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„ A  p o l i t i k us  a  kö v et k e ző  vá l asz t ás r a  go ndo l ;  
a z  á l l am fé r f i  a  kö v et k e ző  nem ze dék r e .  
A z em ber ek a  l eg j o b b p o l i t i ku so k r a  sza va zna k,  
a z t án  c so dá lk oz na k ,  h o g y r o ssz  á l l am f é r f i ak at  ka p t ak .“

Szent-Györgyi Albert 

Furcsa időket élünk. Nemrégiben
emlékeztünk meg az aradi 13 tábornok
vértanúságáról, és volt alkalmam néhány
nagyobb közösség előtt is megszólalni
szónokként e témában. A forradalmi
időkre emlékezve fejtettem ki azt a gon-
dolatot, hogy régen olyan jelszavunk
volt, hogy „a haza minden előtt” mely
mára annyira változott, hogy minden a
haza előtt. Sok mindenünk már nem
maradt, talán még a szülőföldünk, hát
vigyázzunk rá, szolgáljuk tisztességgel,
hogy legalább ennyink megmaradjon a
mindenekelőttiségből.

Két választás, két megmérettetés előtt
áll a felvidéki magyarság, és ezen belül
szűkebb hazánkban, szülőföldünkön ön-
kormányzati szerepvállalásra készül a
regionális politikai képviseletünk. A szlo-
vák állam rövid történelmében még nem
fordult elő, hogy az önkormányzati vá-
lasztásokkal egy időben megyei választá-
sok is legyenek. A szándék persze kettős.
Megspórolni a kiadásokat, ami végül is
érthető, hiszen a mi zsebünkből is megy,
és egyben növelni a részvételi szándékot
a megyei választásokra, melynek támo-
gatottsága az elmúlt évtizedek tapaszta-
latai alapján csupán a fele volt a helyi
választásokkal összevetve. Nem különö-
sebben bonyolult ez azok számára, akik
már részt vettek ilyen-olyan szavazá-
sokon, csak most ömlesztve lesz minden,
hiszen a helyi polgármesterekre és kép-
viselőjelöltekre leadott listákat fehér
borítékba, míg a megyei jelöltekre és
megyeelnökjelöltekre szavazók ugyanezt
kék borítékba tehetik. A színeket már
ismerjük, csak az ízekkel van baj, mert az
annyi éves szembenállás utáni egysége-
sülési igyekezeten kívül, amit jelenleg a

Szövetség pártja képvisel a felvidéki
magyarság körében, még mindig vannak
önjelölt messiások, akik nem találják a
helyüket a közösségen belül vagy szemé-
lyes, vagy a saját gazdasági karrierjük
építése miatt. Nem ítélkezni akarok fe-
lettük sem, csak jelzem, együtt erő va-
gyunk, lehetünk, szerteszét gyöngeség.
Az október 29-re kiírt választások ugyan-
is nemcsak a helyi és regionális önkor-
mányzatokról szólnak, hanem komoly
jelzésértékük van az elkövetkező par-
lamenti választások előtt, ami nem
tudjuk, hogy mikor lesz, lehet, lévén ma
Szlovákiában kisebbségi kormányzás
van, magyarul, bármikor bukhat a kor-
mány, és jöhetnek az előrehozott parla-
menti választások. A mai szlovák parla-
ment pedig olyan, mint a norvég.
Oszlóban van. Az országos választásokba
tehát már nem rúgnak labdába a saját
egójukat nevelgetők, hiszen a pártok
amúgy sem egyszerű macska-egér harcai-
ba aligha szólnak bele bármilyen módon
is a függetlenek. Aki mögött nincs tömeg,
közösség és erő, az mögött légüres tér
van, és egyébként is, ne csigázzuk
magunkat. Ugyan ki és kitől független
ma? Nem tagadjuk, nem kevés tárgyalás,
megbeszélés, talán kisebb-nagyobb szó-
csata is mögöttünk van már a Szövetség
regionális vezetésének kialakításában,
ám úgy látjuk, hogy a munka kezd bein-
dulni. A tevékenység összehozza az
embereket, és a kezdeti bizalmatlanság
köde oszlani látszik. Végre tervek, elkép-
zelések, együtt kimondott és leírt gondo-
latok, cselekedetek vannak mögöttünk.
És érzem, érezzük, a felelősség szele is
megérintette a jelöltjeinket mind helyi,
mind regionális szinten. 

Juhász Gyula: 

Consolatio

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk 
a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény 
az estben,
Kitündököl és ragyog 
egyre szebben
És melegít, mint kandalló 
a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik 
tekintetük még
S a boldog órák drága, 
tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág
a napfényt
És élnek ők tovább, 
szűz gondolatként.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A híd az összetartozás, az átkelés és a visszatérés szim-
bóluma. Egyszerre fejezi ki a köteléket és a nyitottságot.
Dédelgetett célunk, hogy olyan hidakat építsünk, amelyek nem
csak két partot, két települést vagy két országot kötnek össze,
hanem a lelkeket és a szíveket is összekapcsolja. 

Hosszú hónapok, a nyilvánosság számára kevésbé látványos
munkája után jelentős szakaszához érkezett a két új Ipoly-híd
építése. Csodálatos érzés látni, hogy erőfeszítéseink lassan
elérik az eredményt. 

Az elmúlt hetekben került sor az Ipolyhídvég és Drégely-
palánk közötti híd acél tartószerkezetének beemelésére. Ezt
megelőzően elkészült a cölöpalapozás, erre építették fel a
hídfőket. Az előre legyártott acélíveket szeptember utolsó nap-
jaiban a helyszínen szerelték össze. A hídszerkezet jelen for-
májában már mutatja tervezett kialakítást – egy csodálatos és
látványos hídkapcsolatot. Az elkövetkező hetekben a hídpálya
betonozásával folytatódik majd a munka. Az 51,30 m hosszú,
egynyílású, egypályás ívhídhoz majd mindkét oldalon kap-
csolódnak a hídhoz vezető utak. Drégelypalánk térségében már
kialakítottak egy ideiglenes bekötőutat, amely a munkagépek és
az építkezési anyagok helyszínre való szállítását hivatott biz-
tosítani. Ipolyhídvégen hamarosan indul a falu belterületén
haladó bekötőút átépítése, ami a hídra vezető új útszakaszra
kapcsolódik majd.

Az Ipolyvarbó és Őrhalom közötti hídon befejeződött a
cölöpalapozás az ehhez kapcsolódó földmunkákkal együtt.
Jelenleg a hídárnyékban folyik a mederrendezés és kövezés. Ezt

követően a hídfők betonozására kerül majd sor. A tervek szerint
a híd tartószerkezete várhatóan idén novemberben kerül a
helyére.  Ipolyvarbón a 31,5 m fesztávolságú közúti hídhoz
közvetlenül kapcsolódó új útszakasz mellett sor kerül egy 40 m
hosszú gyalogosjárda és egy pihenőhely kialakítására is.
A faluban a hídhoz vezető meglevő közút közel 360 m-es szaka-
szon való felújítására is sor kerül. Az útra vonatkozó építési
területet a közelmúltban adták át a kivitelezőnek, aki hamarosan
megkezdi a munkálatokat. A magyar oldalon már elkészült a
hídhoz vezető, több mint 1 km hosszú új bekötőút alapozása. Az
új út aszfaltozására a hídépítés befejeztével kerül sor az út-
burkolat esetleges károsodásának elkerülése végett. 

Terveink szerint jövőre a hidaknál találkozunk az átadási
ünnepségen!

Lőrincz Mária

Látványos ütemben folyik 
az Ipoly-hidak építése

Az önkormányzati választásokhoz
csupán annyit, hogy ez az idő nem a
kísérletezgetések ideje. Ott, ahol nem
indul már a polgármester a helyi meg-
mérettetésen, természetesen új jelöltek
szállnak harcba, de ott, ahol a jelenlegi
bírók újráznak, nem igazán adnám a
fejem arra, hogy ha nincs különösebb baj
vagy gond, változtassunk a felálláson.
Nagyon nehéz időszak van az önkor-
mányzatok mögött, és ne szépítsük, most
jön a neheze. Olyan ismeretlenbe, új
kihívásokba, előre nem látható gazdasági,
pénzügyi nehézségekbe fognak ütközni,
amire nem volt példa a rendszerváltás
óta, köszönhetően az elhúzódó orosz-
ukrán háborúnak, és az ezzel járó háborús
inflációnak és az elszabadult energiaárak-
nak. A megyei választások, a regionális
parlamentek felállása sem lehet szá-
munkra közömbös, hiszen számtalan
útfelújítás, határon átnyúló pályázati
források előteremtése, egészségügyi és
szociális ellátás, a közlekedés és a hatá-
rok átjárhatósága a tét. Ha kevesen
leszünk megyénként a parlamentekben,
akkor a súlyunk és a szavunk is kicsi lesz.
Mi a kis járásunkban minden erőnkkel
azon leszünk, hogy jelöltjeinknek minél
nagyon esélyt, támogatást biztosítsunk,

figyelmet szenteljünk a kampány utolsó
napjaiban is. 

