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Az egyik könyvesboltban, ahol a minap jártam, ámulva láttam, hogy külön polcon
bőséges választék kínálkozik ezoterikus kiadványokból. Előrebocsájtom, nem kedvelem
ezeket az asztrológiával szimpatizáló könyveket, holott tudom, hogy sokan keresik és
szeretik a „horoszkópos“, jövendölős kiadványokat. Csupán puszta kíváncsiságból le-
emeltem a polcról az Asztrológiai előrejelzés 2023 címet viselő, puha kötésű könyvet, és
csak a bevezetőt olvastam el.

Ebből idéznék néhány sort: „Az asztrológia úgy tartja, hogy minden évet egyetlen
bolygó ural. Az adott évben a vezető bolygó tulajdonságainak megfelelő események,
hangulatok és az emberiség számára teljesítendő feladatok várhatók. A 2023-as esztendőt
a Mars uralja, amelyről elmondható, hogy harcos esztendőnk lesz.“

Megtudtam azt is a nyúlfarknyi bevezetőből, hogy a római Mars eredetileg
termékenységisten volt, hiszen az erdők, mezők, a természet és a tavasz védnöke volt.
És az sem véletlen, hogy a tavasz első hónapját martiusnak (márciusnak) nevezték el.
Az idő múlásával Mars a termékenység istene lett azért, mert ebből adódóan a férfierőt is
jelképezte. Majd a védelmező hatása miatt később a háború és a harc istenévé vált.

Apropó, háború... Ha visszaemlékszünk, már közel egy éve tart a tavaly február 24-én
kirobbant orosz–ukrán háború, vagy ahogy az oroszok bejelentették, különleges  had-
művelet Ukrajnában. Függetlenül attól, minek nevezzük, egyre jobban a saját bőrünkön is
érezzük a szomszédunkban folyó katonai konfliktus negatív hatásait. Egy biztos, jó ideje
már nehéz időket élünk. A legtöbbünk jövedelmét már eddig is alaposan megdézsmálta a
háborús infláció.

H a r c o s  e s z t e n d ő n k  l e s zH a r c o s  e s z t e n d ő n k  l e s z

(Folytatás a 4. oldalon)

Petőfi Sándor: 

JÖVENDÖLÉS

„Mondád, anyám, hogy álmainkat 
Éjente festi égi kéz; 
Az álom ablak, melyen által 
Lelkünk szeme jövőbe néz. 

Anyám, álmodtam én is egyet, 
Nem fejtenéd meg, mit jelent? 
Szárnyim növének, s átröpűltem 
A levegőt, a végtelent.” 

'Fiacskám, lelkem drága napja, 
Napomnak fénye! örvendezz; 
Hosszúra nyújtja élted isten, 
Álmodnak boldog titka ez.' - 

És nőtt a gyermek, lángra lobbant 
Meleg keblén az ifjukor, 
S a dal malasztos enyh a szívnek, 
Midőn hullámzó vére forr. 

Lantot ragadt az ifju karja, 
Lantjának adta érzetét, 
S dalszárnyon a lángérzemények 
Madárként szálltak szerteszét. 

Égig röpűlt a bűvös ének, 
Lehozta a hír csillagát, 
És a költőnek, súgarából 
Font homlokára koronát. 

De méreg a dal édes méze; 
S mit a költő a lantnak ad, 
Szivének mindenik virága, 
Éltéből egy-egy drága nap. 

Pokollá lett az érzelemláng, 
És ő a lángban martalék; 
A földön őt az életfának 
Csak egy kis ága tartja még. 

Ott fekszik ő halálos ágyon, 
Sok szenvedésnek gyermeke, 
S hallá, mit a szülő bus ajka 
Kínjának hangján rebege: 

'Halál, ne vidd el őt karomból, 
Ne vidd korán el a fiut; 
Soká igérte őt éltetni 
Az ég... vagy álmunk is hazud?...' 

„Anyám, az álmok nem hazudnak; 
Takarjon bár a szemfödél: 
Dicső neve költő-fiadnak. 
Anyám, soká, örökkön él.” 

Kecskemét, 1843. március 5-e előtt 
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Lapunk régi olvasói tudják, hogy hosszú évek óta változat-
lan áron, 50 centért vásárolhatták meg a KÜRTÖS havilapot.
Sajnos a drasztikus áremelkedések kihatással vannak a nyom-
dai költségek (energia, nyomtatópapír, festék stb.) növekedé-
sére is. Mivel 2023-tól képtelenek vagyunk tartani a lap eddigi
árat, ezért 50 centtel többe, vagyis egy euróba fog kerülni az
újság. Ezt is csak úgy tudjuk tartani, hogy minden évben
pályázunk a lap nyomdai előállításának költségeire, és évente
változó a kapott támogatás összege - hol több, hol kevesebb, de
sohasem elég. Az újság eladásából befolyt összeggel együtt is
legtöbbször csak arra elég, hogy szűkösen fedezze a nyomdai
kiadásokat, és a lapot nyereség nélkül, lényegében előállítási
áron értékesítjük, hogy minél több emberhez eljusson.

Szeretnénk hinni, hogy a KÜRTÖS rendszeres vásárlói/
olvasói továbbra is hűségesek maradnak szűkebb pátriánk
egyetlen magyar lapjához, amely mindössze 12 euróval terheli
meg családjuk éves kiadásait. Mi pedig még színvonalasabb és
tartalmasabb újsággal kívánjuk  megköszönni olvasóink eddigi
és további kitartását lapunk mellett.

Előző cikkünkben ismertettük, miért vált szükségessé a
KÜRTÖS havilap árának emelése. A nyomdai költségek drasztikus
emelkedése miatt voltunk kénytelenek emelni a lap árát. Ez egy-
ben arra is kötelez bennünket, hogy hónapról hónapra az eddiginél
is tartalmasabb, sokszínűbb újságot adjuk olvasóink kezébe. Hogy
ebbéli törekvésünknek minél jobban eleget tudjunk tenni, kérjük
hozzá olvasóink segítségét.

Arra biztatjuk, kérjük olvasóinkat, hogy szerkesztőségünk
elérhetőségein (mobil, e-mail) hívják fel figyelmünket a
lakókörnyezetükben vagy barátaik, ismerőseik körében élő sikeres
magyar vagy magyarul is beszélő vállalkozókra, szakemberekre,
mesteremberekre. Továbbá példás köztisztviselőkre, ügyintézőkre,
pedagógusokra, egészségügyi dolgozókra, egyházi személyekre,
megbecsült nyugdíjasokra. Szívesen készítenénk velük a lapunkba
riportot, interjút. Örömmel vállalkoznánk tehetséges fiatalok vagy
olyan személyek bemutatására is, akiknek különleges kedvtelésük
van.

Mint azt már lapunkban több alkalommal is jeleztük, szer-
kesztőségünk tagjai a mindennapi munkájuk vagy egyéb elfoglalt-
ságuk mellett készítik az újságot, s ennél fogva szűkös a mozgás-
terük, eleve kevesebb szükséges információ jut birtokukba.

Várjuk és köszönjük olvasóink közreműködését a
RIPORTALANY KERESTETIK felhívásunkkal kap-
csolatban.

Riportalany kerestetik

Nem titkoljuk, előfordul itt-ott, hogy egy-egy
lapszám elkészítése nem kis fejtöréssel jár, de ennél is
nagyobb gondot jelent a KÜRTÖS havilapunk ter-
jesztésével kapcsolatos nehézségek megoldása.

A lap megjelenésének első éveiben járásunk túl-
nyomórészt magyarok lakta településeinek Jednota-
üzleteiben vagy magánboltjaiban lehetett megvásárolni
újságunkat. Ipolyhídvégtől Rárósmúlyadig majdnem
mindegyik községben megtaláltuk a megfelelő keres-
kedelmi egységet, ahol szívesen fogadták és árusították a
KÜRTÖSt. Idővel, sajnos, vagy az történt, hogy bezárt
egy-egy bolt, vagy kellő érdeklődés híján egyik-másik
üzletbe a továbbiakban már nem szállítottunk újságot.

Jelenleg 15 olyan boltot tartunk nyilván, ahol koráb-
ban kapható volt a KÜRTÖS. Ezekben a falvakban
lapterjesztőket keresünk, akik hónapról hónapra szívesen
vállalnák lapunk terjesztését ismerőseik, barátaik vagy
akár munkatársaik körében. Ezen a téren néhány
településen jó tapasztalatokkal rendelkezünk. Például
Csábon Miskei Ferenc, Nagykürtösön Balázs Olivér,
Lukanényében Balko Zsófia, vagy Ipolyvarbón Dánóci
Jaroslav, Dacsókesziben Cibuľa Gyula vállalta a lap-
terjesztést. Örülnénk, ha más falvakból is jelentkezné-
nek lapunk olvasói közül olyan személyek, például
Csemadok-tisztségviselők, akik szívügyüknek tartják,
hogy minél több magyar ember és/vagy Csemadok-tag
legyen havilapunk hűséges és kitartó olvasója. Nehezen
hihető, hogy Bussán, Csalárban, Szécsénykovácsiban,
Galábocson, Ipolykérben, Ipolykeszin, Ipolynagyfalu-
ban, Ipolyszécsénykén, Kőkesziben, Kelenyében, Sirá-
kon és Terbegecen nem találni egy embert, aki nem tudna
eladni havonta 5-10-15 darab újságot! Ezekben a falvak-
ban ugyanis csak a községi hivatalban lehet hozzájutni a
KÜRTÖShöz. Természetesen köszönettel tartozunk az
ottani és a többi, itt nem említett helyi önkormányzatnak,
hogy immár évek óta több-kevesebb példányszámot igé-
nyelnek lapunkból.

Ha már a fentiekben településneveket említettünk,
illő felsorolni a többi községi hivatalt is, ahol kezdettől
fogva igénylik a havilapunkat: Apátújfalu, Bussa, Csalár,
Csáb, Inám, Ipolybalog, Ipolyhídvég, Ipolykér, Ipoly-
keszi, Ipolynagyfalu, Ipolynyék, Ipolyszécsényke, Ipoly-
varbó, Kelenye, Kóvár, Kőkeszi, Lukanénye, Nagycsa-
lomja, Óvár, Sirák, Szécsénykovácsi, Szlovákgyarmat,
Terbgec, Zsély.

