértékben befolyásolták azt: „Ezen
a gyönyörű napon gondoljunk azokra az
édesanyákra is, akik már nem lehetnek
közöttünk, de emlékük soha el nem
kopik, akik utolsó leheletükkel is aggód-
tak azért, hogy el kell engedniük örökre,
és már soha többé nem foghatják a
kezünket. Sohasem feledkezhetünk meg
róluk, erről is szól ez a tavaszi vasárnap!” 

A polgármester úr köszöntője után
versek, dalok, jelenetek, hangszeres
szólisták váltották egymást a színpadon,

ill. szórakoztatták a tisztelt közönséget,
majd a műsort az alapiskola énekkarának
fellépése zárta. Anyák napjához kötődő
dalaikat hangszerkíséret mellett adták
elő. Vezetőjük Hugyecz Zolcer Erika
tanító néni. 

A program végén Molnár Barnabás
igazgató úr mondott köszönetet, hogy
ilyen szép számú közönség tisztelte meg
az eseményt, és biztatta tapsaival a fellé-
pőket, valamint reményét fejezte ki, hogy
a jövőben semmi sem fogja akadályozni a
hasonló rendezvények megvalósulását. 

-ná-

K u l t ú r a
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A világon végigseprő járvány miatt
ugyan a tavalyi évben elmaradt, idén vi-
szont a Csemadok Ipolynyéki Alapszer-
vezete ismét meg tudta szervezni évzáró
gyűlését. Ezen eseményre 2022. május 8-
án került sor.

A szervezet elnöke, Pobori Sándor
megtartotta beszámolóját az elmúlt két év
tevékenységéről. 

A koronavírus ugyan a kulturális élet-
re is rányomta bélyegét, a szervezet tagjai
mégis igyekeztek folytatni a kultúra
továbbadását. Sor került a Karnevál c.
zenei est megszervezésére, könyvbemu-
tatókra. A 2020-as farsang végén a helyi
Mics Károly Színjátszó Csoport Balík
Judit vezetésével bemutatta a Fruska c.
darabot, melyet ez év szeptemberében
Pereszlényben is bemutattak. 

A Népművészetünk őrzői faluról falu-
ra c. program keretén belül Ipolynyék
történelmét, hagyományait, szokásait a
szervezet Cseri Gábor közreműködésével
egy kisfilmben örökíthette meg.

A Karnevál és a Palóc Népdalcsoport
számos településen képviselte a szerve-
zetet, vitte hírét Ipolynyéknek.

Falunk rendezvényei közül a szüreti
fesztiválon az önkormányzat mellett a
Csemadok tagjai a tavalyi évben is kivet-
ték részüket a sikeres megvalósításból.

A szervezet elnöke köszönetet mon-
dott Nagy Teréznek, aki megkapta a Cse-
madok Közművelődési Díját, Cservócs
Margit néninek, aki az alapszervezet díját
kapta meg, köszöntötte Nagy Sanyi bá-
csit, szervezetünk és falunk legidősebb
tagját, aki hamarosan betölti 100. élet-
évet, valamint megköszönte Balázs Ottó
eddigi munkáját, aki lemondott a vezető-
ségi tagságáról.

Ezt követően ismertette az idei év leg-
fontosabb programjait, melyek között
helyet kap a megemlékezés a 10 éves táj-
házról, a trianoni megemlékezés, a Palóc
Világtalálkozó (együttműködő partner), a
Szüreti Fesztivál (társrendező), az Őszi-

rózsa (társrendező), színdarab megren-
dezése.

A rendezvény színvonalát Súth Sára
és a Palóc Népdalcsoport előadása emel-
te. A Csemadok Ipolynyéki Alapszerve-
zete aktív tevékenységéről ad tanúbi-
zonyságot, hogy tagjai még abban az
időben is, amikor korlátozva voltak a ren-
dezvények, igyekeztek minden lehetősé-
get megragadni, hogy feltárják, tovább-
adják mindazt, ami érték, összetartó erő
Ipolynyéken, bemutatták a helyi kultúrát,
a hagyományainkat.