Nem számmisztika, ha a közelgő
megyei választások kapcsán a 9, 12, 14-
es számokat részesítjük előnyben, és ezt
kérjük a választóinktól is. A számok
mögött ugyanis olyan emberek vannak,
akik mindennapi munkájuk mellett
vállalták ebben a nehéz időszakban is,
hogy egy fogyó, de a szülőföldjéhez,
anyanyelvéhez, kultúrájához ragaszkodó
közösséget fognak képviselni. Jámbor
László, a regionális önkormányzatok
megalakulása óta tagja a Besztercebányai
Megyei Közgyűlésnek, így joggal bíz-
hatunk most is sikerében. Gömöry Lóránt
agrármérnök, bár tőle fiatalabb, de jó
szakember, tisztes családapa, kultúra-
szervező és -művelő, de egyben a poli-
tikai életben is ismert. Új színt vihet az
öreg harcos mellé a megyei munkába.
Kerata Laci barátunk pedig kiváló önkor-
mányzati szakember, helyi polgármester
Ipolynagyfalun, sok-sok tapasztalattal,
precíz, a végletekig mindent megismerni
akaró, konok szándékkal. 9, 12, 14. Ezek
a listán található számaik, melyeket
kérünk bekarikázni a listán. Tökéletesen
kiegészítik egymást, s ha volt jó választás
a Szövetség járási elnöksége részéről,

akkor bizonyosan ez volt a jó választás,
őket harcba küldeni. Mert azt azért
szögezzük le, hogy közösségi felügyelet
és háttér nélkül nincs elszámoltatási és
számonkérési lehetőség sem. A függet-
leneket, akik önmagukon kívül nem
tartoznak felelősséggel senkinek, nehéz
lenne számon kérni, mert nem áll mögöt-
tük senki, aki ezt megtenné. De aki egy
közösségi értéket, megbízatást visz a vál-
lán, azt a közösség kéri számon, és nekik
is felelnek az eredményekért vagy éppen
az eredménytelenségért. De nem üres-
járat a munkájuk. Hanem tervszerű, a
közösségi, községi önkormányzatokra
támaszkodó képviselet. Ezt kínálja a me-
gyei képviselőjelölt csapata a Szövetség
pártjának.

Ha hiszünk magunkban, mások is
hinni fognak bennünk, ha erősek leszünk,
akkor erősnek is látszunk, és ha az egy-
séget meg tudjuk tartani szóban, tettek-
ben és cselekedetekben is, akkor hiszem,
hogy az eredmények sem maradnak el.
Merjünk bízni önmagunkban, a szülőföld
szeretetében, mert erre van most a leg-
nagyobb szükségünk Isten gondoskodó
figyelme és türelme mellett!

Hajrá Palócföld!
Al

(Folytatás az első oldalról)
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A megyei közgyűlés döntései hatással
vannak az emberek mindennapi életére.
A regionális fejlesztési ügynökség veze-
tőjeként az elmúl közel 20 év munkájára
és eredményeire alapozva célom az itt
élők életfeltételeinek javítása. 

Azért, hogy munkám eredményei más
jelöltek munkásságával összehasonlít-
hatók legyenek, csupán a legutolsó
megyei választások óta eltelt időt érté-
kelem: 

Többéves küzdelmes munkánk és az
Önök szívből jövő támogatásának is
köszönhetően jól halad az Ipolyvar-
bó–Őrhalom és az Ipolyhídvég–Drégely-
palánk-híd újjáépítése. A tervek szerint
egy év múlva használatba vehetjük a
hidakat. 

Az infrastruktúra állapota befolyá-
solja a lakosság életminőségét, ezért az
önkormányzatok számára biztosítottam
középületeik, köztereinek, községi útjai-
nak felújítását, internetes és közbiztonsá-
gi beruházásaik megvalósítását. A tel-
jesség igénye nélkül javult az ipolynyéki,
ipolyvarbói, csábi, nagycsalomjai alap-
iskola és a bussai óvoda felszereltsége is.
A térségben működő összes középiskola
modern felszerelést kapott, hogy a mun-
kaadók igényeinek is megfelelő tudást
biztosíthassanak. Lukanényében az e-
gészségügyi központ tetőszerkezete javí-
tására, Apátújfaluban az önkormányzati
konyha belső felújításra és új felszere-
lésére került sor. Ipolyvarbón a település
élő tájházzal gazdagodott. Az elmúlt 5
évben a  járás 31 kis- és közepes vállal-
kozása és mezőgazdásza számára esz-
közfejlesztési és munkahelyteremtési
fejlesztését biztosítottam. Sikeres pályá-
zataim következtében a nagykürtösi
kórház 2 új mentőautót kapott, és modern
diagnosztikai és képalkotó berendezés
segítségével szolgálja a betegeket. Szlo-

vákgyarmaton és Nagykürtösön sport-,
illetve szabadidős infrastrukturális
beruházások valósultak meg. Ezen felül
több, szociális téren működő szervezet
munkáját segítettem. 

PROGRAMOMAT NEM ÜRES
ÍGÉRETKRE, HANEM AZ ELÉRT
EREDMÉNYEKRE ALAPOZOM!

A térség legégetőbb problémái közé
tartozik a lakosság csökkenése (a magyar
lakosság csökkenése a háromszorosa a
járási átlagnak), elöregedése a fiatalok
elvándorlása, valamint a romló életszín-
vonal. Itt az ideje levonni a tanulságokat,
és elindítani az átgondolt és  következetes
munkát. Véleményem szerint a megyei
képviselő feladata nem elsősorban a falu-
napokon való részvétel, hanem az ered-
ményes szakmai munka. A jelenlegi
bonyolult helyzetben az alábbi területek
fejlesztését tartom elsődlegesnek:

• A fiatalok elvándorlásának megál-
lítása – hosszú távon is perspektívát
nyújtó, stabil munkahelyek biztosítása a
magasabb iskolai végzettséggel rendel-
kezők számára is, a megfelelő lakhatási
lehetőségek, az elérhető színvonalas
oktatás (az óvodától a középiskoláig), a
fiatalok igényeihez igazodó minőségi
kulturális, szórakozási, sport- és szabad-
idős programok, a helyi és regionális
döntéshozatalba való aktív bekapcsolás
biztosítása, közösségépítés.

• Megfelelő minőségű úthálózat biz-
tosítása – jelenleg a járás közútjainak
38,4 %-a nem megfelelő, 3,4%-a pedig
katasztrofális állapotban van. Bár a me-
gye az utóbbi időben 600 km-t megha-
ladó útszakaszt újított fel, a Nagykürtösi
járásba ennek csak töredéke jutott. Az
utak állagának javítása céljából szük-
séges az útkarbantartási rendszer átgon-
dolása, optimalizálása.

• Mindenki számára elérhető színvo-
nalas és egészségügyi ellátást! – az
orvoshiány mielőbbi megoldása, az el-
látás színvonalának növelése. 

• Az idősek vagy fogyatékkal élők
számára is méltó életkörülményeket biz-
tosítása – az otthoni gondozás biztosítása
prioritást élvezzen az intézményi ellátás-
sal szemben. 

• A tömegközlekedés elérhetőségének
(a munkaidőhöz való igazodása) és kom-
fortjának növelése. 

• A környezetvédelmi kihívások, a
klímaváltozás és az energetikai válság
negatív hatásainak csökkentése és meg-
oldások keresése az ebből fakadó megél-
hetési problémákra (szennyvízhálózat
kiépítése, energetikai és környezetvédel-
mi támogatói rendszerek fejlesztése).

Kérem, szavazzon számomra bizal-
mat október 29-én!

17. Lőrincz Mária, 54 éves, független képviselőjelölt

Ady Endre: Október 6.

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
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A Középső-Ipoly Mente Fejlesztési Ügynökség az idén
májusban Bussán tartott szakmai találkozó folytatásaként
Besztercebánya és Nógrád megye szakemberivel újabb egyez-
tetést szervezett. 

A megbeszélés célja a két megye kerékpáros főhálózata
lehetséges kapcsolódási pontjainak meghatározása és a beru-
házás előkészítése. A találkozó szimbolikusan a Rárós–
Ráróspuszta közötti hídon indult, ahol a rendezvény résztvevői
egyeztették a helyszíni bejárás részleteit. Járásunkat elsősorban
Besztercebánya megye „BB02 Ipoly-déli szakasz“ elnevezésű
kerékpárforgalmi tervezete érinti, ami a megye kerékpáros
főhálózatának 2. számú prioritása. A javaslat szerint a kerék-
párútvonal Bolyknál (Losonci járás) indul, majd a rárósi hídtól
az Ipoly mentén Ipolyhívdég irányában halad, ahol a tervek
szerint kapcsolódik majd a Lévai járás kerékpáros infrastruk-
túrájához. A Nógrád megyei kerékpáros utakra a már meglevő,
az építés és a tervezés alatt álló Ipoly-hidakon át csatlakozhat.
Amikor kerékpáros főhálózat fejlesztéséről beszélünk, a
megfelelő nyomvonal meghatározásánál figyelembe kell ven-
nünk az adott térség közlekedési megközelíthetőségét, alkal-
masságát, egységességét, a kerékpárosok - a kerékpáros

közlekedés felhasználóinak biztonságát és kényelmét, és nem
utolsósorban a terület jelenlegi és várható vonzerőkínálatát. A
tervezett kerékpáros infrastruktúra csak akkor használható teljes
mértékben kerékpárútként, ha a fenti elvek teljesülnek, azaz a
turisták, a gyermekes családok, vagy az ún. kardiotúrák részt-
vevőinek igényeit kielégítik. Csak ezen elvárások teljesítése
mellett javasolt a hálózatba szervezésük. A meglévő közutakkal
párhuzamosan futó kerékpárutak mellett megvizsgáltuk annak
lehetőségét is, hogy elsősorban az Ipoly folyó mentén húzódó
jobb oldali védőgátak koronáján vagy egyéb meglévő műszaki
nyomvonalak mentén futnának.