Hadd legyünk őszinték, részben a mi hibánk is, hogy
mindezidáig nem szólítottuk meg erőteljesebben a közsé-
gi hivatalt Bátorfaluban, Felsőzellőben, Szelényben,
Ipolyharasztiban, Dacsókesziben, Gyürkiben, Rárós-
múlyadon és Leszenyén, bár ez utóbbi öt településen egy
ideig, ha kis példányszámban is, de igény mutatkozott
lapunk iránt.

Kérjük és várjuk lapunk elérhetőségein azon
olvasóink jelentkezését, akik lakóhelyükön szívesen
vállalnák a KÜRTÖS közéleti havilap terjesztését!

Lapterjesztőket keresünk

A sajtótörvény értelmében minden sajtótermék első lap-
számában közölni kell a kiadó tulajdonosi struktúráját. 

A Kürtös című közéleti havilap kiadója, tulajdonosa a
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, melynek
címe: 991 28 Vinica, Nekyjská  397/27. 

Tisztelt Olvasóink!
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Azt mondják az asztrológusok, hogy a
bolygók együttállása mindig valamilyen
különleges fordulatot eseményt hoz a fel-
színre a Földön. Lehet hinni benne vagy
sem, a tények őket igazolják. Ez év jú-
niusa a hajnali égen egy elképesztően
ritka együttállást tartogat: június 17–28.
között a Naprendszer összes bolygója
egyszerre fog tündökölni az égbolton,
egymás után sorakozva! Ilyenre legutóbb
947-ben volt példa, június este, és a 2492
áprilisi hajnalokig nem is lehet ilyenhez
szerencsénk. Június végén a Naprendszer
teljes pompájában megcsillogtatja magát
a hajnali égbolton, mert az összes bolygó-
ja látszik majd. Nem akarok párhuzamot
vonni, de legutóbb amikor a Naprendszer
néhány bolygójának, köztük a Föld-Plútó
együttállása köszöntött ránk, a világot
egy hatalmas gazdasági válság rázta meg.
És az nem is volt a teljes együttállása az
összes bolygónak. Na mindegy. A boly-
gók együttállásán mi, emberek nemigen
tudunk változtatni, azt viszont, hogy a
magyar itodalom egén is többszörös
együttállásban, mint a csillagok ra-
gyognak fel ebben az esztendőben nagy-
jaink kerek évfrodulói, arról méltón
megemlékezhetünk és meg is kell emlé-
keznünk. A magyar és világirodalom két
jelentős személyisége Petőfi Sándor és
Madách Imre is 200 éve látta meg a
napvilágot, de ebben az eszetendőben
200 éve annak is, hogy Kölcsey Ferenc
befejezte a Himnuszt. A két évszázaddal
ezelőtti január, tehát megolvasztotta az
irodalom jegét, hiszen olyen embereket
és műveket adott a magyar és a világiro-
dalomnak, melyeknek nincs párja. Petőfi
Kiskőrösön, Madách pedig Alsósztrego-
ván született, de mindketten köthetők a
Felvidékhez, mert Petőfi szülei felvidéki
származású parasztok voltak, édesanyja
cseléd, édesapja mészáros. A gyalogló
költő azonban útjai során megfordult itt,
Nógrád kietlen tájain is, hiszen az
egykoron 2-es számú főúton, ami
Budapestet kötötte össze Kassával. bizo-
nyosan átkelt a Hugyagot Szécsény-
kovácsival, majd Petőt Pöstyénpusztával
összekötő Ipoly-hidakon, amikor léppen
Ludányhalásziba ment, ahol úgy meg-
tettszett neki az ottani fékető, hogy azt
mondta, ha megnősül, a felesége fejére
innen viszi a főketőt. Petőfi a nép nyelvét

emelte be a magyar költészetbe, köz-
érthetően, egyszerűen szólt mindenkihez,
a formai tökélynél fontosabbnak tartotta
mondandójának, gondolatainak hiteles
megfogalmazását. Műveiből számtalan
feldolgozás készült, élete filmek, regé-
nyek, színművek ihletőjévé vált, emlékét,
nevét számos közintézmény őrzi, szobra
áll több magyarországi városon kívül
Pozsonyban, Marosvásárhelyen, Ungvá-
ron, valamint Pekingben és Sanghajban
is. Politikusnak azonban Petőfi nem vált
be, radikalizmusa miatt elszigetelődött és
a szabadszállási képviselőválasztáson is
elbukott. Az értetlenség, az elzárkózás
miatti keserűsége Az apostol című önélet-
rajzi ihletésű elbeszélő költeményében
jelent meg. 1848 októberétől katonás-
kodott, százados, majd 1849 májusától
őrnagy volt, de makacssága, önfejűsége
miatt gyakran összekülönbözött felette-
seivel. 1849 januárjától Bem seregében a
lengyel tábornok segédtisztjeként szol-
gált Erdélyben. A július 31-i vesztes
segesvári ütközetben esett el, halálának
pontos körülményei máig nem tisztázot-
tak. Halálát szinte látnokként írta meg
előre az ,,Egy gondolat bánt engemet“
című versében.: ,,S holttestemen át fújó
paripák száguldjanak a kivívott diadalra,
s ott hagyjanak engemet összetiporva.“
Jóslata beteljesült, és bár csak 26 évig élt,
életműve megkerülhetettelen a magyar
irodalomban. Ugyanúgy, mint kortársa
Madách Imréé, aki 1823. január 21-én
született Nógrád megye egyik kis falu-
jában, Alsósztregován. Családja szép
múltú földbirtokos nemes család volt, a
tatárjárás koráig vitte fel eredetét. Mint
minden tehetősebb nemesifjú, a filozófia
után ő is jogot tanult, tizenkilenc éves
korában már patvarista volt, nem sokkal
utóbb vármegyei aljegyző a nógrádi
alispán mellett Balassagyarmaton. Meg-
szerezte az ügyvédi oklevelet, beletanult

a közigazgatásba, részt vett a vármegyei
gyűléseken, ellátogatott a pozsonyi or-
szággyűlésre. Még huszonhárom éves
sem volt, mikor megnősült. Feleségével,
Fráter Erzsikével Balassagyarmaton
ismerkedett meg. Az eleven szellemű
Bihar megyei nemeskisasszony egy telet
töltött nagybátyjának, a nógrádi alispán-
nak házában; a zárkózott ifjú beleszere-
tett a vidám leányba. Anyja, rokonai,
barátai meglepetéssel értesültek szerel-
méről, a leány némi vonakodás után bele-
egyezett a házasságba, 1845. július 20-án
megtörtént az esküvő. A fiatalasszony
szerette a férfitársaságot, a gazdálkodás-
sal nem törődött, urának a házi béke
kedvéért sokat kellett tűrnie. Csesztvén
laktak, egy kis nógrádi községben. Leg-
ismertebb műve, Az ember tragédiája a
magyar irodalom dráma műfajának ki-
emelkedő alkotása. Az 1862. január 12-
én megjelent mű sokakat felzaklató
kérdései azóta is életben tartják a köl-
teményt, számos kortárs feldolgozása
létezik a darabnak. A születésétől eltelt
200 évben a Tragédia egyfajta szimbólu-
mává vált a magyar drámaírásnak, talán a
legtöbbször színpadra állított költemény
Magyarországon Az először itt elhangzó
„Mondottam ember: küzdj és bízva bíz-
zál!” mondat a legismertebb irodalmi
idézeteink közé tartoznak. A Kölcsey
által megírt Himnusz, mely a magyar nép
zivataros évszázadait veti papírra, nem-
csak irodalmi műként, hanem a magyar
nemzet himnuszaként, imájaként is is-
mert. Nincs magyar ember a világon, aki
ne ismerné szövegét, és Erkel Ferenc által
megkomponált dallamát. A 2023-as esz-
tendő, e jeles évfordulók jegyében, igazi
nemzeti irodalmi zarándoklat lesz szá-
munkra. Éljük meg és éltessük a magyar
nemzet szellemi nagyságainak emlékét,
életművüket a mindennapokban is.

Hrubík Béla

Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön
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80 éve, 1943.
január 12-én kez-
dődött a második
vi lágháborúban
a szovjet Vörös
Hadsereg táma-
dása a Don-ka-
nyarban, amely-
nek következté-
ben a 250 ezer fős
2. magyar hadse-
reg kötelékéhez

tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezren estek
el, sebesültek meg, vagy estek fogságba.

A 2. magyar hadsereget német követelésre, kormányközi egyezmény
alapján küldték ki a keleti frontra. A németek igényeit hosszas alkudozás
után sikerült csökkenteni, de azon az áron, hogy a magyar csapatokat
hadászati vonatkozásban a németeknek rendelték alá, felfegyverzésüket
illetően pedig csak szóbeli ígéretet kaptak Berlinből.

1942 tavaszán mintegy 200 ezer katonát küldtek ki a Don-kanyarba, de
már az év novemberében döntöttek arról, hogy kiszállítanak egy 45-50 ezres
kontingenst (benne 20 ezer munkaszolgálatost) a magyar katonák egy
részének leváltására. Ez azonban éppen az 1943. január 12-i szovjet támadás
időpontjával esett egybe, így
azok sem jöhettek haza, akiket
leváltottak volna.

Az első magyar kontingens
1942. július 7-én érte el a Dont,
ahol védekező állásokba rende-
ződtek a Voronyezs és Pavlovszk
közötti 208 kilométeres szaka-
szon. A 2. hadseregben magas
volt a tartalékosok aránya, a lét-
szám 20 százalékát nemzeti-
ségiek, főleg románok és ruszi-
nok, 10 százalékát pedig zsidó és baloldali munkaszolgálatosok adták.

A szovjet Vörös Hadsereg 1943. január 12-én, mínusz 30-35 fokos
hidegben az arcvonal északi részén, az urivi hídfőből kiindulva áttörte a
magyar vonalat, és 8-12 kilométer mélyen hatoltak előre, majd január 14-én
délen, a scsucsjei hídfőnél 50 kilométer szélességben törték át a védelmet. A
német hadvezetés nem vetette be az arcvonal ezen részén állomásozó
egyetlen tartalékát, de a visszavonulást is megtiltotta.

Január 16-ára a három részre szakított 2. magyar hadsereg arcvonala fel-
bomlott. Jány január 17-én hajnalban rendelte el az alakulatok visszavoná-
sát, de az elvágott, német 2. hadsereg alárendeltségébe került III. hadtest
tovább harcolt. Ezt a hadtestet február 1-jén – miután sem ellátmánya, sem
fegyverzete nem maradt – a később szovjet hadifogságba esett parancsnok,
Stomm Marcell feloszlatta, s pár ezer katona kijutott a szovjet gyűrűből.