„Egy nép a kultúrája és hite nélkül
megszűnik létezni.“

Laurell Kaye Hamilton

„Csak az a nép tud tisztelni más
népeket - azok szokásait, hagyományait -
amely a sajátját is megbecsüli.“

Illyés Gyula

„Kultúrát ajándékozni (...) azt jelenti,
hogy szomjúságot ajándékozol.“

Antoine de Saint-Exupéry

Baksa Csáki Edina

ű
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A postagalamb a házigalamb egy
fajtája, vagyis ezek háziasított szirti
galambok, melyeket arra tenyésztettek ki,
hogy nagy távolságokból is hazatalál-
janak, így üzenetek szállítására alkal-
mazzák őket. Ennek az általános elneve-
zése a galambposta. Az ókori rómaiak és
görögök idejében (Kr. e. 500 körül) már
használták hírvivőként a galambokat.

A repülési szezon április közepétől
szeptember végéig tart, ezalatt a posta-
galambászok speciális, szervezett repü-
léseken vesznek részt galambjaikkal.
Előtte a galambot tanítani kell, amit ma-
ga a galambász vagy a postagalambász
egyesületek és szervezeteik speciális
„tréning“ röptetések keretében tehetnek
meg.

Az Ipolyvarbón élő Bagdal József
nem mindennapi sikereket mondhat
magának a postagalambsport területén.
Ezúttal őt mutatjuk be lapunk olvasóinak.

„Tanulmányaimat az ipolyvarbói
alapiskolában kezdtem, majd az ipolysá-
gi gimnáziumban folytattam. Abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy el-
mondhatom magamról: a hobbim tulaj-
donképpen megegyezik a munkámmal,
ugyanis amit a legszívesebben csinálok,
az az állatokról való gondoskodás, oda-
adó törődés.

Évtizedek óta ugyanazon munka-
helyen, az ipolybalogi AGRIPEĽ szövet-
kezetben dolgozom. Gyermekkorom óta
az állatok iránti szeretetben nevelked-
tem. Mindig is terjedelmes gazdaságunk
volt, sok háziállattal. Ezek közé tartoztak
a galambjaink is. Nagybátyámtól 10 éves
koromban kaptam ajándékba az első
pávagalambjaimat. Nagy örömet szerzett
vele, és én viszonzásként igyekeztem
odaadóan, szeretettel gondoskodni róluk.
A postagalambsportot 19 éves koromban
kezdtem. Ekkor lettem a járásban első
postagalamb-szervezet tagja Alsózellő-
ben, amely Nógrád-Fülek kerület alá tar-
tozott. A szervezet elnöke Chrtiansky
Pista bácsi volt. Ezen szervezet aktív

tagjaként 25 évig működtem. Tagságom
alatt 15 alkalommal sikerült elnyernem a
szervezet bajnoka címet, és 6 alkalommal
a Nógrád-Fülek kerületi bajnok címét.

Az elnök úr betegsége miatt az alsó-
zellői szervezet felbomlott, így, mivel
folytatni szerettem volna ezen tevékeny-
ségemet, új szervezetet kellett keresnem.
Az új szervezetemet a határon túl talál-
tam meg a Karancs versenykerületi
Balassagyarmat E-10 helyi szervezetnél,
amelynek a mai napig aktív tagja va-
gyok. Új szervezetemben sok kedves és
barátságos emberrel hozott össze a sors,
így a postagalambsport tevékenysége
mellett rengeteg barátra leltem, akikkel
szívesen töltjük együtt szabadidőnket,
tervezünk közös programokat. 

A jelenlegi szervezetemben 4-szer
voltam kerületi bajnok. A legkiemelke-
dőbb eredményeim, amelyekre nagyon
büszke vagyok, a világbajnokságon elért
helyezések: Grand Prix F.C.I. 2003 Haj-
dúszoboszló-Hungary, amelyen 2003.
szeptember 13-án elnyertem a 2. helye-
zést, és a Grand Prix Vác, ahol 2018-ban
elértem a mindenki által áhított 1. helye-
zést. 

A postagalambászat kihívást jelentett
számomra, hogy a versenysport részesé-
vé váljak, és bebizonyíthassam magam-
nak és másoknak is, hogy képes vagyok a
galambjaimmal való odaadó törődéssel jó
eredményeket elérni. Természetesen a
postagalambsport költséges hobbi,
ugyanúgy, mint sok más hasonló. A fő ki-
adások a takarmányok, grittek és gyógy-
szerek vásárlása, de nem elenyésző az
üzemanyagköltség sem. A galambok
igénylik az állandó odafigyelést, törő-
dést, etetést, tisztán tartást, versenyekre
való felkészítést. Hogy mindezt tökélete-

sen megoldhassam, állandó és szorgal-
mas segítőm ebben az öcsém, Gábor, aki
szintén ezen sport szerelmese.