Az út vonalvezetésének végső meghatározását más korlá-
tozó tényezők, különösen a természetvédelem, a tulajdonjogi
viszonyok, a hálózatkezelők feltételei, a szükséges műszaki
megoldások és azok pénzügyi vonzata fogják együttesen
meghatározni. Elsősorban a környezeti hatásvizsgálat feltételét
kell teljesíteni, amely folyamatban magyar partnereinkkel
együtt veszünk részt.

A megegyezés szerint a helyszíni bejárásra az Ipoly jobb
partján vezető közutakon került sor. A rárósi hídtól a Hámor,
Rárósmúlyad, Bussa, Csalár, Kürt, Pető–Pösténypuszta híd,
Ipolykér és Ipolyvarbó–Őrhalom Ipoly-híd szakaszon. A
magyar partnerek előzetes véleménye szerint célszerű lenne a
kerékpárutat a bejárt szakaszon szlovákiai területen vezetni. A
Rárósnál és Petőn meglévő, és Ipolyvarbó térségében épülő híd
lehetőséget teremt a szlovák és a magyar oldalon kialakított
kerékpárutak összekötésére. A határon átnyúló kerékpározásra
alkalmas alternatívát jelent a tervezett Szécsény–Őrhalom
kerékpárút az Ipoly-hidak érintésével. A kerékpáros útvonal
folytatása a magyar oldalon Balassagyarmatig a tervezés sza-
kaszában van. 

Az Ipolyvarbón épülő hídnál tett látogatás után, ahol éppen
a cölöpalapozási munkák folytak, a községi hivatalban folytató-
dott a tanácskozás és az eredmények összegzése. Októberben a
szakmai találkozó a tervek szerint az Ipolyvarbó–Ipolyhídvég
közti szakasz bejárásával folytatódik. 

Lőrincz Mária, a fejlesztési ügynökség igazgatója
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2022. szeptember 21-én az Ipolyi Ar-
nold Alapiskola 9. osztályának tanulói -
közösen a járás többi alapiskolájának
kilencedikeseivel - tanulmányi kirándu-
láson vettek részt. Első állomásunk Szkla-
bonya volt, ahol először a Mikszáth Emlék-
házat látogattuk meg. Itt az Emlékház igaz-
gatója köszöntötte a csoportot. A vezetőnk
számos információval szolgált Mikszáth
életéről. A faluban, egy ma már nem álló
házban született, ifjúkorát pedig a mostani
emlékházban töltötte a Palócföld legna-
gyobb írója, Mikszáth Kálmán. A település
1910-ben felvette a Mikszáthfalva nevet.
Rövid megemlékezés után megkoszorúztuk
Mikszáth szobrát. Megnéztük Mikszáth
húgának, Mariskának a sírját is. Következő
megállónk Kékkő volt, ahol a kékkői vár-
hoz vezető út mentén, a családi házak rej-
tekében különös kis temető lelhető fel. A
várra és a hegy alatt elterülő kisvárosra

gyönyörű kilátást nyújtó tisztáson a Balassa
család néhány tagjának nyughelyét találjuk.
A történelmi temetőben Balassa Sándor és
családjának sírhelyei találhatók. A temető
központi sírjele, kriptája báró Balassa
Sándoré. A síremléket megkoszorúztuk. A
Balassiak által birtokolt várat sajnos nem
néztük meg, viszont a vezetőnk rengeteg
információt mondott Balassiról és a család-
járól, így persze a várról is volt szó. A
kékkői vár hosszú évszázadokon keresztül
volt a Balassa család tulajdona. Balassi
Bálint is itt töltötte életének néhány évét.
Ezt követően Alsósztregovára mentünk
megnézni a kastélyt, ahol Madách Imre élt.
Beszéltek az életéről, hogy melyik szobá-
ban írta műveit, és elmesélték, miről szól
Az ember tragédiája. A kiállított illusztrá-
ciók érzékletesen hozták közelebb a
diákokhoz Madách Imre világát. Ezután
tiszteletünket tettük az író közelben lévő

sírjánál. Koszorút helyeztünk el a parkban
található síremlékén, ahol Baráth Viktória
felolvasta Madách Imre Sírom című köl-
teményét. Csesztvén a Madách-múzeum-
ban voltunk, és beöltöztünk a Tragédia egy-
egy színének jelmezeibe. Csesztve Alsó-
sztregova után a második legfontosabb
Madách-emlékhely. Itt lakott az író család-
jával 1844 decembere és 1853 szeptembere
között. Itt született mind a négy gyermeke,
akik közül azonban csak kettő élte meg a
felnőttkort. Majd elmentünk Zsélybe, meg-
néztük és megkoszorúztuk Zs. Nagy Lajos
szlovákiai magyar író sírját. Sok élménnyel
és hasznos ismerettel tértünk haza, és
ezután nem csak tankönyvi adatként,
hanem ismerősként és némi büszkeséggel
tekintünk környékünk híres szülötteire.

Rados Boglárka, az Ipolybalogi Ipolyi
Arnold Alapiskola 9. osztályos tanulója

N a g y j a i n k  n y o m á b a n



6 Kürtös 2022. október

Szüreti  ünnepség  Bussán

Az idei szüreti ünnepséget Bussán
2022. szeptember 11-én tartottuk meg.
Igyekeztünk minél több embert meghívni
erre a rendezvényre, mivel a Covid-
járvány miatt a múlt évben is csak egy
kisebb ünnepet tudtunk megszervezni.
Így végül is ebben az évben már hagyo-
mányok szerint zajlott le a szüreti.
Gyülekezés a helyi kultúrházban volt, és
aki tehette, népviseletbe öltözött, mert
igazán ez a lényege ennek a hagyomány-
őrző eseménynek.

Igazán örömmel töltött el az, hogy
végre a gyerekek és a fiatalok is újra
felvették a gyönyörűen keményített,
szépen kivasalt folklórruhácskáit.

Az ünnepség szentmisével kezdődött,
melynek keretében lelkiatyánk megszen-
telte az oltár elé vitt kenyeret, bort és a
terményeket, majd a megszentelt ko-
szorút elhelyeztük a templomban lévő
papok emléktáblája alá. A szentmisét
szokás szerint minden elhunyt és élő
Csemadok-tagért ajánlottuk fel.

Az asszonykórus énekekkel tette
ünnepélyesebbé a szentmisét, továbbá
Tóth Zalán és Tóth Lilla is hozzájárultak
egy közös énekkel, hogy színesebb
legyen az ünnepi szentmise.

Sikerült több év után újra megcsinál-
ni a szüreti koszorút, amely több ember
összmunkáját és akaratát tükrözi. A
konstrukciót Ďuro Péter csinálta, rajzter-
vezést Bombor Ivett, díszítést Števka
Lucia és Végh Viktória. 

A mise végén elhangzott a magyar
himnusz is, amely sok ember szemébe

könnyeket csalogatott, de így volt szép és
meghitt ez az ünnep.

Majd a kultúrházba mentünk, ahol
egy kis kultúrműsor volt, felléptek Bodor
Izabella, Végh Dorina, Tóth Zalán és
Tóth Lilla, ők a gyerekek, akikben talán
már az utánpótlásunkat látjuk.

A bussai asszonykórus is előadott egy
kis csokornyi szüreti jellegű, vidám
énekösszeállítást. Az ebéd mindenkinek

jólesett, meg persze az is, hogy együtt
lehettünk. Meghívásunknak eleget tett
Balogh Gábor úr is, a CSNTV elnöke,
valamint az óvári asszonykórus és az
óvári polgármester úr is. Mindenkinek
elnyerte a tetszését és az érdeklődését a
videó kivetítése, melyben össze volt fog-
lalva a múltban lezajlott ének-, folklór- és
más ünnepi rendezvények, valamint sok
más megemlékezés tartalma.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a Csemadok vezetőségi tagjainak, vala-
mint mindenkinek, aki bármilyen módon
segítségével hozzájárult  az idei szüreti
ünnepségünk megrendezéséhez, legyen
ez a templom vagy a kultúrház díszítése,
szervezés, ikebana készítése, koszorúk,
kellékek, a konyhában lévő segítőkész
asszonyoknak, bevásárlóknak stb. Min-
denkinek, aki süteményekkel, pogácsá-

val, avagy frissítővel tette gazdagabbá az
ünnepi ebédet, úgyszintén köszönetet
mond a Csemadok vezetősége. Továbbá
köszönjük, hogy Végh Zoltán polgár-
mester urunk is támogatja a Csemadok
alapszervezetének működését, segítő-
kész, és nagyon bízunk benne, hogy ez a
jövőben is így lesz majd.

Végezetül  már csak az az egy fontos,
hogy tartsunk ki ebben a közösségben

még sokáig. Támogassuk fennmaradá-
sunk hitét, mert úgy gondolom, hogy
egységben van még mindig az erő.

BOMBOR IVETT, a Csemadok
Bussai Alapszervezetének elnöke

K u l t ú r a
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XIII. SZÜRETI VIGADALOM ÉS MULATSÁG IPOLYHÍDVÉGEN

Az őszi hónapokban már javában tartanak a szőlődűlőkben
a szüreti munkák, a kertekben a betakarítási munkálatok és
ilyenkor, ebben az időszakban hagyományőrző programok,
szüreti felvonulások, borkóstolók elevenítik fel a szőlőszüret
jelentőségét és az őszi termény betakarításhoz kapcsolódó
szokásokat.

