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„ Ma gy a r  az ,  ak i ne k ny elv e  é s  esz e  m agy a r u l  fo r o g .  B ec s ül e t ese n  nem

l e h e t  má s  v i zs gát  ta lá ln i  a r r a ,  h o gy  k i t  ta r tsu nk  i g azá n  ma gy a r na k.  N e m

k ö nn y ű  v i zsg a  e z .  S ok k al  neh ez eb b an ná l ,  am i  e lé  a  f a j t a  t e s t i  j eg y e i nek

k u t at ó i  á l l í t j ák  a z  e m ber t .  I t t  a  l e lke t  k e l l  k i t e nn i . “

Illyés Gyula 

Október 23-án több helyen megemlékeztünk az 1956-os eseményekről. Mit is jelent az
1956-os magyar szabadságharc a magyar népnek? A spontán ellenállás óráról órára nőtte
ki magát szabadságharccá, mert a kitörés pillanatában sem volt egyértelmű, hogy mivé
dagad a tömeges megmozdulás. Minél nagyobb a zsarnokság, annál nagyobb az
elégedetlenség. A magyar nép már 1848-ban is kimutatta a függetlenség és a nemzet jobb-
léte iránti vágyát. Az egész ország összefogott a zsarnoki hatalom ellen, és vívta véres har-
cát ellenük, és sajnos mindkét esetben az orosz hadsereg ellen. A túlerő ellen mindkét eset-
ben elbuktuk harcunkat. Ami utána következett, az mindkét esetben igazságtalan és véres
megtorlás volt. Míg 1848 után a megtorlás látványosan történt, szinte hivalkodva, 1956-
ban ez a legtöbb esetben a nyilvánosság kizárásával, hogy a Nyugat tiltakozását tompítsák,
hamis vádak és leszámolások tömkelegével, kirakatperekkel, megfélemlítésekkel, a
kilátástalanságba taszítva az embereket, családokat, tapostak sárba mindent, ami az
embereknek, a nemzetnek egy reményteljesebb jövőt biztosíthatott volna. Ezért október
23-ra emlékezni minden magyarnak szent kötelessége. 

Tegyük fel újból a kérdést, mit is jelent ma 1956 nekünk, felvidéki magyaroknak?
Sajnos lélekben megosztottak vagyunk. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy
hol a helyünk. Merjük vállalni önmagunkat, lélekben nagy lenni, csakis így tudunk majd
fizikai valóságunkban is erőssé válni, megmutatni erőnket, elszántságunkat, és akkor
ellenségeink meghátrálnak, mint a történelmünkben már annyiszor. Ne legyünk önzők,
hatalomra vágyók, fölé lépve az egyéni érdekeinknek, vessük le rossz emberi
tulajdonságainkat, vegyük elő legkülönb énünket, és meg fogjuk tudni lépni a szinte
lehetetlent. A mai életünkben a fölénk tornyosuló felhők nagyon baljós jeleket vetítenek
felénk, ezért a fenti gondolatok egyre megszívlelendőbbek és aktuálisak. 

Magyar csak addig lehetsz,
amíg nyelvedet őrzöd.
Ezer év csodája ez,
akár a saját bőröd.

Mert az anyanyelv joga
a legmagasabb törvény.
Nem nyelheti el soha
semmilyen gonosz örvény.

A gondolatra illik,
minden szava valóság.
Magas hőfokon izzik,
süt belőle a jóság.

A tisztaság, a szellem
minden szavában ragyog.
Nem kell tán vezekelni,
ha hűséges vagyok.

A bölcsőben jövőt hajt
még újabb ezer évre…
Tartásra hív, gyógyít bajt,
tanít igazra, szépre.

Hát ne tagadd meg soha,
mert ez a gyökér táplál.
Bizony mondom: ostoba,
ki idegenül kántál…

Ember csak addig lehetsz,
amíg nyelvedet őrzöd.
Naponta csodát tehetsz,
Ha az lesz az erődöd!  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Az elmúlt hónap utolsó szombatján a
Nagykürtösi járásban több mint 34 ezer
választásra jogosult polgár járulhatott az
urnákhoz az összevont megyei és önkor-
mányzati választásokon. Megyeelnök-
jelöltekre és megyei képviselőjelöltekre,
polgármester- és képviselőjelöltekre
adhatták le voksukat.

Szűkebb pátriánkban 21 megyei kép-
viselőjelölt, ebből öt magyar, vállalta a
megmérettetést. Különösebb meglepetést
nem született, ha csak az nem, hogy a
Szövetség-Aliancia színeiben induló
Jámbor László 3914 szavazattal második
helyen végzett a függetlenként induló
Trojčák Mirko (7075) mögött, míg a har-
madik helyen Alsósztregova polgár-
mestere, az SaS, KDH, PS, Spolu, OKS
koalícióban induló Dobrovcký Ľuboslav
(3777) végzett. Ők hárman képviselik
járásunkat a megyei közgyűlésben.

Besztercebánya megye elnökjelöltjei
közül magasan nyert és lett megyeelnök
Ondrej Lunter.

A túlnyomórészt magyarok lakta
településeinken egy-két kivételtől elte-
kintve jól szerepeltek a Szövetség-
Aliancia színeiben induló polgármester-
jelöltek. Csábon az eddigi polgármester,
Tóth Henrik a szavazatok 74,29 száza-
lékának megszerzésével magabiztosan
nyert kihívójával szemben. Csalár köz-
séget továbbra is Ádám Béla vezeti,
akinek nem volt kihívója. Ipolybalogon
Bálint Péter a szavazatok 81,17 százalé-
kával nyert ellenfelével szemben. Ipoly-
hídvéget továbbra is Lestyánszky Viktor
vezeti, miként Ipolykért Suchánský Pál.
Ipolynagyfalun Kerata László hivatalban
lévő polgármesterre a választók 85,30
százaléka voksolt, míg ellenjelöltjének be
kellett érnie 14,70 százalékkal. Ipolynyé-
ken az első választási ciklusát töltő Baksa
Krisztián 66 százalékkal nyert ellenje-
löltjével szemben. Kőkeszit továbbra is
Pixiádes László vezeti, aki egyedül in-
dult, hasonlóképpen Kelenyében is
Csáky Ilona. Kóváron sem akadt kihívója
Keresteš Renátának, akárcsak Felsőzellő-
ben Krahulec Ivánnak. Lukanényében két
kihívójával szemben 61,17 százalékkal
győzött a mostani polgármester, Híves
László.

Terbegecen Krnáč Marek 83,80

százalékkal győzött kihívójával szemben.
Dacsókesziben két polgármesterjelölt
várta a szavazatok összeszámolását,
amelyből 60,25 százalékkal az eddigi
faluvezető, a Hlas-Smer-Szövetség koalí-
cióban induló Gyurász Éva került ki
győztesen, míg Inámban Régi Zsolt
(68,05 százalékkal). Nagycsalomján két
kihívója is került Pásztor Romannak, aki
a voksok 62,8 százalékával továbbra is
hivatalban marad. Hasonlóképpen Ipoly-
varbón Fagyas Marcel aki kihívójával
szemben 65,60 százalékkal győzött.
Harasztiban Varga Józsefnek (Hlas-Smer-
Szövetség), Szlovákgyarmaton Árvay
Denisának (Független), Bussán Végh
Zoltánnak (F) nem volt ellenjelöltje.

Óvárban a függetlenként induló
Kanyó Attila (61,17) legyőzte a hiva-
talban levő polgármestert. Apátújfaluban
viszont visszalépett az eddigi polgár-
mester, Kálazy Csaba, és a két független
jelölt közül Hötzel Nikoleta szerezte meg
a polgármesteri széket. Szécsénykovácsi-
ban Filip József befejezte polgármesteri
pályafutását, és helyébe négyen is indul-
tak a polgármesteri székért A Szövetség
jelöltje, Sipos-Molnár Ingrid került ki
győztesen. Rárósmúlyadon Jekkel László
hivatalban levő polgármester maga mögé
utasította mindkét kihívóját. Leszenyén
továbbra is Majdán László (Hlas-Smer-
Szövetség) maradt a polgármester, akinek
egy kihívója akadt. Galábocson Chudý
István kihívó nélkül maradt továbbra is
polgármester. Sirákon Dímik Tibor (Szö-
vetég-Aliancia) hivatalban levő polgár-
mester a szavazatok 79,60 százalékával
győzte le ellenjelöltjét. Szelényben
Gemer Danielt (Smer-Hlas-Sme rodina)
választották újra faluvezetőnek, Ipoly-
szécsénykén Barienčík Zdeněket, Zsély-
ben Rech Máriát (OľaNO), aki alig egy
százalékkal előzte meg az eddigi pol-
gármestert. Bátorfaluban Máth Jánost
választották meg faluvezetőnek, (F),
Ipolykeszin Balga Ferencet (F), aki 60,97
százalékkal kerekedett ellenjelöltje fölé-
be. Nagykürtösön magabiztosan győzött
Surkoš Dalibor (Smer, Sme rodina, SMS,
Szövetség-Aliancia). Járásunk legfiata-
labb polgármestere, a Gyürkiben egyedül
induló 26 éves Zolnay Nikola (Szövet-
ség-Aliancia).

A fenti települések önkormányzatai-
nak nagy részében szintén a Szövetség-
Aliancia képviselői foglalnak helyet.
Legtöbb női képviselő található Ipoly-
varbón (5-ből 4), Bussán (9-4), Zsélyben
(9-4), Rárósmúlyadon (3-2). Felsőzellő,
Gyürki, Szécsénykovácsi, Ipolyszé-
csényke, Kelenye, Ipolykeszi, Szlovák-
gyarmat – mind a hét községben ötből
három nő. Csak az erősebb nem kép-
viselői vannak jelen Ipolynyék, Ipolykér,
Csalár, Kóvár és Leszenye önkormányza-
tában.

Választási legek...

Az október 29-én tartott összevont
megyei és helyhatósági választásokon a
vegyesen lakott településeit illetően leg-
magasabb volt a választók részvételi
aránya Ipolykeszin (80,58 százalék),
Óvárban (80,50), Inámban (78,29),
Ipolybalogon (75,95). Legalacsonyabb
volt Csalárban (17,61), Bussán (25,11),
Harasztiban (30,12), Felsőzellőben
(34,00).

Legrégebben hivatalban levő pol-
gármesterek: Ádám Béla (Csalár), Csáky
Ilona (Kelenye), Gyurász Éva (Dacsó-
keszi), Suchánský Pál (Ipolykér), Majdán
László (Leszenye), Árvay Denisa (Szlo-
vákgyarmat), Surkoš Dalibor (Nagykür-
tös) – mindannyian ötödik választási cik-
lusukat kezdik.