A versenyszezont megfontolt és gon-
dos felkészülés előzi meg. A jó eredmény
elérése érdekében elengedhetetlenek a
magántréningek, amelyek elősegítik a
bemelegítést, és biztosítják a versenyre a
galambok jó kondícióját. Szintén segít-
séget nyújtanak abban, hogy felmérhes-
sük a galambok reális teljesítményét. A
galambok versenyen elért eredményeinek
kezdetleges manuális nyilvántartását ma
a digitális eszközök váltották fel. A
galambdúc bejáratánál van a leolvasó,
ami leolvassa a galamb lábán lévő csipet.
Rögzíti az érkezési időt, a galamb szá-
mát, és ezután számítógépes kiértékelés-
sel rangsorolják a galambokat, sebesség

szerint. A versenyzési forma a csapat-
verseny, amelybe 10 galamb tartozik.
Összpontszámaik alapján érik el a
tenyésztők helyezésüket.

A versenyek minden hétvégén vannak
megrendezve. A versenyprogram 12 út-
ból tevődik össze. A versenytáv hossza
100 -700 km.“

További szép sikereket kívánunk
Bagdal József postagalambásznak!

B.Gy.
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Húsvét után negyven napra
Felmék Atyám országába.
S elküldöm a Vígasztalót,
A fehér színű Galambot.

Krisztus nagyheti művét bemutató,
Hugyagról származó Arany Miatyánk-
változat utolsó versszaka perspektívát,
reményt és erőforrást ad az életünkhöz,
minden nehézség és megpróbáltatás
közepette is!

Az emberi történelem az elmúlt
századokban az anyagi világ dominan-
ciáját hozta, és az emberben, mint lélek
és test egységében a lélek, az emberi hal-
hatatlanság háttérbe szorult, szinte észre-
vétlenné vált.

Ezért még inkább reménykeltő, ele-
mentáris tény, hogy az emberi gonoszság
megölte Istenember föltámadott a halot-
taiból, és negyven napig elődeink között
lakozott. Negyven nap után tanítványai
szemeláttára fölment a mennybe, amivel
utat is mutatott. Utat, hogy fölfelé töre-
kedjünk, jót jóra építve, mintegy kozmi-
kus lépcsőt építsünk, melyen följutunk a
halhatatlanságba, örök boldogságba,
Isten színe látására.

Krisztus életműve megtanít rá, hogy
nem vagyunk magunkra hagyatva, egye-
dül nem is lehetséges üdvözülni. Ő
egészen a teremtő Atyával azonosulva
hozta létre számunkra a Megváltás mű-
vét, a Szentlélek erejével. A legnagyobb
ünnepeink egyike, hogy Jézus a feltáma-
dását követő ötvenedik napon elküldte, és
idén is elküldi a megszentelő, igazi létet,

értelmet, bölcsességet, tudást, jó tanácsot,
lelki erősséget, jámborságot és Isten-
félelmet adó Szentlélek Úristent. Elküldi
nekünk, hogy mi is isteni emberek le-
gyünk eredeti teremtettségünk szerint, a
földi „jólét” iszapjából, alantasságból
kiemeljünk, és valódi Isten-képmássá
avattassunk.

Azon nagyszerű hatása is van a pün-
kösd ünnepében megnyilatkozó Szent-
léleknek, hogy kiemel önmagunkból,
idegenségben élő énünkből, és közös-
ségre vezet, sőt egyesít bennünket. A
Szentlélek a közösségi lét egymásra
épülő szintjeivel ajándékoz meg bennün-
ket. A családi élet boldogságával, a fele-
baráti összetartozás készségével, a tele-
pülési, regionális közösség fenntartó
képességével, a nemzeti együvé tartozás
áldozatkészségével, és minden ember
iránti jószándékkal, szeretettel.