A Csemadok Ipolyhídvégi ASZ és az Önkormányzat
szervezésében 2022. szeptember 24-én került sor a hagyo-
mányos szüreti felvonulásra. A program 13.00 órai kezdettel
terményáldó szentmisével vette kezdetét a helyi templomban,
majd ezt követően a kisbíró vezetésével, aki kidobolta az elmúlt
év eseményeit, vonultak a falu egyes megállóhelyeire mulatós
zene kíséretében. A népviseletbe öltözöttek és az ide látogató

vendégek végigvonultak az erre az alkalomra mókásan és
ötletekkel gazdagon feldíszített falu utcáin, és a megálló-

helyeken a környék hagyományőrző csoportjai műsorát
láthatták-hallhatták a jelenlévők. A felvonulókat a helyi
szokásoknak megfelelő ételekkel, italokkal, süteménnyel,
pogácsával várták az utcabeliek. A végső megállóhely a
szabadtéri színpad sátora alatt volt, ahol különféle gulyások és
egyéb finomságok várták a résztvevőket. A jóízűen elfogyasz-
tott ételek mellé  szólt a nóta Szlezák Erika előadásában, majd
ezt követően a színpadon Fitos Péterrel örökzöld slágereket,
rockoperarészleteket adtak elő. A műsor után tábortűz mellett
kezdődött a hajnalig tartó szüreti mulatság, amelyhez a zenét a
MIT zenekar szolgáltatta.

-czm-

Z s .  N a g y  L a j o s  E m l é k n a p

Az idén második alkalommal emlé-
keztünk Zs. Nagy Lajos íróra, költőre
szülőfalujában, Zsélyben szeptember 30-
án. Az est vendége Hodossy Gyula, a
Szlovákiai Magyar Írók Társaságának
elnöke, József Attila-díjas író, költő,
szerkesztő, könyvkiadó, igazgató.

Az emlékülés koszorúzással kez-
dődött. Rövid üdvözlő beszéd után a
résztvevők elhelyezték koszorúikat a
kultúrház falán található emléktáblánál.
Az emlékülés további részében Zs. Nagy
Lajos költő emlékezetével és írói kul-
tuszának szükséges erősítésével foglal-
koztunk járásunkban és a hazai magyar
irodalomban. Többek között foglalkoz-
tunk a jelenlegi emlékszoba állapotával,
látogatási lehetőségével, vendégkönyv,
krónika vezetésével, tájékoztató anyagok
készítésével, Facebook- vagy weboldal

indításával, idősek felkeresésével fel-
jegyzések, hangfelvételek elkészítésének
céljából, egy emlékház vagy emlékszoba
kialakításának lehetőségével, esetleg egy
köztéri szobor felállításával és egyéb
lehetőségekkel.

Vendégünk, Hodossy Gyula felszóla-
lásában bemutatta tevékenységüket, fel-

sorolta a legújabb, interneten is hozzá-
férhető helymegjelenítő térképet, ame-
lyen régióként megtalálhatók azon írók és
költők, akik már publikáltak, nyilván
vannak tartva. Beszélt az emléknapokról,
szavalóversenyekről és egyéb tevékeny-
ségükről, melyekbe bekapcsolódnak. Zs.
Nagy Lajosról elmondta, hogy nyílt,
őszinte, szókimondó ember volt, ezért a
hivatalos hatalom nem szerette. Mint a

társaság elnöke felajánlotta segítségét
Zsé írói kultuszának erősítésében.

Az emlékülés végén a résztvevők
elfogadtak egy nyilatkozatot, hogy meg-
alakítanak egy emlékbizottságot, melyik
a későbbiekben felvállalja Zsé hagyaté-
kának biztonságba helyezését, ápolását,
gyarapítását, az író kultuszának meg-
erősítését szülőfalujában, járásunkban és
a hazai magyar irodalomban. A bizottság
első ülését az október végi önkormányza-
ti és megyei választások után tartják meg
még ebben az évben.

Az emlékbizottság tagjai: a Csema-
dok NTV képviselője, Kajtor Tibor,
Kiskovács István, Böhm András, Pavlov
Anikó, Németh Ágota, Bolgár Péter,
Hodossy Gyula. 

Balogh Gábor
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Napjainkban fiatalok és idősek egyaránt
kedvelik a magyar nótákat. Hiszen a magyar
nóta nemzeti önazonosságunk része, ez a mi
zenei anyanyelvünk, szervesen illeszkedik ha-
gyományaink közé. Olyannyira az, hogy a
klasszikus magyar nóta immár hungarikum. A
magyar nóta és a népdal identitást ad nekünk, s
ha ezeket megőrizzük, a magyarságunk is meg-
marad.

A tehetségek felkarolása mellett többek közt
magyarságunk megmaradását is szolgálja az
Őszirózsa, magyarnóta-énekesek országos ver-
senye, melynek elindítója és mind a mai napig
főszervezője a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya. Idén október 8-án és 9-én adtak
egymásnak randevút a nótaénekesek. A
rendezvény első napjának délutánján Ipolyhíd-
végen Mezei Zsolt és zenekara kíséretében
zajlottak a zenekari próbák, elődöntő, majd az
est folyamán pedig nótagálára került sor, még-
pedig Paláston mutatkoztak be a korábbi
versenyek aranykoszorú nótaénekesei: Básti
János, Kukolíkné Szendrei Rózsa, Ladacsi
Mónika, Molnár Lóránt és Magyar Nándor.

Másnap, vasárnap Ipolynyéken a kultúr-
házban folytatódott a nótaverseny, melynek
délelőttjén a magyarországi énekesek minősítő
versenye zajlott. Az öttagú: Tarnai Kiss László
(elnök), Szeredy Krisztina, Papp Katalin, Antal
Gusztávné, Magyar Nándor összetételű szakmai
zsűri 16 előadó produkcióját hallgatta meg, és
értékelte teljesítményüket. Közülük arany
minősítést szereztek hatan, hárman arany minő-
sítést 1 évre, valamint 2-2 ezüst és bronz
koszorús minősítéssel térhettek haza. Az
Őszirózsa magyarnóta-énekesek XXIII. orszá-
gos versenyén Boris Sándor Zengővárkonyból
nyerte el a legjobb külhoni versenyző díjat.

Kora délután vette kezdetét a 10 felvidéki
énekes bemutatkozása. A bíráló bizottság
bronzkoszorús nótaénekes minősítésben része-
sítette Berky Dezsőt és Németh Imrét. Ezüst-
koszorús minősítést kapott: Oláh Júlia, Sárkány
Szilvia és Süli János. Aranykoszorús minősítést
1 évre Molnár Margit kapott, és mindössze
hárman kaptak aranykoszorús minősítést, még-
pedig: Cséfalvay Zsolt, Rezes Gyula és Tuskó
Rózsa. Az idei nótaverseny abszolút győztese
Cséfalvay Zsolt. A zsűri második és harmadik
helyet nem osztott ki.

Az Őszirózsa magyarnóta-énekesek XXIII.
évfolyama a szereplők közös éneklésével zárult.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a rendezvény megvalósításához,
sikeréhez. A rendezvény támogatója a KULT-
MINOR – az SZK Kisebbségi Kulturális Alap
2022 programja.

-bgy-

X X I I I .  Ő s z i r ó z s a  I p o l y n y é ke n
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A Madách Imre Irodalmi Napok min-
den évben tartogatnak valami újat, vala-
mi mást. Így volt ez az idén is Alsósztre-
gován október 7-én. Az idei program
lényege, bemutatni azokat a helyeket,
melyekhez a Madách családnak valami-
lyen köze volt. Alsósztregovát Ľuboslav
Dobrocký polgármester mutatta be,
Csécsét, ahol Madách Imre- és Fráter
Erzsébet-emlékek találhatók, Barna
István polgármester. Csesztve a Madách-
kultusz faluja, bemutatta Kalmár Attila
polgármester. Keszegen Madách-emlék-
helyek találhatóak, melyeket Csíri Csaba
polgármester ismertetett. Végül Balassa-
gyarmat, a Madách család „fővárosa“,
bemutatta Medvácz Lajos nyugalmazott
polgármester. Hogy a kép teljes legyen,
dr. Praznovszky Mihály irodalom-
történész minden egyes helység bemu-
tatását kiegészítette egy-egy irodalmi
értékkel, kedves anekdotával a maga
szokásos humorával. Az előadások után
bemutatták azt a kis szobrocskát Szászi
Zoltán tolmácsolásában, melyet a Gö-
möri Múzeum adott kölcsön erre az alka-
lomra. Íme, a szobrocska története.

A fából készült, Krisztust ábrázoló
kis szobrocska eredetileg Madách Imre
tulajdona volt, el van látva egy kis feli-
rattal: Madách Imre ereklyéje. Az író
utolsó éveit Alsósztregován töltötte, ahol
gyakori látogatója volt a helyi katolikus
pap, Divald Gusztáv. A szobrocskát neki
ajándékozta Madách a következő szavak
kíséretében: Atya, ez az értékes ereklye
inkább Önt illeti, őrizze hát hűségesen.

Divald élete végén Kishonti József
rimaszombati gyógyszerésznek ajándé-
kozta, aki ezt 1905-ben továbbajándé-
kozta a múzeumnak.

Az „Óh, hol vagyok, hol vannak
álmaim?“ című emlékkiállítás meg-
tekintése előtt dr. Praznovszky Mihály
mondott bevezetőt, majd a bemutatót
Dana Veselovská, a múzeum kurátora
vezette. Az emlékkiállítást emlékfa ülte-
tése követte a kastély parkjában a fentebb
említett öt polgármester közreműködésé-
vel. Innen már csak egy lépés volt
Madách Imre sírja, a koszorúzás hely-

színe, ahol emlékbeszédet mondott
Szászi Zoltán író, publicista, melynek
kivonatos részét az alábbiakban közöl-
jük. Az egész rendezvény alatt közre-
működött Híves István, az Ipolybalogi
Művészeti Alapiskola igazgatója.