A hadsereg életben maradt katonáit március 5-én hátravonták a Dnyeper
folyó nyugati partjára, hazaszállításuk április 6-tól május 30-ig tartott. Jányt,
aki az utolsó vonattal távozott, Horthy Miklós kormányzó 1943. augusztus
5-én felmentette parancsnoki tisztéből.

A 2. magyar hadsereg közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége
során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszol-
gálatosok száma mintegy 125-130 ezer (pontosabb becslés szerint 128 ezer)
főre tehető. Közülük 49-50 ezren estek el, és csaknem ugyanennyien
sebesültek meg, a hadifogságba esettek száma pedig 27-28 ezerre tehető.

Közülük kevesen térhettek vissza, a legtöbben már a hadifogolytáborba
szállításuk közben meghaltak, becslések szerint pedig mindössze 3-4 ezren
élhették túl közülük a megpróbáltatásokat. Az anyagi veszteséget 70 száza-
lékban, ezen belül a nehézfegyverzetét csaknem 100 százalékban állapítot-
ták meg.

A Múlt-kor történelmi magazin alapján összeállította: Balogh Gábor

A magyar hősök, akiket hiába vártak haza 
a Don-kanyar poklából

(Folytatás az első oldalról)

Evezzünk hazai vizekre. Az óév utolsó
hónapjában a szlovák parlamenti képviselők
többsége nem szavazott bizalmat Eduard
Heger kormányának, azaz megbuktatták a kor-
mányt. És ezzel elindult egy új, még nagyobb
politikai csata. Az ellenzéki politikusok előre-
hozott választásokat akarnak.  E sorok írásakor
még nem tudni, hogyan alakul tovább a
belpolitikai élet. Ha viszont az ellenzéki pár-
tok, a Smer SD, a Hlas SD és a Progresívne
Slovensko akarata győzedelmeskedik, akkor a
Szövetség-Aliancia pártra nehéz és mozgalmas
hetek, hónapok várnak, hiszen parlamenti
képviselőjelölteket kell állítani, ami minden
bizonnyal belső harcoktól sem lesz mentes.
Jelenleg még azt sem tudni, hogy maradnak-e
továbbra is a platformok a pártban. Úgy
gondolom, hogy sok tekintetben viharosnak
ígérkezik a január 28-án esedékes országos
kongresszus, ahol talán végérvényesen döntés
születik arról, hogy platformokkal vagy azok
nélkül készülnek majd a várható előrehozott
választásokra. És persze, nem mellékes, hogy
milyen programmal.

Egyedül rajtunk, felvidéki magyarokon
múlik, hogy a Szövetség megyei és önkor-
mányzati választásokon elért sikere folytató-
dik-e majd a tavasszal vagy ősszel esedékes
idő előtti parlamenti választásokon. Újra
időszerűvé válik a régi szlogen: Egységben az
erő. Tény, hogy 2010 óta nincs egységes, tisz-
ta magyar parlamenti képviseletünk, elbuktunk
négy parlamenti voksolást, nem engedhetjük
meg magunknak, hogy kellő összefogás híján
ötödszörre is kimaradjunk a szlovák törvény-
hozásból!  

Ha már a bevezetőben egy ezoterikus kiad-
ványból idéztem, amely harcos esztendőt ígér
2023-ra, befejezésül lássuk, mit jövendöl az
idei évre a kínai horoszkóp, amely szerint 2023
a Nyúl éve lesz, ez pedig állítólag rengeteg
pozitív változást is hozhat a csillagjegyek éle-
tébe. A türelem nagyon fontos lesz ebben az
évben, hiszen a kínai asztrológiában a nyúl a
türelem és a szerencse jelképe. Ezért nagyon
fontos, hogy bármilyen gyorsan is szeretnénk
sikereket elérni, érdemes hideg fejjel meg-
hozni a döntéseket, hiszen a Nyúl éve csak
azokra hoz szerencsét, akik nem mennek fejjel
a falnak.

Azt pedig horoszkóp nélkül is tudjuk, hogy
családjainkban, közösségeinkben és a poli-
tikában érdemes minden esetben higgadtan,
hideg fejjel meghozni fontos, életünket és sor-
sunkat jobbító döntéseket.

Bodzsár Gyula

Harcos esztendőnk leszHarcos esztendőnk lesz
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- Kezdjük egy rövid bemutatkozással.
- Huszonöt éve születtem Besztercebányán. Csábon nőttem

fel, ahol magyar tanítási nyelvű alapiskolába jártam. Az éneklés
és a zene már kicsi koromtól kezdve az életem része.
Háromévesen álltam először színpadon, és nyertem az első
versenyemet. Hatéves koromtól édesapám, Híves István furu-
lyázni, édesanyám, Híves Mária pedig énekelni tanítottak.
Később az Ipolybalogi Művészeti Alapiskolában Zaťko
Veronika vett a szárnyai alá. A helyi Szeder Fábián Dalegylet-
ben is énekeltem, Tóth Árpád vezetésével. A zenével pár-
huzamosan képzőművészetre is jártam, a festészet a mai napig
az életem része. 

- Középiskolai tanulmányaid Ipolyságon kezdted.
- Igen, mégpedig az Ipolysági Szondy György Gimnázium-

ban kezdtem, de hamar rá kellett jönnöm, hogy zenei
előtanulmányaim alatt kiderült művészethez való affinitásom
zenei szakközépiskola felé orientál. 

- És hol folytattad?
- 2014-ben felvételt nyertem a Bartók Béla Zeneművészeti

Szakgimnáziumba, ahol Deliné Soós Ágnesnél tanulhattam.
2018-tól a Liszt Ferenc Zeneakadémián Nádor Magda

növendéke lettem, majd 2021-ben megszereztem BA klasszikus
énekművész diplomámat.

Jelenleg az egyetem első éves opera szakos hallgatója
vagyok dr. habil. Iván Ildikó osztályában. Rengeteg hálával és
köszönettel tartozom tanáraimnak, akik mindig nagy lelke-
sedéssel, szeretettel kísértek, kísérnek az utamon.

- Sokszor szerepeltél Csemadok-rendezvényeken, zenei
versenyeken.

- Az évek során számos Csemadok-rendezvényen vettem
részt, mivel szlovákiai magyarként fontosnak tartom hagyo-
mányaink és magyarságunk megőrzését.

Országos és nemzetközi versenyeken mérettettem meg
magam, és hoztam haza díjakat, legutóbb az 5. International
Moscow Music Competition harmadik helyezettje lettem.

Fantasztikus énekesekkel, karmesterekkel, kórusokkal,
zenekarokkal volt szerencsém együtt dolgozni az évek során.
Szeretném kiemelni a Szent Korona Kórust, a Balassagyarmati
Dalegyletet, akiknek köszönhetően számos külföldi és belföldi
fellépési lehetőséget kaptam, valamint a Budapesti Medi-
Cantare Vegyeskart és az Érdi Kamarazenekart, akikkel szólis-
taként Mozart Requiemjét énekelhettem.

Nagy megtiszteltetés volt Dávid Zsuzsanna festőművész „A
mi jelünk a kereszt!” című krakkói kiállításán énekelni, amely
csodálatos értékeket képvisel, és üzenetet közvetít.

- Nemcsak tanulsz, tanítasz is...
- Az éneklés mellet már két éve a tanítás is az életem része.

Fontos számomra, hogy a technikai tudás mellett a növendékek
megtapasztalják azt az örömöt, amit az éneklés nyújthat szá-
mukra. Mivel a testünk a „hangszerünk”, még jobban megis-
merhetjük, és ami talán a legfontosabb, hogy egy új és
csodálatos önkifejező eszközre tehetünk szert. Jelenleg az
ImPulzus Kreatív Zenei Műhelyében dolgozom óraadó
tanárként.

- Miért szeretnél operaénekes lenni?
- Szeretek emberekkel dolgozni, feszegetni a határaimat,

kipróbálni új dolgokat.
A különböző karakterek, érzelmek megjelenítését nagyon

izgalmasnak találom, és amellett, hogy feltöltenek, általuk
egyre jobban megismerhetem önmagamat.

Az éneklés és a színpadi játék a szenvedélyem, máshogyan
ezt nem is érdemes csinálni, teljes szív, odaadás és rengeteg
türelem kell hozzá. 

Ez egy gyönyörű, ám sokszor nehéz megpróbáltatásokkal
teli pálya, ahol néha áldozatokat kell hozni, de megéri.   

B.Gy.

Bemutatjuk olvasóinknak:
Híves Boglárka klasszikus énekművészt
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Az adventi várakozás időszakát különféle hagyományossá
vált programok tették meghittebbé, ill. színesebbé az ipoly-
balogi alapiskolában. Hétfő reggelente mindig egy gyertyával
több gyulladt meg az iskola folyosóján elhelyezett adventi ko-
szorún, s György Ferenc lelkiatya rövid elmélkedésén kívül
néhány kis énekkaros adventi énekét is meghallgathattuk, majd
egy közös ima után kezdtünk neki az aktuális hétnek. Eközben
az iskola belső terei és környezete karácsonyi díszbe öltözött, az
osztályokban megjelentek a feldíszített fenyőfák, az osztály-
főnökök lázas keresgélésbe és gyakorlásba kezdtek osztá-
lyukkal, hogy a karácsonyi programra mindenki elkészüljön
műsorszámával. Ebben az időszakban került sor hagyo-
mányosan a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozatra is, hogy
az iskolaprogramunk részét képező hagyományőrzés, múltunk

megismerése ne csak tanórai keretek között valósuljon meg,
hanem különféle foglalkozások tegyék érdekesebbé vonzóbbá
mindezt. Ennek keretében rendhagyó regionális nevelés órán
vehettek részt az 5. és 6. osztály tanulói. Lőrincz Aranka néni
útmutatásával adventi, karácsonyi diós és mézes aprósüte-
mények készültek a szorgos kezek közreműködésével. Ter-
mészetesen a tészta gyúrása, pihentetése, nyújtása és szaggatása
közben sok-sok régi hagyomány is szóba került, kiváltképp a
Luca-napi szokások, hisz épp december 13-án került sor erre a
programra. Mindeközben a kilencedikesek technikaórán
ismerkedtek a mézeskalács-készítés és -díszítés rejtelmeivel,
így hamarosan az iskola konyhájában, éttermében, de az osz-
tálytermekben is mézeskalácsillat terjengett, és megkezdődhe-
tett az elkészült sütemények kóstolása. Következő programunk-
ba az egész iskola tanulói bekapcsolódtak, hisz a Magyar
Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának munkatársai Balassa-
gyarmatról Jakus Julianna művelődésszervező, múzeum-
pedagógus vezetésével kézműves-foglalkozásokat tartottak,
ahol mindenki elkészíthette a maga kis „művét”, a papírbetle-
hemet, méhviaszból készült gyertyát, gyöngyből fűzött csillagot
vagy angyalkát, és megismerkedhetett a múzeum mint intéz-
mény tevékenységével, az ott folyó munkával.