Legrégebbi megyei képviselő járá-
sunkban Jámbor László, aki 2001 óta
jelen van Besztercebánya megye közgyű-
lésében, vagyis most kezdi hetedik
választási időszakát. Ami meglepő, hogy
az eddigi megyei választások során 2022-
ben kapta a legtöbb, 3914 szavazatot, míg
2001-ben a 34 képviselőjelölt közül 3540
vokssal az első helyen végzett.

Legtovább, 27 évig volt polgármester
Egry Éva Gyürkiben, az idei helyhatósá-
gi választásokon viszont már nem indult.
Ezzel megelőzte az addigi csúcstartót,
Jámbor Lászlót, aki hat választási ciklus-
ban, azaz 24 évig volt Apátújfalu polgár-
mestere.

Összeállította:
-bégyé-
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Október végén önkormányzati és me-
gyei önkormányzati választásokat tar-
tottak Szlovákiában. Először történt meg
az ország életében, ami azért nem olyan
régi, hogy e két választást egyidőben
rendezték, hivatkozva arra, hogy ezzel
anyagi forrásokat lehet megtakarítani.
Persze, mint minden ebben az országban,
ez is lukra futott, mert állítólag nem sok-
kal lett olcsóbb így sem a krumplileves.
De hát kis ország, kis tanulmány, kis
spórolás. Számunkra, nemzeti közösség-
ként, azért jelentett ez kihívást, hiszen
azokban a régiókban, főleg a peremvidé-
ken, ahol a magyarság száma már alig éri
el a 20%-ot, vagy a körül mozog, mint
éppen a Nagykürtösi járásban is, nem
volt mindegy, hogy a magas részvétel
miatt hogyan tudjuk felvenni a versenyt a
megyei önkormányzatokba való bejutás-
hoz, mert az eddigi megyei választási
részvétel, ami 20-25%-os volt, most mi-
nimum a duplájára ugrott, de mi, sajnos,
nem lettünk többen. Nem kell matek-
zseninek vagy muzsinak sem lenni
ahhoz, hogy fejben is ki tudjuk számolni,
a 80 a 20 ellenében nagyobb esélyt jelent.
A Szövetség a Nagykürtösi járásban
szinte az utolsó pillanatban, a megyei
listák leadása előtt tudott csak meg-
egyezni a jelöltjeinek személyében, me-
lyet végül is Gömöry Lóránt, Kerata
Ladislav és Jámbor László töltött be, te-
hát teljes listát indíthattunk a küzdelemre.
Nem volt azonban felhőtlen az örömünk,

mert a Nagykürtösi járásból induló 21
jelölt között még további független, illet-
ve más párt listáján is indultak magyar
nemzetiségű jelöltek a megyei helyekért,
ezért különösen fontos volt számunkra a
célirányos, meggyőző, és lehetőleg minél
több szavazó megszólítása a siker érde-
kében. Utólag elmondhatjuk, hogy a
kampányidőszak rövidsége ellenére, in-
tenzív munkával, újszerű kommunikáció-
val, személyes találkozókon hatékonyan
tudtuk megszólítani a választónkat,
aminek eredményeképpen a járásban a
legerősebb politikai párt lettünk, és a
második legerősebb felhatalmazással és
3914 szavazattal ismét sikerült bejuttat-
nunk a Besztercebányai Megyei Köz-
gyűlésbe egy jelöltünket, Jámbor Lászlót,
aki immár 7. választási ciklusát kezdheti
meg a megyei képviselőként, ami egyfaj-
ta rekord is, de mindenféleképpen egy
elismerés, és hatalmas felelősség is. A
másik két jelöltünk közül Gömöry Lóránt
a negyedik helyen végzett 2687 szavazat-
tal, Kerata Ladislav pedig a hatodik
helyen, 2290 szavazattal. A kérdés csak
költői, hogy vajon milyen eredményt
tudtunk volna elérni, ha a szerintünk tel-
jesen esélytelen, függetlenként vagy más
párt listáján induló magyar nemzetiségű
jelöltek egója engedte volna, és csak a
három magyar jelölt indult volna a meg-
mérettetésen. A rájuk leadott, összesen
több mint háromezer karika simán bejut-
tathatott volna még egy jelöltünket, de

lehet, hogy akár mindhármat, de ez
inkább már csak politikaelmélet, mint
realitás. Mindenki döntse el, ami a jövőt
illeti, hogy közösségben vagy egyének-
ben kell-e gondolkodni egy peremvidé-
ken, amikor ilyen megmérettetés előtt
állunk.

Nem ítéletet szeretnék mondani senki
felett, csak idézem az egyik jelölt kam-
pányszlogenét, ami a szórólapján is meg-
jelent: „Minden változás önmagunknál
kezdődik!” Nos, csak szurkolni tudunk
neki, és javasoljuk, hogy már lehet is kez-
deni. Sok sikert hozzá.

A Szövetség Nagykürtösi Járási
Elnöksége – a megyei képviselőjelölt-
jeink, valamint megválasztott polgár-
mestereink és önkormányzati képvise-
lőink nevében – ezúton is megköszöni
minden választópolgárnak, aki élt állam-
polgári kötelességével és jogával, és
szavazataival támogatta jelöltjeinket.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy
rövid, de annál intenzívebb kampány
után, ahol igyekeztünk megszólítani a
régiókban élőket, olyan eredményt értünk
el, ami megerősít minket abban a hitben,
hogy továbbra is szükséges és érdemes
dolgozni a közösségért, megmaradá-
sunkért. A Szövetség Járási Elnöksége
eltökélt abban a szándékában, hogy
folyamatosan jelen lesz a terepen, az
emberek között, különféle programokkal,
rendezvényekkel, hogy a kapcsolattartás
a politika és a választók között folytonos
legyen. Bebizonyítottuk ismét, hogy
csakis közösségben, egységbe tömörülve
lehet komoly sikereket elérni, és az
egyéni ambíciók nem nőhetnek a közös-
ségi érdekek fölé, mert hasznot nem,
inkább csak kárt és megosztást ered-
ményeznek. Ha mindnyájan tudatosítjuk
ezt ebben a kis, egyre szűkülő és asz-
szimilálódó régióban, akkor még erő-
sebbek és még egységesebbek, hatéko-
nyabbak leszünk, és az eredmények nem
maradnak el a jövőben sem. Alázattal,
tisztességgel, önzetlenül! Legyen ez a
mottónk az elkövetkező, kihívásokkal teli
hónapokra és évekre. „Egynek minden
nehéz, de sokaknak semmi sem lehetet-
len.”

Köszönjük, Palócföld!
Hrubík Béla

Egy kis régió nagy sikere
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Az október 29-én megtartott össze-
vont megyei és önkormányzati  választá-
sokon járásunk 34 vegyes lakta tele-
pülésén 70 polgármesterjelölt várta a
választók bizalmát. Különösebb megle-
petések nem történtek, mondhatnánk, a
papírforma érvényesült, hiszen kevés
kivételtől eltekintve az eddig is hivatal-
ban levő polgármesterek megőrizték
pozíciójukat.

Csupán csak érdekességként említjük,
hogy szűkebb pátriánkban az eddigihez
viszonyítva csekély mértékben megnőtt a
gyengébb nemhez tartozó faluvezetők
száma, mégpedig a korábbi hatról nyolc-
ra, míg az új polgármesterek között 4-4 a
nemek aránya.

A következő választási időszakban új
polgármester fogja irányítani Apátújfalut
(Hötzelová Nikoletta), Gyürkit (Zolnay
Nikola, aki a maga 26 évével régiónk
legfiatalabb polgármestere), Ipolykeszit
(Balga Ferenc), Ipolyszécsénykét (Ba-
rienčík Zdeněk), Óvárt (Kanyó Attila),
Szécsénykovácsit (Sipos-Molnár Ingrid),
Szelényt (Gemer Daniel) és Zsélyt (Rech
Mária). 

Az alábbiakban őket mutatjuk be, és
munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Összeállította:
Bodzsár Gyula

Apátújfalu polgármestere:

Hötzelová Nikoleta (Független)
Itt születtem, itt nőttem fel a köz-

ségünkben, és egész életem szorosan
Apátújfaluhoz kapcsolódik. Harminc
éves vagyok, van egy 3 éves kislányom,
Olívia, és vőlegényem, Radoslav, akivel
jövőre esküvőt tervezünk.

Községünk polgármesteri posztja
iránti érdeklődésem többek között vég-
zettségemből fakad – közigazgatás és
területfejlesztés szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkezem. Az egyetem
befejezése után a Közgazdaságtudományi

Egyetemen folytattam tanulmányaimat,
ahol közgazdasági tantárgyak tanára
képesítést szereztem. Az elmúlt években
irodavezetőként dolgoztam egy holding-
nál, ahol renegteg szakmai és személyes
tapasztalatot szereztem.

A községünk jövője nem közömbös
számomra, szívemen viselem lakosainak
sorsát, és a község működésének folya-
matos fejlesztését. Tekintettel arra, hogy
mi, a község lakói képezzük községünk
alapját, nagyon fontosnak tartom, hogy
közösen döntsünk a jövőjéről. Polgár-
mesterként az önkormányzati vagyonnal
és pénzeszközeivel a lehető legjobban
kívánok gazdálkodni a településünk és
lakói érdekében. Mindenekelőtt igyek-
szem a községünket fejleszteni, a kul-
turális és sportrendezvényeken keresztül
hozzájárulni a lakosok közötti jó kap-
csolatok erősítéséhez. Számomra fontos,
hogy kommunikáljak az emberekkel, és
nem utolsósorban jó példát mutassak
gyermekeinknek, hiszen ők a mi jövőnk.

Ipolykeszi polgármestere:

Balga Ferenc (Független)
53 évesen, helyettes polgármesterként

kaptam bizalmat a folytatásra. Az elődöm
által hátrahagyott „örökséggel“ nyakunk-
ban azon leszek képviselőtársaimmal,
hogy falunk ne kerüljön vagyoni zárlat
alá. Sajnos, amíg mások különböző pá-
lyázatokon vehetnek részt, falunk előre-
láthatólag nem tud még jó ideig ilyen for-
rásokkal számolni nehéz anyagi helyzete
miatt.

Jelen problémák megoldásához legfő-
képpen sok-sok türelemre lesz szükség, a
gondok fokozatos felszámolása rengeteg
energiát igényel családjainktól, támo-
gatóinktól, hiszen a polgármesteri szék
szerencsére nem örökölhető családi vona-
lon, mint ahogyan azt egyesek remélték.