„Mint amikor a szellő magával inti a
sárgult levelet. Ezt látni, érezni most, ezt
a mozdulást. Ilyen a múlás pillanata. Ez
az. Ilyen őszi. Mint ez a mostani perc.
Elsárguló, fakuló, búcsúzó, szinte fáj.
Lassan oldódón sajog. S ebben a sajgás-
ban mégis egyben békét lelni próbál a
halandó. Megbékélést. Nézzünk körül. Jó
most így látni a tájat, ahol ő élt, ahol mi
élünk. Kell érezni az idő gyors futását,
amely otthagy minket a saját magunk
árnyánál őrködni. Tudta, érezhette
ugyanezt az ebben a sírban nyugvó
Madách Imre. Hatalma van felettünk az
időnek. A költőnek is, aki segítőnek,
vigyázónak mellénk állítja most a percet,
és biztat. Arra, hogy valóban bizakod-
junk, még van valami hátra. Valami élet,
valami melegség, hogy lám, még miénk a
fény egy morzsája, mely átbukik a dom-
bokon túlról. Itt állni, nézni Madách
tájait. A kastélyt, a kertet, messzebb
észak felé a soha meg nem épített Imre-
dombi lak sziluettjét, erdők mogorva
vonalait. Ezt a kis univerzumot. Az ő
világmindenségét. Otthont, hont, hazát,
világot. A mi világmindenségünket. …
Madách Imre sírjánál állunk. Látják? Ez
kő és fém. Domboldalon, a kastélykert

ligetbe átfutó peremén. Hely a térben.
Kilátással a tájra. Párolgó szemközti
erdők tövére, ahol gombák sejlenek a
hullott lomb alatt, a marhacsordák láb-
nyomába ül az októberi köd. Az eget, ha
látni lehet, tudjuk, itt, ezen a ponton
Ádám tartja. Isten felé feltaszított, a min-
dent is megmarkolni kívánó tenyerével.
Ráülhet arra szél, vihar, felhő, eső és nap-
sütés, nem omlik le, feszesen tartja
azokkal együtt az eget, és ő a változatlan,
a változhatatlan. De nem is sejtik sokan,
hogy magát, ezt az eget tartó Ádámot
maga a költő tartja. Persze, nem a porrá
vált test, a törékeny csontú koponya,
mely a rideg kis üregben lassan semmivé
lesz, elomlik, szétpereg. A test nem bírna
el ekkor terhet. A koponya tojáshéj
vékonyka csontjai sem. Hanem ami
ebben a koponyában lakozott. A szellem
tart mindent! Az alkotó költő szelle-
mének hatalma játszva hordozza ezt az
Ádámot. Az ő teremtménye, saját fia és
egyben őse. Egymásnak képmásai ők.
Mint isten és ember. Végtelen magába
forduló Möbius szalag ez. De nem csak a
matematikailag leírt síkelem, hanem egy
sokdimenziós alakzat, mely maga az élet.
Az életünk magából indul, magába for-

dul, minden pillanatban kezdet, és min-
den pillanatban vég. Az életünk része
Madách! Ő ez a csodálatra méltó világ-
mindenség-leképzés nekünk. Itt lehetünk
a porhüvely végső nyughelyénél. Kő,
fém, virágok, fény és homály. Milyennek
látjuk ezt a sírt? Csupán egy erősnek hitt,
de mégis elkopni képes anyagból meg-
épített emlékműnek, mint a fáraók pira-
misai? Vagy látjuk mögötte a költői
szellem által szavakból, drámavers-
sorokból épített örökkévaló székesegy-
házát is? Rajtunk múlik, mit látunk,
miben hiszünk. Én nem a kőnek és nem a
fémnek hiszek. Hanem a felvillanó
szavaknak. Az utolsó párbeszéd szavai-
nak. „…csak az a vég, csak azt tudnám
feledni… s a válaszra, mely ennyi csak:
„Mondottam ember, küzdj és bízva bíz-
zál!” 

Balogh Gábor

K u l t ú r a
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„Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma…” imádkozzuk gyakran, s ez
valóban így van. Ritkán múlik el nap,
hogy kenyeret ne ennénk. Elég beugrani
bármelyik élelmiszerboltba, legyen az
egészen pici vagy nagyobb üzletlánc
tagja, kenyeret vehetünk. A rohanó hét-
köznapokban csak befutunk érte munká-
ba menet, vagy épp onnan hazafelé.
Mennyivel egyszerűbb is ez, mint a kony-
hában odaállni a tál fölé, és kézzel jól
átdagasztani a tésztát, majd várni, míg
megkel, időnként áthajtogatni, formázni,
megsütni, és a legnehezebb: megvárni,
míg kihűl, hogy szépen felszelhessük.

Anyai nagymamáméknál éltem meg
gyerekként, hogy hetente egyszer beda-
gasztottak az asszonyok, a kidolgozott
tésztát formázták, szakajtóba tették,
kiskocsin eltolták a falu pékjéhez, majd
mikor kisült, elmentek érte. Istenem, az
az illat, míg a pékség előtt vártuk, hogy
ránk kerüljön a sor, és tolhassuk haza

nagymamához a friss, illatos kenyereket.
Akkorák voltak, hogy át lehetett őket
ölelni. De jó is volt az a kenyércsücsök,
amit, miután keresztet rajzoltak a kenyér
aljára, lekanyarítottak, és nekünk adtak.
Dédmamám szerint szőlővel volt a legfi-
nomabb, bár mi a kacsazsíros verziót se
vetettük meg. 

Ilyen és hasonló emlékek futottak
át rajtam, mikor 2022. szeptember 17-én,
szombaton délután beléptem a kőkeszi
kultúrházba, a Palócföldi Kovászos
Kenyérkóstolóra, ahol házi pékek és pék-
lányok kovászos kenyércsodái és pék-
süteményei kerültek terítékre. Frissen sült
kenyér illata szállt a levegőben, hiszen
épp sültek a kenyerek. A kultúrház köze-
pén, egy hosszú terített asztalon nyolc
tálon felszeletelt kenyerek sorakoztak,
mellettük zsír, vöröshagyma, szőlő (Ó, ha
mami látta volna!), lekvár, hogy minden-
ki azzal kóstolhasson, amivel szereti. Az

asztal végében befőttesüvegekben ková-
szok sorakoztak, hogy minden érdeklődő
vihessen belőle, aki kedvet kap, hogy
kipróbálja a kovászolást. A színpad előtt

félkörben terített asztalok sorakoztak,
ahol a kovászolók, név szerint Nagy Vik-
tória, Burík Katalin, Vass Nóra, Kovács
Betti, György Andrea, Lupták Monika,
Molnár Szilvia, Jakab Zita és a rendez-
vény megálmodója, Baki Attila kínálták
finomabbnál finomabb kenyereiket, kalá-
csaikat, pogácsáikat. Csak a teljesség
igénye nélkül: ízlelhettünk fehér, sajtos,
fokhagymás, magvas és musttal készült
kenyereket, töpörtyűs és sajtos pogácsá-
kat, fahéjas csigát vaníliás öntettel,
lekváros fánkot, csokis kiflit, túrós
batyut, foszlós kalácsot. Azok az ízek!

Bátran kérdezhettünk a finomságok ké-
szítőitől. Megosztották velünk praktikái-
kat a sütéssel, dagasztással kapcsolatban.
Receptek cseréltek gazdát. Történeteket
hallhattunk, ki miért fogott bele a kenyér-
sütésbe, vagy miért nem akarja abba-
hagyni.

A délutánt Pixiadesz László, Kőkeszi
polgármestere nyitotta meg, majd Nagy
Zsófia szólt a kovászról és kovászolásról.

Megtudhattuk, hogy mi is a kovász, hon-
nan ered, milyen jótékony hatása van az
emberi szervezetre, s mi minden készít-
hető vele. Baki Attila is szólt pár szót.

Elmondta, hogy e rendezvény célja, hogy
minden kovászolónak és nem kovászoló-
nak tapasztalatcserét biztosítson, vala-
mint felhívja a figyelmet a kovászolás és
a kovásszal készített kenyér hagyomá-
nyára és az egészségre gyakorolt hatá-
sára. Elmondta továbbá, hogy a nap
folyamán kovászmestert választanak,
mégpedig úgy, hogy minden kovászoló
hozott egy kenyeret, leadta, mikor meg-
érkezett. A szervezők sorszámot adtak a
kenyereknek (de hogy melyik kenyér
melyik számot kapta, azt nem árulták el),
majd felszeletelték, a hosszú terített asz-
talra tették, és bárki megkóstolhatta azo-
kat. Minden kóstoló leadhatta a szavaza-
tát, majd a nap végén a legtöbb szavaza-
tot kapott kenyér gazdája lett a kovász-
mester. E megtisztelő cím idén Vass
Nórához került, de mindenki, aki ellá-
togatott erre a kenyérkóstolóra nyertes-
nek érezhette magát, hiszen a mai rohanó
világban egy ilyen kellemes hangulatú
délután kötetlen és közvetlen beszél-
getésekkel, finom és egészséges étkekkel,
csakis áldás lehet.

-dbk-
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Lauro Angelika vagyok. Losoncon
születtem, és a Losonci járásban nevel-
kedtem. A pozsonyi Komenský Egyete-
men végeztem újságírás szakon. 22 évig
éltem Nagykürtösön. A Nagykürtösi
Lakásszövetkezet jogi osztályának veze-
tője, később igazgatója voltam. Magán-
vállalkozó lettem. Behajtással foglalkoz-
tam. Később a szépségipar felé vettem az
utamat. Rimaszombatban nyitottam alak-
formáló stúdiót. Hat évvel ezelőtt ismer-
kedtem meg a kineziológia One Brain
módszerével, és akkor eldöntöttem, hogy
ennek a módszernek a művelője, esetleg
oktatója is leszek.