A pünkösd e jelentőségét a tradíciók
alapján élő eleink mind ismerték és
megélték. Úgy tartják a palócok, hogy
a hegyek akkor keletkeztek, amikor
Krisztus Urunk a mennyekbe ment. A
föld is emelkedett utána, de Jézus intett,
hogy maradjon. A föld erre megál-
lapodott, de úgy maradt: nem ment
egészen vissza a helyére (Hevesaranyos).
A nógrádi Ságújfalu hasonló hagyo-
mánya szerint is a föld utánament a
mennybe szálló Krisztusnak. Amen sza-
vára azonban megállott. Ebből lettek a
hegyek, maga a Karancs-hegy is. Tetejére
az angyalok építették a kápolnát. A
hegyek tehát hagyományos látásmóddal a
mennyei lét felé való törekvés és iránta
való vágy letéteményesei is. Meg azon
feladat hordozói is, hogy itt, a földi világ-
ban kell hitelesen létezni, és a Menny-
ország felé mutatni.

Az Úr Jézus mennybemenetele előtt
megismételte a Szentlélek eljövetelére
vonatkozó ígéretét. A várakozás és készü-
lődés napjaiban a 11 apostol és a tanít-
ványok egy szívvel, egy lélekkel állha-
tatosan imádkoztak az asszonyokkal,
Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt, s a közel 120 fős közösségben
megválasztották Júdás utódját, Mátyást a
12. apostolnak. Amikor pedig elérkezett
pünkösd napja, mind együtt voltak
ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan
zúgás támadt az égből, mintha csak heves
szélvész közeledett volna, és egészen
betöltötte a házat, ahol ültek. Majd
lángnyelvek jelentek meg nekik szét-
oszolva, és leereszkedtek mindegyikük-
re. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
és különböző nyelveken kezdtek beszél-
ni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította
őket.

Térségünk lelki központjának, a mát-
raverebély-szentkúti kegyhelynek is fő
ünnepe: a Szentlélek hét ajándékát az ő
mátkája, az Apostolok Királynéja közve-
títi a hívő lelkekbe. Évszázadok óta
ilyenkor tízezrével jönnek a búcsúsok
részesülni a Szentlélek megújító kiáradá-
sában. A szécsényi férfi zarándoklat is
kapcsolódik ehhez. Áldott szép pünkösd
a kegyhely szent kútjánál sokak gyógyu-
lásához vezet, a készség és a hit mértéke
szerint. A szentkúti búcsújárás az aján-
dékozással is együtt járt: a leányok bok-
rétát, árvalányhajat vettek a legényeknek,
a fiúk pedig tükrös mézeskalács szívet
ajándékoztak a leányoknak. Az otthon
maradottak rózsafüzért, szentképet, a
gyermekek mézeskalácsot, „verebélyi
bot”-ot kaptak.

Öltöztetős kegyszobor pünkösdkor.
Mátraverebély-Szentkút, 18. sz. eleje

Leány a pünkösdi misén, Rimóc

Fiatalok pünkösdi miséről hazafelé
menet, Rimóc
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Bizonyára többen találkoz-
tak már azzal a véleménnyel,
hogy a demokratikus társada-
lomhoz hozzátartozik a vélemé-
nyek sokasága, vagyis a véle-
ménynyilvánítás joga egy adott
kérdésben. Mindenki, aki véle-
ményt nyilvánít valamiről, azt
is szeretné, ha meghallgatnák,
és nemcsak meghallgatnák, ha-
nem azt is mondanák neki: a te

véleményed a legjobb. De ez nem ilyen egyszerű. Hiszen
naponta találkozunk a dilemmával, hogy valójában kinek
van igaza, kire kell/érdemes hallgatni? Jézus az evangé-
liumban arról beszél, hogy juhai hallgatnak a szavára, és
nemcsak hallgatják, hanem követik is őt. Más szóval, a
juhok azt mondják: igaza van, engedelmeskedünk neki.