Minden erőnkkel, csakis összefogás-
ban, egyetértésben van esélyünk lassan
építkezve arra, hogy az eddigi tapaszta-

latainkat kamatoztatva, generációkat
egyesítve váljon Ipolykeszi is egy olyan
életerős faluvá, ahol megmaradunk hit-
ben és kölcsönös szeretetben, tiszteletben
egymás iránt.

Ipolyszécsényke polgármestere:

Barienčík Zdeněk (Független)
31 éves vagyok, házas és van egy

1 éves kislányom. Születésem óta ipoly-
szécsénykei lakos, a nevem ne zavarjon
meg senkit, édesapám cseh.

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyel-
vű Gimnázium után a révkomáromi Selye
János Egyetemen Gazdaságtudományi
karán végeztem. Ezalatt és ezt követően
is volt szerencsém betekinteni a falu
működésébe szakmai gyakorlat révén.
Jelenleg Budapesten dolgozom könyve-
lőként a MOL Česká részére. 

Jövendőbeli polgármesterként azt
tartom a legfontosabbnak - ahogy azt a
Palóc Világtalálkozó is eredményezte -
hogy közös összefogással érjünk el célo-
kat, alakítsunk ki, fejlesszünk együtt egy
élhetőbb Ipolyszécsénykét. Tisztában va-
gyok vele, hogy nem lesz egy egyszerű
feladat ezekben a zavaros, nehéz napok-
ban, amikor szinte minden községnek/vá-
rosnak a járvány és háború okozta inflá-
cióval és az ezzel járó megszorításokkal
kell megküzdenie, de hiszem, hogy van
ennek jövője, viszont ehhez valóban
szükségem lesz kicsik és nagyok segít-
ségére egyaránt, nem utolsósorban pedig
a képviselők bizalmára és támogatására.

Óvár polgármestere:
Kanyó Attila (Független)

31 éves vagyok, szülőfalumban Óvár-
ban élek. Itt nőttem fel, itt jártam óvodá-
ba és alsó tagozaton alapiskolába. Felső
tagozatra már Ipolyvarbóra ingáztam.
Középiskolai tanulmányaimat az ipolysá-
gi Szondy György Gimnáziumban foly-
tattam. A (Folytatás az 5. oldalon)
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A sikeres érettségi után Budapestre
költöztem, ahol a Werk Akadémia stílus-
és divattanácsadói szakát látogattam. Ezt
követően a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem hallgatója lettem. Tanulmá-
nyaimat a Közép-európai Tanulmányok
Karának finnugor szakán kezdtem, s
szereztem alapképzést. A magiszteri
diplomámat ugyanakkor már magyar-
szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezésből
kaptam. Az egyetemi évek után haza-
költöztem, és a Nagykürtösi Munkaügyi
Hivatalban kezdtem el dolgozni. Az 5 év
alatt több szférában is megfordultam,
rengeteget tanultam, többek között a
települesek, falvak működéséről és azok
közigazgatásáról is. Mély betekintést
nyertem sok témakörbe, pl. járásunk
munkanélküliségétől kezdve az új
munkalehetőségeken keresztül az EU-s
projektekig. Átfogó tudást és tapasztala-
tokat szereztem, a legjobb iskolát kap-
tam, akarva vagy akaratlanul, a polgár-
mesteri pályám megkezdéséhez. Hiszem
és tudom, hogy tudok segíteni és pozi-
tívan változtatni, ellenkező esetben biz-
tosan nem jelöltettem volna magamat. A
fiatal, új hullámot képviselem, ha szabad
így fogalmaznom. A célom, mint minden
kollégámnak, a település felvirágoztatása
a jövő generáció megtartása az idősebb
nemzedék megbecsülésével egyetemben.

Szécsénykovácsi polgármestere:

Sipos-Molnár Ingrid (Szövetség-Alian-
cia)

1983. május 31-én születtem, férje-
zett, két lányom van, Melissa 17, Linda
10 éves. Jelenleg a Csalár-Kürti Szociális
Otthonban dolgozom mint szociális asz-
szisztens, ez évben végeztem el a Szent
Erzsébet Egészségügyi és Szociális
Munka Főiskola alapképzését, de foly-
tatom tovább tanulmányaim a mester-
képzés megszerzésére.

Nagy, közös munkára készülünk azzal
a kis csapattal, akikkel elhatároztuk, hogy
megmérettetjük magunkat, elképzelé-
seinket, terveinket, hogy közösen szol-

gálhassuk ezt a kis közösséget itt, az
Ipoly partján, a világ legszebb helyén, a
szülőföldön. Sok biztatást, ötletet, segít-
séget kaptunk jó szándékú emberektől,
barátainktól, falunk szülöttéitől. Nehéz
időszakban vágunk neki ennek a feladat-
nak, de hisszük, hogy közösen, összefog-
va, sikeresen vesszük az akadályokat.
Szécsénykovácsi a Krúdyk ősi fészke,
mely kötelez minket, de a táj szépsége, az
Ipoly közelsége, az egykori történelmi
Budapest-Kassa főútvonal mellettiség, az
egykor a szécsényi Borjú-páston vezérlő
fejedelemmé választott II. Rákóczi Fe-
renc turisztikai vonzatának kihasználása
is sok-sok ötlettel gazdagította a válasz-
tási programunkat.

Szelény polgármestere:

Gemer Dániel (Smer SD-Hlas SD-
Sme rodina)

Keresztény és családcentrikus ember
vagyok. Feleségemmel, Máriával két fiú-
gyermeket nevelünk. Dániel és Ronald is
a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egye-
tem hallgatói, jómagam is ezen az egye-
temen szereztem diplomát. Polgármes-
terré választásom előtt a Nagykürtösi
Munka, Szociális- és Családügyi Hiva-
talban dolgoztam szaktanácsadóként.

A mai világban, ebben a káoszban és
bizonytalanságban polgármesterként na-
gyon nehéz világos célokat kitűzni.
Mindenesetre elszántan kívánom folytat-
ni falunk fejlesztését, és azon leszek,
hogy Szelény lakói, polgárai jólétben,
egészségesen és biztonságban éljenek.
Minden erőmmel arra törekszem, hogy a
fiatalok itt maradjanak, ne vándoroljanak
el a faluból. Festői szépségű községünk-
ben régi hagyományai vannak a szőlő-
termesztésnek, borászatnak, amelyek
napjainkban háttérbe szorultak. Szeret-
nék ezen is változtatni, mégpedig a
Selvino fiatal családi vállalkozással és a
környező településekkel maximálisan
együttműködve fellendíteni a szőlészetet,
a borászatot és az idegenforgalmat.
Elsődleges feladatomnak tartom a ház-

tartási hulladék megoldását, és a hulladék
mielőbbi szeparálására való átmenetet is,
hasonlóképpen környezetünk szépítését.
Egyik nagy álmom az egykori iskola épü-
letének teljes felújítása és benne multi-
funkciós centrum kialakítása.

Sorolhatnám tovább terveimet, elkép-
zeléseimet, de tudatosítani kell, hogy a
kis falvak a túlélés határán állnak az ala-
csony bevételek miatt, de ugyanolyan
kötelességeik vannak, mint a nagyobb
településeknek, ami egyre inkább elvisel-
hetetlen. De semmi sem lehetetlen, mert
elszántsággal, akarattal, és a jó ügy
érdekében összefogva csodákat lehet
tenni. És ezekből a tulajdonságokból
nincs hiány a szelényi emberekben.

Zsély polgármestere:

Rech Mária (OľaNO, Nova, KÚ)
48 éves vagyok, férjezett, két fiam van.

Jelenleg a Nagykürtösi Járási Hivatal
vezetőjeként dolgozom. Eredetileg peda-
gógiát tanultam, 2011-ben végeztem el és
szereztem doktori fokozatot. Ezt követő-
en egyebek mellett a Nagykürtösi Városi
Hivatal oktatási, kulturális, sport és ifjú-
sági osztályvezetőjeként dolgoztam. Itt sze-
reztem szakmai és gyakorlati tapasztala-
tot önkormányzati munkában. Adóügyi
adminisztrátorként a Pénzügyi Igazgató-
ság nagykürtösi kirendeltségén volt lehe-
tőségem az államigazgatás területén tapasz-
talatot szerezni, ahol 13 évig dolgoztam.

Sok célom és tervem van, de ez így
van rendjén, mert úgy gondolom, hogy ha
érdeklődést mutattam községünk polgár-
mesteri posztja iránt, akkor egy átfogó és
teljes elképzelésem is kell hogy legyen
arról, hogyan nézzen ki falunk a jövőre
nézve. Lépésről lépésre kell az ötleteket
papírra vetni, projekteket kidolgozni,
majd ezek megvalósításához pénzügyi esz-
közöket keresni. Prioritásaim között sze-
repel azonban a szennyvíztisztító telep és
szennyvízelvezető rendszer kiépítése,
majd ezt követően olyan bérlakások épí-
tése, amelyek fiatal gyermekes családo-
kat csalogatnának falunkba…(Folyt. a 6. old.)
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Összeköt  a sz ív  – Ipolykeszi  

Október az idősek hónapja. E hónap
folyamán szépkorú embertársainkra
figyelünk. Ipolykeszin sem történt ez
másként, ugyanis október 15-én került
megrendezésre az „Összeköt a szív”
kultúrműsor.

Egy délután, amely összehozta falunk
fiataljait és időseit egyaránt. A terített
asztalokat alma és borostyán díszítette,
üdítők, bor és a helyi fiatalasszonyok ál-
tal készített sütemények, pogácsák várták
az érkezőket. Kultúrházunk lassan meg-
telt, és az est kezdetét vette. A műsort
Cibuľa Katalin helyi képviselő nyitotta
meg, aki Böjtös Ildikóval együtt szív-
ügyének érezte a program megszervezé-
sét. Ünnepélyesen köszöntötte falunk
minden egyes lakóját, elsőként az újszü-
lötteket és édesanyáikat, a jegyeseket és
az új házasokat, a jubiláns házaspárokat,
s végül, de nem utolsó sorban, az idősein-
ket. Tisztelettel emlékezett meg mind-
azon polgártársunkról is, akik már nem
lehetnek közöttünk…

A megható és szívhez szóló köszön-
tést követően falunk óvodás gyermekei
léptek fel. Bc. Tóth Klári óvó néni ve-
zénylésével felléptek Balko Zsófia, Básti
Christopher, Gajdács Olivér, Huszár
Anabella, Očovský Konrád és Villám
Levente. Versekkel, énekkel, tánccal és
egy rövid kis mesével kedveskedtek a
jelenlévőknek, sokunk szemébe könnyet
csalva. 