Mivel foglalkozik a kineziológus?

A kineziológia a kinesis (mozgás) és
a logos (tudomány) szavakból származik,
vagyis a mozgással foglalkozó tudomány.
A kineziológia egy speciális stressz-
kezelő módszer, mára több mint 20 ágát
lehet elkülöníteni. Közös mindegyikben
az izomteszt alkalmazása, vagyis a kü-
lönböző érzelmi töltöttségű gondolatokra
(pl. negatív vagy pozitív) az izmaink fe-
szülése megváltozik, így következtethe-
tünk azok stresszt kiváltó tényére és
mértékére. Ezt gyakran tapasztalhatjuk az
életben, hogyha idegesek vagyunk, akkor
sokkal feszesebbek az izmaink, például a
vállunk.

Az izomteszt segítségével megvizs-
gáljuk, hogy milyen technika oldhatja a
leghatékonyabban a feszültséget, amit a
kineziológiai irányzattól függően külön-
féle technikákkal történnek: vizualizáció,
mozgásgyakorlatok, szín- és fényhatá-
sok, hagyományos kínai orvoslásból vett
elemek, beszélgetés stb.

Az általam is alkalmazott kinezioló-
giai irányzat a fenti technikák mellett
elsősorban olyan módszereket is használ,

ami pszichológiai elemeket is tartalmaz.
Például egy adott stressz elfojtott, rejtett
érzését és viselkedését izomteszttel meg-
keressük, majd úgynevezett átkeretezés-
sel rávilágítunk arra, hogy hogyan is tud-
nánk másképpen, a negatív helyzetben
lévő akadályok mellett a benne rejlő
lehetőségeket is felfedezni. Így újból úgy
érezhetjük, hogy kézben tudjuk tartani az
eseményeket, és nem szorulunk be koráb-
bi negatív érzéseink ketrecébe.

A kineziológia a hagyományos távol-
keleti gyógyászatra épülő gyógyítási és
egészségfejlesztő rendszer, mely izom-
tesztek,  valamint speciális egyensúlyi és
koordinációs technika segítségével oldja
az ember távol-keleti megközelítés sze-
rinti energiarendszerében levő blokádo-
kat, kiegyensúlyozatlanságokat. A kine-
ziológia az emberi képességek, készsé-
gek fejlesztésével, prevencióival fog-
lalkozik azáltal, hogy a múltban és a
jelenben elszenvedett stresszek, traumák
negatív nyomait semlegesíti. A kinezioló-
gia az orvostudomány, a pszichológia és
a pedagógia határterületén lévő készség-
fejlesztő, kiegészítő gyógyító rendszer. A
kineziológia segít az egészségmegőrzésé-
ben, a betegségek megelőzésében, gyó-
gyításában, az öngyógyítás folyamatá-
ban, a betegségek mögött álló problémák
feltárásában, a rehabilitációban, a szemé-
lyiségfejlődésben.

Milyen problémák, betegségek ese-
tén javallott a kineziológiai kezelés?

A szervezet öngyógyító folyamatait
gátló tényezőket segíti megtalálni és fel-
oldani. A klasszikus kineziológiai mód-
szerek tanulási problémák, diszlexia,
diszgráfia esetén hatékony segítség.
Önismereti problémák, személyiségfej-
lesztés, készség- és képességfejlesztésre
is használható. Kapcsolati problémák
javításában is hasznos. A betegségek
mögött álló problémák feltárásában is
segíthet. Továbbá javítják a testtartást,
oldják a fizikai és érzelmi fájdalmakat,
közérzetjavítóak, jobb lesz az izom-
tónusunk, enyhítik a kimerültséget, fo-
kozzák a sportteljesítményt, stb. Ha úgy
érezzük, hogy elakadtunk egy élethely-
zetben, nem látjuk át a problémáinkat,
akkor kineziológia segítségével áttekint-
hetjük a helyzetünket, hogy másképp te-
kintsünk rá, ezáltal megértsük és köny-
nyebben változtathassunk rajta.

Kezelések javallatai: Gyerekeknél: –
alvásproblémák, körömrágás, éjszakai

bepisilés, diszlexia, diszgráfia, diszkalku-
lia, ADHD, viselkedési zavarok, erősza-
kos viselkedés, tanulási nehézségek,
félelmek kezelése, szorongás, tanulási
problémák,

Felnőtteknél: – hangulatingadozás,
állandó fáradtság, szorongás, pánikro-
hamok, félelmek kezelése, stresszcsök-
kentés, emésztőrendszeri problémák,
fekélybetegségek, megoldatlan lelki
problémák, érzelmi problémák, traumák
feldolgozása, válás, munkahelyváltás,
hirtelen változások, helyzetünk jobb
megértése segítésére, betegségek mögött
álló problémák feltárásában segíthet,
feszültségből eredő magas vérnyomás,
impotencia, meddőség, menstruációs
panaszok, kapcsolati problémák, visel-
kedési problémák, kreativitásunk fejlesz-
tésében, életminőségünk javítása, vizs-
gadrukk,  hitrendszerek oldásánál stb.

Hogy kell elképzelni egy kezelést?
A kineziológiai kezelés folyamatos

izomtesztből, ezek eredményeinek meg-
beszéléséből, majd korrekcióiból állnak.
A korrekciós technikák változatosak:
vizualizációs, fény- és színhatások, moz-
gások, kínai orvoslásból vett elemek stb.
A kineziológiai kezelés NEM alkalmaz
ingát, pálcát, és nem a kezelő mondja el,
hogy korábban mi történt: erre mind a
kezelt emlékszik vissza a szükséges mér-
tékig, az izomteszttel csak a stressz szint-
jét állapítjuk meg, és a test számára a
legmegfelelőbb korrekció kiválasztására
használjuk. A klasszikus kineziológiai
módszerek NEM jósolnak és NEM diag-
nosztizálnak! A szervezet öngyógyító
erőit segítik aktiválni.

5 tévhit a kineziológiáról

1. A kineziológus megoldja a problémá-
mat, nekem semmit sem kell tennem.
2. A kineziológia nem tudomány, hanem
mágia.
3. Csak akkor működik, ha hiszek benne.
4. A kineziológus olvas a gondolataim-
ban, a rejtett titkaimat is látja.
5. Másnál lehet, hogy működik, nálam
biztosan nem.

Köszönjük Lauro Angelika bemutat-
kozását. Elérhetőségei: 

mobil 0904 570 740, 
e-mail: zsuri777@gmail.com

B.Gy.
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Hetedik évébe lépett az üldözött felvidéki papok emléknapja
Inámban. Lénár Károly szülőfalujában, ahol a jóságos atya
emlékezete még élő, rokonai, barátai, hívei tisztelete
kitapintható és érezhető egy-egy emléknap alkalmával megtar-
tott szentmisén, koszorúzáson, róla szóló megemlékezésen.
Nem volt ez másképpen október 9-én sem, amikor is egy kon-
ferencia keretén belül került sor az üldözött felvidéki papok
emléknapjára az inámi, Szent György tiszteletére felszentelt
templomban, ahol neves előadók, Gubík László, a martosi
Esterházy Akadémia alapító igazgatója, dr. Molnár Imre, az
országos Esterházy Emlékbizottság elnöke, valamint Dávid
Zsuzsanna balassagyarmati művészettörténész és György
Ferenc ipolybalogi atya osztották meg gondolataikat a mártír
politikus, Esterházy János boldoggá avatásának folyamatában,
melyről minden nap első szerdáján felajánló szentmisével tisz-
telegnek a Felvidéken, mindig más-más községben, legutóbb
Ipolybalogon, néhány napja pedig Ipolynyéken, a Palócföld
számos falujából érkezett zarándokok jelenlétében. Az inámi

templomban kiállított, Esterházy János életútját bemutató kiál-
lításról Gubík László szólt felemelően, aki gondolatmenetében
megemlékezett a mártír politikus pályatársáról, rabtársáról.
Lénár Károlyról is, aki gyakran emlegette, kicsit palócos fur-
fangossággal, hogy erre a vidékre, Dél-Szlovákiába a jó Isten
nem autópályákat adott, hanem keresztutakat, amelyen együtt
járhatunk a tisztesség, az emberség és hit soha le nem
koptatható kövein, mert azok sarokkőként tartják fenn Isten
házát, melyben otthonra, hazára, szülőföldre találhatunk hosszú,
az emberek lelkéig eljutó gyaloglásaink közepette. Őt követően
Molnár Imre méltósággal, és helyenként meghatódva, hiteles
történelmi életútsétán mutatta be János testvérünk szenvedés-
történetét, egészen a haláláig, beleszőve mindazt az emberi
jóságot és tanúságtételt, amit csak nagyon ritkán lelhet meg
keresztény ember. Együtt imádkoztunk, hogy Isten hallgassa
meg könyörgéseinket, és János szolgáját emelje fel magához a
boldogok mennyei táborába, ahol, mint Istenben mélyen hívő
embernek, ki tanúságtételt tett a hitéről, ott a helye a legtisztább
és a leghűségesebb hívei között. Dávid Zsuzsanna művé-
szettörténész, aki festményeiben, egyéni kiállításaiban is
megemlékezett Esterházy Jánosról, mintegy külső szemlé-