A téli szünidőt megelőző utolsó tanítási napon pedig – két év
kimaradás után – karácsonyi műsorra kerülhetett sor az iskola
közösségi termében nagyszámú közönség előtt. Az osztályok
bemutatták programjukat, egyebek között ének, vers, hangszer-
szóló, tánc, jelenet követte egymást a színpadon, hogy végül az

énekkar fellépésével kiteljesedjen a karácsonyi hangulat, és a
lelkiatya szavaival, valamint közös énekléssel búcsúztunk az
iskolai mindennapoktól, hogy a karácsonyt már mindenki
otthon, családja körében ünnepelje.

-ná-

Ü n n ep v á r á s  az  Ip o l y i  A r no l d  A l a p i sk o l á b a n
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A gyerekek által a legjobban várt esemény az utolsó tanítási
napon az iskolai közös karácsonyi műsor. Ilyenkor nemcsak a
gyerekek vannak jelen, hanem nagy számban érkeznek a
szülők, nagyszülők és hozzátarozók is. A Balassi Bálint
Alapiskola idei karácsonyi műsora alapján a karácsony lényege
a varázslat volt, amely a közös színi előadásból, játékból,
éneklésből, szavalásból és a tisztán csengő gyermekhangból
született. Ennek a varázslatnak voltunk tanúi 2022. december
22-én délelőtt 9:00 órától a helyi kultúrházban, ahol iskolánk
legkisebbjei, az alsó tagozat és felső tagozat tanulói mutatták be
a közönségnek, szüleiknek heteken át készített műsoraikat,
amiből pedagógus és diák egyaránt kivette részét: ki
műsorkészítéssel, ki gyakorlással, ki pedig jelmezek vagy kel-
lékek beszerzésével, varrásával. A műsort Petényi Barbara
szavalat nyitotta meg, aki Ady Endre: Karácsonyi rege című
versét adta elő. Az iskola igazgatónője, Gyurász Szilvia

üdvözölte az egybegyűlteket, és nyitóbeszéde után kellemes
ünnepeket kívánt mindenkinek. A műsor igen színesre sikerült.
Az első osztály verses-zenés-táncos műsorral mutatkozott be
Nagy Teréz tanító néni vezetésével. A másodikosok szintén
sokat készültek, hogy műsorukkal elnyerjék a közönség tet-
szését. Versekkel és énekekkel várták a kis Jézus születését. A
jelenetet betanította Bojtos Magdolna tanító néni. Deák Zsuzsa
tanító néni fiúkból álló harmadikosai által betekinthettünk az
erdei állatok világába, hogy megismerhessük, hogyan várják a
karácsonyt. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című jelenete
következett a 4. osztály előadásában. A sokatmondó történet
példaként szolgálhat napjainkban is. Betanította Bojtos Andrea
tanító néni. Hogy mi is igazából a karácsony jelentősége? Azt az
5. osztály tárta elénk Molnár Csilla tanító néni vezetésével. A
hatodikosok visszrepítettek minket a régi palóc karácsonyi nép-
szokások világába. Helyi hagyományokkal fűszerezték műso-
rukat Csuha Jusztin Rita tanító néni irányításával. A hetedikesek
vidám történettel készültek. A pletykás asszonyok című

jelenetük láttára a közönség kacagásától volt hangos a nézőtér.
A darabot betanította Nagy Gabriella tanító néni. A nyolca-
dikosok igazi tánctehetségek. Megmutatták, hogyan is kell
igazán bulizni, szórakozni. Sokat gyakoroltak, hogy mindenkit
elkápráztassanak különleges táncos műsorukkal. Marinyec
Péter tanító bácsi is szereplője volt a különleges produkciónak,
sokak meglepetésére. Ezt követen a kilencedikesek műsora
következett. Végzős diákjaink belekóstoltak a néptánc világába.
Csodaváró betlehemes címmel egy nagyszerű táncos összeál-
lítássl kedveskedtek a közönségnek. A táncot betanította
Volkovics Gabriella tanító néni. A szereplők játéka mellett a
gyönyörű díszletek kötötték le a nézők figyelmét. A színpadkép

alkotói kreatívak, ügyesek voltak. Szereplőinkre büszkén tekin-
tettünk. A diákok karácsonyi műsora után téli álomra hajtotta a
fejét az iskola, a tanítás majd csak január 9-én folytatódott.

-mt-

Karácsonyi műsor az ipolynyéki diákok előadásában
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Január
• Január 9-én indult Ipolybalogról

anyaországi országjáró körútra a Szent
Korona másolata.

• Mikszáth Kámán születésének
175. évfordulója alkalmából kétnapos
ünnepségsorozatra került sor Balassa-
gyarmaton.

• Január 15-én került sor a ha-
gyományos Mikszáth-koccintásra a
szklabonyai emlékházban. Az ünnepi
szónok Szászi Zoltán volt.

• Január 21-én megyei Madách-
ünnepségre került sor Balassagyarmaton.

• A magyar kultúra napja alkalmából
Budapesten a Stefánia Palotában Örökség
serleg elismerést kapott az ipolybalogi
Bukréta hagyományőrző csoport.  

• Január 22-én, a magyar kultúra
napja alkalmából Csemadok Közművelő-
dési Díjban részesült Nagy Teréz, az
ipolynyéki alapiskola pedagógusa.

• Szintén a magyar kultúra napján
kapta meg Budapesten az ipolybalogi
Szent Korona Kórus a KÓTA-díjat.

• Két év kihagyás után jan. 22-én
tartotta meg évzáró közgyűlését a
Csemadok Nagycsalomjai Alapszerve-
zete, ahol áttekintették kétéves tevé-
kenységüket, és megkoszorúzták Gáspár
Imre emléktábláját.

Február
• Február 2. vasárnapján Kóváron és

Szécsénykovácsiban is emléktáblát avat-
tak Esterházy János tiszteletére.

• Február 24-én a Pöstyénpuszta és
Pető közötti Katalin híd átadásának
10. évfordulóján megemlékezésre és
tanácskozásra került sor a Középső-Ipoly
Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség
kezdeményezésére.

• Február 25-én Wass Albert felolvasó
maratonon vettek részt Esztergomban a
járás Csemadok-alapszervezeteinek kép-
viselői.

• Február 24-én, 79 éves korában
elhunyt a rárósmúlyadi születésű M.
Nagy László fotóriporter. 

Március
• Március elején természetvédelmi

napot tartottak Ipolynyéken.
• Március 11-én került sor az Ipoly-

varbó–Őrhalom közötti híd ünnepélyes

alapkőletételére.
• Március 13-án Nagycsalomján

Esterházy Jánosról szóló, koszorúzással
egybekötött megemlékezésre került sor.

• Az 1848-as forradalom évfordulóján
Ipolybalogon került sor a központi, járási
ünnepségre, de helyi megemlékezéseket
tartottak Bussán, Csábon, Ipolybalogon,
Ipolyhídvégen, Ipolynyéken, Ipoly-
szécsénykén, Kőkesziben, Lukanényén,
Nagycsalomján (ahol egyben emléktáblát
avattak Bolgár Gábor nemzetőr tiszte-
letére), valamint Óvárban.

• Március 27-én tartotta a Csemadok
Apátújfalui Alapszervezete évzáró gyűlé-
sét, ahol megemlékeztek a helyi szer-
vezet megalakulásának 70. és az ASZ
újjáalakulásának 10. évfordulójáról. 

Április
• Április folyamán került sor alap-

iskoláinkban a beíratásra.
• Április 8-án rendezték meg a Petőfi-

Tompa Seregszemle járási fordulóját
Ipolynyéken. 

• Április 10-én, virágvasárrnap Ipoly-
hídvégen felelevenítették a kiszehajtás
régi szokását.

• Április 11-e a magyar költészet
napja jegyében telt a csábi alapiskola
magyar tagozatán.

• Április 20-án került sor az Ipoly-
hídvég–Drégelypalánk közötti Ipoly-híd
ünnepélyes alapkőletételére.

• A Föld napja alkalmából a csábi,
ipolybalogi és ipolynyéki alapiskolában
is különböző természetismereti és -védel-
mi programokra került sor. 

• Április 28-án Ipolyszécsényke adott
helyet a Petőfi-Tompa Seregszemle
regionális fordulójának. 

• Április 30-án májusfát állítottak
Ipolybalogon, a Szent Erzsébet parkban.

Május
• Május 1-jén Nagycsalomján a

falumúzeum udvarán állítottak májusfát a
„csemadokos legények”.

• Május első vasárnapján köszöntöt-
ték az édesanyákat a csábi és ipolybalogi
alapiskola közösségi termében.

• Május 6-án az alsóesztergályi
temetőben emlékeztek a Csemadok NTV
képviselői Kubányi Lajos festőre 

• Május 8-án, a Csemadok Ipolynyéki
ASZ évzáró gyűlésén áttekintették az
előző két év tevékenységét.

• Május 8-án Ipolybalogon a háborús
hősökre emlékeztek a temetőben talál-
ható Sírbatétel szobor előtt.

• Május 19-én Ipolynyéken felavatták
a Nemzeti Újrakezdés Emlékhelyét a
tájház udvarán.

• Május 21-én Nagykürtösön rendez-
ték a Virtuózok V4 felvidéki előválo-
gatóját.

• Május 26-án az ipolynyéki kultúrház
adott otthont a Palócföldi Csalogány nép-
dalversenynek, amelyen 52 gyermek
versenyzett 4 kategóriában.

• Május 29-én Kóváron került sor az
Ifjú Tehetségek Fesztiváljára. 

Június
• Színes gyermeknapi programokon

vehettek részt a fiatalok Csábon, Ipoly-
balogon, Ipolynyéken, Lukanényén.

• Június 4-én, a nemzeti összetartozás
napján Nagycsalomján és Csábon is meg-
gyújtották az Összetartozás Tüzét.

• Az ipolybalogi alapiskola csatlako-
zott az Összetartozás Tánca kezdeménye-
zéshez, amelybe Kárpát-medence-szerte
500 diák kapcsolódott be.