A csodás Budapestről érkezett hoz-
zánk Mészáros Jázon ifjú klarinétmű-

vész, aki klasszikus szerzeményt adott
elő. 

2006-ban alakult a helyi Aranyeső
folklórcsoport, melynek tagjai a műso-
rukban felelevenítették a régmúlt idők
leánykérését és lakodalmát, hagyomá-
nyos szép magyar népdalokkal kísérve.
Műsoruk a mai napig is nagy sikernek
örvend.

Az ifjú művész, Mészáros Jázon újra
megszólaltatta klarinétját, majd őt kö-
vetően Cibuľa Katalin olvasta fel a
„Mondd, nagyapa, hány éves vagy?”
című tanmesét. Egy mese arról, hogy
mennyit is változott a körülöttünk lévő
világ az elmúlt évtizedekben.

Antóni Sándor Tisztelet az éveknek c.
versét szavalta el gyönyörűen Penke
Hajnalka, majd az ipolysági Sendergő
néptáncegyüttes négy táncosa lépett a
színpadra, és adta elő az egyes régiók ha-
gyományos táncát, melyet tapssal kísért a
közönség.

Végül falunk fiatalja, Böjtös Natália,
Šimko Aurél és Badó Dávid Lukané-
nyéből zenés fellépésükkel fergeteges
hangulatot teremtett, velük mulatott a
falu apraja-nagyja.

Tiszteletét tette e szeretetteljes napon
községünk lelkésze, Slavkovský József
plébánosunk is, aki kedves szavakkal és a
jóisten áldását kérve köszöntötte falunk
minden egyes lakóját.

Az estét Balga Ferenc, megbízott pol-
gármesterünk szavai zárták. Beszédében
üdvözölte a jelenlévőket, és hálás szívvel
köszönte meg a szervezést, felajánlá-
sokat, segítséget, e műsor létrejöttét, ezt a
szép estét!

Remélem, a szív és a szeretet valóban
összekötött mindnyájunkat, s a jövőben
is újra összeköt majd!        

Očovská Lúcia

K ö z é l e t

Gyürki polgármestere: 

Zolnay Nikola (Szövetség-Aliancia)
Szeretem a kihívásokat, idegenveze-

tő-iskolát végeztem, és 2 évig Német-
országban dolgoztam. Majd jelöltettem
magam a falu polgármesterének, a
választást sikeresen megnyertem a
Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek,
Régiók – párt színeiben. Születésem óta
Gyürkiben élek, és Gyürki a szívügyem.
Nagyon kis falu, összesen 96 lakosa van.
A falu vezetése nem tejesen ismeretlen
számomra, mivel 4 évig voltam a helyi
képviselő-testület tagja. Polgármester-
ségem alatt arra fogok törekedni, hogy
megszolgáljam a választók belém vetett
bizalmát.

Folytatás az 5. oldalról
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IDŐSEK NAPJA IPOLYSZÉCSÉNYKÉN

Ipolyszécsényke község önkormányzata 9. alkalommal hívta meg 2022.
október 23-ára a település „szépkorú” lakóit az Idősek napja rendezvényre,
melyet a Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBSK) támogatott.
A polgármester köszöntőjét követően virággal köszöntötték fel a kerek
évfordulót ünneplő 9 lakost. A kultúrműsorról a helyi óvodások és Molnár
Angelika nótaénekesnő gondoskodott. A megvendégelésen Torma Róbert biz-
tosította a zenei aláfestést. A résztvevők jó hangulatban távoztak a nap végén,
miután elénekelhették, meghallgathatták kedvenc nótáikat. Reméljük, a
jövőben is nagy lesz az érdeklődés.

A szerve-
zők ezúton
is köszönik
az önkénte-
sek segítsé-
gét, mellyel
hozzájárul-
tak a ren-
dezvény el-
készítésé-
hez, sikeré-
hez, illetve
Beszterce-
bánya me-
gye Önkor-
mányzatá-
nak támo-
gatását.

Deák J

LOVAGRENDI KITÜNTETÉS

I d ő s e k  n a p j á t  t a r t o t t a k  I p o l y b a l o g o n

A szépkorúaknak szerveztek ünnep-
séget október 3. vasárnapján a települé-
sen, ahol zenés szórakoztató műsor és
vendéglátás várta az időseket.

A program kezdetén az önkormányzat
nevében Lenicky Anett azzal köszöntötte
a vendégeket, hogy az idősek napja nem
lehet csak egynapos ünnep. Az idősek

megbecsülését, a velük való törődést
szívünkből fakadó kötelességünknek
tartjuk. Az idősek iránti tisztelet magába
foglalja az elfogadást, a támogatást, a
szeretetet és a törődést. Mindezek mellett
legfontosabb az emberi kapcsolatok meg-
léte, annak erőssége, hisz ez az alapja a
kis közösségek megtartó erejének.

Arról is beszélt, hogy fontosak az
ilyen összejövetelek, ahol a közösség a
legidősebb tagjait köszönti, és meg-
köszönik nekik egy élet munkáját, amit
családjukért, a közösségükért végeztek.

A műsorban a budapesti Gregus
Anikó előadása alapozta meg a hangula-
tot, valamint felléptek a helyi óvoda és
alapiskola diákjai, akik vidám, tréfás pro-
dukcióval csaltak mosolyt az arcokra.

Az ünnepelteket az idén is megaján-
dékozta az önkormányzat, s az idén kerek
születésnapját betöltött szépkorú külön
ajándékot kapott a polgármestertől.

Lenický Anett

Balogh Gábor,
a  C s e m a d o k
N a g y k ü r t ö s i
T e r ü l e t i
V á l a s z t m á -
nyának elnöke
a  v i s e g r á d i
Szent  György
l o v a g r e n d
m a g i s z t r á -
t u s á n a k
f ő k a p i t á n y -
h e l y e t t e s e

októberben a  lovagrend legmagasabb
kitüntetését, az Anjou-pajzsot vette át.

Gratulálunk!
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S Z É P K O R Ú A K T A L Á L K O Z Ó J A

November 13-án ünnepi díszben várta
a nagyfalui kultúrház nagyterme köz-
ségünk nyugdíjas polgárait. Szépen
megterített asztalok, virágdíszes színpad,
kellemes légkör. Két órára, a rendezvény

kezdésére meg is telt a helyiség. Közel
100 szépkorú polgárunk foglalta el a
helyét. Ing. Kerata László régi-új pol-
gármesterünk köszöntötte a résztvevőket,
külön köszöntötte Gyurász Pál lelkiatyát,
aki szintén részt vett az ünnepségen. Szép
szavakkal szólt a jelenlévőkhöz, meg-
köszönte életünk munkáját, szorgalmát, és
jó egészséget, békés családi életet kívánt
további éveinkhez. Felhívta a figyelmün-
ket arra, hogy biztonságosan zárjuk be az
udvarainkat, házainkat. Ez ma nagyon is
aktuális volt, mivel községünk területén
az elmúlt éjszaka húsztagú migránscso-
portot tartóztattak fel. 

Beszéde után a párkányi Ady Endre
Alapiskola növendékeiből alakult Penge-
tő citerazenekar lépett színpadra, mely
egyik tagjának nagyszülei – dédnagy-
anyja is az ünnepeltek között voltak.
Nyitramelléki (zoboralji) népdalokat
adtak elő, szép hangjukat, citerajátékukat
nagy tapssal jutalmazta a közönség. 

Ezután jómagam mondtam el egy erre
az alkalomra illő költeményt. 

Majd következett a fő műsorszám,
melyet Oravec Szilvia SISSI, a Sláger TV
énekesnője adott elő. Fiatalos, jókedvű
énekeivel elvarázsolta a közönséget.
Közvetlen stílusban, az emberek közt
járva, nem tolakodó, jó ízlésű vidám
műsort teremtett. Mindnyájan vele együtt
énekeltük a szebbnél szebb nótákat, nép-
dalokat, slágereket. Nagy tapssal köszön

tük
tük meg fellépését, és mivel névnapja
volt, a polgármester úr egy szép virág-
csokorral is köszöntötte. 

Ezután a vacsora következett. A helyi
óvoda két fiatal szakácsnőjét illeti a
köszönet, mivel a vacsora finom, ízletes
volt. Az idő lassan elszállt, de a jó hangu-
lat ott tartotta az embereket. Beszélget-
tek, történeteket meséltek egymásnak.
Már besötétedett, amikor szétszéledtek az
ünnepeltek. 

Mindannyian jó érzéssel a szívünkben
fogunk erre a szép délutánra emlékezni,
és megígérjük, hogy jövőre találkozunk.
Köszönjük a polgármesteri hivatal min-
den dolgozójának a munkáját, aminek az
eredménye ez a szép vasárnap délután
volt.

Bodonyi Ilonka

„Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája; és csak a szerencsés időnek
tulajdoníthatja, hogy az ilyen nem nemzetet, hanem csoportot más nagy nemzet el
nem nyeli. 

Nem a föld, nem a folyók tartják öszve a nemzetet, hanem a nyelv. A magyar
kenyeret is alig kérhet magyarúl az ő idegeneket tápláló és gazdagító fővárosaiban.
A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. A tudományokat, mester-
ségeket: egy szóval a culturát csak a nyelv által tehetjük magunkévá. Idegen nyelvek
által csak legkisebb része miveltethetik nemzetünknek; s épen azon része, melynek
culturájával nem a haza él, hanem idegenek. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a
napfény az eleven világnak./.../

A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testté, melynek a politika részei nem
ártanak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nád-
szálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek: szóval, a
nyelv lelke a nemzetnek. Szükség tehát főképen nyelvünket a lehető tökéletességre
hozni. …”

Kisfaludy Sándor

HELYREIGAZÍTÁS

Októberi számunkban az Őszirózsa
magyarnóta-énekesek országos verse-
nyéről írt beszámolónkban a díjazottak
felsorolásából sajnálatos módon ki-
maradt régiónk egyik képviselője, az
ezüstkoszorút nyert Záhorský Zsuzsan-
na Ipolyhídvégről. Még egyszer gra-
tulálunk, és elnézést kérünk.

szerk.
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Ipolybalogon a Szent Erzsébet park-
ban megtartott emlékezésen az emlék-
műsort a Bukréta hagyományőrző cso-
portunk, az emlékbeszédet Czibulya
Márk, a falu civil életének egyik fő moz-
gatója tartotta, melyet az alábbiakban
közlünk. 