lőként, akit megérintett János testvérünk szeretete, hűsége és
hite, tett vallomást, vallott arról az emberről, aki mindnyájunk
példaképe, hitünk fáklyavivője, aki példájával most is előttünk
jár. Az előadások után kedves, a templomi hangulathoz és az
előadásokhoz, az emléknaphoz szorosan kötődő és illeszkedő
Mit tehetnék érted című zenés műsorral kedveskedtek neves
magyarországi vendégeink, Sáfár Mónika és Mahó Andrea,
akik szívhez szólóan, a dal-
lamok szárnyán emeltek fel
minket az égig, hogy onnan
lenézve csodáljuk ennek a
nemzetnek a nagyszerűsé-
gét, hűségét, hitét, elkötele-
zettségét, ami közben meg-
állapíthattuk, hogy amíg
ilyen művészeink vannak,
addig nem kell féltenünk a magyar kultúrát. Gyönyörű, a lelket
élettel és varázslattal megtöltő percekben volt részünk a közel
egyórás előadásuk alatt. Az ezt követő ünnepi emlékező szent-
misén kilenc felvidéki lelkiatyával Parák József püspöki
helynök jó pásztori kísérete mellett együtt imádkoztunk
Esterházy János boldoggá avatásáért, az addigra már zsúfolásig
megtelt inámi templom ódon falai között. Az emléknap azonban
nem múlhatott el a kegyeleti megemlékezés nélkül, mert a
szentmisét követően Régi Zsolt polgármester, majd Gubík
László emlékező beszédét követően a jelenlévők megkoszo-
rúzták a templom falán a tavalyi esztendőben felavatott
Esterházy János-emléktáblát, majd az onnan alig néhány
méterre megtalálható Lénár Károly atya sírját, ahol a két,
mélyen hívő magyar ember immár nemcsak földi létben, de az
örökkévalóságban is vigyázza a felvidéki magyarság minden-
napjait. 

A helyi, régióbeli magyarság, mint mindenhol az országban,
megmérettetés előtt áll, hiszen helyhatósági és megyei választá-
sok lesznek a hónap végén az egész országban. Ezért is külön-
leges alkalom volt, hogy az ünnepséget megtisztelték jelen-
létükkel a régiónkért politikai küzdelembe induló megyei
képviselőjelöltjeink, Gömöry Lóránt, Jámbor László és Kerata
Ladislav, akik főhajtással és koszorúzással is megemlékeztek a
két, a felvidéki magyar hívő emberek számára fáklyaként égő,

élő lelkiismeretként
lángoló keresztény
sorstársunk előtt.
Különös apropója,
évfordulója is volt
az idei megemlé-
kezésnek, hiszen
Lénár atyát éppen
70 évvel ezelőtt,
lukanényei plébá-

nosként, élő fallal vették körül hívei 1952-bem, amikor is a
kommunista hatalom el akarta őt távolítani szeretett hívei
köréből. Ezekről az emlékekről éppen egy évvel ezelőtt, a
lukanényei Esterházy János-emléktábla avatásán mesélt, az
akkor még szinte gyermek Híves György, Lukanénye későbbi
polgármestere, aki az akkori eseményekről egy néhány oldalas
szamizdatban emlékezett meg, hogy a történelem vasfoga ne
eméssze fel ennek a csodálatos, hívei szemében hős lelkiatyá-
nak, Lénár Károlynak az emlékét, aki mindig kiállt – a börtön-
ben töltött évei alatt is – a híveiért, a szülőföldjéért, elveiért és
mennyei atyjáért, Jézus Krisztusért. Emlékét őrizzük, míg paló-
cok élnek ezen a földön, mindörökké!

Hrubík Béla
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Októberben a világ
minden táján a missziókra
és a misszionáriusokra
emlékezünk. Nem csak
anyagi támogatásunkkal
próbáljuk segíteni hasznos
munkájukat, hanem imá-
inkkal is igyekszünk támo-
gatni őket. Amikor misz-
sziókat említek, az egyház
külföldi munkájára gondo-
lok, különösen Afrikában

és Ázsiában. De nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogy hazánk is egyre inkább missziós területté
válik. 

Jézus mennybemenetele előtt így szólt tanít-
ványaihoz: „Megkapjátok a Szentlélek rátok leszál-
ló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész
Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső
határáig.” (ApCsel 1,8).  „Tanúim lesztek…” – min-
den megkeresztelt ember alapvető küldetése és
kiváltsága, hogy tanúságot tegyen az üdvösség
művéről és az élő Krisztus munkájáról nemcsak az
egyházban, hanem szerettei körében, a családban, a
baráti társaságban és a világi környezetben is.
Örömmel hirdetni az evangéliumot, amely nem
mindig kényelmes út, de mindig utat nyit előre, és
megerősíti a reményt, hogy a jelen minden
nehézsége ellenére a Krisztusban és Krisztussal való
életünknek van értelme és célja, amely túlmutat az
elégedett, békés és biztonságos földi lét puszta
elképzelésein.

A Krisztus mellett való tanúságtételnek semmi
köze a toborzáshoz, a lélekbúvárkodáshoz, az eről-
tetéshez, a tudatlanok lekezelő megvetéséhez vagy a
magánéletbe való belekontárkodáshoz. Nem redu-
kálható kegyes tanításra, megvilágosító elvekre, az
erkölcsi értékek helyes rendezésére sem. Ez valóban
fontos, de csak az élő Istennel való mindennapi,
intenzív kapcsolat következményeként. Krisztus
hiteles képmásává válni. Ha ez sikerül, nem kell
aggódnunk, hogy erőfeszítéseink nem hoznak
szellemi gyümölcsöt. Az emberek nem vakok, és jól
ismerik egy olyan tanú hitelességét, aki nem a fel-
színes benyomásokra játszik.

Miközben a világban zajló missziók iránti
aggodalom és támogatás dicséretes, kihívást jelent
számunkra, hogy egyházunkban missziós szellemet
alakítsunk ki. Ez nemcsak a felszentelt papok,
hanem Isten egész népének előjoga. Ha az egyház
küldetését a templomok és a karitatív munka
területére szűkítjük, bármennyire is üdvös ez, akkor
figyelmen kívül hagyjuk azt a lényegi tanítást, me-
lyet Jézus apostolaira hagyott: „Tanúim lesztek…”

Nem vagyunk egyedül a tanúságtételünkben, ha-
nem a Szentlélek bennünk és általunk akarja megad-
ni gyógyító és bátorító gyümölcseit egy méltó és tel-
jes élethez. Ez arra ösztönöz, hogy megtaláljuk a
megfelelő szavakat, a megfelelő időt és a megfelelő
módot, hogy terjesszük az üzenetet, mely szerint
Isten senkiről sem feledkezik meg, és hogy Isten
türelmesen vár minden ember szívére. Imádkozzunk
egymásért, hogy igazi misszionáriusok legyünk.

Balga Zoltán

K u l t ú r a  -  H i t é l e t

Könyvajánló rovatunkban általában igyekszünk olyan könyveket
ajánlani, ami beleillik a havilap profiljába, a legújabban megjelentek,
kapcsolódnak a magyarsághoz, Felvidékhez, történelmünkhöz, irodal-
munkhoz, kultúránkhoz, társadalmi életünkhöz.

Októberi számunkban az idén másodízben emlékeztünk Zs. Nagy
Lajos íróról, költőről, ezért bemutatjuk azt a könyvet, amely halála után
egy évvel jelent meg, és ez az egyedüli könyv, amely már csak igen kor-
látozott számban kapható a kiadónál. Ezen kívül bemutatunk még két
kötetet Hodossy Gyula József Attila-díjas költőtől, aki tagja lett a
szeptemberben alakult Zs. Nagy Lajos Emlékbizottságnak, segíti ennek
munkáját.

Zs. Nagy Lajos: Mellékhatás

Ez, a most már posztumusznak nevezhető
válogatás eredetileg Zs. Nagy Lajos születésé-
nek 70. évfordulója alkalmából készült. A sors
azonban a mester 2005 júniusában bekövet-
kezett halálával módosította a terveket – a kötet
immár Zs. Nagy Lajos halálának 1. évforduló-
ján látott napvilágot…

Az Emberke, küzdj! Az elpárolgott fazék, a
Szárnyas történetek és a Rendetlen napló
népszerű szerzőjének írásait Grendel Lajos is
sokra becsülte. Elismeréssel írja az egyik általa

válogatott gyűjteményes kötet utószavában: „Zs. Nagy Lajos – legalább-
is legsikerültebb karcolataiban – hidat épít a mindennapi banalitás és az
élet fontosabb dolgai közé, a látszólagos semmiségekben is észreveszi
a filozófiát, s kajánkodó, bölcs humorával, olykor abszurd ötletekkel
addig csűri-csavarja mondanivalóját, hogy az olvasó egyszer csak azt
veszi észre, nem csupán jól szórakozott, hanem el is töprengett ezeken
a behízelgően bizalmas stílusban hangszerelt írásokon.“

Hodossy Gyula: Minden addig, hatvanig

A költő Hodossy Gyula hátralép egyet,
hogy teret adjon a közösségszervező Hodossy
Gyulának. A kötet írásaiból, nyilatkozataiból,
ünnepi beszédeiből és beszélgetéseiből árnyalt
kép rajzolódik ki egy felettébb tettre kész és
sokoldalú vezetőről. Még felsorolni is sok,
mennyi szervezet, alapítvány, polgári társulás,
folyóirat, rendezvény, konferenciasorozat,
könyv, díjalapítás, érdekvédelmi és mentori
munka fűződik nevéhez. Nem csak közösség-
formáló és intézményteremtő, hanem a szlo-
vákiai magyarság következetes és megkerülhetetlen közéleti-kulturális-
irodalmi-szellemi személyisége. A kötet az 1960-2020 közötti
időszakot öleli fel.