• Háromnapos rendezvénysorozattal
emlékeztek Trianon 102. évfordulójára az
Ipoly és Duna mindkét oldalán Ipoly
menti résztvevőkkel.

• Június 11-én Ipolyvarbón tartottak
„palóc vendégséget”.

• Június 12-én 53. alkalommal került
megrendezésre a Juniális, az a Járási
Kulturális Ünnepély, amelynek a nagy-
csalomjai szabadidőpark adott otthont.

• Június 18-án Dacsókeszin a Jövő-
képünk a múlt tükrében című konferen-
ciával emlékeztek a község szülöttére,
Dacsó Pálra.

• Június 25-én bőséges programmal
várta az érdeklődőket Csábon a Szeder-
feszt.

• Eredményes tavaszt zártak az
Ipolybalogi Művészeti Alapiskola növen-
dékei, akik több megmérettetésen is ered-
ményesen képviselték intézményüket.

• Június végén Hollókőn találkoztak a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
és a Nógrád Megyei Közgyűlés vezetői.
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Július
• Július 2-án Inámban XXII. alkalom-

mal rendezték meg a Mézfesztivált.
• Július 7-én ünnepelte 100. születés-

napját Ipolynyéken Nagy Sándor.
• Július 8-án Ipolynyéken a helyi

tájház átadásának 10. évfordulójára emlé-
keztek. 

• Július 10-én Dacsókesziben Bodzsár
Gyula: Hányszor kell megbocsátanunk?
c. könyvének bemutatójára került sor. 

• Július utolsó szombatján Kőkeszi-
ben megrendezték a XIV. Palóc Ételek
Fesztiválját.

• A Csemadok Zsélyi Alapszervezeté-
nek képviselői a Nagykürtösi ASZ-szel
közösen részt vettek a hagyományos ba-
lassagyarmati Szent Anna-búcsún.

Augusztus
• Augusztus 5-7. között került meg-

rendezésre Ipolyszécsénykén a VII. Palóc
Világtalálkozó. A nagyszabású rendez-
vény keretében kiállítások, szakrális, kul-
turális, irodalmi és gyermekprogramok,
konferencia, népzenei és népmesemondó
verseny, kézművesek, vásár, koncert
várta az ide látogatókat. 

• Augusztus 7-én Ipolybalogon a
Szent Korona Ünnep keretében lelep-
lezték Esterházy János mellszobrát a
község parkjában. 

• A tavaszi hónapoktól kezdődően
több sikeres projektnek köszönhetően
megújultak Ipolyszécsényke helyi utai,
járdái, és új elemekkel bővült az „angol-
park” is.

• Augusztus 6-8. között változatos
programokkal került megrendezésre az
Ipolynyéki Szüreti Fesztivál.

• Augusztus 13-án Szlovákgyarmaton
rendeztek falunapi ünnepséget.

• Augusztus 18-án Krakkó főterén – a
nemzetiségi napok keretében – mutatkoz-
tak be Ipoly menti zenészek.

• Augusztus 20-án falunapi ünnepség
volt Kóváron.

Szeptember
• Szeptember 5-én ünnepélyes

tanévnyitóval vette kezdetét a
2022/2023-as tanév járásunk iskoláiban. 

• Szeptember 11-én szüreti ünnepség
volt Bussán.

• Szeptember 13-án vehették át a
Rákóczi Szövetség Magyar Iskola-
választási Programjának köszönhetően a
magyar iskolába iratkozott első osztá-

lyosok szülei a beiratkozási ösztön-
díjakat. 

• Szeptember 17-én a kőkeszi kultúr-
házban Palócföldi Kovászos Kenyérkós-
tolóra került sor.

• Szeptember 21-én a járás magyar
iskoláinak 9. osztályosai tanulmányi úton
vettek részt a Csemadok NTV jóvoltából
a régió híres szülötteinek nyomában.

• Szeptember 24-én Ipolyhídvégen
került sor a hagyományos szüreti vigada-
lomra. 

• Szeptember 30-án Zs. Nagy Lajos
Emléknap keretében egy emlékülésen
tisztelegtek az író munkássága előtt
Zsélyben. 

• Szakmai találkozón egyeztettek
Besztercebánya és Nógrád megye kerék-
páros főhálózatának összekapcsolásáról
Ipolyvarbón. 

Október
• Október 7-én Madách Imre Irodalmi

Napokat szerveztek Alsósztregován. 
• Október 8-9-én Ipolyhídvégen és

Ipolynyéken került sor a magyarnóta-
énekes országos minősítő versenyére, az
Őszirózsára.

• Október 9-én, immár 7. alkalommal
rendezték meg Inámban az üldözött
felvidéki papok emléknapját. 

• Október 14-én a szklabonyai
Mikszáth Kálmán Emlékházban irodalmi
zenés megemlékezésre került sor.

• Október 22-én alapiskoláink leg-
idősebb tanulóinak egy csoportja részt
vett Budapesten a Gloria Victis 1956
megemlékezésen. 

• Október 26-án Ipolybalogon a Szent
Erzsébet parkban emlékeztek az 56-os
forradalom évfordulójára. 

• Október 29-én összevont megyei és
önkormányzati választások voltak Szlo-
vákiában, ahol jól szerepeltek az Össze-
fogás jelöltjei. 

• Október folyamán több településen
is köszöntötték idős polgártársaikat, így
Ipolybalogon, Ipolykeszin, Ipolyszé-
csénykén, Kóváron, Nagycsalomján;
majd novemberben Ipolynagyfaluban. 

November 
• November 11-én Márton-napi prog-

ramra került sor az ipolybalogi óvodában,
amely lampionos felvonulással záródott. 

• November 16-án Diáknapot tartot-
tak az ipolybalogi és ipolynyéki alap-
iskolában is. 

•November 18-19-én szakmai talál-
kozón vettek részt a járás Csemadok-
alapszervezeteinek képviselői.

• November 20-án mutatta be a
Csemadok Ipolynyéki ASZ mellett mű-
ködő Mics Károly Színjátszó Csoport a
Paprikáscsirke c. zenés vígjátékot. 

• November 26-án adventi vásárt
szerveztek Ipolyhídvégen.

• A Háry János c. daljáték búcsú-
előadására került sor Nagykürtösön
november 26-án.

• Szentiványi Rafael püspök szüle-
tésének 300. évfordulójára emlékeztek
Csalárban. 

December
• Csábon, Ipolybalogon, Ipolynyéken

és Lukanényén is adventi koncertet adtak
az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola
növendékei.

• Adventi koncertsorozaton vett részt
az ipolynagyfalui női éneklőcsoport, akik
Ipolyságon, Ipolyszécsénykén, Ipolyhíd-
végen és Szántón léptek fel. 

• Mikulás várta a kicsiket Csábon,
Inámban, Ipolybalogon, Ipolyhídvégen,
Ipolykeszin, Ipolynyéken, Ipolyszé-
csénykén, Ipolyvarbón, Kóvárban,
Kőkesziben, Lukanényében, Nagycsa-
lomján.

• December 11-én mutatták be Ipoly-
ságon az Ipolyság Kollégium c. könyvet,
amely a Lakitelek Népfőiskola érték-
feltáró programjának eredményeként jött
létre. 

• December 13-án Kékkőben szen-
telték fel azokat a Balassi-emlékkar-
dokat, amelyeket majd Budapesten nyúj-
tanak át egy magyar költőnek és egy
amerikai műfordítónak 2023-ban. 

• December 18-án Betlehem városban
c. műsorával Csábon is fellépett Korpás
Éva.

• December 3. hetében került sor az
Ipolyi Arnold Alapiskolában a Magyar
Kultúra Hete rendezvénysorozatra.

• December 22-én karácsonyi műsor-
ral zárták az évet az ipolybalogi és
ipolynyéki alapiskolában is. 

• Betlehemi csillag címmel december
24-én elevenítették fel a karácsonyi
történetet az ipolykeszi templomban.

• December 26-án Nagycsalomján
István-napi koccintásra várták a falu
lakóit.

• Két évtizede jelenik meg a Kürtös
közéleti havilap a Csemadok NTV gon-
dozásában. 
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ÉV VÉGI KOCCINTÁSOK

Nagycsalomján már évek
óta december 26-án sor kerül
az „István-napi koccintás”-ra,
amelyre természetesen nem-
csak az Istvánok „hivatalo-
sak”, hanem községünk min-
den egyes lakosa várva várt
vendég. A polgármester és a
képviselő-testület tagjai ilyen-
kor – jó házigazdához méltón
– finom sült kolbásszal, forralt
borral, teával, süteménnyel
kínálják azokat, akik elfogad-
ják a meghívást, és összegyűl-
nek a falu piacterén. A közös
karácsonyfa alatt senkire sem

vár kézzel fogható  ajándék, de mindenki
(az is, aki a szentestét és nagykarácsony
napját egyedül töltötte) részese lesz an-
nak az érzésnek, hogy tartozik valahová,
átélheti a karácsony családias hangulatát.

A 2022-es év utolsó koccintására
pedig a Csemadok alapszervezete által
megrendezett szilveszteri bálon került
sor, amit  2 év kihagyás után újra sikerült
megvalósítani. Annak ellenére, hogy egy
picit kisebb volt az érdeklődés, mint az
előző években, a bál hangulatán ez nem
volt érzékelhető. A mulatni vágyók igen

jól szórakoztak, ételben, ital-
ban nem volt hiány, a szeren-
csésebbek pedig a tombolán
nyert értékes ajándékkal tér-
hettek haza.

Azoknak is, akiknek nem
volt alkalmuk éjfélkor koccin-
tani, kívánok békés, boldog,
sikerekben gazdag új évet és
főleg jó egészséget, hogy
jövőre is együtt tölthessük
ünnepeinket!

V. Zsófia

Kicsi falunk templomában szentestén a betlehemi láng
fényességében elevenítették fel a kis Jézus születésének
történetét.

Zenei kísérettel megható karácsonyi dalokat énekeltek, s
közben mesélődött a betlehemi csodás éjszaka. Az angyalok
dicsőséget zengtek, a pásztorok és a három királyok hódoltak
Mária, József és a kisded Jézus előtt. Szívünkben meghitt pil-
lanatokat éltünk át mindannyian. Olyan csodálatos volt, amikor
épp akkor szólalt meg a templomunk harangja, amikor a három
király épp jelet várt, amely elvezeti őket a kisdedhez. Más érzés
töltött el minket az akkor megszólaló esti  harangszó hallatán.