„A mai nap az ünnepé és az emlé-
kezésé.

Az ünnepé, mert megünnepeljük azt a
szabadságot, melyet elődeink hittel, vér-
rel és kitartással szereztek meg szá-
munkra. És az emlékezésé, mert ennek a
szabadságnak ára volt, életekbe került.
Fiatal emberek életébe. A saját jövőjüket
elvette tőlük a karhatalom, s életüket
áldozták a mi szebb, jobb jövőnkért.
Hősök voltak, akik talán nem annak
születtek, de azzá váltak. …

56 hősei a hazájuk, nemzetük iránt
érzett hittel lázadtak fel, álltak az elnyo-
mók elé, a sortüzek elé, a fogságok és
kínzások elé.

A napokban a diákokkal beszélget-
tünk arról, hogy mi értelme az ilyen
megemlékezésnek, kell-e foglalkozni a
múlttal. Miért nem csak a jelennel fog-
lalkozunk.

Vajon lehet a jelenről és a jövőről a
múlt ismerete nélkül döntéseket hozni?
Tudjuk-e értelmezni a jelen történéseit a
múlt ismerete nélkül. Az én válaszom
egyértelműen: NEM.

1956 egy politikai esemény volt, ezért
nem lehet a politikát most sem mellőzni.
A nagyhatalmak álságos játékát a szom-
szédunkban zajló konfliktus ugyanúgy
szemléleti, miként a 66 évvel ezelőtti
visszaemlékező szavai: Elsírtam magam,
amikor meghallottam a rádióban az utol-
só szavakat, amelyek október 23-án
Budapestről szóltak a Rákóczi Rádióból:
»Magyarország hív! Az utolsó megma-
radt állomás! … Istenért és a szabad-
ságért, segítsd Magyarországot!« Aztán
ijesztő csend. Elviselhetetlen volt, hogy a
Nyugat, amelynek részese vagyok, egy
ujjal sem segít a magyarokon.”

Ki kell mondani. Nem volt benne üz-
leti, hatalmi érdek, ezért magunkra hagy-
tak, magára hagyták a magyar népet, és
ezért cseng most hamisan a nyugati hatal-

mak szolidaritásra és segítségre hívó
szava. 

Az agressziót természetesen minden
esetben el kell utasítani, de azért nyitott
szemmel figyeljük az ok-okozati össze-
függéseket, provokálásokat.

Tudjunk a szabadságunkkal élni, de
nem visszaélni!

És ne hagyjuk a szabadságunkat
elveszni, megnyirbálni!

Hiszek benne, hogy visszatér még
Munkácsra a turulmadár, és bízom benne,
hogy még sok év múlva is itt leszünk,
lesz jelenünk és lesz jövőnk.

Az emlékbeszéd megtartása után az
1956-os lobogó előtt elhelyeztük mécse-
seinket, és elénekeltük a himnuszt. 

Balogh Gábor

2022. október 22-én az ipolybalogi és az
ipolynyéki iskola 8. és 9. osztályos tanulói
részt vettek Budapesten több száz diákkal
egyetemben a Rákóczi Szövetség által szer-
vezett Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen.
Ez a Rákóczi Szövetség legnagyobb és leg-
emblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt
három évtizedben. A Műszaki Egyetemen meg-
néztük „A néma forradalom” című filmet. A
filmvetítést egy beszélgetés követte Karsten
Köhler úrral, aki az események szemtanújaként
az osztály egykori diákja és szóvivője volt,
majd a Műegyetem előtti 56-os megemlékezé-
sen vettünk részt. Fáklyás felvonulás keretében
is megemlékeztünk az 56-os forradalom hősei-
ről-áldozatairól. A felvonulás a Műegyetemtől
indult a történelmi útvonalon a Bem térre, ahol
megemlékezés, koszorúzás és koncert várta az
emlékezőket. Köszönjük a Rákóczi Szövetség-
nek a meghívást és a szervezést, hiszen ezzel a
programmal is erősítik a külhoni fiatalok ma-
gyarságtudatát és történelmünk megismerését.

Rados Boglárka, Ipolyi Arnold Alapiskola

(Folytatás az első oldalról)
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25 évvel ezelőtt születtem Beszterce-
bányán, amely város 18 évvel később
szintén meghatározó helyszínné vált, de
erről egy kicsit később... 

Jelenleg Ipolybalogon élek, három
fiútestvér bátyjaként. Tanulmányaimat a
helyi Ipolyi Arnold Alapiskolában kezd-
tem, majd az ipolysági Fegyverneki
Ferenc Közös Igazgatású Katolikus
Iskola gimnáziumában folytattam. A
gimnáziumi évek alatt egyre több fotó-
zással és videókészítéssel kezdtem el
foglalkozni, főként az iskolai programok
alkalmával. Ilyenek voltak többek közt a
diáknapok, külföldi zarándoklatok, osz-
tálykirándulások. A gimnázium negyedik
évében jött a döntés ideje: merre tovább?
Noha a korábbi évek során a matematika
tartott bűvkörében, mégis úgy gondol-
tam, legalább a felvételi esélyét meg-
adom egy mozgóképpel kapcsolatos
szaknak is. A besztercebányai Művészeti
Akadémián találtam film és televíziós
rendezés szakot, dokumentumfilmre való
specializálódással. Teszt és gyakorlati
felvételi következett, fotókkal és egy kis-
filmmel. A sikeres felvételi után végül
három különböző egyetem három külön-
böző szakja közül választhattam. Besz-
tercebányára esett a döntés. Három plusz
két éves időszakot követően sikeresen
diplomáztam dokumentumfilm-rendezői
szakon, sok-sok rövid diákfilm forgatási
gyakorlattal. Sokrétű szakmáról van szó,

a Művészeti Akadémiának köszönhetően
pedig remek szakemberektől tanulhat-
tam. Mindannyian aktív művelői szak-
májuknak, így saját példájukon keresztül
tapasztalhattam meg a dokumentum-
filmes szakma főbb alkotóelemeit. 

Különösen érdekelnek az érintetlen
pillanatok megőrzései, akár hang, videó,
vagy fénykép formájában. Lehet szó
koncertről, sporteseményről vagy csak
egy hétköznapi teendőről, például a
nagyszülők körében. Különböző cselek-
vések szemlélésében igyekszem keresni a
természetes mozdulatokat, az eredeti-
séget, melyek értéke, megőrzése és
tolmácsolása véleményem szerint a jövő
számára is jelentősek lehetnek. A fény-
képezőgép és kamera nélkül töltött sza-
badidőmben legtöbbször a turisztikáé, a
folklóré vagy pedig a kóruséneklésé a
főszerep. 

Tanulmányaim során többször is
éltem az Erasmus+ program adta nyári
gyakorlat lehetőségével. Egy budapesti
székhelyű sportműsorgyártó cég alkal-
mazásában fejlődhettem, főként televí-
ziós műsorgyártás és közvetítés terén.
Sikeresnek mondhatom az említett lehe-
tőséget, hiszen a mai napig kiváló kap-
csolatban állok a cég vezetőivel, munka-
társaival, gyakran dolgozom az ő meg-
bízásukban. Ezenfelül magánvállal-
kozóként számos projektben vettem részt

az elmúlt években mind idehaza, a
Felvidéken, mind a Kárpát-medence
különböző pontjain. 

Minden egyes alkotás egyedi, így
mind megfelelő felkészülést és kivite-
lezést igényel. Egyben inspiráló és
motiváló ez a változatosság, ahogy a
munkámmal járó sok utazás és kapcso-
latépítés is. Fontosnak tartom, hogy lehe-
tőségeim szerint a szakmai szempontok
mellett régióm, valamint a magyarság
szolgálatára is figyelmet fordítsak. Nem
utolsósorban pedig mindig is hálás leszek
azoknak, akik az utamon segítettek, és
jelenleg is támogatnak bármiféle módon. 

-ár-

Bemutatjuk
Csáky Mátyás -  mozgóképkészítő

Községünk évente több kulturális ren-
dezvényt valósít meg, magas látoga-
tottsággal. Hogy esztétikus helyszíne
legyen szabadtéri rendezvényeinknek,
a BGA Zrt., jóvoltából az elmúlt
hónapban sikeresen felújítottuk a
kultúrház mögötti rendezvénysátor
betonburkolatát. Az időjárás viszon-
tagságai következtében az elmúlt évek
során rossz állapotba került a burkolat.
A felújított rendezvényhelyszín méltó
körülményeket biztosít majd a fa-
lunkban megvalósuló szabadtéri prog-
ramok megszervezéséhez.
Köszönjük!

Inámi Községi Hivatal

R e n d e z v é n y s á t o r- f e l ú j í t á s  I n á m b a n
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Egy szép őszi délután, Kálmán név-
nap másodnapján, irodalmi zenés meg-
emlékezésre került sor a szklabonyai
Mikszáth Kálmán Emlékházban. A
múzeum vezetősége egy új sorozatot
indított, mely keretében megismerked-
hetünk a helyszínnel, az író munkás-
ságával, jó hangulatban, kísérőprogra-
mokkal.

Elsőként tisztelegtünk Mikszáth
Kálmán mellszobránál, majd megtekint-
hettük a Szent Péter esernyője alatt című
látványos, színes, 2021-ben felújított
állandó kiállítást. A szobákban szinte
elvarázsoltak bennünket a különböző
játékok, dallamok, az interaktív elemek,
mely eszközök mind közelebb hoztak

bennünket szűkebb pátriánk nagy
palócához. A kiállítás központi témá-
ja a szülőföld szeretete és a palócoktól
kapott sok-sok ihlet, amely megalapozta
Mikszáth írói munkásságát.

Az irodalmi blokkban Mikszáth
Kálmánné visszaemlékezéseiből hallhat-
tunk részletet a házigazdák, Németh Zita
és Boldog Noémi interpretálásában.
Meghívást kapott az eseményre az
Ipolybalogi Művészeti Alapiskola is,
hogy zenei élménnyel is gazdagítsa a
vendégeket. Több részben mutatkoztak
be a kis művészek és tanáraik. Kötetlen
beszélgetéssel zárult a kellemes tea-
délután.

Szeretnék köszönetet mondani a
szervezőknek munkájukért, és bátorítani
azokat az olvasókat, akik még nem voltak
a felújított emlékházban, hogy min-
denképp látogassanak el. Kellemes idő-
töltés kisgyermekes családoknak és a
szépkorúaknak is egyaránt. És aki még
nem olvasott egy Mikszáth- regényt sem,
az talán majd kedvet kap a látogatás után.