Jézus azt ígéri a juhainak, hogy ha engedelmesked-
nek neki: örök életük lesz, soha nem vesznek el, és senki
sem ragadja ki őket a kezéből. Ezt senki a világon nem
ígérheti meg az embereknek, mert ezek nem emberi
ígéretek, hanem Istené. A Fiú az Atyával egyesülve hir-
deti, hogy nincs olyan hatalom a világon, amely biz-
tosíthatná az ember védelmét, és életének értelmet adhat-
na. Nagy jutalom vár mindenkire, aki hajlandó enge-
delmeskedni, és követni Jézus szavát. Mondhatnánk,
hogy ha ez így van, akkor miért nem hallgatja minden
ember örömmel Jézus szavait? Ennek három oka van.
Jézus szavai nem az egyetlen szavak, amelyeket a mai
világban hallani, és amelyek boldogságot ígérnek. A
második ok az, hogy nem elég hallani, hanem a hallottak
szerint kell élni. A harmadik ok az, hogy nem ismerjük
fel Jézus szeretetét. Egyesek azt gondolják, hogy mivel
Jézus juhokhoz hasonlít minket, ezért ostobának és alkal-
matlannak tart minket. Nem értik, hogy ez a kép nem a
szellemi szintünkről szól, hanem a kapcsolatról, a
szeretetről.

Napjainkban nagyon fontossá vált, hogy állhatatosan
kérjük a belátás és a bölcsesség ajándékát. Hogy képesek
legyünk megkülönböztetni, és a szavak sokaságában,
amelyeket hallgatunk, és amelyek befolyásolni akarnak
minket, felismerjük Jézus szavait. Ha egy mai képet
akarnánk használni, azt mondhatnánk, hogy ez a televí-
zió és az egyház (templom) közötti harc. Mindkettőben
vannak üzenetek. Mindkettőben ígérnek valamit. De van
esélye az egyháznak felvenni a versenyt a televízióval?
Természetesen nem. Hiszen a mi szavaink nem hangzanak
el a folyosókon, konyhákban, nappalikban, az autóban és
a munkahelyeken. Egyházunk tisztában van azzal, hogy
a „szavak piacán” nagy a verseny. Ugyanakkor azt is
látjuk, hogy az emberek ma is vágynak Jézus szavára és
az evangélium üzenetére. A média szavai akarva-akarat-
lanul is hatnak ránk, sokszor megfertőznek és meg-
részegítenek bennünket. Melyik szónak akarunk, ill.
tudunk hinni? Ha tanácstalanok vagyunk, kérdezzük
meg: kinek van igaza? Kire kellene hallgatnunk? Kiben
bízhatunk? Higgyünk és hallgassunk arra, akinek
szavaiban az evangélium szelleme van.

Balga Zoltán

K ö z é l e t  -  H i t é l e t

A palócföldi pünkösdi királynéjárás szokásában a lélek erejé-
vel köszöntötték és közvetítették a kitavaszodó világot a fölkere-
sett porták lakóit. A galambfehér ruhába öltözött, fején koszorút
viselő pünkösdi királynét körbevették leánytársai. Körülötte kör-
ben járva, a szokásos ének szövegében az első pünkösd bibliai
történésének megismétlődését kívánják, hogy a Szentlélek
„Szálljon a házokra, / Mint azelőtt szállott / Az apostolokra.” 

Szandán az idősek máig általános hittel várják, hogy fújjon a
szél rájuk a pünkösdi misét követően, és ezáltal foganatosul a
Szentlélek eredeti eljövetele és áldása. Pünkösd kiemelkedő szent
idő. Ez magyarázza a
litkeiek hagyomá-
nyos meggyőződé-
sét, miszerint, aki a
pünkösdi harmatban
megmosdik, azon
nem fog a nyári nap.
Az ünnep tükröződik
a hagyományos női
viseleten, amikor a
pünkösdi láng színe
hangsúlyozódik a ru-
házaton. A Szentkúti
Szűzanya és a szak-
rális táj más öltözte-
tős Madonnái is
ilyenkor a Szentlélek
kiáradásának pün-
kösdi lángját mutat-
ják viseletükben.

Pünkösd a szerelmes lelkeket is kibontakoztatja. Május elseje,
első vasárnapja mellett pünkösdi szokás, hogy a legények május-
fát állítanak kedvesük házához. Az eladósorban lévő lányok várták
is ezt nagyon, mert aki nem kapott, az a közeljövőben nem
számíthatott a férjhez menetelre.

A gyermekáldás mindig fontos volt, s ehhez a palócok a lélek
erejében bíztak. Pünkösd utáni kilenc kedden böjtöltek – gyer-
mekáldásért, könnyű szülésért -, amely nagyjából Szent Annának,
a magtalanok, áldott állapotban levők, női betegségben szenvedők
kiváltságosan tisztelt patrónusának névünnepével fejeződött be.