Köszönjük a szereplőknek, hogy meghittebbé tették a

híveknek a karácsony estét. Kell az erős hit, amely átsegít a
mindennapjaink küzdelmében, reményt ad a jövőbe, és
szeretetet sugall minden ember szívébe. 

Gyertya és  csillagszórók fényében fejeződött be a betlehe-
mi játék ezzel a megható énekkel:

„Leszállt az éj csillagfénnyel, éjfél már az óra.
Üdvözlégy, köszöntünk Téged, világ Megváltója.
E boldog éj születésed drága szent emléke, 
Jászolyodnál leborul ma ezen község népe.

Add, ne bántsa már az ember küzdő embertársát,
Hallja meg az erős, a nagy a gyenge sírását.
Hiszen minden ember szíve most a békét várja,
add, hogy a Te szíved szerint majd föl is találja.

Jöjj, aranyos kis Jézuskánk, áldott csöpp kezeddel,
Minden szívnek búját-baját, nehéz gondját vedd el.
Legyen minden jó hívednek boldog, szent karácsony,
Születésedre gondolva egy lélek se fájjon.”'

U. M.

B et l e h em i  c s i l l a g  –  m ű s o r  I p o ly k es z i n
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Adventi időszak az Ipolybalogi Művészeti AlapiskolábanAdventi időszak az Ipolybalogi Művészeti Alapiskolában

A közel 15 éves Ipolybalogi Művészeti Alapiskola diákjai
december második felében sem tétlenkedtek, megrendezésre
kerültek a környező falvakban az adventi koncertek: Csábon; az
iskola székhelyén, Ipolybalogon; Lukanényében és Ipoly-
nyéken.

A koncerteket hagyományosan a tanárok nyitották meg,
ezzel is bátorítva a diákokat, példát adva a növendékeknek,
hiszen a sok gyakorlás és a kitartó munka idővel meghozza
gyümölcsét.

A diákok bemutatták a zenei foglalkozásokon elsajátított
tudásukat. Öröm volt látni és hallgatni a kamarazenészeket, az
énekkarosokat, a társas muzsikálást, ahol a diákok együtt,
egymásra figyelve művelték a zenét. Intézményünkben a közös
zenélés az oktató-nevelő munka egyik fontos része. A társas
muzsikálás egyfajta biztonságérzetet ad azoknak a gyerekeknek
is, akik egyébként szólistaként kevésbé sikeresek, szoronganak,
izgulnak.

A koncert után a kiállítást tekinthette meg közönség, melyet
a képzőművészek által készült őszi, karácsonyi tematikájú
alkotásokból rendeztek.

Az iskola táncosai és közönségük táncbemutatóval várták a
karácsonyt az ipolynyéki kultúrház gyönyörűen feldíszített
színpadán. Az ipolybalogi és az ipolynyéki gyerekek karácsonyi
témájú koreográfiáikat adták elő, 12 táncot láthatott a közönség.

A műsorban közreműködött volt diákunk, zenészek szí-
nesítették a rendezvényt, illetve a balassagyarmati Rózsavölgyi
Márk Alapfokú Művészeti Iskola versenyző táncosai mutatták
be professzionális tudásukat.

Különleges produkcióval is megörvendeztették a közön-
séget a táncosok, ugyanis két koreográfiában is együtt táncoltak
a két település képviselői.

Hálával tartozunk a szülőknek, aki támogatják gyermeküket
a művészeti oktatásban is. Bízunk benne, hogy diákjaink a
jövőben is jelesre vizsgáznak majd a kitartásból, és méltán
ápolják majd a művészetet.  

Zaťko Veronika
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Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
mindig alkalom arra, hogy saját kereszt-
ségünkért is hálát adjunk. A keresztelés
szertartása kb. fél óra műve, de keresztény-
ként élni egy élethosszig tartó felelősség.
Jézus megkeresztelkedésének ünnepén is-
merjük fel keresztségben kapott istengyerme-
ki méltóságunkat és keresztény küldetésün-
ket!

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a
már felnőtt Jézus mindenki szeme láttára

odalép Jánoshoz, megmerítkezik a Jordán vizében, és mennyei hang
hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 

Mit tegyünk ahhoz, hogy bennünk is kedve teljék? Vagy talán még
izgalmasabb úgy a kérdés: Mit tegyek azért, hogy bennem kedve
teljék? Semmit! Egészen konkrétan Jézus még semmit sem tett: se víz
borrá változtatása, se leprás meggyógyítása, se bölcs tanítás példa-
beszéddel tűzdelve, se semmi! És mégis, a mennyei Atyának benne
kedve telik! Mert nem a teljesítményen múlik! Az emberi méltóság, az
istengyermeki méltóság nem produktumfüggő. A magzatnak is van, a
gyári melósnak is, meg a betegen fekvőnek is!

Mit tegyek ahhoz, hogy bennem kedve teljék? Amit illik! Érdekes,
amikor Keresztelő János tiltakozik, hogy: na ne! Hát azért az mégsem
járja, hogy akire azt mondta Szent János evangéliumának tanúsága
szerint, hogy „Íme, az Isten báránya!”, na ő most idejön, és kéri a
keresztséget, és Keresztelő János tiltakozik, akkor Jézus azt mondja:
„Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazsá-
gos.” Van úgy, hogy ha valami „úgy illik”, akkor megtesszük. Mert
illik. Olyan ez, mint a tékozló fiú hazatérésekor az értetlenkedő
idősebbik gyermeknek az apa azt mondja: „illett vigadnunk és örül-
nünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és meg-
került.” (Lk 15,32). Vagy a zsidókhoz írt levélben Jézusra vonatkoz-
tatva: „Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel
számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a
szenvedésben tökéletesítse.” (Zsid 2,10). Van, amikor meg kell tenni
azt, amit illik.

Az illemszabály is szabály, és ha szabály, akkor kell. Mit tegyek,
hogy bennem kedve teljék? Azt, amit kell! A kötelesség megtétele, az
élet játékszabályainak betartása, a becsületes és tisztességes élet mind-
mind olyan, amiben a mennyei Atyának kedve telik, amit szeret. A
parancsok megtartását nem kell elbagatellizálni! Amikor a gazdag ifjú
odalép Jézushoz, és kérdezi, mit kell tennie az üdvösségért, Jézus azt
mondja: „tartsd meg a parancsokat!” (Mt 19,17). Ha mindenki meg-
csinálná és betartaná, amit kell, mennyivel jobb lenne minden!

Mit tegyek, hogy bennem kedve teljék? „teljesítsük mindazt, ami
igazságos.” Nemcsak igaz dolgok vannak, hanem igazságosak is! Itt
nem a veritas (igazság) szó szerepel, hanem a justitia (igazságos), az,
ami a jog szerint jár. Mit tegyünk? Az igazságosság erényében kell
növekednünk!

Mit tegyek, hogy bennem kedve teljék? Megtenni mindent! Szent
Pál apostol fogalmazta meg: „mindenkinek mindene lettem, hogy
némelyeket mindenképpen megmentsek.” (1Kor 9,22) Mindenkinek
mindene lenni nagyon nehéz. De van, amikor arra a kérdésre, hogy
„Mit tegyek, hogy bennem kedve teljék?”, csak ez ad megnyugtató
választ.

Mit tegyek, hogy bennem kedve teljék? A választ keresve a
semmitől eljutottunk a mindenig: Semmit, amit illik, amit kell, ami
igazságos, mindent! Itt az idő elkezdeni!

Balga Zoltán

Kölcsey Ferenc:  H I M N U S Z
A magyar nép zivataros századaiból.

Cseke, 1823. január 22.
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel , bőséggel,
Nyúj ts  f elé je  védő kart,
Ha küzd el lenséggel ;
Bal  sors  aki t régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte  már e nép
A múlta t  s  jövendőt!

Őseinket  felhozád
Kárpát  szent  bércére,
Álta lad nyert  szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának,  Dunának,
Árpád hős  magzat jai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért  kalászt  lenget tél ,
Tokaj  szőlővesszein
Nektárt  csepegtet tél .
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte  Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh,  de bűneink miat t
Gyúl t harag kebledben,
S elsúj tád vi l lámidat
Dörgő fe llegedben,
Most  rabló mongol  nyilá t
Zúgat tad fele t tünk,
Majd töröktől  rabigát
Vállainkra vet tünk.

Hányszor zenget t  a jkain
Ozman vad népének
Vert  hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt  tenfiad
Szép hazám, kebledre ,
S le t tél  magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt  az  üldözöt t , s  felé
Kard nyúl t  barlangjában,
Szerte  nézet t  s  nem le lé
Honját  e hazában,
Bércre  hág és  völgybe szál l,
Bú s  kétség melle tte ,
Vérözön lábainál ,
S lángtenger fölet te.

Vár á l lot t ,  most  kőhalom,
Kedv s  öröm röpkedtek,
Halá lhörgés,  s ira lom
Zajlik már helyet tek.
S ah,  szabadság nem virul
A hol tnak véréből ,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a  magyart
Kit vészek hányának,
Nyúj ts  fe lé je  védő kar t
Tengerén kínjának.
Bal  sors akit  régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte  már e  nép
A múlta t  s  jövendőt!  
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Korpás Éva a szlovákiai magyar népzenei élet legmeg-
határozóbb népdalénekese. Évek óta különleges koncer-
tekkel, előadásokkal lepi meg a közönséget. Az adventi,
karácsonyi időszakban a Betlehem városban című műsorával
turnézott idén, és Csábra is ellátogatott.

A felújítás alatt álló helyi plébániatemplomban ritkán
látható hangszerek várták a közönséget. Hegedű, brácsa,
nagybőgő és cimbalom kíséretében csendültek fel a leg-
népszerűbb népi karácsonyi énekek Korpás Éva előadásában.

A közismertebb dallamok mellett a magyar népi dallam-
kincs ritkán hallott darabjai, valamint zenei feldolgozások is
helyet kaptak a műsorban változatos zenei átkötésekkel.

Igazi karácsonyi időutazásnak lehettünk szem- és fül-
tanúi. Luca napjától egészen az újévig ismerkedhettünk meg
a mára már lassan feledésbe merülő népszokásainkkal.

A végén pedig a közös éneklés sem maradhatott el, és a
mennyből az angyal is lejött közénk. Így varázsolta Korpás
Éva és kitűnő zenekara Csernók Klára (hegedű), Takács
Ádám (hegedű), Papp Endre (brácsa), Kuti Sándor
(cimbalom), Hanusz Zoltán (nagybőgő) összeállításban
meghittebbé az adventi várakozást Csábon is.