„Egy írót kitüntetni nem lehet sem
diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy,
mint azzal, ha őt műveiben megösmerik:
ez a  legnagyobb juta lma” -  val l ja
Mikszáth Kálmán.

Zaťko Veronika

A magyar nép hitvilága, népszokásai
nagyrészt jeles napokhoz kötődnek. Ilyen
szempontból is jeles nap november 11-e,
Szent Márton ünnepe, amihez több népi
hagyomány is kapcsolódik.

Márton-napkor libát illik enni, mert
„aki libát nem eszik, egész évben éhe-
zik“. Az elfogyasztott liba mellcsontja
megmutatta, hogy milyen lesz a tél. Azt
tartották, hogy a fehér mellcsont havat,
esőt jósol, ha vörösesbarna, akkor ke-
mény hideget. Márton-napi hagyomá-
nyok közé tartozik a fáklyás felvonulás,
amely Szent Márton emlékét őrzi, és a
jócselekedeteket szimbolizáló fényt jut-
tatja az emberekhez.

Ezt a hagyományt szerették volna
feleleveníteni az ipolybalogi óvodában is,
amikor a kisgyermekes családok járják az
utcákat lámpásokkal, és közben énekel-
nek. A 22 óvodás már egész héten várta
ezt az eseményt. A pedagógusok irányí-
tása alatt már az ünnepet megelőző
napokban szorgalmas munka folyt az
óvodában. Megismerkedtek libás mondó-
kákkal, versekkel, énekekkel, Szent
Márton püspök legendájával. Napi prog-
ramjukban szerepelt még sok kézmű-ves-
foglalkozás, többek között liba formájú
kiszúró felhasználásával sütemény
készítése is. Aztán eljött a várva várt
Márton-nap is. Estefelé, mikor már söté-
tedni kezdett, az ovisok szüleikkel,
pedagógusaikkal együtt gyülekeztek az
óvoda előtt. Lampionokkal kezükben

Márton-napi dalokat énekelve vonultak
végig a község főutcáján, majd a megem-
lékezés színhelyén, a Szent Erzsébet
parkban rövid kultúrműsort adtak elő.

E hagyomány előkészítéséből és meg-
valósításából nagyban kivették részüket
az óvoda pedagógusai, alkalmazottai,
valamint a szülői szövetség, a helyi ön-
kormányzat képviseletében pedig Bálint
Péter polgármester. A megemlékezés a
liba formájú sütemények, meleg italok
fogyasztásával, szórakozással végződött.

Reméljük, ezentúl ez a szép hagyo-
mány, mely nagy élményt jelentett
gyermek, felnőtt számára egyaránt, a
jövőben is megrendezésre kerül majd.

CSE
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Két év járványszünet után nem
szokványos időpontban hívta meg a
Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete
mellett működő Mics Károly Színjátszó
Csoport a műkedvelő közönséget egy

képletes paprikáscsirkére, mely ezen az
estén nem nokedlival lett feltálalva,
hanem egy fergeteges, három felvonásos
vígjátékkal fűszerezve, melynek az ipoly-
nyéki színházterem adott otthont október
delének hétvégéjén. A Szántó Amand és

Szécsén Mihály által jegyzett Paprikás-
csirke című darab egy budapesti konzerv-
gyáros, Forgács úr családjához vezeti a
közönséget, ahol jó befektetés és üzlet
reményében egy amerikai üzlettársat vár-
nak hétvégére. A konzervgyáros babonás,
vígözvegy anyósa, Valéria, akit Baráth
Petra alakít zseniálisan, nincs kibékülve a
13-as számmal, lévén minden rossz, ami
a családban történt éppen ehhez a
számhoz köthető, beleértve a férje halálát
is, akit éppen 13-szor kapta rajta, amint
megcsalja őt. Persze az amerikai üzlet-
emberhez járna egy angolul beszélő
rokon is, de ennek híján a cselekmény
elkezdi magát bonyolítani a közönség
nagy örömére. Ebben a kényszerhely-
zetben az angolul jól beszélő, Guszti
nevű cselédre szorul a család, akinek a
bőrébe Rados Tamás, az ipolynyéki cso-
port kiváló hangú énekese és színésze
bújik bele az előadás idejére 14. vacso-
ravendégként, hogy megtörje a 13-as
számhoz kötődő családi átkot, és akit
mint a budapesti konzervgyár igazgatóját
mutatnak be a Kenedi – Szuma Tamás –

nevű amerikai gyárosnak, akiről persze
időközben kiderül, hogy perfekt beszél
magyarul, lévén amerikai magyar. De
már nincs visszaút, hiszen a hazugság
további hazugságokba kényszeríti a csa-
ládot. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Kata
nevű szobalány, Szabó Laura alakításá-
ban, szerelmes Gusztiba, és nem nézi jó
szemmel, hogy kiszemeltje udvarolni
kezd Kenedi lányának, Liliannak –
Medve Stella – ezért a díszvacsorára esté-
lyibe öltözve egyszercsak megjelenik
mint a család barátja. Persze mindenki-
ben azonnal meghűl a vér, és mint min-
den józan darabban ilyenkor, kitör a
pánik, különösen amikor úgy mutatkozik
be Liliannak, hogy ő Guszti felesége,
amit persze az udvarlás előtt Guszti
elfelejtett elmondani az amerikai lány-
nak, lévén, hogy ő sem tudott róla. A
főszereplő budapesti gyáros, akit Cseri

Gábor alakít a tőle megszokott fergeteges
stílusban, próbálja menteni a menthetőt,
mert a végén, mivel a cselédek éppen
vendégekre játszanak, nincs, aki felszol-
gálja a paprikáscsirkét. Így lót-fut az
egész család Alízzal, Forgács feleségével
– J.Takács Ágnes – és anyósával, Valériá-
val, hogy kiszolgálják az amerikai üzlet-
társat és a vacsoravendégeket, akik hol
13-an, hol 14-en vannak annak függ-
vényében, hogyan bonyolódik a cselek-
mény, vagy éppen kit rúgnak ki vagy
függesztenek fel az állásából. A darab
vége felé megjelenik a család vacsorára
meghívott orvosa is, dr. Kovács, Gömöry
Lóránt személyében, aki megyei kép-
viselőjelöltként, a politikusokat meg-
hazudtoló őszinteséggel, rövid epizód-
szerepéből egy régi, tapasztalt színjátszó
minden rutinjával kihozta a maximumot a
közönség és a szereplők derűjének kísé-
retében. Az amerikai üzletember a vacso-
ra közben telefonon kapja New Yorkból a
rossz hírt, hogy tönkrement a tőzsdén, így
a család nyakán marad. Az áligazgató
Guszti által sikeresen tálalt zseniális

szabadalom, miszerint a gépbe betesznek
egy tojást, és a sor végén a lekonzervált
paprikáscsirke jön ki, sajnos dugába dől,
de minden jó, ha jó a vége, mert az víg-
özvegy Valéria kezét megkéri az agg-
legény dr. Kovács, így Forgács és Alíz is
megszabadul a házisárkány mamától.
A Balík Judit által, évtizedes pontosság-
gal és rendezői tapasztalattal rendezett
darabra két évet kellett várni, és ugyan a
hagyományos farsangi bemutató most a
vénasszonyok nyarába tolódott ki, mégis
azt kell mondanunk, megérte a pénzét,
ami csekély 3 euróba fájt csupán a
nagyérdemű közönségnek, akik mindkét
napon totál teltházzal, ami 800 nézőt
jelent, valamint véget nem érő (de egy-
szer mégis) vastapssal hálálták meg a
harmincas éveket idéző, jó rendezői
érzékkel válogatott, kiváló és ismert pesti
slágerekkel teletűzdelt előadást. Balík
Judit Mics Károly 2005-ben bekövetke-
zett hirtelen és tragikus halála után vette
át a csoport vezetését, és azóta is töret-
lenül, nagyon jó szakmai színvonalon
irányítja az azóta már megfiatalodott és
generációváltáson átesett színjátszó cso-
portot. Az ipolynyéki csemadokosok
igazi színházi hangulatot teremtettek az
IpolyNyékről és a körNyékről is szép
számban idesereglett közönségnek, hi-
szen az előadás szüneteiben igazi, béke-
beli színházi sóspereccel és frissítőkkel
kedveskedtek a vendégeknek, nagyon
szolid, inflációmentes, árplafonos, béke-
beli árakon. A paprikáscsirke nokedlivel,
mint igazi, magyaros vacsora, ugyan nem
volt kapható még idén a büfében, de talán
egy következő előadáson már ez is bele-
férhet a feltálalt menübe. A frenetikus
bemutatóhoz gratulálunk a csoportnak és
rendezőjének, a háttért előkészítő és be-
biztosító Csemadok-stábnak, akik ismét
bebizonyították, hogy az ipolynyéki

amatőr színjátszás, a régióban utolsóként,
folyamatosan meg tud újulni, és magasra
teszi a lécet önmaga előtt is, hűen és
méltón őrizve a több évtizedes helyi
hagyományt, tisztelegve a már az égi
színházban játszó nagy elődök előtt, akik
bizonyára már alig várják a következő
előadást. Mit mondjunk, mi is!

Hrubík Béla

P a p r i k á sc s i r k e  no ke d l i  né l kü l ,  i p o l y n y é k i  m ó d ra
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Csak annyi, hogy kimenni a
sírokhoz, az kevés. Kevés az, hogy
koszorú és mécsesek. Mind kevés,
mert mind az elmúlásra irányul: a
virág elhervad, a sírdísz szétesik, a
viasz elolvad. De hívő lélekkel
kimenni temetőbe, virágot vinni,
mécsest gyújtani, és egy imát
elmondani, ez már annak kife-
jezése, hogy miközben a földre
szegezzük tekintetünket, figyel-
münk az égiekre irányul!

Habent sua fata libelli – Minden könyvnek megvan a
maga sorsa. Olvasható egy régi könyvtár bejáratánál.
November elején olyannak látjuk a temetőinket, mint egy
könyvtárszobát. Ahol sorsokat, élettörténeteket látunk
magunk előtt. És elszorul a szívünk, amikor egy ismerős
„szerzőnek”, szeretett családtagnak nevét olvassuk, mert
rögtön belelapozunk egy krónikába. És felidéződnek a soha
el nem felejthető történetek, a közösen átélt pillanatok, a
küzdelmes hétköznapok és az örömteli ünnepek. És látjuk,
hogy vannak vaskos könyvek, sok év alatt teleírt oldalakkal.
De elszorul a szív, amikor azt látjuk, hogy némelyeknek
csak pár oldal jutott, mert hamar befejezte életét. És azt
mondjuk: lehetett volna még folytatása. November nyirkos,
őszies napjai erről szólnak, hogy életkönyvekben lapoz-
gatunk.