Járjon át bennünket a megszentelő Lélek, és egyesítő erejével
találkozzunk a balassagyarmati Szent Anna-ünnepi Palóc Búcsú-
ban július 24-én, vasárnap, amikor Palánki Ferenc püspök úr
áldásában is részesülhetünk!

Dr. Limbacher Gábor, múzeumigazgató

Rimóc, Szent Miklós-templom, főoltárterítő pünkösdkor

Felcsíki asszonyok hagyományos vise-
letben a pünkösdi búcsú forgatagában.

Csíksomlyó, Csík megye
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Nyisd ki, anyám, a virágos ablakot, ablakot,
Jön a babám, látom már a csónakot, csónakot.
||: Fölveszem a, fölveszem a
legszebb ruhám magamra, magamra,
Egy rózsát is, egy rózsát is
odatűzök hajamba, hajamba. :||

Hallom is már a furulya szólását, szólását,
Eldalolom én is az ő nótáját, nótáját.
||: Lobogj kendőm, lobogj kendőm,
selyemkendőm feléje, feléje.
Édesanyám, édesanyám,
kiszaladok eléje, eléje. :||

||: Lobogj kendőm, lobogj kendőm,
selyemkendőm feléje, feléje.
Édesanyám, édesanyám,
kiszaladok eléje, eléje. :||

E m lék e k é s  r a j z o k  

a  4 8  e l ő t t i  j ó  v i l á g b ó l

Í r ta :  C sa l o m j a i  P a j or  I s t v á n

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

Régi nóta, 
híres nóta

Gerlemadár messze repült, fészkét is elhagyta,
Nem hallatszik reggelenként bánatos, bús hangja.

Nem köszönt el ő senkitől, hisz elment a párja.
Vissza többé, hogy is jönne, nincs már senki, aki hazavárja.

Repülj gerle, csak messzire, keress egy új tájat,
Keress, keress új szerelmet, ébressz újra vágyat.

/:Veled, hogyha én mehetnék, hisz én is épp úgy tennék.
Idegen táj, idegen arc, talán újra én is boldog lennék.:/

A fenti címmel eredetileg
1897-ben jelent meg az ipoly-
nyéki születésű Pajor István
könyve, amely reprint kiadása
az ipolysági Pongrácz Lajos
Társaság Honismereti Kis-
könyvtár sorozatában látott
napvilágot 2018-ban. 

A könyv bevezetőjét az
egyik sorozatszerkesztő,
Csáky Károly jegyzi, aki
beszédes címmel ellátott elő-
szavában, azaz „Hont és
Nógrád mindeneséről, Pajor
Istvánról (1821-1899), vala-

mint az irodalommal is kacérkodó szülöttünk vissza-
emlékezéseiről” a könyv szerzőjének életrajzi vázlatát nyújtja
át az olvasóközönségnek, valamint a bemutatandó könyv
értékeiről ír. Pajor a nógrádi-honti közélet jeles alakja volt,
egyben ügyvéd, újságíró, költő, műfordító és nyelvész. Több
idegen nyelvet beszélt, jól ismerte a hazai irodalmi életet,
melynek több képviselőjével szoros kapcsolatot is tartott.

Emlékek és rajzok... c. prózai munkájának első kiadása
Balassagyarmaton jelent meg a Balassagyarmati Könyvnyomda
Részvénytársaság jóvoltából, és a szerző visszaemlékezéseit
tartalmazza. A rövid írások igen érdekes olvasmányok főként a
régióban élő vagy az azt jól ismerő olvasónak, hisz egyebek
mellett olvashatunk benne az író első iskolájáról, a szülőfaluról,
későbbi tanulmányai helyszíneiről (Korpona, Selmecbánya,
Pozsony, Losonc), földijéről, az iskolatárs és egyben barát
Ipolyi Arnoldról, megemlékezik néhány tanárról, az akkori
tanítási módszerekről, de a kor jeles egyéniségeivel (Petőfi,
Kossuth) való találkozásáról, ill. a környék érdekes, fontos,
figyelemreméltó személyiségeiről is. 