A koncert után forralt bor, tea és kalács várta a közön-
séget, ahol a zenészekkel is találkozhattak.

Korpás Éva elmondta, öröm neki befogadó közösségnek
énekelni. Ezekkel a műsorokkal tud ő is a hétköznapi rohanás
közepette ráhangolódni, készülni a karácsonyra. „Amikor
látom a csillogó szemeket a koncert alatt, én is érzem a kará-
csony közelségét”.

A koncerten gyűjtésre is sor került a templom felújítási
munkálatainak befejezésére, hogy 2023-ban már új fényében
várja a hívőket a 255 éves istenháza Csábon.

A HANG-ÁR koncertsorozat a Csemadok Csábi Alap-
szervezete, a FIGUR Polgári Társulás, az idén 750 éves Csáb
község és a helyi római katolikus plébániaközösség közös
szervezésében és a Kultminor támogatásával jött létre.

Zaťko Ervin, Fotó: Göbölös Lajos / ATEMPO.sk

Karácsonyi időutazás Csábon 
Korpás Évával és zenekarával

Őzek, rókák, poénok – 
Csábra csábultak az 

Ahogy esik, úgy puffan színészei
Vajon gondolta volna január 13-án, pénteken reggel

valahol Budapesten Téglás Márton színművész, hogy este
Csábon egy árokban találja magát autójával, amelyben
Majorfalvi Bálint kollégájával érkeztek? Tűnődött-e azon
Gubík Ági színművésznő szülővárosa, Zselíz mellett, Csáb
felé autózva, hogy néhány óra múlva a Való Világ egyik vil-
lalakója lesz a színpadon? És eszükbe jutott-e Olasz István
és Szabó Viktor komáromi színészeknek, hogy Csábon majd
rendőr lesz az egyikük, a másik színész pedig szavakból fog
főzni? Ahogy esik, úgy puffan! - mondták magukban a csábi
publikum határtalan örömére.

Ködös este volt azon a pénteken. A hirtelen jött januári
tavasz pedig megtréfálta a vadakat is. Őz, szarvas, róka
ólálkodtak az út mentén, nem egyszer átsétálva autók előtt az
aszfalton. Araszoltak a színészek Csáb felé. Csábította őket a
játékszenvedély. A színpadi játéké, amikor egy-két perc idejük
van felkészülni szerepeikre a közönség éber figyelme mellett,
és máris jelenetben kell lenni. Állapotos asszonyt játszani, egy
tolmács halandzsáiból kihámozni a lényeget, vagy éppen
kitalálni, mi az elromlott tárgy, amit visszavisznek az üzletbe.

Gubík Áginak, Majorfalvi Bálintnak, Olasz Istvánnak,
Szabó Viktornak és Téglás Mártonnak mindez egy szempil-
lantás alatt ment a Kultminor támogatásával megvalósult Csábi
Színházi Esték legutóbbi előadásán, a csábi alapiskola közössé-
gi termében. Hétpróbás improvizálók ők. Az Ahogy esik, úgy
puffan improvizációs produkció is túl van már ötven-hatvan,
hangos nevetéssel teli estén. Meg sem kottyan a színészeknek,
ha egyszer nagyon halkan, máskor irgalmatlanul hangosan kell
beszélniük, aszerint, ahogy társaik a kezükkel jeleznek, egy-egy
előre megírt mondatot kell beleilleszteniük beszélgetésükbe,
vagy éppen kérdésre csupán kérdéssel válaszolhatnak.

A közönség nagyon jól szórakozott. Ütemes vastaps zengett
a kétrészes előadás végén, majd vissza, vissza kiáltásokkal
hívták sokadszor is színpadra a maréknyi alkalmi társulatot a
nézők. Együtt szórakozott idős és fiatal, utóvégre farsang van.
Látszott, kultúrát szerető, igénylő és megbecsülő emberek ültek
nyitott szívvel a nézőtéren. Csillogtak a szemek, áradt a jókedv.

Zaťko Ervin főszervező pedig boldogan jelentette be az
Ahogy esik, úgy puffan után, hogy hamarosan újabb jelene-
teknek örülhetnek majd az emberek. Jönnek Csehov hősei,
akiken hasonlóan nagyokat lehet majd derülni. De mi lett a
nővel? Februárban kiderül. A három férfit egyetlen nő vará-
zsolja el. Csábon tehát ismét csábítanak majd a Csábi Színházi
Esték keretében. Érdemes lesz ott lenni ismét!

Bárány János (ATEMPO.sk), Fotó: Bárány János 
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Járásunkban az idén 24. alkalommal rendezzük
meg a magyarnóta-énekesek országos versenyét
Őszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerűsítését havilapunkban is vállaljuk azzal,
hogy minden számunkban leközlünk majd egy-két
nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, népszerűek,
de kevésbé ismertek vagy ismeretlenek is. Az idei
Petőfi-emlékévhez kapcsolódva minden hónapban
lapunkban is közzéteszünk egy-egy, nótaként is
közismert Petőfi-verset. 

Régi nóta, 
híres nóta

Elfelejtett régi nótát húz a cigány, nekem szól a nóta,
Ilyenkor a bolond szívem úgy megdobban, mintha tavasz volna.
Kifelé még büszke vagyok, néha talán boldognak is látszom,
Soha senki meg ne tudja, hogy már régen más az én világom.

Elfelejtett régi nóta, hozz vissza egy gyermekkori álmot.
Azt, amikor elhittem, hogy mindenkinek adnak boldogságot.
Kinek kicsit, kinek többet, a jó Isten ahogyan kiméri,
Én még ma is erre várok, sosem tudnék koldus módra élni.

Berényi Anna

Petőfi Sándor regényes életrajza

Petőfi - mindenki tudja, ki volt ő:
csinos bajusz, divatos szakállka, zsinóros
mente, számos tivornya legendás bor-
dallá, magyar tájak gyönyörű költe-
ményekké énekelve, még számosabb
szerelem még legendásabb versekben
megőrizve. És persze a szabadságharc!
A lánglelkű költő, aki a hadszíntéren
veszett, Bem tábornok seregében. De ki
volt Petőfi valójában?

Mindössze 26 évet adatott neki – de
micsoda 26 év volt az! E rövidke idő
alatt lénye betöltötte tán az eget is!

Vibráló személyiségével bűvkörébe vonta környezetét – híre min-
denhova eljutott, a császárig, Kossuthig, a honi költészet leg-
nagyobbjaiig, sőt még a külhoni irodalmi körökben is róla szólt a
pletyka és a dal. S a nép is ajkára vette: számos nóta született a
költeményeiből! Aztán a testi örömöket sem megvető szívtipró is
volt, aki egyik pillanatról a másikba esett szerelembe, meg rajongó
hitves is volt, aki „ezerszer” is imádta Júliáját! Hol gátlásos volt, hol
pökhendi, hol visszafogott, hol feltűnősködő, hol repült a
boldogságtól, hol mély elkeseredettség ülte meg lelkét. Egyszerre
volt hű és hűtlen barát, aki képes volt mindenét odaadni valakinek,
majd egy pillanat múlva múlhatatlan harag gerjedt a szívében.
Végletes zseni, hol istenített, hol letaszított óriás. Érzelmei örökösen
pattanásig feszültek: rajongva szeretett, és hevesen, hangosan
gyűlölt. Ám örök szerelme igazából talán csak egy volt: imádta
választott nemzetét, a magyarságot! Ahhoz mindig foggal-
körömmel ragaszkodott.

Lebilincselő történet Petőfi Sándorról, aki harcot vívott önnön
magyarságáért és a teljes magyarságért. Ma másképp lennénk ma-
gyarok, ha nem lett volna nekünk ez a „Vicskó”, ez a szenvedélyes
tót fiúcska, aki tán szeszélyből, tán szíve vagy örökké ostorozott
Istene parancsára magyarrá lett, s verseivel nemesebbé tett
bennünket is. A fellelhető források alapján hűen megírt életrajzi
regény lapjain a költőóriás emberi arca bontakozik ki, a maga
esendőségeivel, emberi gyengeségeivel tarkított nagyszerűségeivel.
A háttérben izzik a reformkor, majd lángra kap, s Petőfi személyes
történetén keresztül pillanthatunk be egy nemzet önmagára találásá-
nak éveibe.

Berényi Anna a valóság színeivel festi ki a jól ismert
dagerrotípiát Petőfiről, de nemcsak kifesti, hanem mint a hétország-
ra szóló mesekönyvben: megeleveníti hősét. Felöltözteti feltűnést
keltő aranygombos lila frakkjába, megfésüli rakoncátlan fekete
fürtjeit, lovat ad alá, és ő már indul is, hogy megváltsa a világot...

Amíg a világvége nem jön el,
Amíg egy szép asszony van mellettem,
Addig én vígan élek,
És mással nem cserélek, bárhogy lesz,
Amíg a szőlőhegyen jó bor lesz.

Amíg a koporsóba nem zárnak,
Addig azt húzatom a rózsámnak,
A csóktól sose féljen,
A mennybe viszem én fel mindennap,
Amíg az ördög egyszer el nem kap.

De az még azt hiszem, hogy arrébb van,
Addig meg mulatok a rózsámmal.
/:Meggyónok, megáldozok,
A pappal pertut iszok, így lesz ez,
Amíg a mennyek ura át nem vesz.:/

Osztovits Szabolcs

„Sors, nyiss nekem tért” - Petőfi Sándor életének krónikája

Osztovits Szabolcs így mutatja be a könyvét:
„Az volt a fő célom, hogy legendák nélkül, okiratok, kortársi visszaemlékezések és szakirodalmi

munkák alapján rekonstruáljam Petőfi Sándor életét és munkásságát. A kötet nem akarja módosítani a
nemzettudatban élő Petőfi-képet, sem mítoszépítő, sem mítoszromboló szándék tehát nem vezetett. Az
első rész, Petőfi életének krónikája, a több ezer oldalas jól ismert vagy már-már elfeledett, a sokszor
egymásnak ellentmondó emlékezéseket kiigazítva idézi fel Petőfi Sándor életének eseményeit. Az
évekre, hónapokra, napokra lebontott adatok azt mutatják be, hogy a 26 és fél év nemcsak a haza
belakásához volt elegendő, hanem az irodalom és a történelem színpadára lépéshez, az országos
ismertséghez is. A második fejezet 217 rövid portrét vázol fel azokról a személyekről, akik Petőfi

Sándor életében fontos, illetve említésre méltó szerepet játszottak. Családtagok, rokonok, diáktársak, tanárok, múzsák-szerelmek,
katonák, színészek, költők, írók, politikusok, könyvkiadók, cenzorok szerepelnek itt. A kötet harmadik nagy egysége, a Művek
elsőként a Petőfi Sándor életében megjelent köteteket veszi górcső alá. Az összeállítás nemcsak a kiadványokat írja le, hanem
számba veszi ezek beharangozását, a különböző napilapokban, folyóiratokban megjelent recenziókat, a művek körüli sajtóvitákat.”