De akár hosszú volt valakinek az élete, akár kevés volt
éveinek száma, mindenkinek azt mondjuk: „Nyugodj
békében!” vagy „Béke poraira!” Miért van az, hogy
ugyanazt a békét kívánjuk nekik is, mint amit az élőknek is
kívánunk: Hiszen pl. napjaink háborús zavargásában azt
kívánjuk: mielőbb legyen béke! Bárcsak tudnánk békében
együtt élni! És kérünk békét a szíveknek, békét családok-
nak, békét nemzeteknek, békét a világnak(!), és az elhuny-
tak is azt mondjuk: nyugodjanak békében!? Milyen az a
béke, amely át tudja járni az élők világát és a holtakét is?
Mindszenty bíboros egyik elmélkedése, amely a békéről
szól, így kezdődik: „Da pacem, Domine, in diebus nostris,
in diebus istis!” – „Adj békét, Uram, napjainkban, adj békét
ezekben a napokban”. A béke, amit kívánunk, élőknek és
holtaknak, nem csupán háborúmentes, zavargások és
elégedetlenkedések nélküli élet, hiszen a holtak már nem
háborúznak, a sír mélyén nincsenek zavargások és elégedet-
lenkedések.

A béke, amely élőket és holtakat egyaránt érint: az a
húsvét békéje, amelyet Jézus mondott az apostoloknak:
„Békesség nektek! / Békesség veletek!” A Föltámadott
békéje, a Föltámadott üzenete tud hatással lenni élőkre és
holtakra, mert Jézus az, aki Ura életnek és halálnak. Ő az,
aki legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet
ajándékozott. Ha a Jézus által hozott békét elfogadjuk,
akkor az életünk is békés lesz, és a halál sem zavarja meg a
béke nyugalmát.

A híres orosz írónak, Lev Tolsztojnak híres regénye:
Ivan Iljics halála. Benne a főhős nem attól fél igazán, hogy
meg kell halnia, hiszen ez előbb-utóbb mindenkinek elke-
rülhetetlen. A félelem oka az, hogy szembe kell néznie azzal
a ténnyel, hogy hogyan élt! Akkor lesz béke bennünk a
halálunkkal kapcsolatban is, ha az életemet tudom rendbe
hozni. Ha életem könyvét lapozgatva megértem, mit kell
kijavítani, rendbe hozni! 

Halottaink nyugodjanak békében, mi, élők pedig éljünk
békében!

Balga Zoltán

H i t é l e t

Nagy nap köszöntött  be Csalár falu lakosainak életébe.
Ezen a napon ünnepeltük a Csaláron született Szentiványi
Ráfael püspök születésének 300. évfordulóját. A megemlékezés
11 órai kezdettel szentmisével kezdődött, amelyet Orosch János
érsek celebrált volna, de sajnos kisebb balesetet szenvedett, és
így jó barátja, a püspöki helynök Tóth László helyettesítette.
Érdekesség, hogy mindkét egyházi vezető fiatal korában, a 70-
es évek végén és a 80-as évek elején, egymást követően a bus-
sai parókián – ahová Csalár is tartozik – mint fiatal plébánosok
teljesítettek szolgálatot. Az ünnepi szentmise a csalári Szent

Mihály arkangyal tisz-
teletére épített római
katolikus templomban
volt. Rengeteg vendég
és hívő vett részt ezen
a szentmisén. A szent-
mise elején Tóth Lász-
ló püspöki helynök
átadta a hívőknek
Orosch János érsek

szívélyes üdvözletét, aki levélben méltatta Szentiványi Ráfael
munkásságát. Megjegyezte, hogy ez a környék most is és a
közelmúltban is tudott plébánosokat nevelni az egyháznak, mint
a sajnos fiatalon elhunyt Kamenszký Iván Bussáról, vagy a
2012-ben pappá szentelt Václavík Vladimír Ipolykürtről. A
szentmise nagy élményt nyújtott a jelenlévőknek, mivel ki volt
egészítve az ipolybalogi Szent
Korona Kórus csodálatos zenei
aláfestésével. A megemlékezésen
részt vettek többek közt Parák
József ipolynyéki esperes, Jókay
Lukács óvári plébános, valamint a
szomszédos falvak polgármes-
terei. A szentmise után a csalári
polgármester köszönetet mondott
minden résztvevőnek, és meghívta
őket a kultúrházba egy kis meg-
vendégelésre. Szentiványi Ráfael
püspök Csalárban született. A generális papnevelő intézet
növendéke volt. 1740-ben bölcsészetből baccalaureussá, 1741-
ben pedig magiszterré avatták. 1745-ben a teológiai tanul-
mányait végezte el. 1747. június 22-én elnyeri a felsőludányi
plébánia vezetését, melynek élén 1754-ig állt. Nemsokára ki-
nevezték pozsonyi kanonokká, majd 1756. február 26-án az
esztergomi káptalanhoz nyert kinevezést. 1758. szeptember 4-
én nógrádi főesperessé, 1769. június 7-én pedig olvasó-
kanonokká lépett elő. Ekkor már tenyői prépost volt, nemsokára
pedig arbei püspökké lett. 1777. április 14-én az olvasókano-
nokságot felcseréli a szenttamási prépostság javadalmával.
1776 Kisasszony havának 13-ik napján nagyméltóságú
Batthyányi József úrnak Esztergom vármegye főispánjává való
beiktatása alkalmából ő mondta az üdvözlő beszédet. Sztyahula
László esperesnek köszönhetően sikerült megszereznünk egy
levél másolatát, amelyet Szentiványi Ráfael 1762-ben – nógrádi
főesperes korában – írt válaszként 10 pontban a Főmagasságú
és Főtisztelendő Hercegnek. Sajnos a 10 pont tartalma nem
maradt fenn. Szentiványi Ráfael 1783. október 27–én halt meg
Nagyszombatban.

Farkas Sándor
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Ez a könyv a 370 évvel ezelőtt történt
vezekényi csatának és az ebben elesett
négy ifjú Esterházynak állít emléket.
Hősies példájuk a magyar arisztokrácia
számára is dicsőséges, követendő mintá-
vá vált. Áldozatuk nem volt hiábavaló,
nemcsak a szerencsétlen keresztény
rabok szabadultak ki, hanem példamu-
tatásuk mind az Esterházy család, mind a
nemzeti gondolat, a nemzeti emlékezet és
emlékhely számára is előre mutató lett.

Földessy László így jellemzi a kiad-
ványt:

„Leírom: hiánypótló! Ez azonban
korántsem jelenti, hogy betoldás csupán a
nemzeti történelmünk tisztábban látásá-
hoz, s azt sem, hogy csak ezen könyv
fehér oldalai kitöltését próbálná a szerző
a maga igyekezetével megvalósítani. Ez a
hiánypótlás sokkal több. A nemzet törté-
nelmének koronázó hármashalmán emel-
kedett emlékműhöz tartozó zászlók behe-
lyezése az emlékezet koszorújába. Az
Esterházy család zászlajának felmagasz-
talása, s általa a nemzet történelmének
világosabbá tétele.

A vezekényi csata valódi történésének
gazdagabb, részletesebb leírása, ember-
ségében mélyebb bemutatása, nemzeti
történelmünk és létünk felértékelése: a
benne résztvevő Ősök, a Hősök élet-
vitelének teljesebb megértéséhez vezető
tananyag. A Hit, a Hűség értelmezése és
megélése nyer teret mai világunk és
benne létünk számára. Hit és hűség, a
ketté nem választható tulajdonság, jelző,
emberi jellem. A régies formájában – a
hív alakzatban – még egyet jelentett.

Amikor azt énekelték őseink, hogy
Áldozattal járul hozzád ó nagy Isten hív
néped…, akkor tudták elődeink, hogy ez
Istenben hívő, s egyúttal Istenhez hűsé-
ges népet is jelentett.

Ez az emberi jellem emeltetett fel az
Esterházy fiak által a család zászlajára
tűzve, nemzeti emlékművünk csodálatos
koszorúját díszítve, amelyből számunkra
Hála és Büszkeség kell, hogy fakadjon.
Lélekemelő, mert a tenni akarás nem
kényszerből fakadt. A tenni akarás itt már
kegyelmi eszköz, ami ki nem erőszakol-
ható. Kegyelem, amit elfogad az áldozat,
s amit ad is, mert megértette, megérezte,
hogy ezt várja el tőle a hűség, a hit, az
öröklétben számon kérhető kitartás.

Erről szól Máté evangélista is, amikor
leírja (24,13): „aki mindvégig kitart, az
üdvözül.“ A vezekényi csata ennek a
tenni akarásnak a méltó dicsőítése,
amikor a kort alakítók már nem csupán
szemlélői ahogy a dolgok történnek, de
maguk teszik a történést. (Máraitól
szabadon)

Miklós nádor fia, László és unoka-
testvérei: Pál báró Ferenc fia, és Dániel
fiai, Tamás és Gáspár nem indultak halni,
nem indultak hőssé válni, de tenni azt,
aminek szükségét érezték. A népért.
S ezáltal váltak hősökké. Erről szólt a
temetési szertartás is: a család részéről és
minden gyászoló részéről szintén, amikor
vörös színben kísérték a temetetteket.
Nem a szomorkodás fekete színében, de
vörösben, hiszen nem végső búcsút venni
vonult a menet, de a vérük áldozatával
szolgálóknak tiszteletet adni, a vértanú-
ságot elszenvedőkből erőt meríteni.

Nekünk, Nyitra-vidéki, zoboraljai,
illetve az adott kor nyelvén használt
ghymesaljai (Ghémesallya) magyarok-
nak ezt az utat kellene végig járnunk, s
vinnünk az akkori menet léleksúlyát,
vagy mondhatnánk lélekerejét, hogy
gyertyákká és koszorúkká, győzelmi
koszorúkká váljunk, és hirdetői legyünk a
csata helytállóinak hűségéről.

Ez az az örökség, amit kaptunk, és
aminek mi magunk is részévé váltunk.
Most már rajtunk múlik, hogy hittel
és hűséggel viseljük és kezeljük. Ez
a mi osztályrészünk, üdvösségünk elő-
feltétele.