Hodossy Gyula: Minden addig
Versek – emlékképek

„H. úr (Hodossy Gyula) kötete teli van
filozófiai gondolattal, tűnődéssel (utóbbit én a leg-
fontosabb emberi-szellemi tevékenységek közé
sorolom), igazságok kimondásával, féligazságok
hitelessé avatásával, mindezt teszi a teljes költői
eszköztára bevetésével, érzéki-érzelmi-gondolati
törések/töredékek, útmutatások és útvesztések

mentén ... s zajlik mindeközben egyfajta különös templomépítés.
H. úrban (űrben) minden addig, éppen. Nem mintha bánná(m).

Zalán Tibor“
Balogh Gábor
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Ezt bizonyították be Nagycsalomja
nyugdíjasai október 7-én, mikor is a pol-
gármester és az önkormányzat meghívá-
sát elfogadva megtöltötték a kultúrház

nagytermét. Az idősek világnapja alkal-
mából szervezett ünnepségre immár
másodjára – mivel a Covid 2 évre
megálljt parancsolt – a falu minden
nyugdíjasa meghívást kapott, akik közül
szinte mindenki elfogadta a kedves
invitálást. A hivatalos megnyitó előtt
lehetőséget kaptak a Szövetség kép-
viselőjelöltjei, hogy bemutatkozzanak.
Kérték a jelenlévőket, hogy szavaza-
taikkal járuljanak hozzá, hogy járá-
sunkból is legyenek magyar képviselők a
megyei önkormányzatban. Utána polgár-
mesterünk, Pásztor Roman tartotta meg
ünnepi köszöntőjét, majd Balázs Sára
Dorothytól hallottunk egy vidám hangu-

latú verset, Keresztes Alex pedig szép
furulyajátékával lepte meg az időseket.
Az est vendége Ihos József (mindenki
Kató nénije) volt, aki műsorával meg-

nevettette a közönséget, egy kis időre
biztosan mindenki elfelejtette minden
búját-baját. A vacsora előtt Jozef Slav-

kovský lelkiatya tolmácsolta a betegsége
miatt távol levő evangélikus lelkésznő
üdvözlő szavait, majd ő is köszöntötte a
jelenlévő nyugdíjasokat. Asztali áldása
után bőséges vacsora lett felszolgálva,
amit igazi lakodalmas hangulatban fo-

gyaszthattunk el, mivel a Kanta fivérek
már ekkor játszották a szebbnél szebb
magyar nótákat, és a szó legszorosabb
értelmében elhúzták mindenkinek a
nótáját, aki kérte. A visszajelzésekből
ítélve nagyon jó összejövetel volt, és bár
62 fölött mindenkinek fáj már valamije, a
test öregszik, de lélekben talán halá-

lunkig fiatalok maradunk, és szükségünk
van egy  kis szórakozásra.

Köszönjük a polgármesternek, az
önkormányzatnak és minden segítőkész
fiatalnak és a képviselőknek, öregnek és
újnak egyaránt, hogy megszervezték ezt
az estet, hisz olyanok is találkozhattak,
akik már évek óta nem látták egymást.
Ha lehetséges, úgy lenne jó, ha jövőre
újra találkozhatnánk mindenkivel. Adja
Isten, hogy így legyen!

Vanda Zs.

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG
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Október a kertekben
Itt az ideje betakarítani a kései zöldségeket, megmetszeni a

gyümölcsfákat, elvégezni az őszi növényvédelmi munkákat és
felkészíteni a talajt a következő évre.

Az alma-, körte- és cseresznyefa metszését nyugodtan meg-
kezdhetjük ősszel, de az sem baj, ha a tél elejéig várunk vele. Érdemes
még a fagyok beállta előtt gombaölő szerrel bepermeteznünk a
gyümölcsfáinkat.  Egy lemosó permetezést mindenképp érdemes még
az ősszel beiktatni, mert tavasszal sokszor nehéz alkalmas időpontot
találni rá. Azt tanácsolják a gazdaboltosok, hogy még teljes
lombhullás előtt kell elvégezni a permetezést, hogy a lehullott
leveleket is fertőtlenítse a permetlé. Nagyon későre sem tanácsos
halasztani a permetezést, mert a kórokozók a hűvösödő ősszel már
felkészülnek a télre, és jobban ellenállnak a gombaölő szereknek is.
Ezért vegyük elő még utoljára ez évben a permetezőt, és valamelyik
lemosó permetszerrel alaposan kezeljük le a fáinkat. Általában réz és
kén hatóanyagúakból válogassunk erre a célra, olajos szerekkel csak
3-4 évente tanácsos lemosásszerűen permetezni.

Ha a szamóca beérett, takarítsuk ki az ágyást, vágjuk le a növény
felső részét, szedjük le az elszáradt leveleket, és tépjük le az indákat
is. A piros és fekete ribiszkét, valamint az egrest is ilyenkor kell meg-
metszenünk, és ez a hónap a legkedvezőbb a málna- és szederbokrok
gondozására és az új hajtások szétültetésére is.

Az ősz egyik legfontosabb teendője a megüresedett kert talajának
felásása és megtrágyázása.

Ehhez minden zöldséget be kell takarítanunk, a szárakat, gazt és
egyéb növényeket pedig érdemes összegyűjteni a komposztba, vagy a
felásás során betemetni a föld alá, hogy zöldtrágyaként tápanyaggal
lássák el a földet. Kiváló lehet még, ha a földet fehér mustármaggal
vetjük be, ami azért nagyon értékes növény, mert ha megvárjuk, hogy
ősszel és télen kikeljen és megnőjön, akkor tavasszal a föld alá
beszántva értékes és tápanyagban gazdag földet kapunk majd.

Októberben van ideje az őszi szántásnak is, amit szerves trá-
gyázással érdemes összekötni. A téli csapadék is jobban lejut a talajba
– nem folyik el s le a felszínen –, s a leforgatott növénymaradványok
is javítják vagy karbantartják a talajszerkezetet.

Aki hagymás-gumós növényeket szeretne ültetni, egészen október
végéig megteheti. Ideális minél előbb a földbe telepíteni őket, mivel
így hosszabb idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy begyökeresedjenek.
Mindenképpen tartsuk be a csomagoláson található ültetési mélységet
és távolságokat! A földben való mélység sokszor amiatt fontos, hogy
pl. a tulipánok szára ne dőljön meg a virágzásuk alatt, az ültetési távol-
ság betartása nélkül pedig nem jutnak elég fényhez az egyes
növények, így a rá következő évtől nem vagy csak gyéren virágoznak.

A hagymás növények között is vannak árnyékkedvelők, pl. a tőzike
és a hóvirág cserjék, fák lombjának védelmében fejlődik jól. A
gyöngyikét mindenképpen kora ősszel ültessük el, mivel ő még a tél
beköszönte előtt fejleszti ki a következő évi leveleit.

Sokan szeretik a tél előtt rendbe tenni kertjüket, és minden
elszáradt-megfagyott növényi részt visszavágnak a kertjükben. Az
egynyári ágyakban és a zöldségeskertben ezt tegyük is meg, összevág-
va a növényeket komposztot készíthetünk. Az évelők esetében viszont
mindenképpen maradjon a növényeken 10-20 cm hosszú elsárgult
rész. Ez a telelésükhöz szükséges – az elpusztult növényi részek
olyanok, mint az embernek a paplan az ágyban, védik őket a fagyok-
tól. A fák és a díszcserjék visszavágását és fiatalítását is tavasszal, a
fagyok után érdemes megtenni. Különösen igaz ez a mediterrán szár-
mazású cserjékre, pl. a levendula is megfagy, ha ősszel alaposan visz-
szavágják.

-ber-

Járásunkban az idén 23. alkalommal ren-
deztük meg a magyarnóta-énekesek országos
versenyét Őszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a
magyar nóta népszerűsítését havilapunkban is vál-
laljuk 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

Egyetlenegy boldog percre mért kell annyit várni,
Mért kell a te ablakodnál álmodozva járni,
Az orgona virágzását, jaj, de búsan nézem,

Másnak jutnak boldog évek,
Én meg csak egy percet kérek,

Amit egyszer megálmodtam véled.

Egyetlenegy boldog percért, jaj, de megszenvedtem,
Temiattad boldogtalan földönfutó lettem,

Mégis azt a boldog percet százszor visszasírom,
Ha még egyszer megcsókolnál,

Ha egy percig enyém volnál,
Nem bánnám, ha megásnák a sírom.

Mégis azt a boldog percet százszor visszasírom,
Ha még egyszer megcsókolnál,

Ha egy percig enyém volnál,
Nem bánnám, ha megásnák a sírom.

Szerelem, szerelem, megszédít a szerelem,
nincs tőle egy nyugodt percem.
Szerelem, szerelem, jaj, mit tesz a szerelem,
égeti a szívem, lelkem.
Nem ittam, és részeg lettem,
Nem tudom, hogy mi lelt engem...
Szerelem, szerelem, túljárt az én eszemen,
hej, de nagyon belé estem.

Szerelem, szerelem, szép kedvesem szeretem,
huncut szeme rabja lettem.
Ölelem, ölelem, két karommal ölelem,
veszedelmes tűz ég bennem.
Csókot adok ezerszámra,
Csókra csábít csókos szája...
Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem
egyedül az orvossága.
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„A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, 

amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, 
sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat”

Albert Camus (1957)„Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem
zavarja senki.

Életed 30 éve elszállt,
mint a virágillat,

de emléked ragyog, mint
a fényes csillag.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

ifj. RÁDLER LÁSZLÓRA, 
akit a kegyetlen halál tragikus hirtelenséggel

ragadott ki szerettei köréből.

Tisztelet emlékének!

MEGEMLÉKEZÉS