Ízelítőként álljon itt két, Ipolynyéket érintő részlet az Iskolai
pályámból c. fejezetből:

„A betűk ismeretébe, 5-6 éves koromban, édesanyám
vezetett be; az 1827-ik évben az otthelyi kath. népiskola tanít-
ványai számát szaporítám eggyel, Miklósi tanító auspiciumai
alatt, aki mint ilyen, megfelelt feladatának, úgy, hogy az írás,
olvasás és első elemi számvetés tudományába eléggé jól be let-
tem általa avatva.”

„...Ugyanezen években történt Nyék község annaleseiben
feljegyzésre méltó azon esemény, hogy herczeg Coburg otthe-
lyi nagybirtokos, gömörmegyei balogi uradalmának Sumjász,
Vernárd és Telgárd nevű alpesvidéki községeiből hat jobbágy
családot hozatott le, és telepített meg F.-Nyéken, akiknek utódai
– derék, szálas, egészséges tót nép – már az első generáczióban
megmagyarosodtak s ezeknek utódai, kivált a földmívelési
munkák szünetelése idejében, mint üvegesek járták be a
vidéket, s különösen B.-Gyarmat városában is sűrűn hallatják
ablakcsináltatást ajánló férfias tenorhangjukat.”

Németh Ágota

Kimegyek a budapesti vasútállomásra,
jegyet váltok, felülök a harmadik osztályra.

Megkérem a kalauz urat szépen, vigyen el odáig,
az én édes kis angyalom rácsos kapujáig.

Megérett a piros alma, le kellene szedni,
ezt a kicsi szőke kislányt el kellene venni.

Megérem még azt az időt, rózsám, te leszel a párom,
hogy én téged öleljelek, sej-haj alig várom!
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Május  a kertekben
A kertészkedés oroszlánrészét májusban végezzük, amikor a sok

csapadék hatására burjánzik minden növény. Ez a legkedvezőbb időszak az
ültetésre, palántázásra, de ideje védekeznünk a kártevők ellen is.

A sikeres termesztés titka több összetevőből áll, ám kétségtelenül az
egyik legfontosabb az, hogy megfelelően tervezzük meg a kertünket -
például, hogy mikor, mivel, mit népesítsünk be a veteményesünkbe. Azt is
jó tudni, hogy melyik zöldséget hogyan érdemes kiültetni, illetve azt is,
hogy magról szaporítsuk-e, vagy palántaként neveljük. Általánosságban
elmondható, hogy a vetőmagról történő termesztés azoknál a növényeknél
nem szerencsés, amelyeknek hosszú a növekedési idejük. Amiket május-
ban nyugodtan vethetünk magról: hónapos retek, spenót, sárgarépa,
petrezselyem, borsó, rebarbara, mángold, cékla (május eleje), bab (május
elejétől július elejéig) és a salátafélék. Magról szinte bármilyen zöldség
termeszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes
palántaként elindítani.

Május közepén már kiültethetjük a magról nevelt paradicsom- és
paprikapalántákat. A paradicsompalánták esetében válasszunk borús időt
vagy esti időszakot, hogy ne égjenek ki. A paprikák kiültetésére a
fagyosszentek elmúltával kerülhet sor, porhanyós, jó vízelvezetésű talajba,
40-60 cm-es sortávolságban helyezzük el a palántákat. Most érdemes elül-
tetni a tökféléket, a cukkinit és a patisszont is.

A vegyszermentes védekezés egyik módja, ha olyan növényeket
ültetünk egymás mellé, amik megvédik egymást. A fokhagyma, a torma, a
csalán, a zsurló például elriasztja a csigát, a gombát; míg a zeller a
hernyókat; a menta, a snidling a hangyákat; a körömvirág pedig megannyi
kártevőt. Sokan az erjesztett csalánlé erejében bíznak, ami nemcsak a
tetveket űzi el, de az atkát, a hangyát és a káposztalepkét is. A krumpli-
bogarak a diófa leveléből készült permetet nem szeretik, míg a zsurlóper-
met a gombák ellensége. 

Nagyon sok kártevő már felébredt, ezért nagyon fontos, hogy perme-
tezzük a gyümölcsfáinkat is. Ahogy lehullanak a szirmok, el kell végezni a
permetezést, hogy megvédjük a fákat és a termésüket a kártevőktől és
különféle betegségektől. Fontos, hogy a permetlé egyenletesen borítsa a
növény minden részét – a levelek fonákját se hagyjuk ki!