Ne felejtsük, az írás szava ránk is
vonatkozik: „Aki mindvégig kitart, az
üdvözül.“ (Mt.24,13) 

Az utolsó sorokat olvasva mind-
nyájunkban felmerülhet a gondolat, hogy
ezek a szavak az egész felvidéki magyar-
sághoz szólhatnak, hisz kisebbségi sors-
ban nincsenek kivételek, csak azonos
célok lehetnek, melyhez csak is a közös
összefogás és tenniakarás lehet a közös
nevező.

Végül olvassunk bele Mons. Orosch
János nagyszombati érsek ajánlásába:

„Igazságszeretet, szabadságvágy,
felelősségtudat, hazaszeretet, bátorság,
kitartás, áldozatkészség. Olyan emberi
tulajdonságok, melyek a történelmi nagy-
jainknak jellemvonásai voltak. Örömmel
teszek eleget dr. Csámpai Ottó szocioló-
gus, a Szent György Lovagrend felvidéki
nagypriorja felkérésének, hogy a dicső-
séges vezekényi csata 370-ik évfor-
dulójának alkalmából írt könyvéhez kö-
szöntőt írjak. Annál is inkább, mert a
vezekényi csatában elesett Esterházy
család négy halottja a nagyszombati
Keresztelő Szent János-székesegyházban
várja a dicső feltámadást.

Miért fontos annyi év távlatából is e
megemlékezés? Mert történelmünknek
olyan meghatározó alakjai ők, akik ko-
molyan vették hitük és nemzetük iránti
felelősségüket, és saját érdekeiken túl a
haza sorsa volt számukra fontos. Hitték,
hogy nem merül feledésbe mindaz, amit
ők cselekednek, nem hiábavaló áldoza-
tuk. Hitték, hogy Isten igazságos és jósá-
gos, aki a szent ügyet a háttérből segíti.
A csatában elesett hősök életében az
istenfélelem oly fontos szerepet játszott,
hogy mindannyian vallották: Isten te-
remtményei ők is és ellenfeleik is.
Vallották, hogy mindenki meg kell álljon
egyszer Isten előtt. Erkölcsi tartásuk és
emberi értékeik keresztény gyökerűek.
Tudták, mi a dolguk és feladatuk a világ-
ban azon a helyen, ahová Isten teremtette
őket. Tudták, hogy az erő és bátorítás
felülről jön, és számot kell majd egyszer
adniuk arról, mennyire voltak hűségesek
– nemzetükhöz, Istenükhöz.“

Balogh Gábor
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November a kertekben
Megérkeztek az igazi novemberi ködös napok. A természet gyönyörű színesbe

öltözött, a nap is időnként kikandikál a felhők mögül, élvezzük még ki ezeket a késő
őszi napsugarakat! A kertészek még most sem pihenhetnek meg, ilyenkor kell a kertet
felkészíteni tavaszra.

Ha a fű az őszi esőzések hatására újra hajtani kezdett, nyugodtan nyírjuk le. Amíg a
fű észrevehetően növekszik, vághatjuk, ügyelve, hogy ne legyen túl rövid, így köny-
nyebben átvészelheti a téli hidegeket. A fűnyesedéket ősszel rögtön távolítsuk el a
gyepről, mivel az a hűvös, nedves időjárásban hamar károsító gombák táptalajává vál-
hat, és a gyep pusztulását okozhatja.

A lehulló falevelek sem tesznek jót a fűnek, az őszi lombot mihamarabb el kell
gereblyézni a gyepről. Nem árt, ha durvábban gereblyézünk, ezzel fel is lazítjuk
valamelyest a gyepet, és meggátoljuk a betömörülést, a mohásodást. Novemberben még
elvégezhetjük a gyep késő őszi trágyázását. Erre a legalkalmasabb az apró, érett
szarvasmarhatrágya, a dúsított komposzt vagy vegyes kálium- és foszfortartalmú
műtrágya, amelyből négyzetméterenként 5-6 dekát szórjunk ki a frissen lenyírt gyepre. 

Az elnyílott egynyári virágokról szedjük le a beérett magvakat, jól jöhet ez majd
tavasszal, amikor újra benépesítjük a virágágyást. Ne hagyjunk növényi maradványokat
az egynyárivirág- és zöldségágyakban, ezek betegségeknek és kártevőknek nyújtanak
téli menedéket.

Ősszel el kell kezdeni a talaj előkészítési munkálatait, ezáltal biztosíthatjuk, hogy
tavasszal jó minőségű talajba kerüljenek a növények. Az agyagos talajú, kiürült virág-
és zöldségágyakat ássuk fel, ezzel lehetővé tesszük, hogy a téli nedvesség beszivárogjon
a talajba. Az őszi ásás előtt kell az alaptrágyázáshoz szükséges foszfort és a káliumot
kijuttatni, ezek nem mosódnak ki a csapadék hatására. Az ásással egyszerre lehetőség
van a szerves trágya vagy komposzt talajba való beforgatására is. A nitrogén-
műtrágyákat mindenképp csak tavasszal juttassuk ki, mert azok a téli csapadékkal a talaj
mélyebb rétegeibe mosódhatnak, ahol a növények már nem képesek ezeket hasz-
nosítani. Az őszi ásás mély legyen, a földet most nem kell aprózni és egyengetni, a téli
fagyok szétomlasztják a rögöket. A homoktalajú kertekben hagyjuk az ásást tavaszra,
mert a téli szelek túlzottan kiszáríthatják a földet.

A korán elvirágzott évelőket és a megbarnult beteg részeket vágjuk vissza. Érdemes
viszont meghagyni a későn virágzó fajtákat, vagy amelyek terméseikkel, magvaikkal
szép látványt nyújtanak a téli kertben, és táplálékként szolgálnak majd a madaraknak a
kemény tél során. A hónap első felében még lehetséges hagymás-gumós növényeket:
tulipánt, jácintot, nárciszt ültetni. A krókusz-, tulipán- vagy jácinthagymákat nem csak
virágágyásba, de cserépbe vagy nagyobb edénybe is ültethetjük, így tavasszal az er-
kélyt vagy a teraszt fogják majd díszíteni.

Bármelyik napon fagyhat már, nem halaszthatjuk tovább a dália-, kánna-, kard-
virággumók kiszedését. Ezeket tisztítsuk meg a földtől, árnyékos helyen szárítsuk meg,
és szellős, hűvös, fagymentes helyen tároljuk. Ne késlekedjünk bevinni a fagyérzékeny
növényeinket, pl. leandert, angyaltrombitát, gumós begóniát, muskátlit. Ne a meleg szo-
bába kerüljenek, hanem egyelőre fűtetlen helyiségbe. A balkonládákat ürítsük ki,
takarítsuk ki, majd tegyük el őket jövő tavaszig. Ha még nem tettük meg, ne várjunk
tovább, és a tartós fagyok beállta előtt a rózsák tövét takarjuk be földdel, így megvédjük
őket a fagyástól.

November végére a lombhullató fák, cserjék már mély nyugalmi állapotban vannak,
így elvégezhetők rajtuk a felújító és ritkító metszések. A metszéshez a növények mély
nyugalmi állapota azért szükséges, mert a nedvkeringés leállásával a fertőzések, ame-
lyek a nyílt sebzéseken keresztül bejuthatnak, nem tudnak tovább terjedni a növényben.
A hideg idő nem kedvez a kórokozók aktivitásának sem. Ritkítsuk a gallyakat úgy, hogy
a megmaradóknak több fény jusson. Lomb nélküli állapotban könnyebb a metszés, mert
ilyenkor jól látszik a fák, cserjék növekedési formája. Az elöregedett és a túl sűrűn nőtt
hajtásokat vágjuk vissza tőből. Ritkítási céllal megrövidíthetünk néhány ágat úgy, hogy
az ágvégeken egy  kifelé növő oldalhajtás maradjon. A nyírt sövények utolsó for-
maigazítását a hajtásnövekedés leállta előtt, a hónap elején végezzük el, pótolhatjuk a
kipusztult részeket, vagy ültethetünk újonnan tervezett növényeinket is. A konténeres,
földlabdások mellett még ültethetünk szabad gyökerű díszfákat, cserjéket is.
Faültetéskor a nedves talaj láttán könnyű abba a hibába esni, hogy nem öntözzük meg
elegendő vízzel a gyökérzetet, ami miatt később kiszáradhatnak. Hiába nedves a talaj,
ha a nedves talajrészecskék nem tapadnak a gyökerekhez, hanem köztük levegő van.
Ezért fontos, hogy az ültető gödörbe visszahordott földet jól locsoljuk be, iszapoljunk,
és tapossuk a gyökerek köré, hogy azok a földdel érintkezni tudjanak. Védjük meg az
újonnan ültetett fákat és cserjéket az erős szelektől és a zord időtől, karózzuk, és
tegyünk egy réteg mulcsot a tövükhöz. -ber-

Eresz alatt fecskefészek, fecske-
madár sírva nézlek.
/:Te voltál itt a múlt nyáron, nem
hagytál el, mint a párom.:/

Látlak-e még, fecskemadár? Lesz-e
tavasz, lesz-e még nyár?
/:Ha én akkor már nem élek, azért
nálunk rakjál fészket.:/

Járásunkban az idén 23. alka-
lommal rendeztük meg a magyarnó-
ta-énekesek országos versenyét Őszi-
rózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a
magyar nóta népszerűsítését havi-
lapunkban is vállaljuk azzal, hogy
minden számunkban leközlünk majd
egy-két nótát, melyek közt lesznek
örökzöldek, 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

Nincsen abban semmi szégyen,
Ha a lány kap a legényen,
Az se baj, ha a legénynek
Vágyik szíve, a szegénynek.

Én teremtőm, mennyi baj van
Két szívvel, míg összedobban!
Amíg az első csók megérik,
Amíg a kislányt férjhez kérik.

Akkor aztán szól a nóta,
Jár a kancsó bújdosóba,
Ez az élet sója, borsa,
Ezt tanuld meg jól, mert:

Nincsen abban semmi szégyen,
Ha a lány kap a legényen,
Az se baj, ha a legénynek
Vágyik szíve, a szegénynek.

Én teremtőm, mennyi baj van
Két szívvel, míg összedobban!
Amíg az első csók megérik,
Amíg a kislányt férjhez kérik.

Szép a babám fekete szeme,
Rá se tekint soha senkire!
/:Hajnalcsillag az égen,
Nem ragyogsz úgy énnékem,
Mint a babám fekete szeme!:/

Hogyha végigmegyek az utcán,
Hej, de sokan kacsintanak rám!
/:Félrenézek nevetve,
Mindig az jut az eszembe,
Szebb a babám fekete szeme!:/
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