Akinek nincs szeretője, bort igyék.
S hinni fogja, hogy minden lány érte ég.
Igyék jó bort az, akinek pénze nincs.
Az övé lesz a világon minden kincs, de minden kincs.
És igyék bort az, akinek búja van.
A bú tőle nyakra-főre elrohan.
/:Sem szeretőm, sem pénzem, csak bánatom.
Másnál háromszorta többet ihatom, de ihatom.:/ 

Petőfi: Igyunk!
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Január a kerttulajdonosok életében egy csendesebb időszak, ami kiválóan
megfelel tervezgetésre, és azoknak a munkáknak az elvégzésére, amire
tavasszal már nem biztos, hogy lenne időnk.

A téli időszak a legalkalmasabb a kiszáradt vagy valamilyen okból
feleslegessé vált fák és cserjék kivágására is. Előszőr az ágakat fűrészeljük le,
majd ássuk körül a fa tövét, és igyekezzünk minél nagyobb gyökérkoronát
kiszabadítani a földből. A fő gyökereket lehetőség szerint szedjük ki, mert
káros penészgombák telepedhetnek meg rajtuk. Az idősebb fákról fűrészeljük
le az elhalt, beteg, korhadt ágakat. A lehántott kéregmaradékokat gondosan
összegyűjtve égessük el, ugyanis nagy mennyiségben betegségek spórái,
illetve kártevők áttelelő típusai lehetnek közöttük. Még egy fontos feladat,
amit fagymentes időben ajánlott elvégezni, a kéregkaparás. A nyugalmi
időszakban elkezdhetjük a törzskezelést kaparóvassal, drótkefével, ami
elsősorban környezetkímélő növényvédelmi célokat szolgál. A kártevők
ugyanis a kéreg alá bújva telelnek át. A lehullott kérget a fa alá terített papíron
gyűjtsük össze, majd, lehetőség szerint, égessük el. A rügypattanás előtt
lemosó permetezéssel védekezzünk az áttelelő kártevők ellen. Mindegyik
rovarcsoport ellen hatásosak az olajtartalmú szerek. Ölő hatásuk elve: az
olajoldatból készült vékony permetlé réteg alatt a rovarok levegő híján meg-
fulladnak és elpusztulnak. A lehullott levelek alá húzódó rovarok megbújását
megakadályozhatjuk a lomb összegyűjtésével.

Ha még nem metszettük meg az alma- és körtefákat, akkor most tegyük
meg. A metszést mindig a tél folyamán érdemes elvégezni, amíg a növények
még nyugalmi állapotban vannak.

A ribizli- és egresféléket szintén most metssze meg, hogy egészséges
ágakból álló, termőképes vázat alakítson ki a következő évre.

A csonthéjas gyümölcsöt termő fákat, például a szilvát, a cseresznyét és a
sárgabarackot hagyjuk békén nyárig. Ha most metsszük meg, csak
fogékonnyá teszi őket a gombafertőzésekre.

Tervezzük meg a zöldségeskertet egy optimális vetésforgó kialakításával,
hogy megelőzzük a kártevők és betegségek felhalmozódását a talajban. Már
most rendeljük meg a vetőmagvakat kerttervezés alapján, hogy tudjuk,
mekkora mennyiségre lesz szükségünk. Nézzük át a meglévő készleteket,
nagyon öreg magvakkal ne próbálkozzunk, sok bosszúságtól kíméljük meg
magunkat.

Rendeljünk tavaszi ültetésű hagymákat és gumókat, valamint gyümölcs-
fákat a kora tavaszi ültetéshez. Már most tervezzük meg az ágyásokat, hogy
felkészülhessünk a tavasz eleji ültetéshez szükséges növények rendelésére.

Fontos téli teendőnk az is, hogy ellenőrizzük és átválogassuk az elrakott
virághagymákat (a kardvirág, a dália, a gumós és hagymagumókat), szedjük
ki a rosszakat, és távolítsuk el közülük. Ne feledkezzünk meg arról a
helyiségről sem, ahol a gyümölcsöket tároljuk, hiszen azok között is lehetnek
romlottak, fontos eltávolítani és megállítani a többi gyümölcs romlását.
Szellőztessük át a pincénket, cseréljük ki a levegőt az ott tárolt termékek
számára. 

Nézzük át szobanövényeinket is. Télen a fűtött, száraz levegőjű szobák
nem megfelelőek a növényeknek, ráadásul a nyugalmi időszakban egyébként
is legyengülnek, vitalitásukat vesztik. Ilyenkor könnyebben válnak kártevők,
növénybetegségek áldozatává, illetve érzékenyebbek például a huzatra vagy
a hősokkra (gyakran nyitogatott ajtó vagy ablak közelében) is. A sárguló, bar-
nuló, foltosodó, kókadó vagy éppen elszáradó szobanövényeket próbáljuk a
mikrokörnyezet javításával formába hozni, az esetlegesen fertőzött részeket
metsszük le, a súlyosan beteg példányokat pedig a többiek védelmében
inkább dobjuk ki.

A fűtött lakás mindig sokkal porosabb, mint nyáron, ez pedig a szobai
zöldekre is hat, eltömíti a pórusaikat, gátolja a gázcserét, ami káros a
növénynek. Ezért télen időnként vizes, puha ronggyal vagy szivaccsal
törölgessük át a leveleket, a nagyobb, masszívabb példányokat pedig
óvatosan le is zuhanyozhatjuk. Egyes népi praktikák a sörrel való lemosást
említik, ezt inkább kerüljük, valamint a boltokban kapható „levélfény” ter-
mékeket se vessük be inkább. A lemosáshoz a legeslegjobb szer a lágy víz
(lágyított, tehát felforralt és kihűlni hagyott víz vagy az esővíz).

-ber-

A kert  té len
Már régen nem abban a korban élünk,

amikor az emberek többsége ingyen végzett
közösségi munkát, vagy vállalt feladatot.
Manapság minden ilyen jellegű munkáért –
kevés kivételtől eltekintve – jutalmat vagy
ellenszolgáltatást várnak el.

Kedves ismerősöm, a KÜRTÖS rendsze-
res olvasója meglepődve látta lapunk kará-
csonyi számának egyik cikkében, hogy mi, az
újság szerkesztői kivétel nélkül honorárium
nélkül készítjük az újságot. „Szinte hihetet-
len!“ – mondta elcsodálkozva legutóbbi
találkozásunkkor.

Pedig való igaz, hogy mindannyian
szabadidőnkből áldozunk jegyzetek, riportok
vagy interjúk készítésére, ami bizony sokszor
időigényes foglalatosság. Hiszen egy-egy
riportalany megkeresése, meginterjúvolása
nem kis időt vesz igénybe, és a riport vagy az
interjú megírása sem megy egyik percről a
másikra. De mi ezt kezdettől fogva – ugye,
szinte hihetetlen? – így csináljuk ügyszeretet-
ből, nemzeti kultúránk, magyarságunk és
megmaradásunk iránt érzett felelősségből.

Hogyha honorárium ellenében dolgoz-
nánk a szerkesztőségben, szinte biztosra
vehető, hogy a KÜRTÖS közéleti havilap a
tiszteletdíjakra kifizetett pénzek miatt még
nehezebb helyzetbe került volna, és elkép-
zelhető, hogy emiatt talán nem is élte volna
meg 20. születésnapját. Nekünk, szerkesztők-
nek az volna az igazi fizetség, ha hónapról
hónapra, évről évre többen olvasnák lapunkat.
Mert akkor jóleső elégedettséggel állapíthat-
nánk meg, hogy megérte ingyen, bérmentve
szerkeszteni és kiadni ezt az egyébként jobb
sorsra érdemes újságot.

Arról nem is szólva, hogy havilapunk
jelentősége 50-100 év múlva értékelődik fel
igazán, amikor majd az utánunk jövő nem-
zedékek fellapozzák a Csemadok archívu-
mában a KÜRTÖS sárguló lapszámait,
amelyekből átfogó képet nyerhetnek arról,
hogy a 21. század első évtizedeiben mi
minden történt a szűkebb pátriánkban élő
magyarok társadalmi és kulturális életében.

B.Gy.
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P r o g r a m a j á n l ó

A CSEMADOK NTV

2023-as évének programja

Január - december Tárjuk fel és őrizzük meg értékeinket Nagykürtösi járás

Január - december Kiállítások megszervezése (3-4) Nagykürtösi járás

Január - március  Évzáró taggyűlések Régió

Január 16. Koccintás Mikszáth Kálmán születésnapján Szklabonya

Január 21. Emlékülés Kürtös 20. Ipolynyék

Március 9. Tompa Mihály Országos Verseny - járási forduló Ipolybalog

Március 15. Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról Kőkeszi 

Március 30. XXX. TMOV - országos elődöntő Ipolyszécsényke

Április - október Mikszáth irodalmi kávéházi beszélgetések Régió

Május 7. Kubányi Lajos Emléknap Alsóesztergály

Május 26. Balassi Emléknap Kékkő

Május 27. Mikszáth Emléknap Szklabonya

Május 28. Tavaszi választmányi ülés Szklabonya

Június 3. A nemzeti összetartozás napja Régió

Június 11. JUNIÁLIS - Járási Kulturális Ünnepély Nagycsalomja

Július 3-8. Körtéfa - nyári napközis tábor Ipolynyék

Augusztus 20. Szent István - regionális ünnepség Nagycsalomja

Szeptember 14. Nagyjaink Nyomában Nagykürtösi járás

Szeptember 17. Zsélyi Nagy Lajos Emléknap Zsély

Október 6. Madách Emléknap Alsósztregova

Október 6. Az aradi vértanúk napja Régió

Október 7-8.    ŐSZIRÓZSA - 24. országos nótaverseny Ipolynyék

Október 20. Ipolyi Arnold Emléknap Ipolybalog, Ipolykeszi

Október 21-23. Regionális megemlékezés az 1956-os eseményekről Régió

November 18. Őszi választmányi ülés, 

a magyar szórvány napja Ipolynagyfalu