Ha még nem vágtuk le a kertünkben levő bokrok és cserjék ágait, akkor
még van egy utolsó lehetőség rá. Fontos, hogy ezt a lépést ne felejtsük el,
mivel a növények így tudnak a fejlődni - ebben az időszakban növekednek
a leggyorsabban. Ide tartoznak például a rózsák is - ha nem metsszük meg
őket, nem növesztenek új hajtásokat, vagy legalábbis csak nagyon keveset. 

A tulipánok és a nárciszok és más kora tavaszi hagymások elnyíltak.
Elnyílás után közvetlenül törjük le a magszárakat. Ha gondosan akarjuk
tulipánjainkat ápolni, elvirágzás után szedjük fel őket, hagyjuk kiszáradni,
és a hagymájukat tegyük száraz, hűvös helyre. Ha a nárcisz nem virágzott,
előfordulhat, hogy a hagymái már túl mélyre süllyedtek. Szedjük ki ezeket
is, és pihentessük száraz, hűvös helyen, szalmával vagy forgáccsal letakar-
va. A nyáron virágzó hagymásokat elkezdhetjük elültetni: ilyenek a kard-
virág, a dáliák, a kána, frézia.

A szépen rendben tartott kert mellett fontos, hogy szépen ápolt gyep
vegye körül házunkat. A leggyakoribb rendszeres kerti munka a fűnyírás.
Ezt már elkezdtük áprilisban, amikor a gyep 6-8 cm magasságú volt, 3-4
cm-es vágási magassággal. Most van a legnagyobb növekedési idősza-
kában a füvünk, úgyhogy gyakran, akár hetente kétszer is vágnunk kell.
Lassan állítsuk be a nyári gyepmagasságot, ez 2,5-3,5 cm között legyen.

Ha időben elvégeztünk minden munkát, gondoljunk a pihenésre is,
gyönyörködjünk a szépen ápolt gyepben, a nyíló virágokban és a madár-
csicsergésben!

-ber-

Mint minden évben, így az idén is megem-
lékeztünk Kubányi Lajosról Alsóesztergályon és
természetesen az egész Kubányi családról május
hatodikán, pénteken. Az emlékezők kis csoport-
ja a területi választmány tagjaiból állt, akikhez
csatlakozott Liptay Péter, az ükunoka Salgótar-
jánból. A helyieket, nem kerek évfordulókon Ján
Labát helytörténész és felesége szokták kép-
viselni, de János hirtelen lebetegedett, a felesége
pedig tavaly elhunyt. A járvány még most is
befolyásolja sok esetben egy-egy rendezvény
sikerességét, méltóságát, de hát most ilyen
időket élünk, és azt is meg kell becsülnünk,
amink van. Egy kis beszélgetés, emlékezés és a
virágok elhelyezése után megtekintettük a falu
központját, ahol igen nagy változások álltak be.

Pályázati úton megszerzett uniós és megyei
támogatásból nagyszabású rekonstrukcióba
kezdtek, melyet egy-két képpel illusztrálunk is.
Számunkra a legnagyobb meglepetést a kis kato-
likus templom rendbehozatala jelentette. Ez nap-
jainkig olyan romos állapotban volt, hogy
eszünkbe nem jutott volna, ebből még templom
lesz valaha. Annál is inkább, mert a falu
evangélikus hívőkből áll, templomuk is van,
nem tudunk róla, hogy jelenleg vannak-e kato-
likusok a faluban. Ez a falutól is egy nagyon
szép gesztus volt, melyet meg is köszöntem a
polgármester asszonynak, és gratuláltam az
egész építkezéshez, melyet valamikor a nyáron
kellene átadni. Megjegyzem, a falunak alig több
mint száz lakosa van, nagy siker ez számukra.
Mindenszentek táján mindenki, aki ide látogat
velünk, megtekintheti majd ezt a kis csodát.

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

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

A háromnapos rendezvény a palócság kultúrájának színes palet-
táját hivatott bemutatni a népművészet, a képzőművészet, a

hagyományápolás és a kézművesség jegyében.

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

Tisztelettel: a Szervezők


